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Soares dos Santos: 

(Fixação da~ forças de terra.) Pags. 273, 274, 
_275, · 276, 277, 278 e 279 . 

(Explica~ào pessoal.) Pags. 374, 375 e 37G. 

Sylvio Rontéro: 

(Representação do Bt·azil na segunda conro
. rén'cia internacion'al ameHcana, que so reu
nirá no Mexico.) Pags. 333, 33-1, 335, 33!3, 
337, 338; 339, 340, lHl, 342 e 34:L 

Tavares de Lyra 1 

(illxplica~~ito pesfioal.) Pags. 266, 267 o 2G~. 

Telxeh•a Ila•andõo 1 

(Rept·c~entação do com lnel•clo destá Capilal so
bro o pt•ojt.Jeto do loi L·~lutivo no imposto so
bt•o o gatlo imporlatlo.) Pags. 30\.l o :Ho. 

Teixeira fle Sú. 1 

(Rectificação ele npa1•tes.,.s-~u!l intercalados em 
um discurso publicado n'o JJiario do Congresso.) 
Pags. 70 e 71. _ · 

Tosta: 

(Reprasentação do official do registro de hypo.:. 
thecas do 1 o districto da Capital Federal, 
contra a . creaçiio de um terceiro officio do 
registro.) P ug. 20. 

('l'elegramma da industriaes da Bahia recla
mando conLra qualquaL' aggraYação dos im• 
postos de consumo . ) Pags. 3'19 e 350. 

(Representação de induatriil.es do E;tado da. 
Bahia contra a aftgravação drls taxas rela
tivas ao imposto uo fumo.) Png. 486. 
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Trindade: 

(Êxplieação pessoal.) Pag. :1.60. 
(Explictlção pessoal.) Pags . 197, 198, 199, 200, 

201, 202, 203, 204, 205 e 205. 
(Explicação pe!leoaL) Paga - 495, 496, 497, 498, 

499, 500, 501, 502 e 503. 

Urbano Snntos: 

(Explicação pessoal.) Pags. au.·, 312 e 313. 

,Valols de Castro : 

{Pela ordem.) Pag. 469. 

'Victorino Monteiro : 

·(Explicação pessoal.) Pags. 247 e 248 . 
(Pela ordem.) Pag. 371. 
( Altitude da bancada rio-grandense ante a 

actual situação~politica.) Paga. 391 e 392. 

(Pela ordem.) Pag. 394. 
(Explicação pessoal.) Pag. 441. 

Aft"onso Costa: 

(Fixação das forças de terra.) Paga. 15, :1.6, 17, 
18, i9, 20, 21, 22 e 23. 

(Fixação das forças de terra.) Paga. 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 e 31. 

(Fixação das forças de terra.) Pags. 7'>, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82 e 83. 

Barbosa Lima: 

·l 

(Encampaçiio e arrendamento das estradas de 
Ferro .do Norte.) Pags. 10, H, 12, 13, :14 
e 15. 

(Explicação pessoal; arrcndaménto das es
tradas de Jarro do Norte. (Pngs .. 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, -18, 49, 50, 51 
e 52. 

Celso de Souza: 

(Fixação da força naval) Pags. 68í 69, 70, 71, 
72, 73, 74 e 75. 

Fausto Cardoao: 

(A'cerca da. sua actual attitude politica.) Pags. 
3, 4, 5, ô, 7, 8, 9 e 10. . 

(Explicação pessoal, e ácerca de sua. attitude 
poli tica.) P.ags. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
tiO, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68. 

(Explicação pessoal.) Pags. 85 e 86. 

Moreira Alve~: 

(Representação do Brazil na segunda conferen
cia inte1·nacional ame1•icana a reunir-se no 
Mexico.) Paga. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 •. -

(Pela ordem; a proposito da discussão de um 
credito para- Diligencias policiaee.) Paga. 
83,84 ~ 85. 

Ovidlo Abrantes: 

(Fixação das forças de terra.) Pags. 130, 131, 132, 
133, 134, :1.35 e ffiê.. 

Seabra: 

(Representação do Brazil na 2a conferência in· 
ternacional americana, a reunir-se · no Me
xico.) Paga. 101, 102, 103, 104,105, 106, 107, 
108, 109 e HO. 

(A'cerca de um artigo publicado no pe1•iodico 
O Nacional) Paga. :l.iO, H1, 112, H3, :1.14, 115, 
116, 117 e :1.:1.1:1. 

(A'cerca de um documento encontrado e rela
, tivo a um discurso do S1•. deputado Barbosa 

Lima.) Pags. 118, H9, 120, 121, :122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e i31. 

Publicação, feita por deliberação da Camarae 
em virtude de requerimento do Sr. deputado 
I<'rederic<) Borges, de uma exposição âo ex
deputado federal Fe1•na_.n.do Sim as sobre . o 
commel•cio de Cl;lolllbio . (Pags . 86, B7, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 9ª, 99, 100 
e 10l.) 

I) 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

Alterações : 

Na classe 1a r{, 1 das tarifas das Alfandegas. 
(Projecto n. 62 A, de 1901). Pags. 116, 11'7, 
HS, 1:1.9, :!.20, 121, 122 e 473. 

No numero 60 da· tãxa aduaneira em vigor. 
{Projecto n. ~de 1901). Pags. 514 e 515. 

Nn organisação ·dos serviços do Instituto Nacio
nal de Musica. (Projecto n. de 1901), Ptl gs, 
518, 5i9 e 5.20. · 

Apresent.açãq na pro:x:ima sessãô legislativa 
·do balanço das receitas.e das despezas publi
cae, comprehendendo todos os exercícios pos
teriores ao ultimo balanço publicado. (Pro
jecto n. 14:!., de :1.90i}. Pags. 96, 97, 98 e 99. 

Arrendamento das Estradas de Ferro do 
· NorLP.. Pags. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 57, 58, 59, 60, 

61, 62. 63, 64, 65, 81, 82, 83. 84, 106, 148, 
149, 179, 180, 181., '182, 1.83, 184, ~85, :!.86, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 1.93, 2i9, 220, 
242, 243, 371, 3J2, 373 e 374. . 

Auxillo de 70:000$ a Vi.ctor M.eirelles de Lima 
pelas' clespeza;; qtte fez Ct>m a iJintura, mon
tagem e cust~io do Panorama do Descobri
mento do Bra~il. (Projecto n: 174, de 1901). 
Pags. 549 e 5H. 

Casos de desapropriação pot• tttilidade publica. 
{Projecto n. i43, ele 1901). Pags. 101 e 102. · 

Comtuissões da Camara : 

Encarregada de rever o Cotligo de Ensino: 
Pag. 140. 

Nom~ada·para asssistir ás exequias pelo passa
mento do conselheiro Gaspar ela Si! veira Mar
tins. Pag. 379. • 

Nomeada para representar a Camara nos fu
ncraes elo St•. ministro do Chile. P<tg .. 478. . 

.... ...-: 
Coneertsão ao cidadão João Pereira Barreto 

da garantia de juros para fundar um banco 
de Ct·edito agricola movel em Aracajú, Es- .. 
tado de Sergip2. (Projecto n. 122 A de 1901)-• 
Pags. 479 e 480; 

Cont.ageiD. rla data de antiguidade do capitão 
. de fragata Francisco Carlton. (Projecto-n. 148, 

de 1:901). Pags. 243 e 244. · 

Cont;r.buição dos operaríos, mestres e con
tra-mestres dos Arsenaes da Republica, para 
o montepio do~ f,mccionàrios publicos. (Pro
jecto n. 137, de 1901). Pags. 4L e 94. 

Creação:· 

No Districto Federal, de mais um officio de 
regi,!tt'o de hypothecas, com a designação 
de· terceiro. (PL'ojecto n. 105 A, do Senado, 
de 1901.) Pags. 12 e 1.3. 

Dos lagares de adj1mtos das secções da Inten
dencia Geral da Guerra. (Projecto n. 145, 
de 1.\).H.) Pag. 122. 

Creditos: 

Da quantia neces~aria, até 1.50:000$, ouro, 
pat•a occorrer ás despeza.s \JOtn a t•epresen
tação brazileira na segunda conferencia 
int"ernacional amerir~ana que se reunirá. no 
Mexico. (Projecto n. 104, dd 19tH.) Paga. 1, 
2, 3, 4, 5, 15, 1.6, 17, 47, 48, 49, 50, 1699 
170, 207, 208, 209, 210, . 2H, 212, 236, 237, 
238, 239, 240, ·241, 242, 253, 291, 292, 293, 
332, 333, 334:, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 
341, 342, ~43, 355, 356, 357, 370 e 371. 

Necessario para o pagamento do premio a_Ç), 
capitão-tenente Dr. Narciso do Prado Car
valho pela sua obra - Lições de balística., 
(Projecto n. 18 A, de 190L) Pags. 84, 414, 
4f.5e 40:!.. 

De i · .. 132$, extraorclinarió, ao ~linistet"io. da 
Compron1isso regimental do 81•. ·Roiolpho Fazenda, para pagamento n var1os operar10s 

Mifànda, deputado eleito pelo 4o clistricto do I . da Casa da Moeda.. (Projecto n. i:3i, de 
Estado de S. Paulo. Pag. 287. · . I · :l..90i.) Pags, 84 e 85. 
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., 
De :100:000$, ao l\finisterio da Marinha, Bllp

plementar á verba - Obr!ls - da lei do 
ot·çamento de 29 de dezembro de 1900. 
(Projecto n. 132, de 1901 . ) Pag. 85. 

De 6:850S, ao Ministerio da Justi"ça e Negocias 
~nteriores, supplementar á verba g:~o do 
art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro de 
_i900. · (Projecton. 13:3, de 1901.) Pag. 85. 

Suppleruentar de 100:000$, ao Ministerio da 
Jus Liça, para a ve1·ba - Dili,.encias poli
ciaes. (Projecto n. 191, ele 1901~) Pags. 394, 
406, 407, 408, 409, 410, 4i1, 4-12 e 4'13. 

Necessario para o pagamento do chefe de secção 
encarregado da bibliotheca da Camara dos 
Deputados e de um conservador da mesma 
bibliotheca. (Projecto n. Ol !3, de i90L) 
Pags. 459, 460, 492 e 493. 

Necessario para o pag-amento do premio de 
viagem conferido a Pedro .... Demosthenes 
Rache. (Projecto n. :1.06 A, de 1901.) 
Pag. 479. 

De 77:521$899, ao 1\finisterio da Mal'inha para 
pagamento de vencimentos ao corpo de 
patrões-móres, augmen to de wmcimeutos a 
officia.es, etc. (Projecto n. :1.65, de 1901.) 
Pag. 481. 

De. 13:300$! ao Ministerio da Justiça e Nego
?IOS Int~nores, para pagamento do premio e 
II?pressao da obr.a - 'l'heoria do pt•ocesso 
ClVll e commercw.l, do Dr. João Pereira 
Monteiro. (Projecto n. 1.66, de i90i.) 
Pags. 48:1. c 482. 

De 6:000$, ao Ministerio Jla Marinha, para 
pagamento de vencimentos ao ex-secretario 
do extincto Arsenal de Marinlm de Pel'
nambncc, Joiio Sabino Pereim Giraldes. 
(Projo}cto n, 257, de. 1900.) Pag. 492, 

De 462~00, ao Ministerio da. Justiça, para 
pagantento do vencimentos do escl'ivão do 
JUÍzo seccional do }1Jstado da. Ptit•auyba. 
'íl;utychiano Ignacio de Loy(\Ja Btl.l'reto: 
(Projecto n. , de 1901.) Paga. 5.~0 e 52:1.. 

De 1:110$160, extt•aordinario, ao Ministet•io da 
Po.zenda, flara indemnisação ao Dr. Vicente 
Ferreira c e 13at•ros \Vanderloy e Araujo 
(Projecto n. i71, tle 1901.) Pags. 528 e 5z9: 

De 2:860.$207, ao Ministerio da Guerra, para 
pagamento de ordenado ao esct•ivão do ai- ' 
mox:arifado do extincto Arsenal de Guerra. 
de Pet•namb•lco, Ft·ancisco Maurício de 
Ab1·eu. (Projecto n. 176, de 1.901.) Pag. 541.. 

Desaccunutlação das cadeiras de logicn. e 
âe Iitteratura. do Intern:do e do Externato 
do Gymnasio Nacional, sob ::t rcgencia de um 
s6 m\thedrn.tico. (Projecto u. 6 A, etc i901). 
Pag. 536. 

Direito dos funccionarios da Estrada de Ferro 
Ce ntral do Brazil á aposentadot•ia e ao mon
tepio. (Projecto n •. 154, de i901) Pagfi. 281, 
282, 329 e 330 . 

r, 

Edificio para Escola de Aprendizes Marinhei
ros na capital do Estado de Santa Cathadna. 
(Projec~o n. 1.59, de 1901). Pags. 282, 283 
e 331. 

Eleição para o cargo de 2o vice-presidente da 
da Camara. Pag. 139. · 

Equiparação: 

Para o efl'eito de percepção do montepio·miÍi
tar, do pai decrepito ou invalido, __ qtte não 
tiver ouko ampat·o ,· á, mã.i, viuva ou solteira, 
de official fallecido. (Projectos n, 103, de HlOO; 
n. 129, de 1.901). Pag. 43.; 

Deis vencimentos do inspactor de saude dos 
portoe ele Alagôas e os do secretario da re
spectiva inspectoria, aos dos inspectóres e se
cretariós das inspectol'ias do Maranhão e do 
Ce~:mí.. (Projecto n. :1.44, do !901). Pag , 1.02. 

Ao xarque, pat·a o eiTeito dos impostos de con
sumo, das cat' n9S salgadas de pot•co· e peixe. 
(Pt•ojecto n. iüi, de i90i). Pags. 347 e 37G. 

Dos vcncimenlos dos funccionarios das SP.Cl'e
. lar ias de lf11tado a.os dos funccional'ios . do 

'rhesonro f1'edeJ.•al. (Projecto n. · de i 901) 
Pags. 507,508,509, 51Q.e 511. 

Ratnbeleehncnto de nt•mnzoM get•acll e cit•
culação do wa1 ;1'ants. (Projr.oto n. ·140, de l\J01) 
Pags. 107{1.08, 100, HO, iH, H2, 11.:~, 114, 
1:1.5, i2U, 30, 131, 1:32, i:J3, :1.34, !35, 136 
c 1:37. De 7:980~, supplemen~:u·, ao Minielerio da 

Jusliça, para Jespezas com o material daR 
ruiJricas - Reputição da Policio. - e - , . . . 
Casa de Detenção. (Projeeto n. 172, de :1.901.) Etapa d?B ofl.Lclaes d? exeretto e da arnu~;da, 
Pag. 539, nunca_I!_lfertor a 1:$400, qualqu~t· que seJa a 

De 68: 195$:1.80, extt•n.orLlina t•lo, ao Mi~iste rio 
da Guerra, para pagamento ao Lenente
corcnel Procopio J.osé dos Reis, de prejuízos 
e damnos Cll;uaaclos pelas tropas Iegaes em 
seu estabelecimento em Magé, por oéca r:Pão da 
revolta de 6 de setembro de 1sn. (Projecto 
n. i73, de 1901.) Pags. 539e 5±0. 

De 1.8:250$, ex:traorrlinario, ao Ministel'io da 
Fazenda, para t•estituição â Compmihia Sa
nea~ento do Rio de Ja neiro e pa!!:arnento de 
venctmontos ao fiscal de, Govet•no junto á 
me!'lma comprt)}.llia .. (Projecto n. 175, ·cte 1:901.) 
Pag. 5-t·l . 

guarntcao a que pertençaD?-.(Pt·oJec.to n. U\>A, 
d•n i90i). Pags ~- 96, 480 e 481: 

Fixação: 

Das foroas de terra para o exercício de 1902. 
. (Projecto n. 42 B, de 1~01). (Pags. p, 6, 1.8, 
~9. 20, 104, 105, 139, 140, 273, 274, 275, 276, 
2TI, 278, 2?9, 331, 332, 359 e 360. 

Da força naval, · para o exercício de 1.902. (Pro
jacto ns . 15 .A e 15 B, de 1901). Pags. 9t, 103, 
104, 129, 206, 207; '225; 227, 228, 22\), 230, 231., 
232, 233, ~4, ~5, :?36, 24:~, 250, 2~~ ~ 3~11. 
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•-- INDIC.E ' X.lll 

Garantia de juros para o emprestimo que ef
fectua.r a AsBociação do 4° Centenario do Bra
sil, para a 00nstruccão de um edificio desti
nado á Escola de Bellas Artes. ( Projectos· 
n. 268 A, de 1900; n. 164, de 1901). Pags. 278, 
473 e 474. -

Gratifica~ão: 

Addicional dos operarios dos Arsel1aes da Re
publica, quando sejam promovidos a mestres 
e contra. mestres. (Projecto n. 136, de 1901). 
Pags. 41. e 94. 

Dos -com mandantes das Escolas de Aprendizes 
Marinheiros quan~o não êx:~i'cerem os cargos 
de capitã,es de portos. (J:>rojeutó n. -i56, de 

- __ f901). Paga. 282,283 e 330. _ -

Dos cirurgiões de 5a. classe do exercito e da 
armada. (Projecto n. 64 A, de ·1901). Paga. 
478 e 479. -

Indica~ão: 

Do Sr. Francisco de Sá para que _ sejam alte
radas as disposições do art .. 132 do Re~imen to 
In temo da C amara. (Pags. 296, 29'7, . 298, 
299e300. _ . 

• Do Sr. Paula :Etamos, propondo varias altera· 
r,ões ao paragrapho uniço do árt. 132, do 
Regimento. (Paga. 360 e 361. _ 

Isenção de direitos de hnporlacão para -o ma· 
terial destinado ao al,lastechnentõ d'agua â ci
dade de Belém, Estado do Pará.. (P1'ojecto 
n. 7 A, de 190i). Paga. 536 e 537. 

Licença: 

Ao Sr. de puta do Pinto da. Rocha para se con
servar ausen-te dos tralJnlhos da Camara. (Pa· 
recer n. 37, de 1901). Pag. 478. 

Ao Sr. deputado Pedro Chermont para conti
nuar a pcn:nanece1~ no estrangeiro. (Parcce1· 
n. 38, de 1001). Pag. 478. 

Pot· um anno, .em pro rogaÇão, a Manoel Joaquim 
l1'erreil•a, · ))Orteiro da extinctn Inspectorin. 
Ge1•al das gstradns de Ferrr- (Projecto n. 107. 
de 1901.) (Pag. 482. · ' · 

Pot• nm n.nno, com o ol'C!on::ulo n que tiver di
reito, ao 3° esct•ipLurario do 'l't•ilmno.l tlo 
Contas, JoR(\ do Moraes. (PrnjccLo n. iGS, do 
:l'.JOi.)· Pag. '182. 

Por um anno, "com- ordenado, ao bacharel.:Ma
noel Ignacio Carvalho de Mendonça, juiz 
seccional do Estado . do Paranít. (Projecto 
n . . 169, de 1901). Pa.gs. 482 e 483 • . 

1\lensagen~ <lo Poder E~ecuthró : 

SolicHando :J, concessão dri um credito supple
mentar ele 57:973$200, ·ao 1\finistorio da i\Ia
rinha, para aLtend(:ir ao pagamento elos ven

. cimentos ao .pessóal P,o Corpo ele Patrões 
mói:es. Pag. 1.47. . 

· Solicitando um credito supplementar de 
HJ:~-~8$600, . ao Ministerio da M~rinba, para 
}Jagam!lnto de oftlciaes de Marinha promo
vidos a cirurgiões lla Armada. ultimamente· 
nomeados. Pn.g. 147. 

Solicit!!!ndo () credito da quantia de 2:860$20-:'t 
para pagamento de ordenado ao escrivão do 
almoxarifado do .. extincto Arsenal de Guerra 
de Pernambuco, Francisco Mauricio de Ab-reu, 
Pag. 170. . 

Solicitando auioi·isação e credito de 2.000:000$ 
para a rescisão do co n tracto-- da The N ationa.l 
Brazilian Com.pany, Limited para a construc
ção das obras de melhoramentos do porto de 
Jaraguá, do Edado das Alagôas. Pag. 287. 

Solicitando o credito de 68; 195$i89, para paga· 
mento ao "tenente coronel Procopio José dos 
Reis, por prejui~os e damnos causados pelas 
forças federaes em seu estabelecimento em 
Magé, por occasião da reTolta de 6 de sé;. 
tembro de 1893. Pag. 296. . ' 

. Solicitando . concessão do credito ·da quantia 
de 1:410$160, para 'pagar uma indemnisac;ão 
ao Dr; Vicente Fei.•rer de Barros Wanderley 
e ·Araujo. Pag. 346. . 

Solicitando a concessão de um credito de 
18:250$, para.indentnisação á Companhia,--Sa· 
neamento do H.io de ·Janeiro, relativa ao pa· 
gamento dos vencimentos do fiscàl do governo, 
junto á mesma Companhia. Pags. 346 e 347. 

Lembrando' a necessidade de ser elevado a seis 
o nuinero de fieis do 'l'hesoureiro da Rece
bedoria da Capita1 Federàl. Pag. ·506. 

Solicitando o credito de 526:334$664 para difn 
ferença de despezas do crU:zadOl' Benjamin 
Constant e de 50:000$ pa'l"a acquisição de 
sobresalentes para o torpedeiro Tamoyo. 
Pags. 506 e 507. -

Negocios polt~icoe: 

Do Estado ela Parahyba do Norte. Paga. 158, 
159, 160, i97' 198, 199, 200, 201 202, 203, 204, 
205, 206, 224, 4Çf!, 495, 496, 497, 498, 499, 
500, 501' 502' 503' 527' 528' 529' 530, 53:1' 
532, u33, 534 e 535. 

Do gstnclo de Ma.tto Grosso. Pa~s. t;!;), 5H-\, 
517' 518, 521' 522, 523, 524, 525, 52() c; 527. 

Oa•çntnento da Receita Geral da Repubiic:L 
(Proposta do Governo). Pags. 213, 215, 216, 
217, 218, 3G1, 3ô2, 379, 393,. 415, ·160 c 46i. 

O••gnnisn~:io dos Estados-maiores do Mi• 
nistro da Marinha e llo chefe do Estado Maior 
Gene1•o.l da Armada. Projecto n. 158, de 1901. 
P:-tgs. 282, 283, 330 o 3:31.. 

Pna•ecel"es: 

N. 36, d0 1001, dn commissão de Marinha e 
Guerra, iridefàiildo o requerimento do coronel 
Joaqutm Balthazo.t· da Silveira, pedindo con· 
·Lagein do antiguidade dl! posto, de 19 de 
mat·ço de i894. Pag. 220. -

·Da Commissii.o de Policia, opinando pela não 
acceitação de alLerações propostas pelo Sr.Pau

' la B,a.mos ao paragra pho unico do ar L. 132, 
do :jlegimento da Camara dos Deputados. 
Pag. 360. -. 

J.:ae .. ldo de dispens:L do St• .• luliu de Mello, do 
cargo do 2° vice-preaidente da Ct\mara. 
Pags. 87, 88, 80, 00, 102 e 103, 
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Pensão ao Dr. Amaro Rodrigues de Albu
. querque Figueiredo, 2u tenente ciL•urgião con

tractado da Armada Nacional. (Pt•ojecto 
n. 147, de 1.901.). Pags. 221 e 222. 

Prontoção à elfectividade do posto dos alferes 
graduados pela lei n', 350, de 9 de dezembro 
de 1895. (ProjecLo n. 73 A, de 1.901). Pags. 
537 e 538. · 

Prorognção da ac·tual sessão legislativa 
(Projecto n. 162, de 1901.) Pag. 472. 

Questões de ordem : Pags. 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 333, 
394, 395 e 396. 

Reclantaçào do Sr. Bueno de Andrada 

Do commercio intermediaria da praÇa do Rio,. 
de Janeiro, acerca do projecto de lei rela
tivo no imposto sobre o gado importado. 
Pags. 309 e 310. 

Dos estudantes dos cursos superiores da Re
publica contra a isenção que se lhes pre
tende dar no pt·ojeêto de lei do sorteio mi
lita r. Pags. 352, 353, 354 e 31:".5. 

De industriaes d o Estado da Bahia contra a 
aggravação da taxas relativas ao imposto do 
fumo. Paga. 486, 487 e 488. 

Do commercio agrícola do sul do Estado de 
Sergipe, pedindo providencias para o estado 
de penuria e abatimento a que .se ac}J.a r e
duzida a lavoura da mesma zona.· Paga. 
511, f>l2, 513 e 514 . 

contra a publicação do resumo do discurso • . 
do Sr. Seahra sem conter os apartes ·que deu R . t 
ao orador. Pag. 124. · equernnen os: 

Regularisação do mercado do café para a 
exportação . (Projecto iJ. 170, de 1901.) Pags. 
399, 400, 401, . 402, 403, 404, 405, 406, 490 
e 491. 

Reintegra-:ão do capitão de fragata gra
duado Francisco Augusto de Paiva Bueno 
Brandao. (Projecto n. 1.30, de 1901 ; n. 193, 
de 1.899.) Pags . 6G, 41.5, 491 e 492. 

fteorganisaçiio : 

Do B9rviço de meteorologia, a cargo da Carta 
MarHima. (Projecto n. 135, de 1901.) Pags. 
64, 65, 9.2 e 93._ 

Do quadro do corpo de officiaes inferiores da 
Armada (Projccto n. 138, de 1901.) Pags. 
41, '!2, Q4, 95 e 96. 

Do corpo ·de Engenheit·os Navae~ . e Jixação do 
pessoal do quadt•o ordinario. ( P1·ojecto 
n. :1.4:2," de 100:1..) Pags. 99, 100 e 101. 

Do <JUadro do Corpo de Saudc dn. Armada, 
(Projccto n. 151, de t901.) Pags. 413, 414 
e 491. 

l\Iunicipal d~ Dif!Lricto Federal. ( Pt·ojecto 
n. 153, de 1901, do Sr. Eduardo Ramos.) 
Pags. 140, 141, 142, 1·13, Ht, 145, 146, 147, 
323, 32-1, 32G, 326, 327, 328 e 329. 

Municipal do Districto Federal. ( PNjecto 
n. 152, de 1901, dos Srs. Alfredo Varella e 
Barbosa Lima.) Pags. 171, 172, 17l, i74, 
175, 176' i 77' 178, 179' 314, 315, 316, 317' 
318, 319, 320, 321, 322 e 323. 

·Do quadro do Corpo de Saude da Armada. 
(Projecto n. 151, de 1901.) Pag. 284. 

Repa•esentação : 

Do offiCial do registro geral de hypothécas do 
1o districto da Capital Federal, contra a 
crcnciio de nm terceiro officio do mesmo re
SisLt•o. Paga. 20, 2-1, 22, .23, 24, 25, 26, 27, 
~S, 2G, 30, :H, 32, :.!3, :34, 35, 36, 37, 38, 39 
e 40. 

De informações ao Poder Executivo, sobre o 
arrendamento das es ~radas de ferro do Norte. 
Pags. 7, 8, 9, 10, H, 12 e 91. 

Do Sr. Serzedello Corrêa acerca da creação, 
pelo governo de Venezuela, de alfandegas 
na margem oriental do Rio Negro . Pag. i07. 

Do St•. Fausto Cardoso para que se nomeie uma 
commissão que dti pat·ecer sobre a eleição fe
deral a que se pt•ocedeu no Estado do Parú.. 
Pags. 259, 260, 261, 262, 263, 2114, 265, 266, 
267, 268, 26\l, 270, 271, 272 e 273. 

Do Sr. Frederico Borges para que n. Commissão 
de ol'çnmento emitta p:>.recer sobre a expo
sição do ex-deputado St•. I<'et•nando Si mas 
sobro a f!itun.çfi.o oambinl do Brazil. Paga. 
279, 280, 281 e 331. 

Do S1•. deputado IJnrhoso. Lima pat•n quo se 
vot•ifiquo quaes os membros elo Co11grosso e 
do Poder .Executivo quo eram dovadot•ea do 
Banco da Ropubllca, no momento em rJue 
eaLo cessou os seus pagamentos. Pa~s. 4-ll'l, 
441, 442, 4-13, 444, 4·15, ;14G, H7, 4t8, 4•m, 
450, 4tíl, 4!í2, 453, 454:, 455, 45t3, 457, 45R, •1t>O, 
·109, 470, 471 e •172. 

Restnbclchnento: 

Dos vencimentos do chefe do estndo-mail)t•-ge
neral da armada, segundo a tabella do de
creto ele 1.3 de junho de 1891, ficando Pxten
siva esta disposição ao chefe do estado-riln.ior 
do exercito. (Projeolo .11• - 140, dtl 1901). 
Pag. 96. · · · 

Da 1a classe de artífices militares na brigáda 
a que se refere o decreto de 30 de dezembro 
de 1895. (Proje•to n. 76. A, de :1.901.) Paga. 
220 e 221. · 

Do decreto legislativo n. 657, de 25 -de no
vembro de 1899. (Projecto n·. 81, de 1901). 
Pags. 473 e 492. 
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Re~ersão ao serviço adivo da armada ao I 
to ·tenente reformado Dr. João da Costa 
Pinto. (Projecto n. 149, de 1901). Pag. 244. 

Revogação da autorização concedida ao 
PodE>r Executivo paril. arrendar ou alienar a 
Estrada de Ferro Central do Brazil. (Pro
jacto n. 155, de 1901). Pags. 281, 282 e 330. 

l!!iubst.ituição: 

De membros de commissões. Pags. 66, 84 e 
140. 

Telegramn1.as- De ccimmerciantes da ~i- ., 
dade do Recife, agradecendo as attençoes 
dispensadas á Commissão encarregada de ~c
licitar medidas tendentes a alli vi ar a crtse 
commercial que atravessa aquella praça. 
Pag. 218. 

De Tarios conselho~ municipaes do Estado de 
Pernambuco, sobre o arrendamento dae Es
tradas de Ferro do Norte. Paga. 218, 219, 
242, 283, .284 e 296. 

Do Sr. José Xavier de Almeida, communicando .· · 
que prestou compromisso e assumiu o exercício 
do cargo de, presidente do Estado de Goyaz . . · 

'Voto de pez~r: Dos lentes cathedratícos da Ellcola Naval, no 
caS"o de licença ou impedimento, pelos sub· . Pelo fallecimento do St•. barão de Pinto Lima. 
stitutos das respectivas cadeiras. ( Projecto Pag. 1.47. 
n. 157, de 1901). Pags. 279 e 330. . 

Suppressão da execução do decreto de ar
rendamento das Estr.-adas de Ferro do Norte. 
(Projecto n, 134, dei901). Pags. 57, 58, 59, 
60 e 92. 

Pelo fallecimento do Sr. d~:>putado José An- ·' 
· tonio da Silveira Drua.mond.Pags.300 e 301. 

Peln fallecimento do ministl·o do Chile, acredi
tado junto ao Governo brazileiro, e pelo do 
Visconde de 4J.varenga. Pags. 477 e 478. 

NOTA 
I 

0 projecto de ÜRÇAMENTO DA RECEITA GERAL DA REPUBLICA para O 
errercicio de 1902, relatado pelo Sr. deputado Serzedello Corrêa, é publicado 
em volume especial, que acompanha o··presente do mez de agosto, e figura.na 
collecção dos ANNAES do cor-rente anno sob o titulo-ORÇAMENTO DA RECEITA, 
Appendice ao vol . IV. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

~-----~-------

So[unna . sossão · na unarta lo~islatura no Gon[rosso Nacional 

ô5& SESSÃO J;;M l DE AGOSTO DE 1901 Cineinaio Braga, Az<'vcdo Marque:-3, ·Araujo 
Cintra,, Teixeira Br-andão, .. Lindolpho Serra, 

P1·esidencia dos S1·s. Vaz de Mello (Pre- Manoel Alves, João Candido, Lamenha Lins, 
shlente), Ccwlos de Novaes (1° Sec,·etar1·o), An- Paula Ramos, Fráneisco Tolentino, Marçal 
gelo Neto (2° Secrelo'i·io) é Vaz de Mello Escobar, So~res dos Santos, Vespasiano.do 
(Presidente). - •Albuquerque, Campos Cartiere DiogoFortuna. 

Abre-se a :sessã.o. 
Ao meio dia procede-se (t chamada, a q u.e 

respondem os Srs . Vaz de Mello, Car- E' lida e sem debate approvada a acta da 
los de . Novaes, Angelo Neto, Aga:pito dos sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Santos, Luiz Gualberto, Carlos MD.rcellino, 
Albuquerqu~ Serejo; Serzedello Corroia, -Ro
drigues J.i'ernandes, . José Euzebio, Christino 
Cruz, Raymundo ArthU.l', Virgilio Erigido, . E' annunciad<1• a 3a. discussão do projecto 
Nogueira Accioly, Francisco Sá, Fredei·ico· n · 104, de 1901, autorizando o Governo a 
Borges, Sergio Saboya, Gonçalo . Souto, Ta"':' abrir ao Ministerio ·das Relações Exterioreg . 
vares de Lyra, Caqlil!o de Hollanda, Ermirio o credito da qua,ntia necessaria, ató 150:000$, 
Coutinho, Teixeira de Sá, João VieiN, Esme.- em ouro, para occorrer ás despezas co:Ql a. 
raldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, Af- represen·tação brazileira na segunda confe· 
fonso Costa, José Duarte, · Epaminondas rencia internaçional americana, que so reu-': 
GraCindo, Araujo Goés, Arro,ellas Gal- nirá no M~xico. 
vão, _Rt\ymundo de Miranda, 'Joviniano de 
Carvall)o, Fausto Cardoso, Seabra, "I:osta, O Sr. EAmeraldino Bandeira 
Manoel Caetano, ·Eugenio Tourinho, Sa- -Peço a palavra. 
tyro Dias, Alves Bar'Qosa., Augusto de Frei-
tas, Paranhos Montenegro, · Pinheiro Jn- O Sr. President.e- Tem a p<Lla- · 
nior, Celso dos Reis, Jrineu'Maclmdo, A.n- vra o nobre Deputado. · 
~usto de Vasconcellos, Silva Castro, CnstiJ.-
a.io Coelho, Pereira Lima, Julio . Santos, O Sr. EsmeraldÍno Dandei-:-". 
Aureliano dos Santos, Martins Teixeira, _O li- I"a vem combater o projêcto em discussão,>. 
veira Figueiredo, Joaquim Bt•eves, Mon·i;eiro por julgar excessiva a quantia uelle consi- . 
de Barros, Monteiro da Silveira; Bueno · de gnada e problematico sinão perigoso o fim _: 
Paiva, Alft•edo Pinto, Adalberto Ferraz, politico a que se destina. , · .· 
Leonel Filho,_ Henrique Saltes, Mayrink, Não se .comp:rehenàe, a menos qüe se não . · 
Cal'los Ottoni, Manoel Ful~ncio, Lindolpho queil•a fazer um presente regioa qualquer . 
Caetano, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, felizardo do momento, a despeza, por parte 
Padua Rezende, Fernando -Prestes, Domin- da Republica, de cerca de 400:000$ de nossa 
gues de Castro, Dino Bueno, Costa Junior, moeda · para a representação do Brazil JlO 
Adolpho Gordo, Edmundo da Fonseca, Cajad~, Congresso Pau-Americano. (Apoiados). 

··as73- ot · 
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ANNAES ·DA CAMARA 

O Srt. BRtcro FILHO - De 
povo.( Apoiados). 

pão pr0cisa o · mosi;res bclla, e rica, vwa prova, da bellez.<~. e 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Cet•ca de 
400:000$ par·a, um passeio a.o Mcx.ico ! 

Está. muito rica o mtti!iu prospor<t a. Rc-
public<t Bl'azileil'a. ! · 

O SR. GERl\IANo 1-L\.ssLocuER -- Os Estauos 
Uni los da Amel'Íca do Norte dão 35.000 dol
lars para e.:;8a commissão, e nós v:.Lrnos con-
ceder 75.000 dollars! ~ 

da riq_uez;\ do teu governo a,cttutl ! 
.E como tu, pobre pa,tria, tens tle ser vista. 

de longe, l<t do 1\'loxico, onf'cikt o tcus·fttrra-
pos c duur:.t os teu,; ;tndl'ajos. . 

Pois não é doütrina pJlitica hoje col'J'cnte 
no Bra.zil flUO o Governo deve SL\1' bom pa.r:t 
o ostmngeil'o c rMto p~tl'a o nacional~ 

Pois não é que a, ~<tn<.tncia. tlaqucllc se 
deve sa.crific<1r <ttú a suosistcncht deste'~! 

O SR. Es:\IERALDINO lh:-lDEIRA- E' que Mais que os apphtu.:;os· do Be<1zil intoil·o 
nossa prosperiflade sobrelcv<t (L dn.quell<.t valem os elogios dét imprens<.t merccnaria ! 
gr<tnde N<1ção, E.;t<.t muito riM <t Rcpubfica V:.tmos muito, muito b3m, nos dizem 
Brazileira ! entec g<1rgallmdas os judeus dar Cif.y. 

Mas 0 e::t<tt'<Í de f<wtu <L nossa infortunada, g vamos realmente; pois que cllcs não 
Patria '?! so1l'rcm as nossas privaçí)es c as noss.ts mi-

scrias; é desde que cHos não as sofli.'cm, ô 
Aos ouvidos do Ol'<~(lor chcg<tm continuados cgw não ha peivaçõcs Q. miscrias no Bra.zil. 

clamores de toda.s as cla.1sos sociacs. I :so é quélSi um syllog:ismo político. 
Quasi modo o commcrcio, agonizante a, Emfi.m, como a noss:1 política c as nossas 

<tgricultura,, a, producção diminue o a clrcul- finanças são para ingle.:; ver, v<te tudo muito 
ação industri<Ll.paralys:t. Ou si não diminue bem e no melhor do.:; mundos. 
a pro(lucçã.o, clla se cstcrilizct por falt<t de Nesta. Capital, porém, o orador é teste-
meio circulante ~ dc:t rctracçZí.o do credito. munh<t contemporauea de ~i'a.ctos e aco:Ite-

0 thermomctro da fortuna particular e cimentos occorrldos e que nào col'l'ohoram 
publica desce em quedas precipites. a opinião de nossos amigos inglc~es. 

b rico torna-se pobre; o pobre fa.z-se mise- Ha, bem pouco tempo transformar·am esta 
ravel, e o miseravel suicida se. (Apoiados). grande Capital em uma imme.nsa, necropol~; 

Figuras de rhctorica opposicionista, retor: 0 seu silencio de moPte era apena~ quebra(lo 
quirão ao orador, a quem já distinguem com pelo crepitar dtts fornallms da Alfa.ndega, 
o titulo de opposicionista no seio da. repre- onde se queima,va <t fortuna publica, e pelo 
sentação mtcional. e.1trupido d<1 cavallaria de policia, que dizi-

Mas, que os poucos arriigo.;; sinceros desta mava a população. (Apoiados.) 
situação <.mscultem com lea.lda.de <~ alim. po- Era preciso valorizai' à, moel<1 0 mor<l.li-
pula.r e lhe . respond nu depois si o que o zar 

0 
homem ! · 

or<\dor diz alto n:•. tribuna. não é justamente 
aquillo' que o povo affi.rma nn,s runs e ni1':l Pobre Republica Brazileira ! 
pr,l,Çll.S.! Querem te mandar ao Mexico, bem cnfei-
Q~ ·auscultem o s.:mtimento n;1,ciomü e tada c coqttette para tra,tar da paz ameri

_lhe respond<Hll Si já não pé~SS0U <'• époe<t da Cttna. 
esp~ra.nç;1 e do elogio, c si j<L não chegou o Pungenb c llolorosa, ironia ! Ainda em 
tempo do julgc~mento c dP. conciemn:•,ção ~ ! tua. gr.mde Capital não foi punido nrn sô dos 

Cerca rle qua,1;rocento.'l con&o::; da réi:-~ p:~ra assas-:;inos daqucllcs que succumbira.m vi-
um passci.o <~o Mexico? ! ctiml\S d..e sua innocancüte ele seus sentimon-

Pobre p<~tria brazilcir.•.! . tos de ordem c de p.az. 
E nem si<]ucr diz 0 .projecto quaL 0 fim Entretanto, vais mancl<.w unia custosct I'C· 

dessJ, l'epee:;enta.ç::io c qual 0 numero de seus present<.tç:ão :w Mexico traGar da paz a,mc· 
• membros. ric<tn:~ ! 

Si ao menos se pudesse s~tber o numero dos J.\Tas o orador·, Sr. Presidente, dose,j<tl'Iél 
representant;cs, pode.r-sc-hitt Ltvaliae q_u1.tntn.s s<LrJer sl H.otts~lüld ,jà foi ouvido sobre o cre
centenc~s de contos toc<wiam a cada. um t dito, pcclido, pois palpita--lhe que não c fir 

M:~s o projeci;o silencia, pois que a .camara que, si tivcase sido ouvido <1 respcito,nogttl'i< 
,(com i1·onia) nito tem o <liroilio de Sl,hcr o seu apoio. 
dessas· cousas. E por isso que o lnimiltle Deputado- qn( 

Basta que vote silcnciostt c sulnniss:1;! occuptt <t a,tGenç1o da Ci.tll1<1l'a conhe~c ( 
.Pobre patri<l, brazileira ! . valor dos concaitos desse judeu sobre a alt: 
Em teu interior, que o povo se estorw. nas administração de seu paiz,· sCilte:..so- serht 

tenazes do imposto e (pte escahuje nas vascas mente emb<traçado p<n'a dar seu voto, a,nGe 
da miseria. · (le ille eommunicarem~aquella opinião. 

Mc~S no oxi;el'i.or, no esk<tngeil'o, é prnciso Corno penst~rü, Rottschild n.. ta,l respeito? 
que rccompon,ha.s o teu. dcsa,linho, <fLtC te Pobre J?H.tl'ia brttziloirru ! ·· 

• 
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SESSÃO EM 1 D:i AGOSTO DE 1901 

Cnida,do, scnhor;es! O tempo do desprezo c 
!lo l'iuiculo, a impotencla dos mon;u·chisGas, 
jti, pas;;ou ! 

A dcgeada,ção dos rcpublic<tnos üía, <t dia, 
os deva, no conceito publico. 

Não é mi:IJiS com tacs ai·mtts que se os 
pôde combater. 

E' preciso tonml-os <_L scdo e contrco·e~lm· 
eom um sinccr·o e m01·alizado esforço J'cpn
lJlic;tno a grande peopaga,nd<L resGa,ut'<tdora,, 
quo va.e et'<)an~lo in1mmeros adeptos e f'or
man!Lo irrednctivois convicções. 

Pt;o,joctos como es te que se discute com
promct l;om e f<tzcm pcriga.r ::t Republica 
Bea,zilclra. (Apoiados ; nwito bem; nmito 
bem. O oJ·adol' t] t'iMmenlc Clllll]JI'imentado e 
felicitado). _ 

Comparcccn1 mais os S1~s- Ut'bai1o San

neiro de Rezende, Francisco Sallos, L<mlou
nicr Godot'redo, Antonio Zacharias, Nogueira 
.Junior, Li:unartinc, Moreira rla Silva, Oli
vciea, Brag;•,, Jo r.tquim Alv<n'o, Luiz Pisa, 
I-Iermcnogildo de Morac:'l, Alone<'~r Guimarães-
o Am·cli<Lno B,,,rbosa. 

Cou-Ginúa a 3"' discus3ão do prqjecto n. 104, 
de 1901, autorizando o Governo a abrir ao 
Mio ist.ceio das Relações Exteriores o credito 
da (1uantilt no-cessaria, até 150:000$, em 
ouro, par:a occot·rer <ls despezas com tt repre
s:mtação brazileir:t na segunda conferencia 
internacional amoric<~na, qRc se reunirü no 
Mexico. 

O Sr. Presidente-Tem ::t palavl'<\ 
o Sr. Irinou M:tchado. 

t.Js , .Tüli.o de l'vfcllo; S;í. Peixoto, Arlihm· O Sr. Irineu Machado sempr~ _ 
Lemos, Ii11lio do Ht'<tzil; Ouodellw, Mourito, cntontlou (1110 as questões que affectam as 
Anizio de Aht'llll, .Joi~o Ga.yoso, Tlwm:.tr. At~- mlaçõo.~: exteriores não devem ser guiadn.s 
l.'ioly, .JoiT.o Lopes, Augnsto Soveeo, Son,t·cs pelo ospirili) politico. . 

· Noiv<-t, Lima Filho. Hl'rdo F'ilho, Peroir::t do M:J:i,.:; de uma. vez deu provas deste seu 
Lyra, .l\·laJaquias Uonça.lvcs, l\Ioroir·;l, Alves, modo do voe. 
Pcrlt·o PertHtrrllmco, H.odeigtH3:3 Dol'ia,, Ca.s- Acha., porém, que o lH'ojccl.o não deve set• 
tt'•J Rcbello, Nciva,, Aug·n'lto Ji'L'<t nça, i\lilt.on, ltpprova.do. O ora.dor mostra o estado ·da 
Fclix Gaspar, Pauh1, G-uimarií.es, Acl<:tlhJriio atmosphCI'<t p :)li1;icJ, americana; na Americ<~ 
Gnimal'ãcs, Rotlrigue3 Lirna, Tolcn tino dos do Sul, a.:::~ potencias vivem (Usputando a 
S<tntos, Eduardo Rmnos, Galdino Lol'etn, gl'il.ndez:~ politica e milif,ar. 
I-Ionrir1üe Lagdon, Nelson. dt; Vasconcc.llos, A ~or•tc pcrmittiu que o ·Brazil so liber~ 
Barros Fl'a,nco Junioi', An1;onino Fla.lho, .Jo.)é tasse at~ hOje muito bem deseus compro• 
Bonifacio, Esperidião, L<tndulpho do Maga- missos internacionaes. Sua posição hoje na. 
lhãcs, SalJino Barl'Oso, Rorlolpllo Paixão, Amcrtcé\ -do Sul ú de sympa.tlüa, de respeito · 
Bueno de Andl'acltt, Ovidio Abrantes, Be· o de prestigio, e sua presença no Congresso 
ne"dicto de Souza, C~u·los Cavalcanti, Barbosa. Pan.;.amoricano póde dar em resultado a. 
Liina, Francisco Moura, Gci'mano Hasslo- pePda desta poslção. 
chor, Francisco All)ncasteo, Rivadavia Cot'- Em consequencia, pensa, que o nosso p~üz 
roia e Alfredo Varella. se deve num ter em uma, roscrva discreta, .. 

Deixmn de comparecct• com ç;:tns •, pa,rtici- em uma neutralidade absoluta. 
p:via os Srs. Gastfí,o da Cunha., José Boiteux, -Cita, a proposito, o proceder da grande 
Pedro Chcrmont, Luiz Domingue.i, Pci'eira Republica da. America do Norte na luta cntt·c · 
Reis, Trindade, Silva M<u·iz, Celso de Souz;n,, <L l~t'ttnr,:a o a Inglaterl'a, em que o illustrc 
Gomes de Ma 1;tos, Esl;acio Coimb':a, Elpidio pali1·iota vVashingl;on aconselhava a, mais ab
Figneiredô, F'L';'.neisco Sotll'ê, Vc1'gno tlc Abl'eu, solntt~ neutt·alid<l.(lc par<\ llefoncler o pt'esti-
M<Lrcolino Moum, Diony~>io COi;ILLLCil'<•,, José g-:il) c o nome de sou lHÜz. · 
Monjudim, s _-•.mpalo F'ort·<-~z, H:inll B;~rt•oso, E' a mesma, a siiinttçã,o elo Brazil. 
Mart;inho Cmnpos, PcrciL'<~ dos Santos, R:m- O Chile gua,rdtt as maiot·cs sympathias l~Ol' 
gel Pe~i; :~m .. Esl;cvãn Lobo, F'1'ztri.ciseo Veiga,, nó:;;. 
llcl<JfiJnsn Alvim, Pcnido Filho. Nc .:csio T it- O l'C:'lontimcnto da H.cpublica, Argentina, 
v :n·os, S il vei'l'i~ Dritmmon1l, At·thlll' Tor·t·os, !les;tpparoccn üe todo. . 
Mil'anda Ar.rwôdo, Onshvo Gocloy, V:•,lois do Em nm movimento gcneL'o.~o e digno do 
éast;t·o, Pa,ulino Carlo~, All'rccl.o Ellis , Xavict· a.pplaUSCIS, <~ Rcpuhlic;t Argentina,, depoi~ do 
de Al1ncida., Xwim· do V;•.lle, Angelo Pi- laudo do ga.bine:;e de \Va,shingtun, tem pro
nheieo, Vicl;orino :rvrontcit'o, Pin l;o da Rocha curado demonstrar que rende aos principias 
c CassiMo do N;•,scimeni;o. da ,jthl1iiça a mais solemno home'nagem, não 

E sem c<ms<•. os Se.~ . Gahr·iel S:•.lgMlo, An-.. guardando d<.t lui;a secular o menor resenti
toni.o Bastos, Cunh<L M<~rtins, Jo<:tftnim Pires, monto. Mas a politica americana. está hoje 

, Eloy do Souza, Sy.lvio Rol11ceo, .To.~ú Marcol- cheia de difficuldades. . 
. l.ino, Heredia de Sá, Ose.:\r Godoy, Sa Freire, O ·Cliile, depois de uma luta sangr·enta. 
Dcoclecia.no de Soüzo,, Nilo Pe~~anh:t, Lou- com o Perú e com aBoli viét, onde 'as .ex~ 
rcnço B[tp'tisGa, Alyes de B1·ito, Theophilo plosões dos lut'adores coh:sti.túem ·exemplo 
Ottonl, Vlria,to M<üsc;ü·e:Olüts, .Toão Lúiz, Car- llc dedicação á pa.tria, venceu os seu·::; co'n.~ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 16:19- Página 6 de 34 

tendores. E esses cartltaginezes da Americ<;~- A nm aparte do Sr. Eduardo Ramos, res
do Sul que vivem n.perta.dos entre a immen- ponde o orador que as conclusões nã0 são 
sidade elo Pacifico o os alcantis dos Andes, theol'icas ; são votadas pa1•a . serem applica
occuparam, por clausula. inserta. no trat11do das aos casos occurrente3, passam a sm• pre-

. -depaz, os territorios de Tacna e Aríca. ceitos legaes . · 
Na interpretaçã:o deste tl'<Ltado surgiram Não é licito, deante da sítuu.ção que atra-

. difficuldades. A clausula referente ao ple- vossa. o p~üz, f<tzel'em-sc dcspezas inuteis: 
bisei to não foi até o presente momento ex- E~trt conferencia que se vae realizar no 
ecutada, não obstante as constantes recla- Mexico não é m:ds do que uma provocação á 
inações do Perú e da (jolh ia. Europa, potitica e,;ta em que o Br<.,,zil não 

Pensa que a Republica BJ•azileira não se tem intel'esse algum em i1nmiscuir"se. 
· deve . manifestar sobre o a.ssu m P.to, sinã.o, 
caso tal succeda, quando fór cham~.da. dire- Diver.:;os chefes de govei·no das rep ~tblica..;; 

. ctamente como arbiteo. a.meric::tnas toem declarado não ser licita a., 
Si os acontecimentos· indicarem outro a.r- intervenção da guropa n;,,s· questões aineri

bitro, ou si a. guerra fôr a solução da questão, C<.tna,s. 
_não terá o Rrn,zil assumido compromissos de O que se l)rocurou fazer é d·eclamr, <tntes 
. onde lhe possam vir desaífeições. aliás de qualquer provocação, quci as nações 

·Determinando os seus limives, a Argentina amel'icanas estão dispostas a1'esistir á cubiça 
e o Chile discordaram em ct:'.rto ponto e desde em•opéa. Vae nisso uma impertinencia, uma 

, · então lutam sem que a questã.o tenha tido accusa.ção prccipitad<t. com que muito I~giti -
.· -termo. mamente se poderá o1fender o velho conti- . 

. A annexação do Paraguay pela Rcpublica nente. · 
. Argentina é tambem uma questão que p:>dorá E' a thcoria. de Monroe gue se quer -pôr em 
preo~cüpa.r o Congresso Pa.n-Americano pratica, theoria que prJvocpu ranéoi'03 do . 

. E que vae fazer ahi o ·Bra.zil ~ ProcUl'a.r toda a natul'eza e que ag01~'a, mais ({o • que 
a.tfeições ou desa1feições, tão sómente. . nunca; convém ser tratada. deba.ixo da niais 
· ._Accresce que a Camara não tem noticia sabin. e correcta. diploim.cia. . 
official das thedes e q_uestões que vão ser sus- · Não descob:c qual o interesse do Braiil em 

· .citadas neste Congresso. fazer-se representar. com gastos enorine::; 
.' Isto importa em uma violação das praxes em uma conferencia tão cheia- de perigos e 
parlamentares.. · da CltU1l, talvez, neahum bem advenha . 
. . A Commissão de Diplomacia e Tratados, . Foi apoiado pela Inglaterra que o governo 

.' instituída para estudar e coHaborar com o ame1·icano conseguiu fazer a redempçã.o dos 
.Governo _nas questõos que interessam ás ra- pa.izes sul~ameriCanos. . . . 
lações exteriores, não póde deixar de ' sm· E.;twam libertu.sas colonias hespu.nholas, 

: ouvida. sobre tão impo1•tante assumpto. e a Inglaterra era em ta v' o r da. sua indo-
.... Estão presentes os nobres Deputados Srs. pendencia. · 
·Eduardo Ramos e Pereira de Lyra, que foram Canqing quiz agir quasi sem compro
. companheiros do orador nessa commissão, nos metter a atti tude · da Inglaterra. Coinci
bons tempos em que a Camara não era um diam os· seus interesses com os dét liberdade 
charco, um pa.ntano... e da justiçü.. Aproveitou-se o Ministro dt\ 

Não obstante, o ardor das refregas e a facilidade da situação. 
• opposição que se movia ao governo de então, Sabia-ser que a Hespanha se prcpara·va 
nunca a Commissão d.e Diplomacia c Tratados pará fazer <~ conquista das republicas sul 
creou ditriculdi.\des á acçã:o governamental. americanas._ Oppoz-se a isto o Governo 

A um aparte do Sr. Pereira de Lyra, res- america.no, que jâ contava com o apoio da 
_ .ponde o orador que .já salientou ao iniciar as _Inglaterra. Foi assim que, reconhecida a 

suas considerações, os seus precedentf)s de independencia doss1s repubHca;; pelos Es
. imparcialidade nesses assumptos. · tadoe Unidos, logo a Inglatm•rct a reconhe· 

Explica o Ol'ttdor quaos os p1•ocossos ado- ceu tambom. As outras potenchts da· Eu-
ptados nas cont"ermicias, como tt que se vae ropa só o fa.riam, depois que apropria Hes· 
reunir no Mexico. panha a reconhacesse. .~ 

Depois de designados os relatores, teeru Houve outra situaçã·o em que ainda. uma. 
,logar a discussão e approvação das theses. vez .os Estados Unirlos salvaram a indepen

As nações são, então, notificadas e appro- d.encia e a integridade politica. da América. 
vam ou não os compromissos tomados ·pelos Tinha sido imposto ao Mex.ico o imperador 
seus representantes. Maximiliano. Revoltou-se toda. a -nação e 

·.·.· ··Pergunta: esses compromissos assumidos afinal o imperador -roi executado. Parecia 
.. solemnemente nã.o teemo mesmo v~lor moral que mais um paiz livre ia desappa.recer da ::._· ... e j:uridico dos tratados e convenções interna- America. Foi ainda. a republica norte-ame.;. 

~iona.es·~ ricana -que salvGu o Mexi<Jo. ; 
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Estn é·~ doutrinn de Monroe em tod1:!. sw>. os~actos dos governos e que no novo regimen 
~Implicidc•.de. Não é licito <\ ue11hum p:üz' o mesmo costmrie foi inteoduzido, sem pro-: 
estr<.mgeiro intervir J1P.s questões ;~merica- tosto dos que constituem a maioria da Ca." · 
na.s, e n~·. Americl1. adquirir a.s corlCiuist:~.s tet·- mal'<.t. . . _ -
ritorbes. · Em 1897, diz o orad(n', o projecto qUe fi-

Ao lado des·ta. ftco bOl1• e nobre d<:l. questão xava o numero das_ forças de terra al;lriu 
ha. perigos a evibr '~ . largo debate no qual tomaram parte 23 Srs. 

Isto é nov;1, questão <1• ser tf".·.h(la. a p~trtc. Deputados e foram pronunciados 25 discur-
0 que é preciso ver agor<t é .si convém 11os sos, nJtando-se que todos os oradores occupa-, 
bra.zileiros ?.dquir:_ir compromi.-;sos, cornpr~- rarn,-se de generalidades, política, etc, ; 
recendo"' esse Cong-resso. nenhum limitou-se ao circulo. restricto da_ 

-(Ad-oertido pelo Sr. P1·esidente de que a fixação de forças. 
hora e.stava finda, o orador aguarda~se pm·a Assim, foi uina injustiça que o honrado 
continuar amanha.) membro da Comrrüssão fez aos-oradores que 

(Muito bem; muito bem. o orador e m~ito se .teem occupado das leis de fixação de força,· 
felicitado.) po1s, até agora apenas quatro Deputados se 

fizeram ouvil• sobre negocios da marinha e 
tres sobre 0.:1 da guerra, approveitando o Fic<J. a ~iscussão adiCJ.d<l. pela hot'D,. 

Pas.~a-se á. debate das ditas leis. . · 
E' esta a primeira lei annua que a Camara 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA cUscutP., não havendo ainda orçamentos; e é
por isto que o orador. se atrevo a roubar 

E' annunciada. a continl.mção da 3a. dis- alguris momentos de attenção aos seus col
cussão do projecto n. 42 U; de 1901. que fix:~. legas. 
as forças de tcrr·a p:wa 0 exercicio úe 1902. . Reputa a lei do fixação de forças de.terra. 

uma lei impOt'tautissima, como julga indis
pensavel a reo1•gani.zação do exercito brazi
Leiro,cujo effectivo se encontra tão reduzido, 
demasiadamente l'eduzido. ; 

O Sr. PI"esident,e-Tem r. pahwrD, 
o 81•. Carlos Ca.valcé'.nti. (Pausa.) • 

Não está. presente. Tem. ~~ p.\l wra. o Sr. 
Affonso Cost:.1,. · 

O §r. Aft"onso Costa-Não é 
sem receio e justo temor quo· :.ts3omn. á tri
buna, attendondo-so á. sua falta de compe
tencia em assumpto todo especial, a re~pBito 
do qual se tem feito na C<tma1'a tão hollós 
discursos. 

Ao penet1•ae no templo da. guorr<t afigu
ra ... se-lhe quG Mart(} llw f1•anze o sobrolho e 
Bellona,ent'm•ccida,lhe I'ep3~e aos onvidns a 
conhecida. phrase-ne sutol' ultra c,·epidam.. 

Arl'osta, entretanto, a tempestrtde llepois 
que inspirou-se nos dklursos do· honrado 
reüttor da commissão e do illustrad;J Depu· 
tado paulista o Sr. Buonú de Andra(la., con-

. 1iando mais umt~ voz na. nimia bonevoloncia 
da Camara. 

Vae f~tzet• consi<lerações sobro os negocio~ 
da guerra pelo que tem ohservado e apt•en
dido om leitura de escrlptores na.ciona.os e 
csiiPangeiros; são consi<lera.ções de nm dilet,
tanti no vasto campo de ohsel'vação que a, 
materia apresenta. ' 

Rebate a opinião do hom•ado membro da 
Commi:::~são,o Sr. Carlos Ca.valca.nti, que julga 
não caheP na discussão das leis de força o 
desenvQlvimento que alguns oradores lhe 
teeni . dado. 

Lembra que no tempo do Irriperio, no de
bate das leis de forças .ie discutiia ampla
mente as questões políticas, analysan<lo-se 

Não regateia elogios ao Sr. Ministro dá· 
Guerra pela sua boa vontade com relação â 
reorganização, a cujos estudos s. Ex:. dedicou 
ta.nto trab:l.lho no pl.mQ- que apresentou _fio· 
considera·ção·do Congae.3so, plano que, ·si tem 
defeitos, servirá comtudo_ de optima base á 
discussão da reforma. . · 

_O etfectivo actual ·do exercito é insignift'" 
cante, a.ttendendo-se á vastidão do pa.iz _e, 
sua~ multipltts necessidades, o que constitue~ 
na opinião do ol'ador, um grave perigo, d~sde 
que se considera a nenhuma educação militar 
do povo, incapaz, portanto, de entt•ar, em 
um momento da.do, nas tUoira.s de um exer·. 
cito regular. 

O paiz desft•ucta hoje os beneficios do uma 
paz interna e externa., sem coill.plicações 
estrangeil'as, mas quem poderá garantir qu~ 
um dia nuvens negras nãó toldarão os hori-. 
zontos da Patria ~ · 

Para reforçal' n. necessidade da reorgani· 
zar}âo (e nota que todos os exercitas lUQi 
dernos teem passa.do nestes dons annos poil 
grandes reformas) o orador cita n. opinião do 
genel'al Costallat, externada bem expressi
vamente no bello capitulo que escreveu no 
Livro do Oentenario. 

Diz o illustre general : « A guerra, sem 
contestar,;ão, um dos maiore9 fiageUos que 
podem affligir a humanidade, infelizmente; 
será eterna, poeque eterna~ são as suas 
causas. Em· vão recorre-se muitas vezes á. 
arbitragem; a força das armas ha de ser, 
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sem_pre o arbitro das grandes qn?stões intt>r-1 e lia tom?n PP?p~rç:ões ox.tremas __ }1os E,;tatlos 
nacwnaes, quando os govet·nos torcm surdos da Grecw, prmelp::tlmento em ::;pn.rta; oncle 
â voz da, razão. as leis de Lycurgo condemn<t v;~m (.; morte os 

E não é com cid:;_dãos alistados na, occasião q_ue, nasddos, não se poclü1111 tornar utuis ao 
do perigo que se podem irnprovisàr tropas serviço das arma,;. 
capazes de umarcsistencia efficaz. O p:ttrio- Hoje, adoptados os co3tumes, ~liz o oradot', 
tismo, o orgulho nac;ional, o desejo de vingar essa rwcL~ssidado de arm;t'rom-so as naçt3o: é 
as aifrontas c lmmilllação soH"rldas pela va·t.entc, c não h a, paiz providente que nã.o 
terra em que nascomos produzem actos de se prepaee na 1HZ para, as contingencia,s (ht 
grande heroismo c do ahnega.ção sem limites, gum·rrt. , 
que a hisGoria registra ; mn.s a. victoria por-:- O Hrazil cstà em po.1iç:ão rehtivamentf.J 
tencerá sempre ao contendor c1ue dispuzcr especial na. Amedca ; não tem inimigos que 
de tropàs nmis disciplina,das, mais lnstl'ui- o 1nq_uictem, pol'ém nada autoriza o a,lntn
das e melhor commandadas. !lono completo do uma. boa, organização mi-

O soldado, lJem como o marinho.iro, não se litar. 
improvisa em horas; precisa de habito, de Ha dias, o orador, discutin lo :1 noces.üdadc 
estudo e de aturada profissão. » da reorganização tb D,rmada nacional, ame-

Com um _ exercito de recrutas, dizia Na- mou que não temia tentativa do invasão es
poleão, póde-se tomar de assalto um reducto, trangeira, nem acreditava, na, hypotheso 
uma. posição; porém, não se conseguirá levar de planos conq_ui:ltadore3 da Allem<mha, na. 

' até o :fim um plãno combinado, uma cam- America do Sul; hoje pensa que a melhor 
panha regular. politíca aconselha cautellas sérias. 

A paz universal ó uma utopia, um Sendo neste ponto, advertido pela Mesa dr. 
sonho de almas puras e homens carinho-sos, que o tempo da sessão está findo, o oeador 
ap13zar d..e todos os protestos e esforços dos senta-se,(lepois de lh.e ter o Sr.presidenté pro
congressos internar.ionaes, a guerraser{t um mcttido manter a palavra para continmtr o 
meio sempre posto em pratica para de1•imi1· seu discurso. ( il:fuito bem ; muito bem.) 
contendas: a paz universal ê uma utopia, Fil!l:t a discussã.q a,diada, peli hora. 
como utopia é a irreligião do futuro de que 
tão eloquentemente nos falla Guyon. Passa-se á hora destinada ao expediente. 

As gueeras de hoje são menos fl'cquentos 
porém sã() mais prejudiciaes e mortíferas; O Sr. Bricio Filho (sevindo rle to 
os recursos da arte. bellica crescem sempre Sec1·eta?·io) procede à leitura do seguinte 
e a cada invento destruido!' succedc-se outro 
mais a.perfeiçoado e decisivo ! 

No sen tempo, dizia ·Montesq_uieu, «uma 
nova molestia se vae aJastt·ando na, Europa. 

Ella tBm'attingido os príncipes c os obt·iga 
a mn.nte1• um numoro desordcna1lo de tro
pas. O mal cresco sompre o sn tem tornado 
tão contagioso quo si um Es&a.do nHgmmita o 

. quo chama -suas tropas- os outpos por Slli.L 
vez augmont~~m tambom as suas. · 

E como t.udo ó l'oiativo nostn mundo, ac
crescenta Mauricio Block, os exet•citos que 
o illustt•ado autor do Espi1·ito das leis con
siderava uma chaga ruinosa, seria para nós 
um consolo, po1•quo so tem dobrado e tri
plicado o numero do soldados, nof:l ultirnos 
tompos. Mas cltogou O momento em que nã.o 
é possl vil Ir ma,is longe ! .. 

Como so enganava. o illnstrado cscripi;or ! 
o numm•o cresce o cresce scrnpl'e, diz o 
orador. . 

Nestas considerações o orador lê um qua
dro do e:ffectivo das tropas em 1'8!)2, da 
Frànça, Allemanha, Inglaterra, Austria-Hun
gl•i;:t, Russia e ItaHa e compam o eft'ectivo 

'' ;,t;ctual da Allema,nl1a, que é de 587.000 ho
::· ·me~a com o da Fra1T'ça, qu~ ê-de 561.319. 

Essa teq<lencia de f~rrnar os cidadãos pa.ra 
a _,d~fes[J, (l.<.L patria., é nrn<t tendencia velha;, 

EX:PEDmNTI~ 

Repre,.;;onliaç:ã.o - de Avelino. Fcrnanrlos o 
outt•os. dt~ Associa,ção Commol'cial do :Minn.s, 
podindo moditicn.çã.o IP. tarifa, do eali\ mi~ -
noiro o ontra.s modillas.- A' Commissã.o de 
Fazenda. , 

Requet:1mento-'-do engenheiro P:wlo Bn.n
doh•a.-do Mello, pe<li ndo concessão paL'a. n ti
lizn.r-sc ela enm•gia. mecanic:•. do rio Pal'n,· 
hyb:•,, . para. os ftn:-3 ClliC indica c com as 
condições que e.:;t~tboleco.-A' mesma Com
mis:Sfto. 

O Sr. Pereh•:a Limn - Sl'. Pre· 
si,Iento, discutindo o pro,jccto de lni do foe
ças de torr;t o m:u• sustentei que o Govol'no 
fazendo a pt•oposta ao Poder Legista ti vo ox
m·cia um dirotto ; sustentei ·mais que esf;a, 
pra.tica,q_uo jú. nos vinha do tempo da mon:1I'
chia, accei ta em todos os pa.izes civilizados, 
era de gPandc convoniencia publica, por· 
ser o GoveenJ ú mais habilitado, a conhecer 
a fOL'Çl<:t llOCOSSl1l'Í<:t para defender JlOSSO tCl'~ 
ritorio de qualquer assalto no cxtet•iol' o 
para mantel' a ord-em eu. tranquiUidaclc pu
blic:t no intet•ior~ 
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o honrado relato.r, porém, sHstentou que 
esta proposta era inconstitnciomtl, visto que 
em disposição alguma da Constituição elltava 
ella consagrada. ; divergi desta. opiniãc:J au
torizada, dizendo que S. .Ex. confundia a 
iniciativa dít fixação de for_ças com ·a iniCia
tiva da proposta, affi.rmando que · <L inicia
tiva. da fixação de forças competia. á Camara 
dos Deputados, bem . como a iniciativa de 
qualquer projecto . offerPcido pelo Po1ler 
Exeeutiv.o, mas isto nã0. impedia que. o Go
verno apresentasse um:.~. proposta utll C\ 
conveniente. · · 

O Srt. BRICIO Fruro- Proposta com a qun.l 
o Congl'csso concordar(t ou não. 

0 SR •. PEREIRA LillfA-A Camara não fica 
))rivada da apreseniação tlo projecto antes 
da n.pi'cscntação desta proposta, indepen
dente de qualquer iniciativa do Governo. 
E' direito exclusivo d<1 Camara. 

Entretanto, Sr. Presidente, o illnstre 
Deputado pela Capital Federal que lwntem 
tão brilhantemente occupou a tribuna da Ca
ma.ra, at.tribuiu-mc a seguinte asserção : . 

«Discorda da opinião do Sr. Pereira Liína 
que, baseado no art. 29 da Constituição, sus
tentou que a Camara não tem em absoluto 
a iniciativa dos p1•ojectõs de fixação de for
<~as. Neste pont•:• , concorda com e illustre 
Sr.- Alves Barbosa., que póde tambem basêa.t·
sc no citado art. 29. Este artigo diz termi
nantemente que a iniciativa de taes pro
jectos e do outros que enumera cabe á Ca
mara dos Deputados.» 

Sr. Presidente, · cacla dia me convenço 
mn.is da razão do velho dito de Martial: «1·es 
est nwr;na tace1·e. » Si eu me tives8o consor
vadQ sempre no Silencio, não teri:1 dado OC· 
casiilo -a q11e o verbo cloqnente do illnstre 
ropt•esentu.n te da CapitiLl Fedm•r.tl mo :tttt•i
bu isso tím taJ 1lislnto. ::;ol'iit preciso q no ou 
1'o.~so analphabcto pt~t·rt pr•omu~r.i:Lr-mn por 
osto modo, 

O art. 2!J diz torminrtntcmcnt.o quo compnto 
:t Camn.ra tt iniciativa da diS!\IJS~\i'í.o dos pro
;ioctos o!l'omcidos pelo Poder Execut.i v o o das 
lois do :ftxaçii.o do forças !lo ii0l'l'i1 o m:'l..r; e 
seria. pl'eciso que cu nã.o.sonbossc ler, em pri-
111eh·o logaP, c quo não poclesso compre
hender o que li<t, em segunllo Iogm', }J<Wa 
avançar soú1elhantn proposição. 

0 Sn.. HENRIQUE LAGDEN-A minha n}H'l')
ciação não teve om vista. dizer l!Ue V. J~x. 
não sabia lm•. 

0 Sn.. PEREJHA LIMA- V', Ex. foi bene
volo o ou apenas declaro que si me· ti vosse 
conset•v;tdo no silencio que havia guardado, 
até então, não tm•üt occasião de fazer est.a. 
roctiíicacã.o o de ver attribuido a mim por 
tão distlnc·~o eollega um tal dispa.ra.te. 

0 SR. BRICIO FILHO- Qt.Iem estrêou do .. 
modo, porque V. Ex._ o fez, deve sempre 
occupar a tribuna. da Camara, para honra 
deUa. 

0 Sn. PBREIRA LIMA - Feita esta recti
ficação, permiti;a a Camara queainda occupe 
a tribuna, pot' alguns momentos, para guar
dar a. tealdade que devo aos distinctos col
legas que me ouviram. 

Etfectivamente, .. qu~ndo discuti este as
sumpto, avancei uma. proposição qúe não 
óra de todo verdadeira, declarando· que a 
Constituição- do Imperio falia va em termos 
expressos etn proposta do Governo. O il- . 
lustre representante do Paraná, ness!ló 
occasião ·procurou rectifica.r o meu engano 
e eu insisti, illuclido pelo texto da Consti- . 
tuiçã.o trasladada para a lingua franceza 
pelo-Sr. Laferriere. 

Efl'ectivamente, o art. 11 do§ 15 declara 
que compete ao Poder Legislativo fixar an
nualmente, sob~·e informaçcio do govenw, c 
não falla em proposta. · . . 

Tendo de citar tt Constituição e no · mo
mento não tendo presente o original, guiei~ _ . 
me pela obra · de Laferriere, que tr·ata 
d:J,s constitnições politic t~,s da Europa. e da 
Aincrica. 

IUudido, fiz n. traducção da_s palavras: su~· 
la proposition dtt go-uvernement; sobre a. pro
posta do12 Govei'no: mas devo. dizer que esta 
questão nad:.\ imporbva ;i. a1•gumentação, 
porque. quer proposta quer informa.çã.o,sem~ 
pro partia do Governo. · · 

Na camal'<L da monarchia., os deputados na. 
discussão sempre se refe1•iram à informa~ão, 
dochtrandó-a proposta do Governo, porque 
osta infoi·mação não ora ma.is do qne uma 
1woposta quo o Governo onvi:wa. <1. Crmmra 
}):\Ta, sct• discutida a lei. · 

r~r·rt o (!110 tinh:~ a dizet•, (Jlft,ito bem.) 

O l!h·. .Julio dt~ ~lello- S1•. 
Pt•osidcnte, a impt'onsa <lestn. Capital, om 
sm~ edição llo hoje, noticia quo o Governo 
resolvon contt•:wt:u• o m•ren~L~mento dQ.s 
estradas do fori'O do S. l<'t•ancisco, Sul de 
Pet>nambuco e outr·a.s com a Companhia 
G1•eat Western, e o O Paiz, em at•tigo edi· 
toPütl, dá a entendot• que o contl•acto effecti
vament J o:>tâ resolvido, e fàz a respeito di
versas n.precirtções q ne mo parecem procc- · 
dentes. · I_ 

O Sn.. Bn.rcro' Fir.no-0 artigo e.3tâ nmito 
hem lançado. · · 

O SR. Juuo ng MELLo-Entre outri\S con
siderações, lta as seguintes, qne peço licençn 
U. Cn.mal'c'• pa.ra le1•. · 

O Stt. MAI.AQOIAS GONÇALVES- Sel'á nm 
dos ma.ior•cs.<ln.-sastl'es quo o Gove!'IJO com~ .· 
mctteJ·á... · · 
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O SR. JULIO DE MELLO- Diz O Paiz: confesSlr que tam renda, 1•enda graças á 
« Pa"ech, entretanto, C!ll3 dep3is do dis.- quJ.l ha que de,lu:dr daquella somma, tam· 

curso do Sr. Arthur Rios, cb::nnando a at- bem por atuw, 493:8'57$. Portanto o Governo 
tenção pJ..ra esses facto.s, haveria um ponGo só terá que lhe dar, no m.:tximo, 393:643$000. 
mais de escrupulo na ultimaçã-J de nego· I~' disso que v. empreza abre mão genero· 
ciações analogas. - si~samente. ... . . · 

. E' um engano. Ao qu3 nos informam as gm compen.~a.ção a0s seus 141 kilometeos 
- propriai noticias de ,jJ1'.1a.es, estamo~ em junta desde logo os 767 das cinco outras es~ 

v.esper,\ de igual, senão maior e~canda.lo. O tradas com que o Governo a pre.3enteia. Só 
cJ.so, cuja exposição vamos aqui tentar é durante os dez anno.3 em que ella não. dard 
daquelle.s em· que só póde ser illudido quem ao Governo ttrn só "Vintem ·a exptoração de>sas 
tiver interesse em se deixat• illudir... cinco linhas render-lh.e-ha milhare.3 de · con-

Entl~e Alagoa.i e o Rio G1·ande do Norte, tos ! 
~-,1m seis estradas de fereJ que estão no pl'o- -- Rendel"-lhe-ha;_ ta.nto mai& facilmente, 

longament~ umas das outr.~s--:- .Alagoas Ra~- quanto, por datlsu:la, exp_l'0Ssa, ella se l'e
lway, Sul de Pemambuco, Recife a &r:o F1·an· seL'V,1. o direito de applicat• a todos os ramaes 

... cisco, Great Westem, Co11de d'Eu e Natal a suas exorbitantes tarifas. No fim <le setenta 
.·Nova Cruz-., D~sta~. só a Conde d'Eu é que amws, ainda assim não reverterá para o pa
.nã.o e~t:t Ugakt a. Natt!l: r~lta um p3queno trimonio na.cional. .f<'a.ri:1 o ob..,equio dede
teecho. yol ver á União o que della recebeu ·e ficará 

A União jü. encarnpou du1.s: a Sr1o Ft·tm-· enceavada entt•e as varias ·estradas do 
cisco e a Sul de Pe1·nambuco E~tado, impedindo ;t t•e,;pectiva únificação • 

. A Great Western, qua dueanb oito annos ~ como então estarâ muito mais valol'Í-
. e· meio ainda. goZ'1rt~ do garMtia de jueos, z::tda, só por fabulos:t quantia. poderá·ser' 
· fâz-lhe a seguinte p1•uposta: desapropriada. 

A União entregar-lhe·ha essas duas .estra.- Ha até meõmo um ponto· interessante : a 
·das já encamp ,da3 e mais as tre:; outra~1 companhia, .. C)filO acima dis~emos, de:si,te 
que tambem encampará. A Great Weste.rn da garantia de juros apen'as por oito annos -e 

,;. dispensa durante oito annos e meio a garantia meio. Mas durante dez annos não faz entrat• 
.- de jürosa que tinh~HI.ireitQ_; mas durante dez um só vintemplra. o Thesom•o. Deste modo, 

: -~ ànnos nada dará ao Governo. Ao fim desse além de tudo, tudo, tudo mais, pa-ssa ainda 
t?-mpo, durante sessenta annos, coneinua.rá· a anno e meio desfructn.ndo linhas, quo o Es· 
administrar toda essa e~.tensa rêde, a.ppli- tado lhe entrega, sem p:.1.gu.r absolutamente 
·cando~lhe a.s suJ.'i tcwifas; que são t\s mais naLia. E' um mimo, um regalo, um presente 
-elevadM, e começai• á. cn tão a· dar do luct•o q lle o Brazil faz a esses sonhot•o::t 11ue se 1li-
· bt•uto uma. porcentagem, que varia1•á do gnam ,explorar-nos .•. 

15 % em um~ zona, a 8 e 5 %, na. m \ior _ Pen.~am, porérn, quo 6 tudo?· 
p \rte dl.).S Unhas. i'~índos 01 setenta annos, 
ella . co'ntinuará autonoma, sem revertor - Ainda não! H . .t., como dilisemos, um in· 
para o pa.trimonio ·nacional, c en'treg.:ml á tervallo cn tr•o M estt'<.t.tlas Uon.tle cl' Eu o· 

·, União as linhas de qüe esta lhe houvor con- Natal, intervn.llo quo tem 4.3 kilomett•os e 
fiado a ndministra.;rw. j'L 0:-3tt1.com os eitudos prompt.os o a aon;;tru.· 

Ot•a, llur.tnte oito annos e meio, a. União, cçã.o qua.sí oJmplota.. pouco mais {'<ütando 
pot• gat•c~.ntia. do,juL'0:-3, tm·1t n> mu.ximu quo p:tra o u.s.;onta.monto do:;; t1•ilhos. Pois bem:· 
ontreg-at' uma. somrna. de :ux~:000$000. p.Jlu. constt•ucç,i.o do.~so trecho, qmn• a. Çl'eat. 

Como todos s.Ü)(.~m. quando 0 Govol'no ga,· Western quo a. União dê 170.000 libt•as em 
r·ant9 um certo jtu•o soiJl'C o capit:tl do uma. boru.es-bonus que re11derã.o 4 °/o ao anno. 
estrada, vê·se todol) os annos o que essa e;. Nem;pot•tu.nto, o Governo -se oximh•tt.da ga· 
tt'.~d<~ rende o elle entra apen 1s com 0 que eu.ntia de juros! ... gscapa. om um logar Q 

1iüta para comt>le·tu.r o juro combinado, E' ca.o em outro ! 4 

· evidente quu as eiltt•a.d.\s sob tu.ll'Jgimen nã.o Não é posi:livel. comprehender quo taJ Jn'o-
toom interesse em ma.nter i\ menor oco- posta seja lida, discutida e acceita com·. se~ 

--. . riomia : não só1 augn:iimtam pes.::oal, como riedade. Só a. ma.id volun~aria e interessadu. 
majoram ficticiamente todas as compras quo :cegueira pódo achar liso um tal negocio~ 

·-··· fazem. Quem paga o que ·falta. é sempre a :. Quando se pudesde allegat• quo não havia 
~--,· I~~azenda ·Nacional. · norihi.lm:1 out;•a proposta e, portanto,. fat.;. 
;;,; · . Si a G1·eat Weste·m não r.::mde.;;so um só hva:onde e&colhet•, ainda asdim seria caso 
'''· ·' vintem durante es:;e~ oitG anno.s e meio e de abr"ir· nova concul'rencia. Mas nemisoo 
~'<: que ainda restam, a. União teria quo lhadat• ê verJade, pot•que outros proponentes sur
'':(. ·=por anno 787:500$. Mas, apczat• de toda ·a giram c a par dos 27.000 contos provaveis 
~. ·· ~ua boa vontade, ainda assim, pelo.~ peoprios da-Griwt. Westêm,· houve quem o1forecessa 

:alculos dos seus relatm•io;,~, ella é for·çada a 4-I:Oj)O'_e at_ê em 45 «ftuos, 6l mil contos,)) . 
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SESSÃO. EM 1 DE A GOSTO DE 1901 

0 Sa. MALÀQUlÂS GONÇALVES-E' a grande 0 SR. JULIO DE MELLO-Sabe toda a Camara 
protccçã•J á lavoura. c o modo .de l'esolver a que a prjncipal fonte de receita de Pernam
crise. buco·vem da agricultura e, si forem arren· 

O SR. BRICIO FILHo-E' mais unÍa das bel- dadas as estradas de ferro a que me tenho 
lezas. referido, á Great Western, set•a como já disse 

o Sn.. JuLIO DE MBLLo-O conceituado desfechar o ultimo golpe sobre a l1tvoura 
já agonizante . -

jornal continúa em outra sel'ie de considera- Rep1·esentante de um distt•icto ag·ricola~ 
ções no sentido de demonstrar os prejuizos atravess~~do pelas estradas de ferro de São 
que advil•ão para a fazend<\ publica, espe- Francisco e Sul de Pernambuco, vi~me for· I cia.lmente para o Estado que tenho a honra çado a appro~imar-me- desta. tribuna pa1·a 

I 
de represenü. r, da adopÇão .. pelo. Governo da declal'ar que, não podendo acreditar na 
proposta d,a G1·eat Western. - - . exactidão da noticia dafla pelos jornaes desta 

O Sa.. MALAQUIAS GoNÇALVES - E' um Capital, entendi, para til•ar todas as duvidas~ -
~ gt•an~e mal para todo o norte. . fo1•mular um requerimento de informações 
i o SR.. BRICIO FILHo-Os Estados das Ala- que está tambem assigflado pelos meus dignos _· 

goas, Parahyb:1. eRio Gt·ande do Norte tam- companheiros de bancada. 
bem soffrerão enormem:.mte. (Apoiados.) O requerimento ê o seguinte. (Lê.) 

o SR. -JuLIO DE MEr~w---:-Nãó posso, Sr. Pre- Sr. Pt•esidente, apresentado o requerimento 
sidente, não qum·o mes:no aci•editar que 0 que acabo de ler e em que apenas a bancada. 
Gove1•no tenha definitivament~ resolvido pPrn:tmbucana pecle informações que julga c 

contl'act:u· o a ·rend,\mento da.quella~ estra- indispensaveis, · agmwdo occasião opportuil'a 
das com t\ cJmpanhi ~ a qu~ me hei refei'ido, pai\\ discutir .. com. m'l.is amplitude esta. 
o não p::>sso ·acl'adita1• que isto seja exacto, que3tão, que tão de perto interessa ao meu 
po1•que no m Jmento, ein que a lavoura <le- Estado. · -
tinha (apoiados), quando SJ sente exa.nime, Tenho dito. (1l'luito bem; muito bem.) 
sem t'e<;:ut•sos, e pecle aos poderes pubUcos vem á Mesa, é lido e apoiado 0 seguinte 
um auxilio pa.1•a. não morrer asphyxia.da. pela 
cl'ise . tcmm•osa qu.e atravessa., não posso, 
digo, :\ct•edibr~ que o Governo, que penso 
tf!L'<L a.ind:.~ p:ltriotismo. -.. . . , 

O Sa.MALAQUIAS QoNÇALVES dá um aparte~ 

'O SR. JuLIO DE MELW- ... venha dar 
um g-Jlpe ele m.)rLe na lavoura do meu Es

-ta.!\d. A pt•oposh ela Great Westem, St•. Pre
si;lente, Sl3Jundo ostou inform1.do,- t1 a. que 
mono:':! van ~ag,)nS otrerecc a.e Thés:)Ul'O pu-
I.Jiico. . . · _ 

Afilt•m ·.-se C!UC foram apt•mentadas out.t•as 
JH'opost.as no- Ministerio da. Industria assegu-
1' •.ndo-se que as vantagens dessas são incon-
t~1st:1 VüiS. ',' - . . 

Disse O Paiz, o disse-o muito b~m. que a 
l~stracla do Ferro do Limoeiro, a G1·eat Wes
tem, é a que te!n tarifas ma.ii elevadas 
(cvpoiados). o ninguom nos p-::>derâ. garantir 
<1uo essa estrada ar1•andando as outras que 
constituem a rMe da. viação ferrea do not•te 
não ia•ate de eQuiparar ás. suas as tarifas das 
estradas a s3rem. arrendadas. . / -

0 SH.. MOREIRA Ar,vEs-Este dit•aito lhe é 
concedido no contracto. 

0 Sn.. JULIO DE MELL0~-:0 pl'ejuizo que de 
nm tal augmonto n.clvü•á p:wa. o Estado de 
Pernambuc::>,. qu3·t~nho a honra do Pept•e-
sentat•, será incalculavel. . 

o Sa. Barcrô FILiro-Alagoas, Paraltyba e 
Rio Grande do Nor~e so"fl'rerão .iguaes pr•e. 
jui~~s. 

Camara v. IV.-

REQUERIMENTO . 

Requeremos que, por intermediod<~ Mesa,se · 
peçam ao Governo as seguintes informações: 

1. o Si é exacto que se acha contractado 
com a Companhia «Great Western» o arren-, 
damento das·Estra.das de Ferro do Recife ao 
S. Fr<J.ncisco, Sul de Pernambuco e outras. 

2. 0 No caso affirmatfvo, que se,jam en· 
viad:~s á Camn.ra cópias das propostas apro· 
sentadM na Secretaria du. Inclustt•ia pa.rtt o 
arrenda monto hs ret'eridas_ostt•adas. 

S •.la. das sessõas, 1 de agosto do 1901.
Jutio de Jlfello.-Malaguias GorH~atves.-Mo· 
reira Al'l)cs. -Affonso Costa.-Jolto Vieira.
Teia:eil·a de Sd.-E1·mirio Ooutinhs.-Pedro 
Pernambuco. - Bricio Filho. - Pereira. de 
Lyra.-Oornelio da Fonseca. - Esmeraldino 
Bm'tdei1·a. 

O Sr. PI•esidente-:0 roquorin1ento 
está apoil~do pelo numoro de a.ssignatut•as e 
está em discussão. 

o Sr. Dlno Bueno-Penso que .. o 
nobre Deputado por Pernambuco que me pre· 
cedeu na tribuna, tevo toda a r·azão quando 
disse que confiava muito no patriotismo do 
Governo actual e penso quo no-a.ssumpto de 
quo tratou, e com o requerimento que acaba 
de apresentat•, S. Ex. obterá justificação 
dessa confiança, f'ol'ta.lecondo . a. sua crença • 

2. 
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de que o GoYeJ'no tem procedido -em todos os 
negocios, quo lhe :=:ão a1l'cctos, com o patrio
ti:smo que se pódc cxigie de ciuu.d:\os que, col
locados na altura dos ca1•gos, em que foram 
_investidos pela, confiança da Nação, aman1 
verdadeiramente ;t su<t tci·ra e a c:11tS<L 
publica. 

O Sn.. Hn.IcJn FJLHo-Esso patl'iotismo 
.deve set• cantado . em pt•osa o ve1'so. (lia 
out1·os apartes da úw1r:arla .Perrwmlmcana.) 

O Sn. DJNO Bur::No'-Os nobres Dcput::ulos' 
· que me intcl'l'ompmn com seus apartes, hã,o 

do ser justos 11al'a com o orador . quo ora 
occup<L a tribuna . O nobre Deputado po1; 
Pernambuco foi ouvido com <.t maxima 
attcnção, sem uma interrupção siquer. Os 
nobres Deputados permittir-mc-hã.o, p_ort.an-

. to, que faça as minhas considerações sobre o 
caso, tnnto mais quanto posso dcslle j<:t decla
rai' que nã.o sou infem-o a.o mquerimcnto que 
ri.caba de ser aprosonta.do. 

Sr. Presidente, V. Ex. c a Casa salJem que o 
Governo actual, quando inieiou <t sua hrefa; 
teve do arcar com duas difficnldades supre
m~s, que se nos afiguravam, sinão insu}Jera
vcts, pelo menos da cathegoria. da.quellas, 
que para serem superadas deviam demandar 
o ma,ximo e;:;forç~o dos que astivessem a seu 
cargo, e esforço tenaz, ininterruptamente 
sustontando a crise financeira o a. crise oco
nomica.. 

O Governo entendeu que devia oncarar em 
p~·in:eiro logar, que a .crise financeira jà ha
VlLL comcç<ulo tt ser tratada pelo Governo 
:1.11terior, e · assim :-;o v i u desde loO'o collocado 
na si tnaçã.o do a.ccoi i;ar o executa~ o contra.cto 
feito com os nossus ct•elltll'OS no cxtcroior. Este 
j~i o primcit•o Qmponlw do Uovoeno, o as dil'-

"'Ítculüa.tlcs a. Yoncot· eram ta.ntas o tã.o o·ra.tidos 
a~_tnnta <L sit~taç·f(o elo paiz, qtto o c'fovot•no 
n:~o poudn d l~}JOII:-;ar n sua, ;d;liençfto parit a 
<;l'tSO eeonomw<.L. 

Níio (;stou dizendo n :witladc ;i, C<mHLl'<t, 
l)Ol'quc 1~to mesmo j:í foi dito, em Mensn.
gorn do 'Podot• Executivo ao Cong1·esso. No 
ten'\po tlocol'l'ido, o o~Corço do (:lovcrno foi 
d? ta.l ot·•lc~m, o tii.o pt·ovuit:)~o, 'llte todos 
vunot-o cot·oado du·molltot· exito ; e a. Ca;
n1tLl~<t mnsrno j(t so pronunei.ou a rospoittJ nm 
voto _solc!m1o ·~qui pt·olct•idu solJl'O <L fnliz 
tci•rntnM;ao d.o cont1~acto ccloln•a,lo com os 
nossos crocloJ·cs. A vrmlado é qno q 11n ndo o 
Gov01:no acl ual iniciou n.s suas 1'uncc..\õcs<1 

Ol'iLm temerosaB r.ts a.ppr•nhonsiies do pn.ii. ' 
O Sn.. B1ucro FJ L no - E n.g-oJ'iL não são '? ! 

(lia mtt1·os apm·f.es .) · · 

O SR. J?I~w. BuENn-VV. EExs. mo eloseul
pem, po1s ::tllHla cston cxplicnndo o mou 
P?nSmllon_t:l? o os nullt•ns Doputn.dos nf'(.o 
podüm ad 1 v IIJIJit.~-o, 

Er.ml. temerosas as apprehensões do pa,iz, 
c V. Ex. e a Camara. hã.o de se rocorda.r de 
quo ;,1 impl'OU:H e os animos hostis, os espí
ritos amigos tQ(lo.;; mttnifes!i<wam-se receio
s::>s de que viesse um pa.vilhão cstrailgeiro a 
tromula.l' nas nossas c:~ ~açõos fiscê1,es. 

O Sr~. Bt ~ICJO FILHO- g ;),goea t1·cmub ·o 
p:wilhã.o tl:1 liÜSOL'ia.. (lia ou/.1·og ap(w/.es.) 
. O S!t. 1JJNO RtlENc1- Os nobt•cs Depú
t:tdos hiio da sct' l'<1zo;weis, e conCI)t•darão. 
logo tplC torl;1,S P..S difliculda.des não podem, 
ao mosmo tempo, ter soluçõesJ<nroravcis. . 

En disse quo Ol'i1 tcmel'OSU. a situcl.çã.o, c o 
"tomor que m<l.Í.:l nos inquiobv r~ naquellD rnn~ 
mento o r <:\ ex1ct:•.mcnto o q ne provinha da . 
crise fintncoirn., derivarla principalmente 
das nossas rehtções com o crcdot· ostra.ngeib-o. 

Assim tambein entendeu q Governo, o no · 
empenho rle evitar o mal de que nos al'l'O
c;.-iavamos empregou todo o seü esforço, no
bremente sustentado por todo o tei11po quo 
durQn o contr'acto. Conseguiu o seu intuito : 
a.hi está. o fctcto mesmo a demonstrai-o, e 
sobre etle jàa. Carrin.ra pronunciou~se, co~11o 
ha pouco alltidi. · 

g agora qne o paizj<i está. livre do con
t.racto, quo foi obl'igado a celebrai' ... 

O Sn.. MoREIRA .A T.n:s-Só Dons sabeo que 
será do pa.iz amã.nhã. , . , · 

Pobre p~iz t 

. 0 SR. DINO BUENO-., .e agOI'n que O pa,iz 
j;L se ten1 desembaraçado das· diffiéuldadc~ 
qile lhe -provinham do sua divida externa, 
cujos jurt~ esta.va1n absorvendo , t1 maior 
parte da sna receita ... 

0 Sn.: MORI~LRA AL,' I~S E OUTROS tli'j,) 
apartes. 

0 SH .. DI NO BUENO--PtlQO aos · nobres Dopll· 
t<t!los que não me intert•ompam. · . 

O SH .• l'v[oJtEIRA. Ar.vr~s- ... (1Jm Iom. (m·te) 
V. Ex. n'io pôde ter o pl'i vilegio de nfí.o l'O· 
ccucr apartqs. 

O Sn .. DJNoBur-:No-V. gx, uã.o se ex:l.S· 
pot•o. 

O SR. MoREIRA AT.ns - :r-riTo me exas~ 
pm•o. 

O f:;tt. DINO HugNo-Nã.o paPecn. 
O Stt. Momm:.A A INI~f! (llom. {on'ít.)- Nã.o 

mo exrtspm·c·, l'Cpii;o. · 
0 SR. PRESIDEi'iTf:J- Attenç~ã.o ! 
O SR. Mon.EmA Ar.vm:-ilespondo no tom 

om quo julgo qno dovo responder. 
· Nã.o mo o:msporo o direi que üSttL palavl'D. 
nem dcvhL s:.thit• do:-~ labios do nobro Dopu-
tttdo. , · 

O Srt. DINO Rm~No- Ou V. Jt~x:. mr. elos .• 
culpa, ou Hão Süi Q qn<~ seja t)xa,f)pcra~~ãu, 
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Si al gnem gri tmi, neste recinto, não foi 
si não V. Ex. 
. 0 SH . • MORF.llU ALVES- FaUo alto. fc.~llo 

11:.wa, touo o mundo ouvie; nunc >. serh ·leade1· 
do silencio. 

O sn.: Dr::-~o BuriNo - Agradeço ao nobre 
D1~pnbdo a, declaração quo acn,b : ~ do fLtZCP, 
lJOdcmdo fic<'.l' corto do qnc não mo sinto 
dirninuido com a. sua n.prcciação. . 

Cumpr-o o meu dever. como entendo. e 
com ;•, mi 11 :•, exclu::;i va responsalJi!idado . . 

Neste log;w n"ão sou sinU.o o 1nesmn rcpi'C
scn(;ante da N<~.ç!ão que os nobees Doputa(los 
Jlúl' PernambucJ. (Apoiados, nmito bem.) 

O Sn..·"J1ormmA · ALvEs-E' represent ante 
r.l 1 Naçã,o e· do Governo- -tambem. 

0 SR. DINO-BUENb-Não· peço para mim, 
si não o resl)eito devido á pessoa e ao repre
sentante d:• .. Naç-ão, que aqui vem ctpnprir o 
sou dever como entende. 

O SR. MoRgmA. Ar;v:.Es-Dar P.p :1,rtes não é 
de~respeitar. · 

O Sa. DrNo Bm;No-E nom merecG ser 
aggredido quem delicadamentn p3de aos 
nobres Deputados que lhe doixom tjlr11ün~~r a 
cxposiçl).p que estLL fttzendo, porquanto o 
honraclo DeputH.do, que fa.Uou, t'ez todas n.s 
:mas considerações, sem ser interrompido, 
ouvido sempre com a maior att.cnção. 

Eu dizia, Sr. Presidente, que a crise finan
ceiro, se havia afigm·n.do ao Govol'no, como 
:w paiz, a m•üs tomm'osa,, no momento, 
·~qucllr, que tleYin ser pt•i.mciro cnf'ron t •,rlu. 
e vencid<' .. 

O Sa;BRICIO Frr.no (com.iJ·onia)-L[os;m nas. 
O Sa. DINO Bm~:-.~o- .1<: comquanto não 

c~toja. do todo vencida,. pelo. menos chegou a 
N<tc:ão <L rctomat• os scn~ }nga.mcnto::; em 
nspccio, rohttbilitando-so no conceito qne 
~emprc mci·eceu, rlos.lc quo so· consf;it.llitt 
politicamente. _ · 

Uma VC:.'; liherbdo desse primoiro cnida(to, 
não ha duvida qu(} devem vgora as:a.ttcnções 
rlo Govm·no voltal'-se, o o.)Gão effuctiv<~monb 
volbdas, p<n'a a situaÇão oconomicn, cuj1~s 
difncttltli~des nos estão vct·dadeil'<t mento a~so
hcr-bitnclo, polo desenvolvimento natural cb 
el'iso. - · 

g• cl :~ro, Sr. Presidente, que melhot'<LL' a 
JJOSSit sitm~ção oconomica. não é si não conso
Ud.ar o resultado com tanto st~cr•ificio o lJtido 
co11tt·a ;1,-.crisc financeira ; mas não mt~t. nft.o 
pódc estar só no Governo ci melhorar a. nossa 
sif;uação oconomica, isso doperide m;ds dw:l 
forças vivas da Nação, do esforço intelli~ 
gente do cadn. um m~ esplwr .. L do seu tra
hallto, cabendo ao Govor·no apcm~s os meios 
indiroctos ton(lento~ tt alimonfifH' o <le::;cn
volvm· ossn.R ft.H'ÇitS, u. anirmtl' o l\UXiliat• o 
O:'lJ'I)l'~~O Íl111iV1Üllttl. 

UM Sa. DCPVT,\Do rüt um aparte. 
O Srt. DJNO BuENo-Nesse empenho ost~ 

sem duvid.<L o . Governo, e no caso a que se 
referiu ·o nobre · Deputado por Pernambuco 
no arrendamento d<\S estradas de ferro, que 
mcücionou sem duvida, não o perdeu de vista, 
pelo quo teve razã.o o noln'o Deputado quando .• 
disso :wrnditar no ·lHteiotisrno com que teria. 
procedido, pPocm\tiH.lo s:Ltisfazee aos int.e~ 
res;cs economicos da zona servida por essas 
estradas do ferro. · 

Outras, Sr. Pro3identc, tncm sido <1rrenda
dus, e o honrado Ministro da Viação, em todoi:l 
cscasos,procedendo,comosempre,com o maior 
escrnpulo, não tem olh<~do só para os-inte
resses do erario publico, mas tambcm tom 
dado toda, a sua attenção para as convenien
cia.s economica.f.l ·da região flUO por ellas são 
SBl'VidaH. . . 

TÚclo isso,· Sr. · Presidente, em virtude 
daquella disposição da lei do orçamento 
<.1,ctua.l que deu ao Go-i:erno autorizaç}o, não
só par;:~ encamp[n' as estradas ele fcl'ro quo 
pelo pagamen·t;o dos juros, em out'o,estavá.m 
sobremodo onerando o nosso orçame.nb, 
co"rno tambem pai'a arrenda l-as a quem, com 
vaniic\gens para o Thesonro Publico. pndesso 
custMl-as em beneficio dtt situnç!ão oco~ 
n omiéa do paiz. ( tlprwtes.) 

O· Sn.. BRICIO FILHO.:....,_Então encampa-sc~ 
para. depois venüm· a lO réis de mel. coado .. 
(lia müitos apartes•) · 

0 SI{.. DrNo. BUENO-Perdoem-me os no:. 
bt•os Deputados por Pernambuco, que vcrda- · 
1leira.mente eslião .. querendo se sustentar no· 
t~l', desde quo rleclaroi q no não sou infenso· 
ao requerimento ClllO as info 1·màçücs pcilir~.~
o rcclamad ~::; pelo:-; 11obres Dopntrulos lu:w 
S:)r iit·i~zidas ti, Cau1ara, afim do que o a.s
~:ttmpt.o seja. osclitrndclo , o acredito, em boi\ 
ft~. qnn o:-; nobi'CS Dcpntados tJã,o de ficn.r 
sat;iHfcito.~ com as informações que forem 
thdas, poi:-J que o honrado Minist;ro d<L 
Viaç:ã.o, ncs~e como · no:; casos precetlontcs. 
tcrii. pet•feitament.c consultado os interesse~ 
e as conveniencja,.; da, lavoura, da. zona-pct·
na.mbucn.na, em cujo 'nome ftdlott o nolwo 
Dcpul;ado, c cujos votos o ma :daram a.o S(lio 
d.est<~ Ca,n.utt'a, onde S. Ex. tão ln•ill utni;n~ 
mente a, representa. 

O S!L Jur.ro ni~ MELLO-Vcr.;mos d.cpois. 
O Su.. DINO Bu1mo- O nobre Do pu tatlo, 

sem duvidfi., impresüonon-sc com as pulJli .. 
caçõail ft}it:.t ~: nos jornacs d.t~ m.anhã. 

O Srt .. Jut.ro Dg Mr;r.r,o-g uma Varia do 
Jonwl do Commm·cio. · 

O SP •• DINn Brm !'lch--T<\mbcm li o artigo 
1lo Pm~~. pül' V. gx, reproduzido na trihnna.; 
H tambom os ai•ti~os publico,d.mJ om soN,úio 
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livre da imprensa, naturalmente por algum 
int~ressado, cuj:), prop·osta não p:>ssa ser pre
ferida : e, 81•. Pre.3idente, o facto. a cireums
tancia de se1• este assumpto trazido ao mesmo 
_tempo para a secç~ão Une e para a secção do 
jornal, a a.pproximação (las duas secções, tra-

~ tan,do do mesmo assumpto .•. 
(Apartes _viole~1to.<: dos· S1·s. Pedro Pernarn~ 

bueo, Jlforeim .Alves, Julio de :Mello. Affonso 
Costa, B1·icio FZ:U10. O S1·. Presidente reclama 
attenção). 
· Depolsde tanto barulho. os nobres Depu
tados vão vêr como estão ataca.ndo um moi
nho de vento, vão vêr como estão enganados 
sob1•e o meu pensamento, e vão reconhecer o 
mal que fizer:;tm em não me deixar con
cluit• a proposição quo eu ia enunciando. 

Eu dizia· que a publicação feita, M . mesmo 

0 SR. JULIO DE . MELLO-Declar2i que O 
Governo ainda tinha p~.driotismo para não · 
fazer um contracto, conforme annunciavam 
os joenaes. · 

O Sa. DrNo BuENO-E por querer confir· 
mal-o nessa convicção, venho dechtrar á 
Casa que não me opponho á passagem do re
querimento para~ que os nobres Deputados e 
a Camara possam ser perfeitamente infor
mados do que tem occorrido sobre este as
sumpto. (~uito . bem; muito bem.) 
. Ningue1ú mais pedindo a pala Yl'a, é ence1'" 
rada a discussão do requerimento ap_l'esen~ 
tado pelo Sr. Julio de Mello e outros e adiada 
a votação. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 
tempo, nas .duas secçõss da impt•ensa, na N. l05 A~ l90l 
livre e na de honra, qne <1 approximação 
dessas publicações. uma. dellas .feita por (Do Sena.d0) 
pessoa interessada., o que se dizia fericla em 
suas convenieneias, e mesmo em sen fUrei to, · C1·ea no Dist1·icto Federal rnais um offiçio de 
bem devm•ia se1•vir para nos pôr em guarda. 1·e,qist1·o de hypothecf.(,s com a rles,:gnação de 
contra a fonte da informação. · tercei1·o ·. 

O SR. BRICIO FILHO-A redacoão d'O Paü A . Commissão de Constituição, L~gislação 
que agradeça a V. Ex. o juizo que della faz. e Justiça, attendendo ás convenienc-ias da 

. O SR. DINO BUEN(! - Não f<.~.ço injuria a: população e riqueza desta Capital e á pre
mnguem: V. Ex. sabe, Sr. Presidente, q'!lan- cisa celeridade no funccionamento do im
tas vezes é a irnprensa illudida em sua boa portanto serviço de publicidade das trans· · 

. fé, o mesmo, não illudida, nada obsta a que missões immobiliarias · e dos onus raaes, é 
.ella. se reftt•a a factos, pediu!lo, a bem do de parecer que .a Camara approvo integral
publico, explicações a quem as possa dar. E, mente o projecto n. 9, de 1901 .do Senado, 
. Sr. Presidente, qnandq as informações sã.o creando no Districto Federal mais um offi
dadas por uma pessoa ·interessada, e. que se cio de registro dê hypothecas com a das
julga mesmo p1•eterida ou prejudicada, é ignação de terceir-e. 
clal'o· que ellas não podem ser rr.cebiflas sem Sala das Çommissões, 31 de·julho de 1901. 
pJ•evenç~ão. · - J. J. Seabra, presidente.-Al{1·edo Pinto~ 

Veem, pois, os nobt•es Dep11tado:;; .por Per- re1ator.-1'eixeirade Sá . ..:_F. 'l'olentino.-Azc
namlmco, que não f'.wo offens:•. ;lrcdacçã.o do vedo Marques.- .A.rthtw Lemos.- Riva(lavic' 
O Paiz, e que não descon~idcro o;-; nobce:'l in· Co1Têa.-F1·ede1·ico Borges·. 
tnitos que trouxcl'am á tribuna o ot•:tdor que 
me pt•ocedeu, c os intuitos dos nobres Depu
tados por Pernn.mbuco que o ttpoiam, cuja 
amizaâe estou acostumndo · a cultivt~r com 
t~nt.o ~arinho, e que, en_tretanto, foram hoje 
tao IDJUStos pal'il commtgo. . 

0 Sa. BRICIO FILHO-NO que é cot•rospon~ 
dido. · · 

· O Sa. DrNo Bu8No-Devomos agm\rdm• os 
esclarecimentos que foram solicitados pelo 
nobre Deputado de Pet•nambuco. 

E para terminar, declaro que acceito, como 
ju!-.!to, o conceito emittido pelo nobt•o Depu
tado ·pot• Pe1•nambuco, C!lHt.nto ao pt•ocedi

. mento do Governo, no quo diz t•ospeito ao 
pal;riotismo que o inspir•tt que o tem inspi
rado nos di versos ac tos de sua gostã.o, e que 
d.(nr~l'íl inspira.l·o. no caso em questão. 

N. 105- 1901 

(Do,Senado) 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1 • o E' . creado no Diskicto Federal 

mais um ofllcio de l'egistro de hypothecas 
com a designação de terceiro, ficando o Go
verno autorizado a .. demarcll.l' os limites de 
cada um. O primeiro provimento doas o ter
ceiro offlcio será feito independente do con
curso. 

Art. 2. 0 Revogc.tm-se ai! disposiQõos em 
contra1•io. · 

Senado Federal, em 12 de julho de HJOl • 
-Manoel de Queiro.z Mattoso Ribeiro, Vice· 
Presidente.-Joakim de O . . Catunda, 1° Se-
cretal'io,-Albe?·to Jo.<:rl Gonçalves, 2<> Secre· 
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durante os exer·cicios de 1894, 1896, 1897 e 
1~8; . . . 

3"' discussã.o do projecto n. 2f:i4, de HJOO, 
mítorizv.ndo o Gover·-iF) (1, prorogm· o pr<tzo 

O SI'". Presidente - Não hlwendo concedido á Socieá<tde Montepio Gcc·<ü de 
nada mais a tratar, designo p<w.•. ;y,manhã, a Economia dos Servidores do Estndo pa.r"c~ 
seguinte ordem do dia: indemnizar o Thesouro Federal d"'· quv.nti<~ 

tario.-GeneYoso Ponce, 4° Secreta,rio,servindo 
de 2°.-A. Azeredo, servindo de 4° Secre
tario. 

- · de -que lhe é -devedora, até que ess<\ insti-
P parte P.té .:'LS 2 1/ 2 hor·as, OU antes: tuição reguL•.rize sm•. sitm>..ção, podendo 
Continuação dP. 3a discussão do projecto mesmo relevu.l-a. do p:.tgamenGo da. impor

n. 104, de 190 I, <mtorizando o Governo ·~ tancia. em que ficou alc0nça.da no anuo de 
abril' ao Ministério da.s Relações Exteriores 1899 ; . · · 
o credito dtl, quantia necessaria a.té 150:000$, 3n discussão do projecto n. 2:31 A, de 1900, 
CID Olll'O , pará, occorrer áS despezas com a elevmHlo a l6 o numero de engenheiros 
represen_tãçãO br·azileiru. na segunda confe- chefes.de districto, na Directol'i<t Geral dos 
rencf1.t intel'Dacional mneric:ma., que se re- Telegr•aphos, no exercício de 1901 ; 
unir.:'L no Mexico; 3a. discussão do projecto n. 103, de 1901, 

.2a discus~ão- do projecto n. 121, de 1901, marcando os casos e P. fórma da.- revisão das 
a.utoriz mdo o Poder Executivo a abrir ao condemnações. 
Ministerio da Justiçà e Negocios Interiores .o se~unda púrte, <ts 2 l/2 horas ou antes : 
credito de 100:000$, supp1ementar ao n. 14 ~ 
<lo art. 2° d<'· lei n. 746, de 29 de dezembro Continun.ção · d<~ 3a,. discussão do pl'~jecto 

· de 1900; · n. 42 B, de 1901, que fix<~ as forças de terr<t 
3a discussão do projecto n. 77, de 1901, para. o exercício de 1902; 

relativo á emendaoft:'0recidn. na 2a discussão Continmtção d<'· discussão uníc:" da emend<~ 
-<lo projecto n. 217, de 1900, autorizando o do Senado ao pr~jecto n. 15 A e 15 B, deste 
· Poder Executivo tt abrir ao Ministerio da v.nno, que fixa. a forçv, naval para o exercício 
Guerra.o credito especiu.l de 8:415$600, para de 1902 ; 
})agamento . dos .. vencimentos do tenente- Continuação da 3a. discussão do· projecto 
coronel Innocencio Ser~edello · Corrêa,, re- n. 46, de 1.901, autorizando Q Poder Executi
vertido ao serviço do exercito e de lente · da vo a abrir ao Ministerio dà Guerra o cre- ' 

·Escola Militar, por acto legislativo; dito extraordinario de 4:223$800, para pa· · 
3a d~scussão do pl'ojecto n. 67, de 1901, au- gamento do ordenado a que tem direito o 

torizando o ·Poder Executivo a abrir ao Mí- almoxarife do extincto Arsenal de Guerra. 
nistorio da Guerra o credito extraoedinario de Pernambuco João Climaco dos Santos 
de 4:80(:!$630, para cumprir <t sentBnça do Bernardes ; 
Supremo Tribunal Federal• que mandou pa- pontlnuação da 2a. cliscus'são <lo pl'ojecto 
gar ao majot' Democrito Fer'reira d~t Silva n. 27 A, do 1901, esta.l.Jelecendo regras para 
os vencimentos que deixou de receber como a ttdjudicação de bens nas execuções em 
Jente, em disponibilidade, da Escola Militar geral, com voto em separt\do do Sr. Azevedo 
do l~sta,do do H.io Grande do Sul ; .Marques ; 

:~u. tliscu·ssão tlo projecto n. 217, de 1900, Contiimaçã.o dt\ discussão unica do ra· 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao recer n. 14, de 1901, opinando no ~entido 
Ministorio da M~trinha o cre:di-~o especial <lo de serem acceitas as omendas oft'erecidas 
11:760$, par<t pagamento do soldo ao vice· na 3a discus . .;ão do projecto n. 99 B, de 
<tlmirante Arthur Jacegua.y, revertido ao 1900, qne reorganiza. a. Justiçu, do Districto 
qiladro eft'ectivo da. armada, Federal ; 

2~> discussão do projecto n. 43 A, de 1901, Continuação da. 3p; discussão do projecto 
autot•izando:·-.o Poder · Exe~utivo a ttbril' ao n. 268 A, de 1900, t\iltorizando o Poder 
Ministerio d.a Justiça o Negocios IntoriQres Executivo a ga.rantü· os juros e amortiza
o credito extraordinario de 2.8.27$800, para ção, durante 15 annos, na importanci~ 
pagamonto· a- D. Eugenia Torreão Corrêa de ·annual de 71:500$, correspondentes ao em
Araujo, viuva do Juiz de direito, em disponi· prestimo de 650:000$, juros de 7 °/o, e 
bilidade, bacharel Lindolpllo Hisbello Corrêa amortização de 4 o 1 o 'que effec·~uar a As· 
de Araujo ; . · .. sociação do 4° Centenario do Brazil, para 

la. discussão do projecto n. ll A, de 1901, o fim de construil• o ediftcio destinado á 
autorizando o Poder Executivo a abril• um Escola de Bellas·Artes ; 
credito da, quantia de 2:638$045, ao ~Uniste- · ta. discussão .-.o projecto n. 113 A, <le 1901, 
rio dll, Fazenda, par<~ pagamento de fQrra- autorizando o Governo a abrir o credito de 
gens, agua e objectos do expediente forne- 16:060$ para pagar ao bachat•el Umbelino 
cidos pela Companhia das Aguas de Ma.ceió e de Souza. Marinho os seus ordenados; como 
outros. uor conta do Ministerio' da.· Guerra, juiz de ·direito em disponibilidade, decor-
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ridos de 22 de a.bril ele 1895 a. :Jl do de-
zembro do 1900 ; _ 

2" discussão do pL·ojccto n. 81; de l 90 I, res
f;;t!Jnlccentlo }Ktl't\. todos ;;s elt'eitos o decl'eto 
legislativo n . 657, de 25 etc novembro de 
1~9; . 

Nov<~ discni:isão d;1 emenda do Sr. I-Icrcclla 
de Sü, ao projccto n. 38 A, de lDOl, qnc au
toriza o Gováno <t confirnmr, attei1tlondci ;.í.s 
n.eccssarh~s vagas, no primeiro posto de o Ui
cial do exe_rcito, o~.; alf'ero~ graduados qilc ti
verem obtrclo as <~ppl'ovaçõas plonas de quo 
trata o :wt. D5 do rc()"ula.mcnto do 18 Lle 
abril de 1898; "' 

D i:;cnssão UJÜC<l. do pl'ojccto n. l 02, de H)O l , 
autoriza.ndo o Goveeno a concmler HJYl anno 
ele licençtt, com todos os vencimentos, ao 
Dr. lvf<Lnoel Jo~36 de Queiroz Ferreira, }Wcpa
rador llc pllysica d t1, Escola. Polytcclmica, 
para. tl'atn,e ele sua. sai~lle ; 

D~scussão unic<t do projectÇ> n. 2!2, tle 
lS!b, clevn.ndo <t 100$ mensacs a pensao q_l!le 
percebo D. Cybe lo de Mendonça Souza. Ml>n
tciro, viuva do tenente honorario do cxet•cito 
I-Ieleocloro A velino 1lc Souz:t Monteiro ; 
. Discnss:'í.o nnica d_o paréc01' n. 22,_ de 1901, 
Julg<~ndo que nã.o devem ser <.\.cceitas as 

-üincwlas óliüreci<la.s ím 2a- cliscus:.;ão do pro
jccto n. 2)2 A, do 1900, que autoriza o PodQr 
11~xccmivo n. üansformn.r as 1"', )!.a. e 3[1. 
tmma.s da. Snu-Directorht <los Coneios êin 
1'\ 2o e :;a secções ela Directorin. Goml, pas~ 
sa,ndo os chefes tle tm·11uts <t chefes dr, secção, 
ucsde ctue proonc~J1am as disposições r ógula
mentares, c tl:tnuo oni;l'as pl'ovidcricüts; ' 

2"' Llü;cussã.o llo prujcct.o n. DtJ, · dn 1001, 
autorizando o Poder l~xcculilvo <t contar ao 
2° escripturarlo rlo Thesouro Fodoml Cyl'iaco. 
Antonio dos S<tn 1;os, como t.nrnpo do set·vtço 
o !locol'L'iclo do lO dn rovc;cil'n do 1879 a 26 
de íbvcruiro de lt>S:{, <lo 15 de 11\H'embro do 
1884 a '1 de setembro de 1889 o 22 de feve
reiro tlc 189,1 a. 31 de ontubro do 1805; 

lt• discussão do projocto n. 74A, de lüOl, 
eoncodendo lH\I.zo de ma,i:.; do um a.nno de 
matricnh aos ex-<tlumnos do cur·so supct'lor 
da. Escola Militar tlo B t'<túl, desligado,'> por 

· motivo de r·cpL'ov tt~,~n.o em tuiÚ'I; n\osnm m<.tte
l'ia. dLH'<Ml to dons a.llnos eonse1mti vos, com, 

66a SEI'\SÃO EM 2 IJg AGOSTO DE 19{)1 

P?·esú)encia tlos Srs. Va.; de ll:Iello (Presi· 
dent e) , Cttrlos de Novaes (1° Secretario), 
Ltd -:: Oualberlo (4° Secretario) e Va :; de 
JlfeUv (Presidente) 

Ao moio-di:t procedo-se a ch<tmada., {L Clile 
l'Ospondom os Srs. Vaz ·de Mello, Carlos elo 
Nova.es, Angelo Nt~tu, Agapito dos Santos, 
L11iz Gualbcrto, Cti.rlo.;; Mareollino, Gabriel 
8<dgado, Ro1lPigiws F'el'nn.ndcs, _José Enzebio. 
Cllristino Cruz,. GnedcHm Moni'i'í.o, Raymun
tlo Arthm·, Nogueil' a Accinly, João Lopes, 
Fi'ederico Borges, Sergio Saboii1, Gonçalo 
Suuto, Augustr> S~vcro, Tavares de Lyr;_t, 
So<tres Nei va , Camil.o de Hollanda,- Ermit'io 
Coutinho, Tcheira de S<i, · Bricio Filho, João 
Vicirá., Cornelio d<t Fonseca; .fosé Duarte, 
l~paininombs Gracindo, Araujo Góes, Arro
xellas Galvão, Raymunrlo de Miranda, Jovi
niano de Carva.lllo, Rodl'igucs Doria, Sylvio 
Romcl'o, Sen.bra, Jj;uganio Tourinho, Pa.ula, 
Guimarães, Satyro Dlct".l, Alves Barbosa, '1\~ 
lcntino dos Sn.ntos, Paranhos Montcnegro, Pl· 
n lwii'o Ji.üllol', J osé i\1on.jardim, t-Iero<lia de Sei., 
Celso dos Reis, J-Ienrique Ltt(lgcn, Aagusto do 
Vasconcellos, Nilo Pcç~ai;lha, Silva CttBtro, 
Custodio Coelho, r>e~·eieu Lima, Julio S;mtoil, 
Am'üliano dos S<1,ntos, Martins Tei:wfra, Oli
vcü·~~ Í!~igueire.do, Jo~·.quim Pires, Theophilo 
Ottoni, Espel'itlião, Bueno .dG Pa,iva, Alfredo 
Pinto, 1 ,eoncl Fill10, Henrique Saltes, C;_trlos 
Ottoni, :M<mocl Fulgencio, Noguoir<t .Jnnior, 
Ltndolpli() Cacbno, Edu<.tt·do Pimentel, OlcT 
rrat·io M<l.Cicl, FCl'flttildo Pt•ostes, Dolningues 
do C •.stl·o, DitlO Bueno, Cost:~ .Tunioi', Adol
pho llordo, Edmundo !li~ Fonser;n., Ct~j : ~llo, 
Clncinato Ben.ga,, Araujo Cintr"', X<tvi.cP do 
V<.tllc, Alcnc;u· Uuim~trã~s. Lamenhn. Lins, 
ca.l'los Ca.va.lc<.mto 1• Pautn. Ramos, Francisco 
Moura,, Gcl'mano Hu.sslochcl', Vosp:tshuw de 
Albnqnerquq, Campos Cartier c Diogo FoL·· 
tuna.. 

E' lida e sem U.obute appl'OValltt n act~t ü<t 
sossã.o ll,n1;cceden te. 

ô s·l·. il:éiü"iqüe Lag·<ieil---t>uço 
a p ~~hwt·<.t p<n'<t Ltmi\ óxplic<t~~ão pcssoül. 

emend.a da, commi~si'lu de M<tL·inlm c nuor·ra. o si:·. Pt.·ési<lenie-Tem <L pah~vra 
i .. oV<tntit·!-le a, :-:t ~ s~i'i.1 1 ;i.s 4 l1o1·as n ::o rninu- o nohPo Deputado. 

tos da tar,Jo. 
O St.". l:Ienrique Lagden (pco·a 

w1w explícaçr1o 11cssoal) -:- A consideração o 
esl;ima. quo voL<L a.o sou illustt-o coUega, o Sr_. 
Pei·eil·<L Lima, exigit·aúl do orador nmtL explt· 
çação pesso<.tl, em vist<1. tl<t intel')wotaçÊ~o qno 
s. Ex. deu '-L rofut,tçõcs lle alg'uns pontO::! do 
seu tUscúrso. 
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O .ora.dor apresentou apeilas uni cotojo da 
disposição do art. 23 d<t ConstituiÇão eom a 
argilmenta~·ão desenvolvida pelo relator da 
commissão o m<mifcstou su:.t opiniçf~à, o 
sente-se tl'istc dcan!;c do mJdo .Poi·que o 
seu lllustrc eollega entendeu suas palavr;ts. 

Do accordo com smts forças, procurou 
razer um es i;udo da questão c manifestar 
úm<1 opinião sincera. 
_ N~o pódo absolutamente. euncordar com as 

conclusões <t que cheg·ou o sou collega. 
Os elementos em que baseou sua, a.rgu

mentaç~ão são ctmtràdictodos. S. ,Ex. Mgu
mon·tou com as disposições dtt Constituição do 
Itúpcrio, cote,jando-as com as d<:t ConsGituiç~ão 
dê 24 de fevpreiro, para rnost!'êtr que os-sys
temas rtão sendo os mesmos S. Ex. acha que 
a, proposta. do Governo 6 um acto· legal; ma~ 
ao mesmo tempo affirnüt que a C<.tmam não 
est<L adstt•ict~t a ollc. 

Entreta,nto a. disposiç~ão !lo al't. 2:3 da nos~tt 
Consti tttiç~ão é tormin <.tntc. 

A inicia~i va, ntt Rcpublica, e<Llm li. Ca
mara; Sobro isso nii.o _pócle haver dttvid<t. 

Disse, quando discutiu a lei do lorçi.ts !lc 
tcl'ra, que a Commissão devia considerar a, 
i1lCriS<.tgem como. simples infor·mttçõcs q UQ 

alid.s sü de vedam ser I'cmetti<ht'3 pelo Go
vel' no · si lhe fo~sem req üisi Gadas. 

A Comrílissão putlc acccita.r on rejeitar a 
IH'oposta, no · todo otL em pa.ete o pt·ova-o o 
í'acto de não tr~e acceitado o nunicro vrevia
Irtcntc fixaifo de <.tlumnos-' da, Escola Naval, 
que ontonde1t muito justmneilto augmontar 
de trinta. 

Estudando as questões que interes::~am (t 
mat•inha do guor·ra, üs quaes se <lmlica com 
carinho e amor, e ex pendendo a ~aw. opinião 
qwwl;o á iniciativa da Cttmq,ra, niio podol'ia 
ter intuito de moli.ndr~tr o nobt·o Deputado 
polo Estado do Hio do .Janolt·o. 

Tot•mtn<.t declarando nuds uma. v .. ~z quo 
ossa oxplicaç{io tom por fim. tHttentoat' a es
tima o tt cttlmil'ação q no domonstr<t polo 
nobre !Lcinttado. (Muito IJem; muito bem.) 

Comparecem mais os SL'iJ. Urbano dos 
:)untos, Albuqum·quo Sorc,ju, 8li, Peixo·lio, At'· 
thur Lcinos, Indio do Bra.zil, Scrzedello Cor
rêtt, Luiz Domingli.cs, Anizi"odc Abreu, .João 
Gayos·o, Jottqi.Iim Pit·es, .. Thonü:tz Acc.ioly, 
Virgilio Brigido, Francisco 'Sti, Pereib, Rois, 
Lima Filho, Pereira de Lyra, Mttlàquias 
Gonçalves, Moreira Alves; Esmoraldin.o Ban
lleira, Pedro Pernan'lbuco, Allonso Cos~a, 
Fausi;o Cardoso, Castro Rabello, Nei"\'tt, Au
gusto .FrançP., MTiton, Tosta, I<'.Olix Ga.spar, 
Mal)oel Cáetano, Ada.lbt}i'tO Guinutrãos, Au
gusto de Fr.oiti.ts, RodrlfSHOS Limtt, Eduardo 
R<tmos, Gtüdino LoreGo, Josü Mtlirc c~llino, 
Irineu .. Machado, Nelson ele Yasconcéllos, 
Qsciti' Godoy, B:.tri·osl?rànco Jurüor, MóiiteirQ 
dõ-ff<trros, Monteiro dar Silveirtt, Oal'Mü:ô drí 

Rozepile, Adalbel'to F'et'ra z, l'vfayl'ink, Lan
dulpho de Magalhães, Sabino Barro:-3o, Ro
dolpho P.aix[o, Padu<t Rezende, Bueno de 
Andrí.trle, Azcv~o Marctuc~~. Toixeit·a Bran
dão, Ovidio AÕrantes, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Sérra,, Manoel Alves, Francisco 
Tolcntino., Barbosa Lima, Marçal Escoh:.tr, 
Soares dos Sttntos, Francisco J\.lei1castro, 
Victorino Monteiro, Rivadavi:t Corrêi1 o Al
fredo Vae~lla . 

Deixam de compat·ecm· com c~msa pttrtici
pa,da os Sr's. Ga'Stão da. Cunha, Jd.'l6 Boitoux, 
r>edro CllCl\IllOnt, Cunha Ma1·ti us, Tl'incla.LlC, 
Silva Maelz, Celso de Souza , Gomes de 
Mc~ttos, EsLacio Coim]jt·a, Elpiclio Figuci.

.retlo, Fl'ancisco Sodré,. Vcrgne de Abreu, 
M<.tr~oliwJ Moura, Dyonisio de Cet·qucira, 
S:tmpaio Fcrt'<tz, Raul . Bar1;oso, Martinho 
Campos, Pereira dos San tos, Rangel Pe.~taha., 
Est':JVão Lobo. Francisco Veiga, Iltlcfonso 
Alvim. PeniJo Filho, N'ccosio Taval'cs, Sib 
vcira Drummond, Ar&ltur Tonc.:l, Mirand<1 
Azevedo, Gnstavo Gocioy, Valois ele Caslir'o. 
Paulino Carlos, Alfredo Ellis. Xavier de Al
mcidn,, Angelo Pinheieo, Pinto d~t Roclia o 
Ca~siano do N:tscimonto .' 

E som cans:t os Srs. AnLoriio Bastos, Eloy 
de Sou~tt, Sü. Frcieo, Antonino Fi<Llho, Lou
renço B<tptista.; Alvos de Brll;o, Vidalio Mas
C<tt·euhas; .Tosé · Bbnil'aeio, João Luiz, Mon
teiro ü:t Silvoim; F'i:'<l.ncisco Sallos, Lmüounicr 
Godot'r·edo, Antonio Zaclta .. rins, Ltnnartino, 
Moreira da Silva, Oliveira. Bt·n.ga., Joaquim 
Alvaro, Luiz Pisét, Hoi·mcnegíldo do Momos, 
.João C:tndido o Aurcli:wo Barbo'fm. 

PlUYII~lRA PARTI•; IJA OlWgM DO IHA • 
E' annuricüttla n. con t.inuac.~uo lla :J~ dis-

cussãodopl'ojccto n. JOl, dn llJOl, · n.u:ori
zantlo o Govm•no a u.IJL'iL' no Ministol'io u,;,s 
Rolaç~õo~ .Extm·iot'dS o ci·edito da quantitt ne· 
cossa.ria, ttl;1i 15U:OOO$,.om nm·o, paPa. oece.n·t•et• 
ás tlespezas com :t rerH·osotltaçào bl'aziloü·:t 
na segunda con l'et·onci<~ in l;crnaciomd amori
ca.ntt, que. se t•eunil'ti. no Mexico. 

O Sr. Illlresitlente---Tcm <L paliWl'[L 
o SI'; Irincu M<tch<.vló. 

o Sr. I1·in~u. :\'lat.~llitdo diz quo 
houtom, ao iniciar <L impugrmção que fazia 
ao projocto a,1rtorizando b Govel'no a, t~bi·ü· 
ao Minisl;cl'io das Rel:•,ç.õcs B:diet'io t·es o cre
dito da qutmü<.'• necossal'ia até 150:000$ 
(ouro) para occorrm· (~'3 dcspezas com a, rc
prosen1ia<;~ão brazileit'<'• mt segttllÜí.t coni'ercm
cüt internacional anwric t•.na, que so reuniréí. 
no Mexico, ~~mrmou que nã.o Cl;a regular norn 
accetta.vel esse systemu, (le se tornBrom com
promissos sc1ú prévü~ éntdicnCin do Podei· 
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Legislativo, que, como sc~a.he, esttl .• investi- No texto consUtucioua.l com a,sexpressões 
dO d;IS magnas attibuiçÕeS de dirigir a po- ·-tratados, ajustes, etc,, - _não . Se tem em 
litica ext~rior do paiz, declar<mdo guerra, vista s~mente app1•ova:r um tràú.tdo escripto, 
assignando trata.dos de paz, etc. mas tambem o assoc1ar-se a .certas niani-

. Depofs de ler as pm·tes l'~erentcs a e.'>se festações, approvar ce1'tos principias ·de 
ponto do art. 34 d;•, ~Com;tituição. declara o Direito Pn blico etc. E este poder, que não é 
orador que, dentro da lei fundamental d i'. tão estreito quanto se pensa, a Constituição 
Republicn., o Chefe do Poder Executivo não attribuiu privativamente ao Congresso. Essa . 
. tem competencin. p~W<~ P.gh· isot:~dP.men.;e doutrina dos americanos não ficou isolada: 
sem a múliencia. d <~ C amar;~ e do Sen<tdo. o eminente publicista argentino Gonzalez, 

O or<1.dor citando Chambrun; refere-se, com num liuro notavel, é da mesma opinião. 
elogio, M sy;o;thema. mnel'ic<mo, que tão bem Um paiz pôde estar ligado a outro por 
tem pro-vado, de serem os a.ctos do Poder Exe- laços commerciaes ou industriaes, . mas _ a · 
cutivo, no caso vertente, submettidos às deli- estas sómente não se devem limitar as suas · 

· berações do Senado. E é preciso que se note relações. 
uma. cil•cumstancia, que trattHe de nin p:~iz O Brazil, sem attende1· a estes principias, 
onde a <.1.cçâ.o do presidenci<•.lismo exm·ce ex·n.- a. estas nece~sidades da politica internacional, 
g~rada influenciá sobt•e os demais poderes. descura-os, como acontece com um tratado 

Sirva isto que vem de dizer do elemento com . o Chile abandonado desde 1897. Esquece 
historico, de elemento logico para bl'.se<~r <~ com a mais censuravel das descortezías, as 
these q_ue vae sustentar. homenagens que lhe teem sido prestadas, as 

A audíen~ia do Congresso nestas questões provas detraternidade que esta grandeRepu-
é indispensavel. blica nos tem dado sempre. · 

Chambrun, que em um livro intitula.do- Porque crear esta atmosphera de índift'e-
0 Pode1· Executivo nos Estad6s Unidos, pregou r~ntismo a uma poteacia co~no o Chile, qve 
a supremacia exagera as attribuições de$se nao perde uma opportumdade para nos 
poder, diz, entt·etanto, referindo-se a trata· manifestar asua sympathia, á qual o povo 
dos, que a. interferencia do Senado é n.bso- brazileíro corresponde . e ten;t correspoildido 
luta. sempre, com os maiores enthusiasmos ~ . 

Não é V<tlido quH.lquer tratado feito sem. a Todos os paize:s que enviaram esquadras 
r(diftcação do Senado. rme intorvem som para saudar o nos.~o pavilhão por occasião 
attender a inte1•esse:) de ordem alguma e da posse do actualPresidente, já tivei"am · 

. soberanamente emitte a sua opinifi.o,que tem retribuida.s as homenagens que nos pre~~ 
de ser obedecida. tara.m. E o Chile ~ . 
. As po"ten'cias cstt•angeiras teem conheci- Está até hoje escg1ecida a vhlif.a . da es-

mento, por · cxpet•iencia pt•opr·ia, do valor quadra chilona,composta de seis navios, sob 
dessa disposição constitucionttl. . o mando do almirante Simpsori'? . · . 

Mais de um tratado não tom sido. posto Não quer culpar o Governo~ As homena-
em l)l'atica, por !'tdb do consauth&nto do gens feitas á Nação e á Republica parecem 
Sont~do. - ás vezes menores, de .importmcía inferior, 

- O Orado'r.· lemlJm 0 casõ da _compra das ás que se fazem indi-vidualmente ao Chefe 
do Kstado. · 

ilhas dinamarquezas S. Thomaz 0 João, feita Por isto, o orador é partidario franco da. 
·pelos Estados Unidos, compra esta que não fiscalização do Poder Legislativo no que diz 
1~i executada, porctue o Senado não tinha ·t , 1 - · t d 
sido ouvido. A Dinamarca, que ,jú. tinha até r~spet 0 as .re açoes m erl)acionaes, ven o 
desligado seus subditos do J'uramento de na supremacia do executivo um grande pe-

d ·rigo. 
fidelidade ao seu· rei e tomado varias medi as J~ depois de argumeu-l;ar com Chambt•un e . 
om relaçãe {t, ' venda, ponderou ao Governo de citar os factos opp.robriosos occorridos 
Americano .que se tratava (,te um compro- J 1 -~ bl t 
niisso de honra para os Estados Unidos. O com ac tson, . na granue Repu ica Nor e· 
·aoverno declarou que não tinha meio de in- American11• recorda 0 exemplo do imrriortal 

Washington, que, muitas vezes, antes de 
tervir nem de coagir o Senado em suas de- qualquer ajuste diplomatico,pedia ao Senado 
liberações. o Senado, po1' seu turno, susten- americano que 0 inspirasse. 
tava « que fóra da. Constituição não havia Em 1795, nos Estados Unidos, lovantou·se 
compromissos de honra». na ·camara-dos representantes a questl.o <la 

O Congresso Brazileiro, porém, não é mais saber si a Camara devia votar . verbas por
do que mero objecto de adorno, quando as ventm•a necessarüts á execução de tratados, 
suas . attribuíções a respeito de tratados sem entrar. no exame desses mesmos tra· . 
internacionaes são bastan~o amplas. ta.dos .' 
· Dir·se-ha quo no ·congresso Pan-Americano A proposíto, o orador lê á Camára. $roohos 
não ha. nenhum tratado a oolel;!rar-sc. ~~uma mensagem de Washington e paJa.vras 
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de Jhon . Marshall, presidente da Supremtl. . ás outeas nações que concorre1u ao actua 
Côrte de Justiça dos Estados TJnidos. Congresso, que se 1igu.cm á Argentina c0n;.. . 

Este facto corrobora a doutrina que ex- tra o Chile, que não quer o arbitramento na 
pendeu e sustentou hontem, isto é; que o soluçãO relativa ás suas_ fronteiras~ · 
ütcto do q__ong.ress~ -y.otar: vet•ba., não importa. Oir-se-ha. qüc 0 orador está . fant::tsiando ~ 
appr~vaçao nnph~tta de tra._tados ?tl, con~ Mas a camara, por ventura, não sabe que· o 
vençoes, o que sm·ta umanov1dade r1d1~ula~ Chüe,na conferencia de 1889-; absteve-se dé 

No ~aso_, presente. _E Congreso Amee1cano votM·nesta questão?- ou ontão, ter-"se..:.ha 
autor~zou a conv~caçao do.s congt'Jssos pau- chegado a esta conclusão: o que se votou 
ameriCanos, ~e~OIS de _pedir e obter n.mplas nada. vale,.o quo sa pretende· é uma solução 
e detalhada~ _ mtormaçoes dn Governo. . que torno 0 arbitramento,-não o meio acon-
• . ~tOl'~ e~S!._Ua q~te, toda a YC~ Q~lOO fíOV?l'_llQ. selhado O proferidÓ, l1Ü1.S O obrigatorio pelo 
deu~._.- ? ' ·~ao ~r,~ta, da adopçaode p_::ulctptos emprego de modtclu.s coerciGiV<CtS :para •. a. so- .. 
de ~1~·er~o publico_ <?u,proiuove rela~oe3 ~om· luçao de-tollos os pleitos o litígios qu) agi--: ~ 
JUOrclaes ou p~htwas entro llou,-s . :pa1f~s, tam a p.olitica americana. 
exerce a fu11cçao que a nossa Gonstttmçao · J·,. t · . . . · ,··t ·d·.: . -O', " d . 
chama-celebrar te atados. _ <L . eve, a propo.s1 o o Co no 1 asso ç Was-

Essa é tmnbem a opinião dos· juri.'tas ar- h~ngton, oppo•·tumdacle de es&a.beiecer ;mn 
'gentinos·. . , · · '5 · < chl~mm_<1,do qual um, dos post,uta,dos ser1a o 

De· c1ue se tra.tar(L no Con;O'res30 Pan-Ame· c!n; mut_1lldado do me~mo Co-!lg~eS1SO. Com ef· 
ri cano ~-- . . . . . o · · . 1\~lto, SI se '!'tt:mtlet' as restriCçoes vota:das, ás 

-' De· adeantamentos de ordem. moral e pro- men,t~~s eas dcc~~radas co1'? que os,~1verl3o~ 
grossos elo ordem política · e in·f,el'nacional.. .. r~p1 e.: "'nta~t~s ~.gnaram a conclusa:o-rel~. 

Isso; porém; não ser<"~ fe~to <ie modo Yllgo. t1 v a ':<2. ar b1tramento, ter-se-~1a ~hegado_,l. 
O programma. foi Pl'éviamcnte ot•gaiüza.do c conc~n~ao ~e qu& _o ~~o _det.erml?a -~ soluç~(} 
deHe·. constam as questões relativas a arbi· de ca.d~, C!l.SO . ~_ccurr.~n-t~, ~· l~aLh\lU~is ~al~<t 

· t1·amehto 'tribunaes intcrnacionae;; meios de monos, 1ue o unporco dts ctrcumstt\tlctas. 
pl'otecção' á. iudustrüt, ·ao commorcio .. c a . ~ Congress~ de vVashing~onvotoú o. prin~ 
agPicultura, esta,tlstfcti, viaç{í,o e . meios de ·mp1o .de arbttr~mento, mas--faz.-eQdo no·t~r 
comnúuücação entre os' paizes americanos, que_ essa qon.ehtsao apenas moralmente serw. 
além das . questões. ~iscutidas no ·congresso obr1gtttor1~. ~Em .I-I~yu. ficou asscnt<tdo qu~; 
t~ntel'iorc que ~- actu::tl julgue ser ol)j~cto de no caso de .alg~m pai~ sc .rccus~r_ a cump_r1r 

. seu exame o estudo. . o. que alh se . comb~nou, as otttr:as . naçocs 
. Entre_ essas questões, figur<J.Ili as mellidas apet~as . pouor~am llltorpor. QS seus ~on~
teude:Qtés <L conservação da. paz c a celêbre offi.cws. ~sges congressos, . po1s,. teem adum:-

. questãe dtt circuLaç\ã.O monetari~, isto é, a tado mUito pouco. . 
Mop<;ão pôr tod:~ a Amorlca, d·e uma .moeda As n::tções, corno os individuos, s~o lev.u.du.:i 
de prata, fie curdo forçad-o, nas tru.n:-;ac~ões pelas paixões, agarn ·sob um . tal I:)Stt~do 
ôommerciaes reciprocas. psychologico em virtmle do qual hão de 

De sorte que o p L'O h lema da c i t•cutaçã;o sempre guiar-se pelos motivos. que lhe pare
mo:àeta.ria, prata; ou ouro, que foi' o lemma çarp cpnformes ao.{ s.eus interasses; a -té t:tue 
da elejção· pt•esülencial na Amerlca do Norte chegue a jdtfde- da porfectibilidade humana. , 
c 9-ue· é a sua_ gr(ltn~e pr.:: ;1~cúpação ftnan- A pa?; entre as naçõ~s é U!'lla aspiração que . 
ce1ra, vem de novo,wtro(lU2lda em clau;mta, se . tornará em rei\ltditde em um fllturo-
a ser discutida on1 a: nova . oonfex·encia-~ •remoto. .· · .· . · . .. . --. 

Por outro lado, a simples fórmula do ar- · O Chile tem pedido e · insi.~tidp pe~·aute as .: 
bitramonto, que: para orgulho P:e todo -bt•a..;, diplom:~éias · . norto-amerlca.na , e. mexicau~. 
zUeiro, .. sem (1 ue. fossem precis(~S insinua,çõ3S pehl. . olirninação. da. ordem do: dia. do . Con, 
OlL-aCC8l'dOS ÍlltBL'ÍlttCÍOilaOS, figti:ra lllt <!Jon-:- :grOSSO d,} cla'USUlÇJ.S quo Se' refiram áS que,stqeS 
.sUtuiç-,ão;_Fedei'al-como U11íCo meip decisório, .. pe)ldentos, e tuuba~: as _n.aç:ões-recu,sar<~m·se éli ·. 
está. incluido-pJl' nó.;; colno regra; ohrig<~toria <t,cceder ,,, e~tc pedido. · · . 

: ant0s do ·errrprego da . forçil.. . . ·. . . · . Nüstas luct~t'l ontrQ OS ar~VCll'SiJ,l'ÍO!' . dó ChHe. 
1 Na sctima parto·(;lê:t o·rdem do di<L. do Con- c ~L gloriost~ Republicu. do P.a.cifl,cq,_ é. :q,_u~ se. 

· gr•es::~o do Washingt0;1, ago1•a rerwva!la., on- . desejr.t comprome&·Ger a força e a. grandeza 
contr~;~e o seguinte,: «· plano.defluitivo de ·dQ Brazil, q11e nenhum .interesse tem de, 
arbit1•amento pa.1•a todas as q uestõos. c.ontro-.. . nella.s . . int.ervh·, · -principalmente contra, .·. o~ · 

.. vertidas, litig_ios que existem·ou pl)ss~m _ sus- .Chile,. cujo nome . vive no córação de todo o. 
citar..:.se, etc •• ~» ·_- . · .. - · ·. ·· ·. ·· . .povQ. brazileiro ·corn . récordações gratas e 
• · Ora~ . d .. e.pois que no . Congrésso-el:o W.ashiu- inesquociveis p.a11a ambos · O$. p.ovo~S. · · . 
_gton iie votou: de _mo.d'? cl~Eo o, ~t·hítré.l.m~Jlt~1 l~stando .· torrp,ln~d:l1 'a. !).ora.. ela, P,r~_ll;l~ir~ 
para solver taes conte13t.ac;;oos, _qu.e v~m are- ,parte do · o~·dem .1)-o. du:r .. , o o.radol.· p,eq~_ qu~ : se. _ 
r;urreição dest~ clau,~yla fazer sinão impor Jhe n:~antenha. a. p<J.lav.ra para coocluir o sêlt -

. éamar~ ·v, IV "· · . / . . _! __ _ 
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discm•.:;o na ~es;;ão de am~mhã. (Muito bem ; 
1>mito bern.) 

Fica a discussão adiada pela ho1·a. 
Pasda-se á segunda p:wée dtt o1.·dom do dia. 

· E' annunciada a continuação da 3a. dis
cussão do pl'ojocto n. 45 H, de 1901, que fixa 
as forças de terra. para o exerci cio de 1902. 

O §t•. Presiden~e-Tem a pal tV!'a 
o Sr. Affonso Cost<l. 

O Sr. Atront!llo C~sta r0atan(lo 
o fio de considerações iniciada.s hontem ~olJre 
a necessidade da reot·ganizn.ção do exercito, 
diz que todo::~ os povos temn o dever de man
ter forças capQ.zes de empenha.t>cm-se na 
defesa de sua independencia e dignidade. 

Não teme pelo present3, poPêm, sempre 
condemnou e condemna a politica. da im
previdencia. 

A allocução que o imperadpr da Allemanl1a 
proferiu deante de officiaes, por occasião da 
festa secular que teve logar em l de janeiro 
deste anno, sensibilizou-o. 

Depois de ter lemb1·ado que o enft•a.clueci
mento do exercito no começo do saculo pro
porcionou ao imperio sete annos da sujeição, 
o soberano accrescentou : 

« A sublime idéa do serviço obrigatorio 
foi plenamente comprehendida ; ella não ad
quiriu sua verdadeirà importancia., sinão 
pela l'Oorganização mi_lita.r do imper·a.dor 
Guilherme, o grande, .obra. · c~roada peta 
victoriu. ~· que deu á. Allema.nha a unidade 

· d3 uma situação que impõe respeito.» ' 
Exhortando em seguida o~ otficiaes a con

servarem· as qualidades tlo que sempre 
tleram provas, o devotamento e a assidui
dade ao traba.lho, o imperador doclarou que 
.imitarht o que seu pae havia fwto pelo ex
ercito e que continuaria, sem desfa.Ucci
mento, a ob1•a da reorganização da marinha 
allemã, p~ra. tornai-a igual ao exercito e 
colloca1• o imperio em estado de obter no 
est,·angeiro o loga.r que á.indi1 não conqui:;
tou. Com o exercito e a. marinha, disse teP
minn;ndo, eu espero poder,·gr<.tf.l_~S a Deus, em 
quem confio, realizar <~ m11xima. de Frede
rico Guilherme I, que disse: «desde que se 
quer decidir ~~lgumo cousa;no mundo, on n'y 
parvient · pas avec la plume, si eUe n'est pas 
soutenue pa1· la force de l'épée .» · 

·Que gt•.mde cousn. é essa. que n. Allemt~nha 
procur:.~rá re:~liz<~r no mundo? pel'guntu Du
puis. O cor·onel Bernlmrdi se encarregou· de 
dize1•: 

~<E' ao Estado, diz elle, quu incumbe o 
papel de fazer tender par<.~ um fim ideal os 
gra.ndes sentimentos nacionaes, as grandes 
aspirações communs. Este fim, base de toda 
a politica. exterior, visará (~ realização de 

unn. altLJ, m1ssao histovic,•. ; elle consistirá. 
p:•.r.'. n A.Hennnln em form<t.r o nucleo <lO 
qu:•.l vil·ão se reunil'. totlos os elementos dis
persos d<'· Nç:t <~llemã u. estender sua. espher<~ 
de infiuenci<~ ~OBRE TODO O GLOBO; emfim, Ol1l 
d ;•,r ;•.o germ;mismo o log:~r que elle deve 
occup ~r nn mundo.» 

Estejamos prevenidos, diz Dupuis, e tem 
razão. 

ca.;o estejamos incluidos no esl1·angei1·o do 
impr.ratior germanico e na 1·ealízaçao da alt.tt 
missao histm·ica do coronel Rernhardi, apezar 
de nossa imprevirlencia podemos contar com · 
as posiç~ões ·cspeciaes ·dos nos::os territorios e 
com o patriotis:no dos nossos patrícios. 

Como prova do quanto vale a posição e o 
pa.tríotismo cita a luta no sul da Afriea, 
onde a Inglaterra. tem despejado, sem ces:1ar, 
um grande numero de suas meHwees tropas, 
:-;em ter conseguido, atú agot'a, o triumpho 
almeja.do contt'a; um p:rvo já cançado de uma 
pugna estupenda em que se medem forças 
des1gui1es. 

A nossa historia t<tmbem refere factos 
que provam o qm\nto vale a <1ltivez de um 
povo compenetrado de seus direitos ; relem
bra a tenacidade e valentia. coni que os per
nambuc.mos bateram-se pela iodependencia 
da patria do dominio hollandez. 

Todas essas circumstancias, que nos pare
cem fa.voraveis, nos animam e nos · confor
tam, porém não nos autoriz<tm a cruzar os 
braços, esperando tudo do a.ccaso e da sorte, 
ne3ta. posição muito com moda de indífferença, 
como si o poeta tle Mantua tivesse escl.'ipto 
para nós o -Detts nobis hrec otia f'ecít 

Conv(nn, pois~ estar pt·evenido, ednctuldo 
o povo no manejo d <~ii armas polo serviço 
militar ob1•igatorio, como o.•ta.beloco a Con
stituição, porque nenhum pa.iz gt'a.nde e rico 
tem o (Iireito do d9~;cur;H' comptet<nnonte dB 
stm dcfmm, como nó:; o fazemos. 

A França, dm•mindo sobL'O ós !ouroil tio 
suas passa.uas glorias, esta. V<l, hmbom <tespcw
cebí1la. de suas necessidades duPanto o pe
riodo de 1867 a 1870 o o cptimi:;mtJ chegou 
ao ponto de recusar-se complohmente o 
plano de reformas e providencias que o ma
rech<l.l Niet propunha para S,Pgurança e de
fesa da patria. · 

« O que importa, diziá. Jules Simon, não é 
o numero de soMados, é a causa que elles 
defendem. Só existe .um unico IÍ'loHvo que 
torna um exercito ·invencivel, ê a liber-: 
U.ade » •. . 

«A nação a 1úa.ís poderosa, dizía. Jules Fa
vre, é a.quellí~ que póde des<mnàr-se. Então, 
ao envez tle u.ugmentt\r as nos:~ms 1orças,tru.
temos sem cessar do· desarmamento. Não 
queil.·amo::; que t\ Fl•tmçu. em loga.t• <le um 
vasto ateUer s~ji.~ uma gt•;mde casern<~ », · 
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« Não IH•. ~;;inilo uma boP. urg<l.llÍ?.i'.ç5o mili
trn·, é "· leva li c soldado:-:; crn m: .~s :. •.. D0~de 
que fizermos a lcv<L em ID<\s.,;-•,, nó-; ost ·.re
mos em· Bcrlün. O vcrdP.deiro poder dizh~ 
Cto.rnier P<•.gés, é a influencia mo1-. .l ». 

«Atrirma-sc que dilferentes potencias po
dem pôr em linha 1.200.000 homens, diz 
Thiers. Pois bem, estas cifras são puramente 
chimericas e podemos estar tranquillos, o 
nosso exercito, tal qual existe, é sufficiente 
para suster o inimigo. Atraz delle o paiz 

. terá ·tempo de respirar e de organizar tean-
·qúillamente suas resm·vas.» . 

Como se enganavam os homens mais emi-
nentes da França ! . 

E o resultado foi o desastre de 1870, tre· 
menda lição que mostrou, mais uma vez, o 
quanto perigosa é a política. da imprevi
dencia. 

O nosso pa.iz mantém um exercito p~rma· 
nente, cujas forças, todos os a.nnos,o CongreSS<) 
ma.rca, porém, ná verdade, o que existe é 
um esqueleto de exercito, de quadros incom
pletos, de · grandes claros, e no qual só ulti
mamente introduziu-se a. grande e impor
tante figura de estado-maior, que é o cen
tro, o nervo, o motor principal de todoa oa 
oxercitos bem organiza.dos do mundo. 

Encarece os fins e_ a importancia do estado
maior, compara-o com o da Allemonha ; re
fere-se aos grandes claros <~bertos nas fileiL·a.s 
do nosso excrcit!), onde só ha J4.000 praças, 
quando o effecivo é de 28.000; mostra os 
grandes offectivos da Alloma.nha, Franç ~. 
Belgica, Italia, Russia e, finalmente, os 
planos da Ar-gentina. 

Ni\ nossa completa desorganização, quando 
os cla.t•os do exercito são enormes, ~ prooc
cupa(.'.ão nobre e .justa do Congt·esso procurar 
o meio do · preencher esses claros,e ao mesmo 
tempo torna1• uma realidade o serviço mi
litar obt•igatot·io, educando-se o povo na. ca.r
reir•a das armas, onsinanrlo-so·lhe quo o 
servir sol, a.'3 ba.ndeir•;,i..'l não degrada, nem 
amesquinha.. 

Até bem pouco tempo o meio mais pt·om
pto do preencher• os claros do exereito em o 
recrutamento barbaro e sem segra.s, nas occa
siões precisas, e, embora. a Constituição o 
tenha tei•minantemehte abolido, ao yp.esmo 
tempo . que estabeleceu o sorteio mlli. tar, 
obrigando todo o cidadão a esse tributo, o 
sorteio aind'a não foi realizado e. parece, du
rante muito tempo não oserá ainda. 

Lembra a pl'oposito a parabola do.Evan
gelhó- do homem que tendo . 19andado 
preparar um · g1•ande banquete para elle 
convidou todos os ricos e abastados do seu 
conhecimento; e no dia da festa todos se 
oxcusavam, um porque tinha comprado uma 
quinta e ia vel-a, outro porque estava em
penhado em negocio que não podia abando-

na r c ·outro, finalmente, porque se tinha . 
casado naquelle dia e não podi<~ ir. 

O orador teme que tal aconteça â lei do 
sorteio,da qual todos se pretendem esquivar, 
uns porque são negociantes, outro.:; porque 
teem encargos de fami lia, e, finalmento, todos . 
porque motivos e pretextos não faltarão. 

O serviço n:lilitar obrigatorio, regulado 
})Ol' uma lei liberal c sabia, é uma ncces~i
dade, elle tol'na, a nação forte e habilitada a, 
no momento dado, correr a engrossar as fi
leiPas do exercito . 

Não comprehende esta procrastinação de 
unu~ disposição constitucionn.l, traductora de 
uma nece;.;sidade imperiosa, quando o s~r
viço militar é obrigatorio nos paizes mais 
civilizados do mundo, na Italia, na Alie
manha, na. França e até em republicas da · 
America. · 
· Par<~ termos a, pratica do serviço obriga~ 
torio urge um<~ -bo<~ lei que o regule, tor· 
nanclo-se o sorteio uma. cousa seria, respei
t:t<los as prescripções constitucionaes, que 
nã.o dão ma.rgens ás gra.nde's excusas que se 
tentam introduzir nos projectos apresen
hdoS' â consideração ..do Poder Legislativo. 

A idéa do honrado ~- Mfnistro da Gtierra.,
de e:·itabelecer o alistamento pa1•a o sorteio · 
somente nos centt·os mais pop_ulosos daRepu
blica., fica.ndo os demais .... isentos, <~largan- . 
do-s ; um pouco as isenções individua.es, pa- . 
roce inconsti tucionai , <~lem _ de ser alta
monte injust;.~, desde que estabelece-se fa· · 
vo:os a uns e sobroc;:~rr~gam-se de onus a.· . 
ou1iroa. . · 

O al't. 86 da Constituiç."í.o -não permitte, de 
certo, o alistamento milita.r para o sorteio, . 
como o propõe o honrado Ministro, porque · 
todos os brazileiros são olJl'igados ao serviço 
das at"mas ê .todos são iguacs t)erantc a lei, 
a.rt. 72, § 2o. 

Inda diverge u orador tio plano p1;oposto 
pelo Ministro no toca.nto <ts commissões en
carregadas do alistamento, sorteio e rospe
etivo recurso; S. J~x. protcn<Lc que ta.os com· 
missões soja.m compos!.as exclusivamente de 
milita.res, o quo, sobro so1; muito inconve
niente, será um grt~nde perigo, principé~l- . 
monte attendenc,lo-se quo o sorteio vae SOl' 
éntre nós uma novidade. . .. 

Nã.') ha razão do ordem imperiosl\ que ex
clua da composição das juntas. o elemento 
civil a:) lado do militar, pensando o orador 
que, pelo contrario, tudo áconselha aos legis- ~ 
!adores_ manterem-no para haver o neces.; 
sario . é::tuilibl•io. · · · _ · · 

Não comprehende como, entre nós_, se pre· 
tenda faze1• commissões exclusivamente mi
litares, quando no seio dos proprios povos lili
litarizados essas juntas são. mixtas, como na. 
Allemanha e na Belgica, segundo se verifica 
do livro de J, Lauth L'Etat 111ilitaire de•-
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i P1;ineipaf.es Puissances EtYangeres, pubii
:·· cado em l 900. 

·· "Lembra tambem que no Chile, pela lei de 
5 .de setembro do anno passado, que regulou 
.o, sorteio milital', as ,juntas de inscripção 
' serão compostas do ofticial do registro civil 
; da cir.cumscripção l'espectivc.t c de dou~ merr~
:.,b'r(>s do exercito ou do duas pcssoos Llcsl
: ~gna.das pelo chefe dn. zomt, e o sot·tciu, s.e 
:_; ~-effectual;â peh:ts municip<.tlid<:tdes, nas ca.pt
;-· taes, com assistenCia do commamlante Lla.s 
i :~ á1•mas. · - _ 
;; ·· ~efere~se ao projecto do Senado, dizendo 
;;;~,rião ser permittido nen:t. justo demorar·, por 
:-.-1nais tempo. tl. oxecuç"ão do pl'OGeito consti
;·:tiiciona.l, de que t.a.nto ca.rece o exercito na-
·:'•cioria.l. · · 
:~:- · · .Est"i.wd.o adeanliada. ;t ltot'<t o orador peL10 
; ~·,á.~Mesa qu.~ lho nl.atl"Genha a pala.vra. para 
f conCluir o sou discurso na sessão futura., no 
t\:)q)J.~foi attondido. (Jfuito bún; 11n~ito bem.) 
:?/ ':Fica a discussão adi<tda. peht hora. 

,._Passa-se á. hora U!Ú;t.in:tda. ao expouien te. 
·r, 

[~~y,~ ·9. S.r .. D .rieio .H.ho (servindo ele 
t Jo;_Sr;c;·et(Lno) pi·ocode a le1tm'<~ do scgLünto 

. --· ~~- .· 
~--,_;.~ . . 
2':' . . : . gXPEDLENTE 

~:~Q~üeriment9~: 
l;}; ·ne Leopoldo 'Net·y Vollú c out.1o, padindo 
t_i;"llm ~mxilio pecuniiti'io paru. org;tni;~,ar o con
;•struir um novo motor thol'lnico rota.l;orio, do 
t'. sua in ron~ã.u e donomin~d~- Ha.liol'ia. i;het'
~- - modynmmca .. -~\' Cotiillll~StW de Ol'(}'•mon-t;o, 
::·· . ·DO c:1pi1iÜ.o·fiOllefl1ic hollOI'tLI'ÍO diL ill'UUUit 
;~ João M. F'ontes, pt·oprmdo-so n. intl'Od!Izil' 
': · nos porLos do RoJmblic:~ etti·ncs o vogetu.cs 
" cQngolndus, modiu.nto ns cunlliçues que e::; ta
(· bQ~eéq. ·-A' Con11uissi~o do F'azomlu.. 

Lê varios topicos dessa. jul'idic'~ l~epres(m
t ·•.ção, cuja. publicação, n<~ integra., requer 
no Dim·io dõ Cong1·csso, e espei' iL du. com
missão, depois de estmLu· os argumentos a.d-. 
duzidos, seguir ou;;v. m·ient:l.ção, consul
t :mdo ,,,ssim <•.s vêrd ctdeir<•.~ con vonicnci.<•.s du 
publico e do;~ tt·<.~.lnlhÜ$ i'ln·on::;cs. ··-

V em ü. i'v!es<~, é li:d:.t c en via.d a, á. Com missão 
do Consi;ituição, Legislaç'ií.o o .Justiç.tL a ~e
guinte~ 

R8PRESBNTAÇÃO 

Exms. Srs. DBputa<.los ao Congresso Na
cional-O otncial: do registro geral do lo dis
trieto da CapiG<tl. Federal, a.lxüxo assigna.do, 
no exercício · do d.ircito quo lhe ga.rante o 
§ \)o do art. 72 da Constituição cht Ropuhlica, 
vem respeitosttmcnte raprasentar <tnte a. 
Cama.r<t dos Deputu.dos,contra a. creaçã.o de 
um terceiro ofiicio do mesmo registro, pro
posto em projocto dosto anno, de iniciativ<t 
do Sen<tdo Fedéral. · · · 

Ainda quando, apezar das ~'3uggestões evi
dentcmonte desinteressitda,s, que, em sé
guída expõe, possa ser esta representação 
attribuidà ao interesse que tem o abai.xo 
assignado ém ovita.I', pela_ suhd~visã.o do 
'ofltcio, o corcea,men·l;o de sua renda, não 
-~errt o raceio de q~w o tenham por ambicioso 
que lhe impedirá.·o prestar ti. pppulação do . 
Districto Fodoea.l o serviço quo com elta so 
pPopoz, dando occa.sião . a ctue, ao estudo dq 
assumpto, o Congresso . Nacional consu.gre 
torlo o zelo q uci costuma d9dicar ás questões 
suhmottida.s ;l sw:t ·deliberação. K tanto 
monos llle importa. a. ttttribuição de ta.l 
intuito, quanto convencido de quo a ex~el
lencin. de um systcm't de publi:cidade de-
pende da centealização, quo assogur·a ao 
serviç~o (o.ci{idade, segurança· e economia, o,. 
por isso~ Jllesmo, d(l que o maior bnnuficio 
quo o Congresso Nacional. podel'i<t prestar 

;; , O.,. tij;a.•. Toslio. ohsut•va (lllO o :-:icnatlo nosto sentido s~rht unificat• os distl•ictos 
::•: v.otou uin pt·ojec1;o, sorn ln.t·ga lliscnssão, hypothecarios existentQs, conflrnm <tqui o 
(· Cl'Ot\fiUú. O 3° log l,l' d.(~ uffici;•,[ ({U l'Ogistt•o de :.ti.Ja,ÍXO aSSÍgnado <L decl:tração jú. {eita fl<L 
ç:. ~,hypotllec~l.S, nesta G;tpi1it~l. imprensa (documenl;o n. _1) de-que <tbril'ú. 
::7~- . Este projccto foi remettido á C<n~:i.ra, c a mã.o do somJ dirvitos a.dquiridos, si os 
f:·honrada Commi.ssã,o de Coüst;itqhlão,- Legis:.. Srs. legisladoees houverem p::>r n1~Ihor ex~ 
;:;:'::J~:c.ã,O .e, Jqstiç''· deu. p;~reeer b<~st ;,,n t.o resu- · tinguir um :. dos oiiicios uo I;e·gistro geral; . 
f;·:,_ffiW,p, !9<\_rlifest~~ndo-so .no . s~~~;ti1:l.ci de_ ~m~ '~P: c.ontralizando o sei·v:iço na.s mãos do o.ffi.cial 
:?~,; .p:r,oy:aga.o, porque commtt.1 _ a::; cop vonwnch~s mais antigo, o chamar · aos cofres. f~der,ae$~0 
;:;~ydó$"(3r·.vi~o puplico e dotern:~infl. _ IJ1ator celo7 .excesso . dtt· receita, que. seria .(leviüamente· 
~:}iid;.idé dos tru.b :~lhos forenses no · que con, esçriptU:ràda, marcando_· ao se'l·v~ntl!_ado 
r~d~e,i'Jié ~ l;egistro__:~ de hypothcci~S. -- . . . _ . P'fOYido um _ subsidio :fixo, eq!lival~ntc, por 
~l~t.;:: O;orp.dç:n~-1iQm.pl'esc_nte uma. reprQ~onta.çao .e.·xemplo, t"t. ma.ior lotação~ dooffi:cio, e a:os 
~4ti\.p'V offici~~Ldo registro do_ hypptlu~?<IS, em sqb-officiaes, çatculados pelo numero actua.l, 
f:t;~,_ql1o. pwva exuherantomente nao . so quo Cl q11otas igualmente fixas. U_!ll projectosobre 
~:~alluuido projecto não consult;,, as conveni- esti.tS linhas. g_Jr<LCS ~m·ia; tão opp_or·tuno 
~15~~~§.ia~ .. do puhlie ,, ~'>onão que hrnbcf!I.• lc.mge qua.nto pa.1iJ'J01iteO, e, pu.r<t o seu ~dvonto, o 
fa'5_if'9-~aee1Arar li. lm.rch<~ do~ tr:d? ~ÜhOS f,.rc~USOS, abaixo aESignadQ . contl'i1Juc COJU a SUtL.re.~ 
~J:v:~m crear obstaculos e pl'OJUlZO~ ás partos, müicia., s~~tis!bito de que lhe seja.llermittida. 
....... .. ; .. ·. · . 
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éssa expansão do civismo, cont1·a cu~ia ac-' no Dístricto Federal, preposto pela ler ú. fis·
ceitação a maledicencia não podef'~L allega.r 1 calização dos caí·torios, tacita c declarada- 
qtle se estejam creando lngares pa,r<L <Lfi- mente, a,ttcstam a inopportunidade do pro-
lllados. jecto que o Senado Federal fundamento~ na .· 

O projccto da creaçilo de um torcciro rn·csumpç~Iío de augmento de 11opula,çao. e 
ofticio de registro go1·al pôde ser· consldc- riqueza no Distrícto Federal, sem uma m~ 
rado: formação; sem um dado, colhidos nas fontes 

l 0 , em Jhce· do provimento que está. compc-;;entes, on-ile o <tbaixo assigna,do foi pe-
scnd.o dado ao scr·vko polo!'-: oilldos j;L crcallos dil-as para as trazer <1 Camara do~ D~pu
.-- r.!S1)eclo capital da qtteslí7o ; ·· tados e facilitae-lhe uma dolibcraçu.o que 

2o, em face da convcnicneia fla: org·a- consulte a cortlmollidadc do publico. . -
nizaçã.o cn:i. nm rcgimon do pnlJliduadc Ity- Ainda mais, com o .llocumento n. 5, ex~ 
pothecaria.; trahido dos livros spb sua. guarda e que Ine~ ,. 

3", em fa.ce do nosso dit'eito constitu-- recem íê.} publica, o aJxlixo assignado ~e-. 
ido ; monstrâ (L Camara. dos Deputados que, no 

4o, em fa.cc do direito a constituir na momento em que o Senado Federai lança a 
ospecie pcló projoc~o do Codigo Çivil, cuja sua proposta, o movimento tle ·entrada_ de
discussão est:t im1ninontc ; ~ titulas no protocollo, thermometro fidedigno 

5o, mü fa.cc da legislação dos povos da. intensidade das transacções ref91'entes á 
culto~ ; propriedade immohiliaria, é '"'decresccn~e, . e~ 

Go, oin face das vrmtagens quo ao ser- portanto, dispensa a funcçao de mais um 
·. viço c ao publico traz o novo orgão. ofticio. 

I o 

Em face do provimento quo est;i sendo 
dado ao serviço pc~os officios ,j;t crcados, 
aspecto capital da qucst~io (porque a in
sutnciencia desses <~ que seda a razão justi
ficativa da 'C:rea(;ã.o de um novo ou de novos) 
o abaixo assignado prova~ . 

1", in<lirectamente pelo siJoncio dos re
latorios do_ Ministro. da JnsUça, cuj~ .z~lo 
pelos Het·vtços pnbltcos o a.rdo1' nn llllcw.
tiva do rofê.wma.s e creaç~rio j;í. so toPnon 
noi;orlo :i. opinii'í.o do pn.iz intcit'o; 

2°, tlil•ecta.ment.a, com os ll.ocmnontos 
ns. ~. :3 n 4 : 

a) quo nonhumn. rocla.mnç~fi.o tovo, atti 
n.o presonto, logar eont.rn. retal'dn.monto do 
J'ogistro o inf'ot·mrtc}õcs do qnalqHct· doil o('-
1inios ; 

v) que cs~ão túles pJ•ovitlos tlos anxilia.J'O~ 
J':wnlta.dos om lei pm•a. cla.l'om expodinnto :i. 
~olicitação do sorviç:o ; 

c) qtio o f:l .;rviço não é superior ao tt·a
. balho do pcssoa.l omprogad.o em seu desem
penho; e 

d) que jamt.tis, ptn' iLfnuencia. de trabalho, 
tiveram os ofllciaes necessidade de soli
citar_ do juiz cornpotcrito a. providencia 
creadn eni lei yara LhLr vasi'í.o ao expe
diente - o que tudo demonstm a inUtili
dade. da, crca.ção do maiB um orgão para 
desempenho· lle func.;ões que torian:i c<L
bal S!Ltisfaçfí.o por um unico, prú;ativo e in
clivisivcl, como o concebeu o legislador lty~ 
pothecn.rio de 18ôi, c o consagram as logis-
1 açfcíes mais adiantadas. · · 

Assim, o Ministcrio da. .Tusl;iça, <r prcsi
dtmf;e da, C:unara Civil d.o TJ•.ibnnal Civil' o 
Çrimin:1l, o o sqb-pt'ocmador da Ropublica. 

gm face da conveniencia <la organização 
em nm regimen de publicidade hypothecaria1 
desde que o reg.istro geral é a dem~nstra
ç:ão do estado ,juridico da pro~ri~dade 1mm~-. 
biliarin. em uma circumscr1pçao determi
nada a 1tnidade c a inclivisibilidacle do officio 
sã.o, cÍenl;t•o ela mesma circumscripção, os re~ -
qnisitos essenciaos porqne se t1•aduzem por: 

o.) economia do tempo ; . 
lJ) economia de dcspeza.s, n 
(:)diminuição do proba.lülidallcsde eT'ro nas 

in vo.,tiga(;'õeH, do ondo ma.is scgm'a~çtt nellas: 
:'inm ossos requisitos, o como d1z Besson: 

on otgmtisc1·ait vaincmcnt s1;1-1: des bases auss~ 
lw·r;es rpw possiúlc lt~ JJU?l~c1-tJ .. dcs actcs et 
faits 1'clalif s fi la pl'OJJ1'tctc forwwl'C. . 

I·~ ~~ po Posso mesmo mot1 v o que o emmcm~e 
cscl'iptor, tl'a.ttwdo darerorma hypot.hecal'l!1 
em l•'t•an<:a. o propondo Jibcrtar as formah~ 
d::t(les hypoiihccn.ria.s do toda e qualquer )ler- . 
ccpc;ão oin benofLclo do TllCSOUl'O.' observa.: 

«Lc meillew· nwyen de popularts~r _le sys
teme dtt liv1·c foncier -ct ll'en acc·redtte1~ les 
principes, se,·a d1 dé[Jcr,!;er de tout; obstacle l'ac;-
cés çle c e 1·egist1·e. » · . · . . _ 

A proprüt funcçã.o oxercid.a. pelo regtstro . 
no systcmtt de publicida~e ~st(L IJ?-Ostrando 
que o ideal na sua org.tmza.ç~o scru~: um r~~ . 
gistro centralizando a propriedade nnmob1-_ 
liaria ·da ma1oe circumscripção dentro da 
qual fosse acccssiv~I, e, nesse reg!stl:o, • !:!m 
liYl'O müco concentrando todas as mdwaço,es 
sohre o mta(lo ;jnl'iflico dn ca(Ja. immovel. 

gm facn tlo noss(l dit'oit.o consl.it.~tiun, o ee
gistl'o gor:.L! 4'~: 
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a) por sua natureza- p1·ívativo, unico e 
indivísi'Vel, onde estiver especialmente 
crea,f].o, (decreto n. 3. 45:1, de 26 de abril de 
1865, art. lO; decreto ú. 9 .420, de 28 de abril 
de 1885, art. 53 e decreto n. 2. 370, de 2 de 
maio de 1890, arG. 8°) ; 
. b) incumbido, em cada circumscripção ju

diciaria, correspondente á comarca do 
extincto Imperio, a serventuarios especial
mente nomeados pelo governo estadual, ou 
designados de entre os tabelliães de notas na 
cidade ou villa principal (art,. 7°, § 31) da 
lei n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890; 
decreto n. 370, d_e2 de maio de 1890, arts. to 
e 6°; lei no 1.237, de 24 de setembro de 1864, 
art. 7° § 3o; decreto n. :3. 453, de 26 de abril 

· de 1865, ~~·t; 7°, §§ 1° e 2°; decreto n. 9.420, 
de 28 (le abril de 1885, arts. 49 [L 55 ; Car•los 

. de Carvalho, Nova consoUdaçao das leis civi .~, 
art. 1°; Didimo Agapito da Veiga, Di1·eito 
hypothecar1:o, n. 217, pagina 283; L<tfl'ayette, 
Dil·eito das causas, § 24(1, n. 2, pagina 244, 
2° volume); 

c) e, no Distl'icto Federal, aos dous actuat
mente existentes (Carlos do Cal'valho, Nova 
Consolidaçtto da.<: Leis Ciús, art. 2°; Didimo 
Agapito da Veiga, D?:reito Hypotheca1·io, 
no 217 a), pagina 283, em referencia ao 
art. 7° §:~·da lei n. 169 A. de l9 de janeiro 
de 1890 e decreto n. 13i. de lO (le janeiro de 
1890) ; . 

cl) podendo esses officiaes ter os escreventes 
jura.menta.dos ou sub-offi.ciaes.que necessarios 
forem pa.ra o .. respe'tivo serviço, (dccr.;to 
n. :~70, de 2 de.-inaio do 1890, art. 9°; decreto 
n. 3.453, de26de abrildc 1805, a.rts li e 12; 
Ca.rlos de Carvalho, op. cito U.l't o 3o, §§ 1 o e 
2°; Dídimo A. Veiga, op. cit. paginas 283 e 
284; Cardoso de Almeida, J1lmmal rlt? Dil·eitn 
Hypothectwio, paginas 174 e 175) ; 

e) e, no caso de afiluen.Jia de trab:Llho, 
s~ndo estes sub-olflciae~ autoriz;u.l.us a pttl!sa
rem cer·tidõcs independcnt:nnente da sub
scripção dos officia.ei! (decl'eto n. a7o, elo 2 cio 
maio de 18!JO, art. 81; decreto n. :l.45a, de 
26 de abril de 1865, art. 84) 
···providencias estas todas destinada~, por 
um legistadol' saga.t. e providente, a asse
gurar: 

1°, êt centl•aUzação d.t.s informações; que 
.attestem o esta.do ,juridico dos immoveis 
para a facilidade c s3gnrança da~ diligencias. 
que se lhes refipam ; 

2Q, a economia de tempo aos intm·essados, 
. ' que dependem do registro; o 

3°, o mcnot• dispenclio com a.s p3squizas, e 
a. asseguração de diL•eito:-~. 

O quo signific<~: a. conrormidado do pt·e
ceito legisli~tivo eom a C()mmodiclado dos in
toro.sses quo SO clostina, 'lt SJrviro 

Em outt•a.s ]mla.vras, o nosso dirnito con
stitui fio, gra.ç~a.s :w pt•ojot\ t.o ~" bsc1·ipto mn 

4 de julho de 1864 por notabilidades da én
vergad ura de Nabuco de A1·aujo, Silva Pa
?'onhos, "Visconde ele Itaborahy, Sou.;;n Franco, 
Bariio de Pi1·c~pmnr.~ e Silvei1·a da Mott.n, e 
que se converteu na lei de 21 de setembro do 
me.;mo anno, realiza, no regirnen da publi
cidade hypothecaria, o typo da organização 
idea.da e proposta por Emmanuel Besson na. 
sua Re(o1·m e ltypothécaire, premiad:1• em 1890 
pela Faculdade de Direito de Pariz : 

Il y aw·ait un b~t·reau foncier au che(-lieu 
judiciai1·e de chaque ar1·ondissement (pa[J. 423 
NotoJ. o o Chaque b;,weau ltypothecai1·e d'cwron
dissement se1·a gé1·é par un conser'I:Jate'!ú·, as
sisté ·d'un tenew· de livres et de comrni.<; en 
nombre suffisant pow· assw·e1· la marche du 
servíce. >> (Pag. 485 .) 

E o Senado Federal, sem dados officiaes 
sBguros e com a demonstração feita da in· 
utilidade da c reação de mais um orgão para 
fnncçã.o que se est~i exerc~udo s::tti::~factoria
mente pelos Já et·eados, e que se pod'.3I'iam 
reduzir a um, já porque a intensidade (lo 
trabalho os não absorve, já porque as provi
dencias da propria lei o pcrmittem equere·m, 
quebra o mod.elo typico para propor uma Ol'

ganizttção em que o publico vae perder 
tempo, dinheiro e .~egtwcmçct nas verificações, 
cortando a renda dos otHciaes que são suf
ficientcs o teom set•vido a contento, apenas 
pela p1•esumpoão de augmento dA riqur.za do 
Districto Federal. 

4. o . 

·Em face do dir~ito a constituir na CHpocir. 
pelo pr~jecto do Cotligo Civil, cuja tliscus.'i;\o 
esh imminente-o Regisl1·o p1·edial, a. quo S(~ 
t•et'm•c o Titulo IV, Capitulo Il, não pólle 
deixar de ser o ~<um por com.arca», a quo ~ 
refere a logislaÇ:io anterior já. citada : 

1°, pot•quo toclo o ti&ulo, empregando o 
singulat•, o definido, - o Regiswo p1·edial
«CiJ•cum,sc1oipçtto onde esti'I:Jer o inunovel>> e 
sontlo «ci,·cumscl·ip(~t1o», pat•a o me.-nno Codigo, 
synonymo de «situaçtTo• e· «loga,..»: · . 

Toda~ as hypothecas devem, ser m
scriptas no Registro preJiat da si~ua(lã.o 

· do immovel, e, semprt3 que o titulo se 
refet•ir a mais de um ünmoYol sLua.dos 
em logares dill'erente:~, a. inscripção de
verá ser f0ita em em cada um delles 
(al'to 974). 

o.tucm: que o Codigo, por ta. es termos, 
n~o quiz comprahendida sinão a ac -
cepçã.o ,juridica, isto é, a séde actual 
do Re~btro, quer -dizer a COMARCA, onde, 
ex-'I:Ji ao art. 1° do decret.o n. 370, de 2 de 
maio de 1890, o registro se installa, se inau
gura e funcciona sob a fl.;calizaQã.o do juiz 
de direito on magistt•a.do quo lhe corres
ponda. na.s comarca . ele ot•ganização espDcial, 
como DistL·icto l<'ndeJ•ttl : · 
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-. 2~, porque a legislação, á qual do Codigo. o gaemanico -ou o australiano, tem como 
Ctvtl adapta as sua~ pre)cripções. desconhece orgão : 
divisão hypJthecaria subsistente por si, Em França, oxcepção feita de Pari.~, que 
prendendo o regimetí hypothecario á orO'ani- em vinte a1·rondissements contra tres bu-

. zação judiciarla, e sómente no District; Fe- 1·eawx: fonciers, e dos . an·ondissements de 
deral quebrou o Governo P!'ovisorio a. regra Pnget-Theniers e Nice, que formam uma só 
com O decreto n. vn, de 10 de -.janeil'o de circumscripçã.o hypotheca1•ia; 
1890, para constitmr dous districtos hypo- Na Belgica, na Italia, . na Hollauda, na 
thecarios, mas impedindo que se repetisse Roumania e na Prussia-a regra é, 1:1egundo 
essa ~uhdivisão desde que, rio art. 7o do§ 3° E. Besson, La Reforme hypothecaire, paginas 
da 1cn n. 169 A~ de 19 de janeieo, limitou os 161 a 277 : un bureau par clLe{-lieu judiciaire 
o!ficiaes aos já ~esign : tdos on creo.dos espe- d'arrondissement-o que se póde·· traduzir 
ctalrnente, ex-v~ -decreto n. 482, de 14 de pela disposição do art. 1° do regulamento 
novembro de 1846, e o regulamento, expedido n. 370, de 2 de maio de 1890 : 
çom .o decreto n. 370, de 2 de maio d'e 18JO, O 1·egisko geral, decretado na lei n. 1,237, 
não podend0 :ser mais comprehensivo do que de 24 de setembro de 1864. ~ regulamento 
a lei que vem regular, adoptou, no art 8°. que baixou com o decreto n. 3.453, de 26 de 
o pl'incipio da unidade e indivisibilidade rc- abril de 1865, e no decreto n. 169 A, de 19 
q uerilas PELA NA TU REZA do proprio officio ; e de janeiro de 1890, continuard nas comarcas, 

36 
, porque a ·unidade e a indivisibili- onde actualmente funcciona, e será . estabele~ 

dade do Registro dentro da. circumscripç~ão cido em todas as noMs, ident1·o de oito dias 
ou comarca, não pódc deixar de ser a regra depois da installaçlío deltas ; · 
p~r!l' o. systema hypothecario do Codigo Na Baviera-o orgão de publicidade é a 
ÜlVll, desde que, voltando elle <is in;cPipções C(tmcwa hypotheccwia de cada t1·ibunal de dis-
gera.es (hypotheca.s lcga.es, art. 942), a tricto ; . 
situaçr.ío dos immoveis ce;:;sa. de ser a de- · ·No Wurtemberg-a Assembléa cnmmunal ; 
terminante ch 'compotencia do3 rlistricos Na Saxonla-os tt·ibuno.es hypothecarios: 
hypothecarios para a inscripção de taes hy- Em Lubeck e Hamburgo-o Senado da Ci-
pJthecas , passando a sel-o ou o domic,ilio do dade, representado por um de seus mem-
1•espon~avel ou a séde rlo jui :;o jurisdiccional ; bros ; 
e: assur~, a admittir a multiplicidade de re- Em Frankfort-:-o officio de hypothecâs, de-
gis~ro.? dentro da mesma circumsct•ipção ju- pendencia do t?·ibunal ; . 
dictat'la, ter-se-Ita que impor : Em Bremen-uma Commissão dependente 

a) a quem quer que haja de transferir on do 1'1·ibunal Sup1·emo ( Erbe und Handfes~ 
onorat• immoveis, a obrigação de exhibir teumt ) ; · · 
t1!.nt.n:s certidões negativas quantos forem os Na Suissa allemã ( Saint Gall, _Appenzell, 
~1s~r~ct~s hypothec<,,rios da circumscl'ipçã.o Thurgovia, Lucerna, Berna, Schaífouse e 
.JHdlCl<\ria para em todos eUes mostl'al' livres Argovia )-em cada <:ormnuna ou dist1·icto os 
e desembaraçaclos os seus bens, ou po1•que ne- Conselhosntunicipaes ou os tribtmc~es de pri
nhum onus directamente sobre elles recaia, me1:1·a instancia ; 
ou porque não tenha responstjilidadc leO'al, gm Soleure-um registro por co11rr.-mna; 
i.L qua.l e!ltejam sujeitos; ou " Na Aust1•ia- os tribunaes de Cantão ( Be· 
· b) a quem ha.ja de cspeci!1.lizar nma ltypo- zirks gerichte) e as Cô1·tes de JusUça de pri
theca. legal sobre immovel situado fóm do mei1·a instancic~ ( Gerichtshofe ersten In
distl'ict·l hypothecario, onde tonha responsa- stanz) : · 
1Jilidade, a obrigaçf.i.o de recorrar a districto Na Russia-uma Commissüo hypotlLecm·ia, 
di verao para a inscripção especial, si a Ki· composta. de um presidente e de úm juiz de 
tuação do immovel assim o exigir, volvendo Tribunal de arrondissement, ou urn officio 
ao districto em que foi feit-a a inscripção a.nnexo ab car..torio dos primei roa notarios dl!l 
geral, para averbar o cancellamento re:3pe- ar1·ondissernent ( direito constituído ) ou em 
ctivo--'em um e ontro caso consumindo bUI·eaux d'hypotlu}ques par a1·rondissement 
tempa e dinheiro, vexames estes incompati- julliciaü·e ( direito a constituir, aviso do Con
veis com a co'Y}~rnodidade púbUca, que deve selho do Imperio de 19 de maio de 1881 f; 
ser o escopo de . todas as providoncias legis- Na Suecia.-a escrivania de cada tripunal ;' 
la·Givas, ex-vi do art. 37, § l., d;t Constitui- Na Hespanha- cadá. partido · ( chef-lieu 
ção da Republica . . . · d'arrondissement judiciaire) cada chef-lieu 

de cou1· d'appel ou de pro'Dincia ; · 
5. 11 Em Portugal- no chef-lieu du district de 

cada tribunal · de primei1·a instancia ( co
marca); Em face da legislação dos povos cultos.:_o 

regimen da publicidade hypothecaria, · re
prosent~do por qualquer· dos typos, o ft•ancez, 

Na South-Australia, Western-Australia, 
~ew~South-Wales, Victoria, Queensland e 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/201 5 16:20 - Página 11 de 38 

24 ANNAES DA CAI\L\.RA 

Tasmania-niil offido nnico na. Capi/1 1.! da Uo- DESPEZAS · riYPOTHECA RIAS 
lonia; _ 

Na. Novn.-Ze1a.ndia-cfficios de tUsl?·ict.o ; Rer;imen rlas hypotlwcas le!Jaes 
Na Inglaterra-o O(fh;e of Lancl Rcgistry, 

em Londres, sob a direcçi:"i.o de um lord~chan: 
celler, quo podel'á crcar officios de distr-icto, 
si houver necessidade ; c 

Certidão negativa uo hypothccas e o.nus 
rea.es (um anno): 

Nn.s Philippinas-nn,s capit(ws de caLla r;o
!Verno de p1·ovincia, ·· e nas escl'ivanias . das 
provincias e rlos t? ·ib?Mwes hypotltccanos-. 
·cit. Bessou, pags. 277 a 391; 

o qne quer dize1· que, em tou.a. a parto,, 
div1são llypothccarh~ subordina~se <1 judicia-, 
ria, sendo as circumsceipçõef:l (lcsta. as enti
dades da.quella, como no nosso dil'eito con
stituiil o, a;penas excepcionalmente ligando-se 

Registro triplico: 
1° ·officio .......••......... 
2° officio .......•.......... 
3o oflici.o ................. . 

3$300 
3$300 
:i$000 

R0gisteo müco ....•..............• 

Dllforença. pa.m mais no registro 
tríplice ........•... . : ..... ........ . . 

ao ca.dastro ou cons ~ituinjo-se topographica- ·lnsc?·ipçllo rle hylJotheca lorJal em rl.is-
mente, como os Telehhonyâ 1·enclelet da Hun.;. t1·ieto (leterminculo 1Jelo rlomi(:ilio 
gria, ma:'! nunca. sendo indepenclentcs da. or- do 1·esponsavel : 
ganização judich.tria ou cadasteal, para, de, . - . 

. ... ' l 7 7 tl . Inscr1pçao ......•......... per Sl; 1ormarem unu ac es · 1.ypo . wca1~ws. d' -In 1caçoe3 passoaes ....... . 
3$000 
4$000 
2~000 

Em face das vantagens que ao serviço e ao 
publico traz o novo orgão-a affirmação de · 
-qne são ellas negativas pôde-se fazel' qnel': 

a) quanto ao regimen das hypothecas es-· 
pecia.es, que 1\ o da lei n. 109 A, de 19 de 
;janeiro do 1890 e rcg·ulamento n. 370, de .. 2 
de maio ele 1890, pelo qual a situação do~~ 

- immoveis determinando a competencia do 
oificio para a inscripção, quanto maior for a 
subclivisão da circumscripçã0 judiciaria em 
districtos hypothecarios tanto mais fre
quentes'serão os casos da necessidade de ra
gistro em mais de um districto, accrescendo 
que, sendo a suhd.ivisão operada .em épo~as 
difl'el'<"ntes, aos aggra:vos da solução do con
tinuidade na séde do immovel, ajunta-se o 
da solução de continuidade no tempo, em
baraços consideraveis para a verificação po 
. estado jurídico, quer elas pessoas, qum• dos 
immoveis; c 

Protocollo ...... , ........ _ .. 
·Rubricas ................. . 
Sello ............ : . ....... . 

$400 
$600 

Inscripçcêo da mesma hypotheccL-· es· 
I1ecialziada em um dist1·1:cto r.ri
verso, clete1'rninculiJ 1Jela 11it-aaçlio 
do irmnovel: 

Inscripçã·) ...............• 
Ind-icações pcssoaos ....... . 
Indicação real. .......... . 
Ppotocollo ........... : ... . 
Rubrica ................. . 
Sello ............ · ........ . 
Certidã.o para canccllar fim 

:i$000 
4~000 
2~000 
:~~00(1 
8400 
$GOO 

outro districto. . . . . . . . . . 2$300 

CanccUa·inento. da me:mw hypot.lwca 
1'W dislrict8'; onde~ se fez lt insc?'l:
pçiZo .rJe?·al: 

Averbação ......... ; .....• 
Buscn. ...................• 
Protocollo, raln•iça c scllo .• 

2$000 
4*000 
3:SOOO 

Despezn. total em dons districiios ... 

9$900 

3$300 

6$600 

10$000 

14$~00 

9$000 

33.~300 
b) quanto aos regimen das hypothecas lc

gaes, introduzido pelo Codigo Civil, pelo 
qual, como ficou demonstrado sob o n. 4 
§3° a) e b), os interessados, tendo de re
correr a todos os districtos para se mostra

. rem livres do responsàhilidade legal em qual-
• ~ quer, o":l d{} especializar em um a inscripÇão 

geral fe1ta em out1•o, cancellando-a neste~em 
vez do tempo c dinlwiPo, que gastariam no 
registro unico, terão ele despender h·es veze$.. 

. Regimen dtts hypotlwcas especiaes 
Certidão negativa de ~lypothcca,s 

rca;es (20 annos c seis mozes): 
c onus 

· mais pa1·a o mesmo etfeito, conforme se/ vê na 
tabella adiante exat>ada., feito o calculo 

. pelas taxas do regimento de custas expedido 
: -em agosto de 1899, as qnaes só exageradas 
.. · •. se. tornam quando a multiplicidade dos dis-
. ~rlCtos fot·ç~~ i:!.f! pn.1•tcs .. ~ inscripçã.o mn mais 
· 4e l~Ig; 

Registro triplico: 

lo officio ... · .. · .. · · · · · ·· · · · · 
2° officio ......... · · · · · · · · .-
80 officil); ; ........ ; .. , ... . 

8$300 . 
8$300 
2$300 

Registeo unico ... ; ................ ; 

Dilferença para mais no registro 
tri J?licn, ~ . ~~ ~ ~ , , , , , , , , , ...... , .. . 

18$900 

12$300 

6$6ÕO 
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SESSÃO EM 2· DB AGOSTO DE 1901 

Jn.~c1·ipçrto de hypotheca legal, depois 
especiali::cula, con·cndo todas a .~ 
opm·açües em. ·um 1·egisti•o ·unico: 

Inscripção geral ........ :.. 3$000 
'Indicações pessoaes. . . . . . . . 4$000 
Protocollo . . . . . . . . . . . . .. . . 2$000 
Ru bri.ca e sello . . . . . . . . . . • 1$000 · 10.~000 

lnSCl'ÍpÇão especial. ...... , 
Indicações .pessoaeg ....... . 
Indicação real ... , ....... . 
Protocollo .............. ; . 
Ru'bl'ica ................. . 
Sollo .... : . . , ...•...•.. ,_ .. . 

3~000 
4$000 
2~000 
2!i;OOO 
$400 
$000 

especial, a que pretende attender-q_uando, 
naqnBlla Casa, pa.ssa ellc em silencio, -seni 
que o deb:.tte aclara~se a necessidade da .s1ia 
apresentação, a1Jezar de o ter a mesma _ Casa 
rejeitado na uitinía. sessão, dando victoria ·• 
ao voto vencido da mesma Commissão, que 
agora, sem c1uaesquer dados supei:'venientes 
nointCl'vallo, o acceita ;-quando o relato
rio do M'inistl'O da. Justiçn. nada l'eclama no 
sentido da medida, propo::;ta ;-"qnando ne
nhuma queixa se articn~a contra a expe
!liencia do sel'Viço pelos officios existentes, 
quer pela 'imprensa., quêr perante os :fiscaes 

t_ 2.$000 do serviço, a que se quer dar supplemento 
por ninguem requerido; -quando um dos . 

c · ·u - t 6 ~> 0 offlciaes incumbidos 'desse serviço_ traz á _ pu· .· 
ance amen ° · · · · .. · · ; "· · -~030°0 a .;z,_.:.3_ 00 hlicldade dos jorna.cs e do Poder Lcgi~lativo 

Sello ·; · · · · · · · · · · · · · · · .·. · · ii' v., documentos que .provam não só a cabal sa-
Despeza total em registt•o unico. . . . 28$300 tisfação dada ás solicltaçõés do publico, como 

.tamhcm que, de um lado; a _ actualidade é 
Di:tferença para 'mais em . doüs dis- de depressão de movimento do Registro, ac· 

t · t (5,~~--·ooo cusada pela entrada . em protocollo, .e, de: 
.rw os · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · ·. · · · · ''" outro, nem necessidade houve nunca de lan..;. 

çar mão de recursos instituidos em lei para · 
· Ao accrescüno ·de despezas, evidenc1ado . fa.zer face <'t affiqencia do trabalho, sem aca- . 

pela co:mpara·ção dos 'alga'rismos assi-m cdte• brnnhar com onus maiores as ,partes nelle 
jados, ajunte-se o tempo que ex:ige a 'en:tl'a;da interessadas-não será prudente, para Iegis-

. dos documentos em cartorios diversos e as la:r com seg)lrança, sobrepondo os Tííteresses
Pl'obahilidades de eri'o e as perplexidades a da collectivida.de aos de qucn'l que'í' cgto seja, 
'lue póde dar lugar o jogo desenco:iitraâo do receber as p'r9vas-offerecidas;súbmõttel~as a 
inecimisino complexo do registro, e ter-sB-ha exame; verificai-as pelos eiú1acs com:p·e- . 
~1l11a idéa exacta da. utilidade .de um pro- tentes, oúvindo ao menos o Go'vet•no .sob'i•e o 
.1octo, cujos_ resultados positivos unicos vão statu quo da questão, pedi'Mo-lho cli.tdos que 
ser a constituição 'de renda parn. uni ter- justiftqú.em a. providencia, ou que levem _ a . 
cci!:o otflci~I. com corce~mento da dos que dar-lhe uma o'tttra 'feição .àc maior ·proveito 
cstao servmdo bem, e mcommodo para a para o povo, sobretndq quando o que hojó se 
pa.cientissimu. pnpulação do Districto Fo~ quer fazer, cerceando direitos . a scrvêntua
deral, ,j(l, sohrocal't'ogada do impostos do todo rios exactos no cnrnpi•imento de sem~ deve-
o genoro, Pos ·e confiantes nos preceitos das -leis e na 

Em vista do que acaba. do oxpm•,ostwlimdo 1·ectidnn dos podel'es publicas, róde entra.r 
o assumpto sob tod9s . os aspectos por que Ml coHisão com o qno amanhã se 1'e'formar, 
pódo o mesmo ser encarado, e alil,sta,iltlo c 1;omat·-so des.:;e moclo mais diftlcil l'eparar 

. proposita.lmonte o dn - ~oristituci<mrtlid~do da IJUl\lllttOr inconveniente~ . 
moclida, pois ni'ío hn. duvicla quo o Cong-ros~o Sot·á. prudente, quando a inteira 'Organi-
Na,cional pôde em uma comitrctt ceoar nm zaçiin do direito civil pat1•ío vae merecer uo . 
t>ogisteo goral om cada termo, o em UIUit ci- Congresso Nacional uma discussão larga . o 
ilade nm em ettda quarteirão ou t•ua, rovo- complet-a, desta,car-se . tlessc.t orga.nização 
gando, em um at•tigo final, todas as <lisno- um membro para modificai-o sem pol-o om 
sições om contrario osta.beleci_das por ·lei relação com o conjuncto, por meio de um . 
ordinaria, porém, l_llOt'a.lmente, só o póda lH'ojacto nã.o fundamentado _ pot' oxigencil\s 
fazer dando por fundamento .a essa l'eyoga- de urgencia clamorosa e inadiavei, corno se 
ção a prova do~uillentada da sua. neMssid_ade. pretende Jazer, modificando o Registro Geral 
e consequonté utilid .tde, em vista do quo das Hypothecas-, órgão de publicidade immó
a.cabãde expôr, h~o sêt'a licito ao abaixo as- biliaria e mQla-essencia.l fto nieca.nismo do 
slgílàdo, em rtoíne dos interesses d9 publico, credi-to re'1l, na imminencia _da disctiSsão llo 
á sua guard·a cotnmettidós no servi~o do qile Codigo Civil, onde a p1·opriedãde imm-o'l)el oc
é orgãu, levantar pt~raíltü a Gamara dos cupa., no LivroJI, os títulos de li a IV, do 
Deimt.tdos a seguinte intert;ogação: _ . art, 602 ao art. L007, e o Registro p1·edial. 

Quando· o prbjMtó do Smiàdo Fodert.tl, constitu-o iJor si só um W.ulo ? 
creando um terceír9 offlcio de registro geral A ta.es interrogações a Catnara dos Depu· · 
de hypotbecas ·h!) ·Districto Federal, -não tem I ta.dos 11ão poderá dar como r_esp·osta sinão o 
justificação perante a e4igencia qo ~:~erviço assentimen~od.equem quor firmar em IJ<t'l(~ 

Camara V. IY · _______ 4_. _ _ _ 
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certa as suas delibe1•ações, sobretudo quando Portanto, alnda ao pt•ojecto, si preva.lece 
ponderar que, o anno passado, o projecto, a porque se entenda que a actual.renda da pu 
que se aUude, foi rejeitado por ausencia. de blicidade hypothecaria, em vez de dep1•imir 
dados e informaçõel, segundo se deprehendo se a b::~m do .publico ou de encaminhar-se ao 
do discurso do Senador Thomaz Dctphino Thesom•o Fe(leral, deve distribuir-se por 
(Doc. n. 6) então membro da Commissão de mais um terceiro official, falta uma dispo
Legislação e Justiça, o ·qual ainda este anno siçã.o. que aca.utel~ cont1•a. a eventualidade 
o assignou com restricções, devendo logica- de não cor1•espondet• a realidade á pre
mente dept•ehcnder-se tamhcm que S. Ex. sumpção c qualquer dos otriciaes não poder 
sOmente em vlsta daquellos dados e info1·- subsiBtir com o que lhe toque. A crear um 
mações poderia definítiv1~mente da r á me- terceiro o:fflcio do Registl'o Geral, cumpre 
dida o seu voto pela opportunidade, ·que tl.jnntar ao projecto a1•tigo que regule 
neJla descobr!SSe diante da.quelles elementos aquella eventualidade, ad insta1·, po1• exem
de deliberação. plo, do que se pratica na Italia, onde os 

Si, porém, a Camara dos Deputados en- conserva.dot•es ob1•igados á escripturaçã.o da. 
tender que, independentemente de ta.es dados sua renda, em livros de modelo official, 
e informações e sem a precedencia do de- toem flieeito a · um qtiantum, que varia de 
bate sobl'e o Registro predial, de que trata 0 7.000 a 2.000 li1•as, e que lhes será inte
Codigo Civil, se póde legislar· sobre o a.s- gL•a.lizado pelos coft·es . publicos si os pt•o
sump~o, só pela presumpção de riqueza e ventos não attingirem á sua importancia. 
população em augmento, em que o Senado O serviço que os offici.aes prestam não é 
Fedet•a:l baseou o seu parecer fa.v01·avel á tão insignificante que não mereça ao Con
medida embora esse augmento não seja gl'esso Nacional providencia. para o caso, em 
accusado pelas entradas em protocollo nos que o ponha em risco de cessai·, uma. m~
Offi.cios do Registro Geral, então, e ainda dida levada a efn~ito sem dados certos, que 
assim, o que convh·ia melhor seria : afastem a possibilidade fle se tornar desas-

1 o, verificai' si a c reação pura e simples trosa na p1•atica · 
de um terceiro officio de 1·egistro geral é Todavia, pa1•a aca.bar com a sinceridade• . 
suffl.ciente para acudil• aos reclamos daquclle que inspira desde o começo a sua exposição• 
augmento, ou, si, ao contrario, traduzin- o para não omittir elemento capaz de servir 
do-se esse augmento por uma. multiplicação de base 1t deliberação da Camat·a dos Depu
de títulos a registl•ar, não se1•la tambem tado.~ no tocar na organização actual do 
necessaria a Cl'eaçã.o de mais officios de ta.- Registro Hypothecario, lembra ainda o 
belliães de notas,e de um PL'otesto de lettras, abaixo a.ssignado quo a eventualidade de 
conforme, na sessão passada, propoz a Ca- faltarem recut•sos a um dos officios -para <t 
mat•a dos Deputados e o Sena.do l'ecusou; sua. manutenção, cahivül dentro do regimen 

2°, ~evendo a legisla~;.ã.o 1·clativa aos pl'o- dominante, em que a tran~cripção é f;tcul
ventos dos offlciaes, modificai-a, 011 para tativa, desapparecerá com a adopção do Co
ehamat•, como o abaixo assignado acima digo Civil, que tol'na. esta obrigatori<~. e, 
propoz, 0 excesao do t•enda aos cofr•os t'ode- além disso, institue as lettras hypothecarias 
l'aes, ou pn.rtt l'ouuzit· as taxas flo regimento de Cl'edito e de divida, que engrossarão O:i 
do custas, facilitando com isso a publicidade pt•oventbs do~:~ officia.es. Não estará, pois, 
hypothocal'i<L. aqui tambem, um motivo pal'a adiar a 

discussão do projecto da cre.tçã.o de um ter-
Em todo o ca.;o, no conside1•ar a renda do ceü•o offlcio para. a occasião .. de discutir-se 

Registl•o, cujo cxcm;so parece set' o elemento 0 Regist1·o predial, mais adaptado ao regimen 
que fundamentou o projecto, releva notar : hypothecario do mesmo Codigo, e decidir, 
1•, que a renda, si é excessiva pat•a dou:i, então, si convirá. tazm• delle uma repartição 
póde não se1' suificiente para tres, -pois que, federal, si deixar no excesso de renda, que 
já pelo facto da divi~ão hypothecaria enca- poss·a competir aoa offlciaes providos, funda
recer as despezas, qecrescerá ella, visto que merito para novas cl'eações 1 
as parte.> se al)stel'ão de ft~el-a.s em todos os 
casos em que puderem adia.1-as ou omittil-as, Este adiamen-to, assim . como o pedido de 
e, 2°, que, não podendo os offi.ciaos, pelas informaçõe3 ao Poder Executivo sobl'e o pro
suas muttiplas f'uncções, independer do ·au- vimento dado ao serviço do registro nos 
xilio de sub-offl.ciaes c pagando á sua custa dous offl.cios existentes no Districto Federa{ 
os livros, todo o ex.pe(liente e local, . além para que a Camara dos Deputados, accei
de impostos sobre as suas lotações respe- tando a proposição do Senado Federal, fique 
ctivas, a subdivisão poderá deixar algum segura de que satisfaz uma exigencía do ser:
delles desprovido dos meios necessalios para. viço publico, é-o que o abaixo assignado re
fazer face â .dospeza. obrigada e certa com quer aos dignos membroa da Cai:nara Fe
o3 reditos incertos de um~ r~ceit~. cyentu<Ll. lleral. 
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Feita a justificação do pedido, ·que a sua 
consciencia de funccionario publico o obriga a 
iirazot' á Camat'a dos Deputados, uma vez que 
o Senado Federal, apezar dos documentos, 
que, pessoalmente e nesse caracter, levou a 
varios de seus membros e, pela. imprensa, 
lhe o1lereceu, _muito respeitosa e desinteres
sadamente,.deixou passar em silencio a me
clida alli taxada de p3rturbadJt'a do regimen 
delicado das hypothecas pelo Sr. Senador 
Thomaí'. Delphino, só lamenta o abaixo as
signado que a sua insigniftcancia lhe não per
mitta trazer melhot' concurso aos dignos le
gislitdores, que sempre se desempeni1am de 
sua missão delicada de prover aos interesses 
do publico,usando do voto para os prosperar. 

Nestes termos, respeitosamente -
Pede 1leforimt:mto.-E. R. M. 

Rio do Janeiro, 29 de julho do 1901.- (As
signado sobro estn.mpilh ~::; fdclm·aes no valor 
de 4$800).-.Joü'o l{opke, otficial do Registro 
Geral do 1° districto da. Capital Fedet•al. 

nocullfgNTO N. l 

Congresso Naciorwl-Projecto dn C?·eaçtío de 
U'/11. 3.0 Officio de rertistro gera/. no Dist1·icto 
Pederal -

«A subdivisão, que agot•a se pt•opõc. 
vem fornecer ao regimen delicado tlas 
hypothecas elementos do pet•turbação
Sena.dor Th. Del fino. Discurso na Sossã.o 
de 20 do outubro do l!JOO. 
. Sã.o logaros para afilhados. -Sonadot• 
A. Azet•etlo, ihid.>) 

Ji'iat ht.~titia. Uut Col~tm. -'l'erendo. 

Re~gigtro Geritl de Hy]Jotlwc,t:f-Da. (Ga.zc
t.ilha. !lo Jornal fln Commm·cio tio 2 do julho 
do l90l) - l<:sm'ovo-nos u St•. .Jofw Kopko, 
ufOcia.l do l" districto hypothec:wio : 

«A Commis~ão dn Logislu.Qlio o .rustiQtt tio 
Senado dou p:wocm· t...a.vot•avol :t cr·ea~.ão uo 
um t~rc~iro otncio do rngist:!'o !lo )lrpot.lwcu.s 
no Dtstt•tcto FcdOl'al. croaçao J'OJmta.diL })Ot' 
g.t•andc rnu.ior•iu. do votos na. sessão logisl:t
ttva do anno passado. 

E' do notar que os signatarios do projecto 
resus:}itado não o ju~tiflcaram da tribuna, e 

. que a Commissão, opinando pola sua convo
niencia, não fundamentou o seu pa.recsr com 
dados estatísticos e inlormações officiaes, de 
onde resultasse, clara o incontestavelmente, 
que os orgãos . já. creados são insufficbntes, 
caso unico em que seria manifesta a necas
sidade do terceiro ofllcio_ .. O fundamento 
unico da Commissã.ô é a presumpção de au
gmento na p'opulaçao e 1"iqueza da Capital Fe
deral, elementos que nunca foram criterio 

· jurídico para a organização de regimen hy
.hothecario nenhum, :J)Ois em França, por el-

emplo, si Pariz tem um conservador por 
Cll.e(-lieu d'arrondissem ent (tPes ao todo para 
os vinte), tendo uma população de 2.536.000 
habitantes, Lyon com G37.000 apenas tem 
um ; e, na . Italia, ex1ste um -por ó dade, 
como um por· comarca existe entre nós ex-vi 
do art. 7° § 3° da lei n. 169 A, de 19 de ja
neiro de 1890, om reterencia ao der-reto 
n. 483, de 14. de novembro de 1846, podendo, 
na. C8rte e nas Capitaes de Provincia, haver 
um tabelliao especial encarregado do Regis
tro das Hypothecas. 

Facil é, aliás, comprehender que a popu
lacão e a riqueza não podem dar base á nova 
creação desde que o ideal em qualquer sys
tema de publicidade é a centralização, que 
economisa tempo, poupa dispendio, e afa.sta 
a. complicação e incerteza nas investigações 
relativ3:s <i propriedade. immobiliaria. _ 

Si, de outro lado, a stmples presumpçao 
ou a certeza do quantum de população ou d!t 
riqueza fosse fundamento para descentt•ah
zação, que base ainda assim teve a Com
missão para propor a creação de um novo 
officio, em vez da de tres, quatro, ou mais, e 
para não reviver tambem a de mais tabel
líonatos, rejeitada; como, esta o anno pas~ 
sado 1 

O argumento da Commissão é , de facto, . 
sem valot•, porque, si população o riqueza 
são elementos para dar ao Districto Federal 
tros otllcios de registro, comparando-o com 
as capita.es elos }1~stados, .nenhuma das 
quaes tom mais do terço da população 
dosto e siquer o tel'Ço de sua riquez1:1., 
comparando o Districto Federal, que terá. 
talvez o terço d3 sua população e riqueza. 
com Pariz, o numero de otficios a funccionar 
nollQ sm·ia o resultado da proporção : • 

2.fí36.000: 3: :9JO.OOO: X 

164 
ou l -- si. de fa.clio, 1\ nossa. população se 

2.?:~0 
app1•oxima. de um milhão. 

Como quer que sc,ju., IL Commissão do Se
nado nii:o quiz indaga.r si os actuaes officios 
estão satisfazendo os fins da sua creação, e, 
pt•osmnindo população o riqueza maiores 
em triplo que · as das Capitães dos Estados. 
accoitou a propos :;a do prejecto, descosendo 
doUe o at•t. 2° quo et'a a melhor prova da 
sua inutilidade, pois, para compensar o ter
ceiro officio da magL'ez do quociente, que lhe 
poderia tocar, aquinhoava-o com um regis
a•o privativo de títulos, já da alçada dos 
tn.balliães de notas. ' 

A presumpçã.o, porém, com quê a Com
missão jogou, cede á. verdade, e a verdade 
é quo o augment.o de transaccões depen
deu te3 do registro não se púde demonstrar ; 
antes essas transacções teem diminuído,sobre
tudo nos ultimos dous annos, e, no deoen~~Q 
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28 ANNAES DA C.H1ARA 
-------------.....:'------------'----'--...;.;;.··.;.;· -;;.,· :.;.;·-·:· ·- ··:-·- _..,.__ 

de 1890 a lDOO, não forn.m tantas que os offi- Nestes termos, rospeitos(1mentc pede deíh-
cios existentes não tcnlta.m lwstado para rimento. 
lhes dar va:-ão, trazendo o serviço em dia, lHo do Janoh•o, 13 de junho do 1901.-Ja(ía 
sem a mínima queixa, do publico, em cnjo K.ophe. · 
1Jeneficio se pretende legish~r. Pa.sse-se a. certidão, 14 de junho de 1001. 

A demonstração deste Mserto é que, na -~~Cope1·t.ino do Ama·i'al. · 
qualidade ele funccional'io pnblieo incurnbldo Ein cu:mpri1nonto do despacho süpra, 
do registro geral, vcmhu cm•t•obOI·ar com certifico que, rovemlo os rela,torios da Pro· 
documentos de autm•ichc1e incontustavel, eurador-ia e SulJ·Procm·adoJ'ia, da Repuhlica 
pa1·a qne o Senado yote eom pc1·f1>.ito eonhc- i1csto di.strido, com rof'ere11cia. aos exames a 
cimento de eaum sobre assumpto t.ã.o lleli- que sn tem procedido nos tlivei•sos ca.t•tól'ios 
catlo, qnal t~ o de que se trata, lembrn.ndo-sc dos otllcios de' justiça do mesmo districto, 

.de: que, como diz nesson, <( orgn.hizar-se-hia consta sobre os do registro de hypotheca.s, 
1lehaldc sobre bases tão largas quanto possi- no rola.t.orio do sub-pt'ocm·ador, de 20 tle 
vel a publicida1le deis actos e factos 1;elativos janeiro de mil oitocentos c noventa e eito, 
(L propriedade immo bilial'ia, i i esta publici- ultimo qnc se occupon do assumpto, o se· 
dade não fosse j'acilmcntrJ acces~ivel aos in- guíntc: « Todc·s esses livros, tanto do pri
trl·c~sados por um funccionamcnto · súnple.-:, meiro; como do segundo c~n·torio se acham 
segtwo e pouco dispendioso », qual não ü o re-vestidos das fol'malidadcs legaes e escri
rcg-istJ•o triplico, instituido pelo projecto, e pturados com asseio, . cumprindo-me accrc
pelo qual os intcressafl!ls sfLo sac'f'ificados em scentar que notei muita Or'dem quer no ser
tempo e dinheiro com cmnp1icaÇã.o e incer- viço, . quer na ,guarda dos papeis». Quanto à 
teza de buscas para as verificações relativas segunda parte da petição, não consta na Di
:tquella propriedade. - rectoria da Justiça desta Secretaria de Estado 

Quanto ao primeiro ponto, isto é, o au- nehuma reclamação contra o serviço, quer 
gmento de transacçõos, os _titulas _ eütrados de um, quer do outro dos referidos cal'torios 
em l)rotocollo de 1890 a 1900, confoi~mé os de registro hyp'othecari'ó. E eu, Antonió Na· . 
livrosn. 1 E,pag.llOY.,n. 15.081 cn.ii, vat•ro da Fonseca, terceü•oofficia.ldaSecre
pag. 36 v., n. 23.196, cüj:t gtíarda tenho c taria de Estado d::t. .Just:i.ç~a o Negocias · Inte
a ttue me reporto, são os qüc dêh'ionstr:·. a r·ioi·es, passei a presente certidão, que vae 
ta.hella seguinte: autltenticada pelo dieector d<t primeir<t se-
18!10- 2.331 ; 1891-2.749 ·; 180?- 2.092 ; eç·ão ua Dh·éctoria dá . Justiça da mesma se-
1893- 2. 8Q4 ; 1894,- 3. 004 ; i 805 - 3. 684 ; cretaria,. Capital Fedeaal, eln 15 de junho de 
1890-,;3.773; 1897-3.902; 18'98-8.544; .1901.-Servindo de directce ·da Ja secção, 
l8r~0~3.0G6; 190'0-2.'Gt2; 190l(~tê 31 de A1·tlt.w·1ldauto Caslello .Branco. 
maio)- 1.007, o llHO c!ner dizer ~cC'resci- Solicitada por seus multiplos afi'azeros, a 
Ihcnto ·desde 1898, ÍH'l.~lll'<LlrQei1te :filiado _ás illustre Coímnissã.o de Legislação e Justiça 
cansas que paralysaram todas as imüs acti- não reparou, aliás, que esta demonstração, 
vi!l~des no pai~ e ~inda perdnram. · que aqui faço, estàva in1plicitaniontc feita 

. (Ju~nto ao segundo ponto, isto t~, a. insuffi- pelo silencio dos re1atorios qo Min:istcrio do 
cmnc1a dos officiosactuaes, é eloquciltissimo o Intei·ior, cujo secretario, operoso . e refor
test_cmunh? ua certidão que, como funécio- mador,' como o Congi·esso e o paiz in1ioiro 
nar10 publtco interessado om pl'ovar o bom o sabem, nenhuma pi·ovi1lencia nelles tem 

.desemponho que vac tenda. o serviço con- reClamado no sentido do projecto, elle 
:fiado no seu zelo, obtive· da fonte unica habil que; com tanta convicção e-insistente em
para o concedpr, c aqui so segue : penho, reclama, por cxeí11plo,a reforma judi
. . lllm,. c ]!;xm. Sr. Minis.tro _da Justiça o cia,ria, o codigo civil, e a revisão do en
l>l'cg1cws Interiores- O official do Registro sino secundario. Nem tn.l silencio podia tm• 
Ger~l .. do 1 o d. istr~cto·dcsta . Capital requer a outra significação, mórmente depois de 'to r o 
V.· ~x. · que se d1gnc mandar,. a beiU do seu mesmo secretario, méü ha,vci';i. seis mczes, 
dn•etto, da. r-lhe por cm·tidão o teor do ultimo visto reJeitar, (l\Iasi por un:uiímida.líle, o pro
l'elatorio do sub-procúl'~dor do Distrlcto Fe- ,jecto d<L ereaç:ão de tabclllon::~tos, ele um 
d_er~l, encarregado da_ in;;;peccão . do · mesmo protesto do lei;tl'a.s e de um l'CgistJ·o hypo
reg~strQ, segundo o decreto n. 2.570 de 1897, thecario. 
arts. 44 n. XVII e 47 § 3° n. II; na parte r<?- Ná ausencia, poréi11, de cle1nen'tos dessa 
f~reqte a es~e registro, c .bem assi.m certifi- foilte, que lhe demonstràssem a necessidade 
c~r-lhe se teen1, _por qualquer fôrma, sido da creação de mil novo orgão por não . cor
-~pd~reçad~s ~o Ministe1•io da justiÇa. e Ne- responderei.n os já Cl'eados (~ solicitaç.ão 
·gocws Interwres quaesque1• representações dos interesses delles dependentes, a Conllms-
?ontra a falta. de C:J!:\>e~iencia nas fn~cções , sã;o de L_egisla.ção c Iustiça tinlu~; aii}da o ~a,
~n_eul~tben.t.es . .ao.s othctaos do J•ogistro 110 . d.o theol'lCO da quostao par:1 a. or10ntar, e,1n~ 
P1str~eto l•'c(leral. · f.eliz:1ne!Ytn, desJonhou-o. De fàcto, si, corn.o 
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.. pensa o citado Besson, . o fuiwclona.mento do 
regimen de publicidade deve ser simples, se· 
uw·o e ]louco dispendioso, nós vemos q uc <~ 
nossa. legislaç.ão hypothecaria, reprcsentadt~ 
pelo regulamento n. 370, do 2 ;lc mrdo llc 
1890, c ltlis a.otc!'lores, asseguravam esses 

. ires l'equisitos no H.cgistvo Gcr;ü <<ttm 1w1· 
comarca ou circumscripção J~tdicim·hof' e um 

. p1·iuoJi\Jo na Côrte c nas Cltpitaes de Provín
cia, onde o. Govemoljutgar conveniente (loi 
n.l60A, de l\Jdejaneiro do 1890. Doc. numc
·i'o 482; de 14 de novómbro de 1846, Cal'los (lc 
·carvaJho, Consoli(taÇão, a.l't, 1, ~ 2°1, com mn 
ofl1cüll,· auxiliado })Or ta.ntos ~m h-omcí.aos, ou 
csc~·evenbs ,juramentados,. q1wn!os -ncarfsta-
1'ios fm·em pam o respecli·cu sm·viço (a1•t', ,9, 
cit. Dec. n. 370), os quar-s, <1quantlo nn Re
gistl·o lwu\Je1· atflrcenaia de t1·al!alhd'», pí){lcm 
(:trt. 81, ibiu .) pa..<;sar as ccrtidõtls indepen
dentemente de subsedpç11o do mesmo o!fi1ial.>~ 

Polsnfio está cl<u·o aqui i]uo o lcgiBiador, at
tendendo á.s conveníencias do sm•vi~~o, poz <w 
lado do serventuario, a que o contlou, tmhts 
as IJl'OVidencia,s precisa.s pwa ·q_ue, n:\ cven-

1 tualidade de uma solicitação excessiv<t, pu
desse olle satisfazer os fins tlc sua instituição, 
scm.prcjllh:o do tempo, do dinheiro, rla faci
lidade c dtt segurança. dos interessados'? Ve
rificou, pot•ve.nt.ul'a, a Commissão de Legis· 
laçã.o c Justiça. si os c<trtoriog de rcgis~ro 
existentes nã.o sã.o providos do:i instrumentos 
que a. lei lhes facultou, pn.r:t não prejudica
rem o publico polo rctarclamento ; ou qne 
este Tetardu.mcnto ~e dii, 1lc i'acto, c so ag
gl'UV<t com o prosumido lH'ugrosso !lo nistri-
cto Federal ·~ . 

:Não ilm•üt, na. ausoncü~ de Ja1lo~ Jlat·u. re· 
~pond.er a toda.8 estas interrogUA;ues, natural
mente suscitadas ao seu espírito pelo eatudo 
(lo assumpto, mais pt•udcnte te1• endereça
do ao Governo o pedido de informações, 
que o Sr. Senador Thomaz Deltlno indicava 
o a.nno passado, é que formulou em l'equeri
mento apresentado na. sessão i.lo 20 de outu
l>ro, nas seguintes termos: « ••• penso que 
seria conveniente q\lll lho fostiom (ao S:mado) 
tmzidos oTilcialmente certos ll<•.do3, que evi
dentemente nos faltam. Não tomos o menor 
esclarecimento a respeito da ma teria. em dis
smssão; do relataria do Mini.-;tro do Ínteriot· 

· nada. absolutamente consta so!Jrc o> offi.cios 
de justiç<' .. Nestas condições, <Lnlmo-me ·a apre
sentar, concluindo o desa.liilha.va.do di8curso, 
o seguinte requerimento ~ «Requeiro que se 
peçam ao .Poder Executivo, por intcrmedio da 

· Mesii., as seguintes 1nforma.çõos: 1 a, ·si, de 
1890 até esta data, teem sido a.present11oda.s 
ao ·Governo, por tramites lcga.es, quaesquer 
;oeclama.ções -de cidadãos contra. a insufficü\n
cia dos tabellionatos, registros hypotheca.-

. rlos e protestos de letras-quaes e come 
_ ~ocumentadas; 2~, si, dos rel<lltolios do sub-

29 

pt•ocurador da. Repulllica uo Districto Fe• 
dm•al algo consta. sobre insutnciencia dos 
tabellionatos, registros hypot.hecarios c pro
to~tos do lctrtLs, a cuja, fls:aliza.ção está. pm- · 
posto; 3'", rtual o numoro do t.it ulos distri
IJuidos annun.lmentc pelos oito tabolli1ics 
existentes c qmd o numero de títulos pt•oto
collir.atlos annualmente em C<Lda distrid o 
hypothecario, dentro do período a que so re
fere o pl'imoiro item; 4", si a. esct·ip~uraçií.o 
dos dous distr-ictos hypothecarios ost<~ r·ogu
lar e em diá?» 

Si, como pettsava em outubl'o pn.ssado I) 

mesmo illustm Senador, a creação do tOl·
ceir·o oilicio hypothêcat•io só poderia. seL' feita 
((('om as inaxima:i c<wtdas, cmn todo o es!t1do 
c scgtt·rança, pois d d (t essenciQ, do 1·egimen, 
hypot!waatio a cent1·ali:açao das in(o1·maçôr:s , 
qw: dú clat·ezfl e pt·eci.,·cio aos negocias ; 13i «d 
de nattwc:zr.~ do regimetl hyputhecw ·io que o 
?'egistt·o sej(t feito com toda a pe1'{eiçlio c com 
Cl. multiplicação, ao cont!;o.,·io de dare.za ncces· 
saritt, sw·gi1·ia a difficuldtJ.de para o ptfhlico, 
augrnentando-se a despe::a, c1•eando-se mais 
dispcndio úwtil» ; fli <<a lei dctermim~ aind(~ 
que sempre que os negocias que cori'em pelos 
offi.d.os de hypothecas furem. muito ?tume1·oso• 
porle1·-se-htíd nr11'neat· sub offi ciaes Ott escYe
vcnlcs juramentados pa·n~ auxiliarem os p~·a· 
p1·ietcwios dos officios-&; si «a serviço crcscem.lo 
momentaneamente de 1nodo notavel, as officios 
do registro· t~em. esse rectlrso p aro. n(ro deixar 
soffi•er o l:ntcrosse do pul!liao»-qual a. ra.zãa 
.:por que o n.nno passado, sob a impressão 
destas considerações, rejeitou o Senndll <L 
crca.Qão de um terceiro otllcio do hypot~ca.s, 
e este ·anuo htt de ac~eital-a. sem dados que a 
justifiquem, como o illnstr•e Senador, então 
requorente, a accf'..ita. no parecet• da Commis
sio de Legislaç~o e justiça de agora, contra. 
todos os f'undameiitos do seu vot o em sepa-
rado de entãc ! . 

Entre o silencio dos signatarios, que não 
justificaram a neceSsidade do projecto, e o 
da Oom missão, q oo rl.ão estriba em documen
tos o seu parecer, poderá. o Senado tornar 
mais complico.do, mais ~ncerto e mais -dispert-
dioso para o publico o que apropria natu
roza. da instituição requer simples, segul'o o 
po.ttco dispendioso; c a lei, que temos, ass-im 
assegura, precavendo com previdencia !labia 
e suffici~nte o natural .augmento do tra-
balho? ' 

Nem dizer-se póde que o prsjuizo de tempo 
e dr: dinheü·o . para o publico não se da
monstra. 

Quanto a.o -tempo, ê evidente que, depen~ 
dendo qua.lqtiei' .busca ou qua lquer inscripção 
da situação dos i:mmaveis, scmpr.e qu~ -estes · 
houverem soffrido de~oca.çB.o .de·districto hy
pQtheeari.o ou se acharem em .. districtos.d.-iYer • 
sos, ·os interos~ados terão ·de l'OO~ft'el' ~ maís 
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tlc u rn oiJido para, as n•:eiJss:u·Ias di ligeueias, 
o isso lov:u•a l'atalrnente t;a.nto rwds b llll}1o, 
quanto rna.ior· 1'1W o nlllllor•o dos o!TleiiJS. 

Qu:~nto ;i, despnr.a, a ditl'onmc;a ·~nt;r·e o l'e
gistro ~~eJJiira,Jh;ado tJU lllnltiplo, ftlil;o o ea.l
eulo rwlo :wtwd l'ngi rncn l,o dtl t ~ 11stas (I lo<:. 
ilü agost;,> dll IK!J9), 6 a.qun abaixo sll :Let:w;a: 

Irrser•ipt;fiiJ dl! ll.YJJothc:ea. solJJ'I\ tr·ns 
i lllHIOVei,; 110 valor· du 21:1: 00(_1$ (u rn 
otneio)...................... . ... ~!i!$100 

(Tr·es offleios)...................... GH$l!00 
Tra,nscl'ipç:ão sobro tr·<1s irnmovois 

no me::;mo v:dtll' (um ofneiiJ)..... :-l5~000 
(Tr-es ofllcios) .................. . .... 07!)fl(}O 
Calcellamc11to <~m I!J05 1le hypotllo<~a. 

em 1900 (um t>Hleio). . • • • . • . . . . . . fJsOOfJ 
(Tres oH! cios).. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . :li $c:on 
CerUdão ncgaUva, JRB!J ;,, l!JOI (um 

oflicio) ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H!f:300 
(Tr·cs officíos).. . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . I r;snoo 

Pe~a.tlo, pOJ·ta.nt,o, })<U'<L o puhlil:fl, por· o~l.e 
lado, :J.inda., indit·ecüúnonf;n, o pl'ojecto o ;t,g
grav;t, qua,ndo, enca.reeendo :ts !lcspezas du 
rogistr·o, dusllt.lea, f.a.m bem :1 renda. elos olll
<:iaes. Estes, não tond o fiança nem JH'O ven t.olil 
largo~ para adquirirem lmm; de l'urtuoa., dei
xa.rfí,o sem etlüdivitlade a respunsabilicla.de 
defos prejuízos que po1· r:r·ros de oJJicios 
{lossam c:aus:tr ás partes. Esta situa1iã.o, que 
não g;.tranti:t os in f;ei·esl:!allos (~ '1 ue, enr Hll4, 
o Conselho 1le gst<Ldo,resolvendo sobre a. ~-J(lde 
tios regiHtr·os hypothecar·ios, IJUCrht ovita.r· 
tlpin:m(lo pdo rr:!Jislro pm· p1·o·oirzcia, a.finr do 
q1H~ a renda. dos ser·ventuarios f'ossn não só 
um estimulo, como üunbenr unut prcea.ução 
eontr-a os da.tnno~ ;~que pudossom dar· logar. 

Hesson, que vimo~ cíf;a.mlo, e ó grande au
f,orida<le moderna no assumpto, referindo-:;e 
(t ereac,:ão do registro cantorw,l, substituindo o 
registrtJ rl'o,,·rondissement, prr,Jiosta pelos Hrs. 
Lorna.u <l d'Audill'1·et, r•ef'cJI'Ilt:t que consiflora 
~~ OX!JCJ'inncia ha.~rJ.l'rLeuse, diz: « Consid.m·e·IB, 
por oxcru pio, 11 hypothoso a.ssíls ordinal'i;t, 
em que os bens hypothceados est.1.o ~it.ua.tlo~ 
n11 ,jurisdicc;ão do varios ca.ntões do mnsmo 
rtrrorulissemenl (pz·eei.ia.mente O c;lSO do JJJs
trict,o l"etlera.l) ; seria ncecssu.t'io, no systerna. 
das conservaçiJe.'l cantonaes, procede!' a tantas 
in:;cripçues <! uantos ofllcios 1le regist,t·o:-; hou
ve~:~em, emquanto que, acf;ualmonto, httsta 
uma só fol'lrtalidadf:, c1ue so realiza, no burrH.tu. 
tl'a.rrondi:wmwnt. Cumpr·o, poi:i, não pr·oci
pil;ar a afllrmação de cpte a dosecnt.rn.lizaçã() 
do servic;o hypothec:ario evitaria aos interes
sados os gasto.q e as 1Jerda.~ rle tern.po de yue 
elles se podem lt.oje queixar."' 

Si, no entender do illustre ,jurista., os dous 
milhões e meio tlc ha.bita.ntes d.e Pari~ toem 
direito de queixar-se das despezas o das p1~rda.s 
de tempo que lhes impõem os trcs bureaux 
d'arrondi3sement, c1ue eont11 aquellametropo-

o qun niío 1lir·nrnus ria. popula.r;?i.o da nos .. ;a, 
Ca.pif.al, 111esmo devando-a a, um milháo de 
alnw.K, a. qual l.om' de passar·, p;u·a. as t'or·
malidades elo regí~f.r·o, por um disl;r·ict.o hy· 
p1!t1Wmu·io ;d~ú J HOO ; J)()l' tlous do I KDO lt 
l!JOI, o pot·tr-es do l!JOJ em dü:.Lilf.e, om todo~ 
eonliurrrirHio t empo e mn lior(,;S destnnbofsa,nd.o 
taxa.s p:~r·a, t:olher.· inl'or•ma.c;õrJi:i o :t~-li:illgt~t·a.t• 
tli reHo ·1 

Nmn sotlig:L que,, in<~onvonienlill da ta.xa. 
mulf;ipla so eorl'ig-e, I'ateia.ndtHJ, nntr·e o:~ di
sl;l'ietos, ou llxigindo-:t lllfl um s(J. Jt:stn ul
l;imó expedien1in r} po);~ivel. na, Fr·aru;a, pol' 
exemplo, onde lta. tom(t, hyr)l)t/i.ewrio. e .m/grio 
rlc f:onsm·varlm· ; on Íl'O nó~,· porür.n, onde só 
'.!sf;e 1:xiste, sc~ria inicplidade obr·iga.r a t.L'I1-
IJ:tl!ttJ o funcciona.r·io sem lho a.judicar z·o
munm·:t~;ã.o. O primei r·o c1x pedien te, ta.m· 
bénr, que eonsi~tirht no J'ateio, é iníquo 
porcttm não ha, mzão Pl.Ll'I.L desf'a.lca.r· o otn
cial em fh VIJr li e um c:on tdhuinte, fJ wwdo 
p:u·a outr·o contribuinte, pelo mesmoscr·vi1;o, 
se ~ ~stai;Jelecn taxa. mai~ ;ti t.:t. ~cria, entr·e· 
tant.o, osta.. iniqui.dad.c para com os ofJlei;ws, 
o meio unieo ele nao lesar· o publieo corn 
taxas maiores, por•tJue, em r·elação ao tempo, 
o publico h;t de per·llel-o sem pro. 

Par·oee, a IJ uern vú sut'gir um pt•ojecto l;fi.o 
do~ajuda.do 1l1l rnnd;uncmí;os t,heor·ieos ou PS· 
taliiscos, que cJemonsti·em 11 sua, neccs::;id<tde, 
o, eorn dia, a. sua. utilitl;tdll, que a l'0nda. ex
cossi WJ., attl'ihuida, sem PI'OV'a ncnlruma., 
:ws oflieia.cs do registl'.o, fl 'J ue ser·ve do 
.r·azi:i,IJ :í, medida, entendenclo-sr;. f!UC convem 
clivid.it· po1· tl'es- o que dous cst.ã,o rece
bendo. 

NcHiie ponto, llU por• minha p:~,d.e IJuero 
COTWOrdat• em que SOjíL CXC(lSHÍ VO I) que lllfl 

sob r· a da ~esJJ(~z" ce,·ta, a, q uc sou obrig;tdo 
com aluguel de ea.sa., livt·os, expediente, :w
xili:tres e impos~os, como sa.ldo tio um<t t·e· 
ct~itt.t 1men/.uo.l, é:tJW ;tVolumo dando lir;õe~ po1· 
dinheiro nas hora.B vagas de otncio. · 

Não pódo, eomtudo, ninguern ad.rnittir• (~ 
ta.l li o fund;tmon to do projl!efio) quu osso ex · 
eeslio se deva. corl'igü· a.ugrnontanuo o írr
cornmodo c 11 dospeza do publico p:u•;.L t•epa.r•
Ur a. receita., ;tutorizada, polo Regimento de 
Cust:ts com urn t..orceiro oHLcial hoje, um 
quarto itma.n hfL, e mais outr·o, 011tr'o e ou t1·o, 
l!Wtndo wn :;ó, eorn oli auxiliares pr~rmittidos 
pela. lni, por menos dinheiro e em menos 
temrJo, t'ac·i:.t. o mesmo. O unlco l'emmlio 
omeaz Cl p;~triotico, neste ca:;o, seria. nm 1lc 
dous : 011 baixar· as t;Lxas d.o Rogimonto, o, 
assim, facilitar o rcgimen de publicidade o 
vantagens advenfentcs, ou vehicular . para os 
cofres do Thesouro l<'cdera.l a demasia. contr-& 
a qual, entreta.nto, não ha pr•ot•Jsl;os do 
quem quer• quo ae,jét. l"a.zor, porém, .o que 
querom os signatax•ios do projccto, sobrol,udo 
com o art. 3" quo torna. a pt·irnoira 11omew-

~·. .; t \ 
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ç1io indupendNJte de eorwurso, 6 ri.:Lr· vhws <i. p1·opõn, devo ajunta.r os documont;os que se
a.Hir·rna.c;ã.o, .jàl'dt;a., de qucsc está cr·eando guorn. 
um Jogai' pa.r·a. pessoiJ, ccwta, eujo nomo a.i;(~ )1;' sa,hido gcwálmentn quo os ta,bolliãos de 
se decJina.. Efit,e ef'iter·io de legi.~lar não(; notas se enea,rr·egam, corn gl':J,nde vantagem 
óornpa.ti vol c:orn o sysl;ema repu bliea.no, nem pa.r'<L :trJ pa,l'l.os, dn tla.r· aos Li tu los por elles 
(:om qua.lque1· outr·o que se pa,tllie vela. boa lavra.dos o · eomplernento do ,;eu I'egísko. 
r:.t~ão c pela m.or·a.l ; e, pois, estou eonven- Do!-:! oito uxistontns no>Jta, C:tpit:Ll, o:-; soi:i quo 
(:ido, com o publieo, de que o Sona.1lo, pelo do tal. se ineumbern rospondcra.m, como 
:->eu voto, ha. de rojeit;a.r iJ, mndida. adoa.nte so vt~, á. seguinte circula.r: 

l<'uneeiona.rio m~pon~a.vol pelo ser· v iço fi ue «Ao eid ·•,tl<'to t;~helião tlo Ofiieio d;,, Ct\pi~ 
o pl'ojoclio iJ,ttinge, Julgo incumbnnto ao zelo Ff.lduml.-Pcdo 0 :.llmixo a.~signado que lhe 
:t -que sou obr·i~ado, qum· em rolaçã.o ao l:ler- deela.re ao pé. Jest<L si os titul.os subm,,tt;i
v iço em si, quer' em relação ao-~ ~uxilia.res, dos 0 :tx informa,(,:õos solicil;ada.s ao Registro 
que ()(.HrHnigo eolla.bot·a-rn por invo.;ticlura da Gcl·al do l" disti·i.do rlesta. Oa,pital, pot· sem 
lei; t'IJ.ZCI' e~tas pondol'aç~ões. g tanto monos intcnnodio, s61l'rcm clmnot•:t na. sua. cxpc
constr·augidarnente at-S i':1ço, r1uanto coincide d -

LI 1 I -- 1 "1 1 iça.o. com e as a (~~e araçao, aqu oxar·:AoUa, r c que 
a.r,oz:~e de meus dir·eitos; estou prompto a Rio de .ranoiJ'o, H de junho de 19tH.- Jof!o 
desisl;it· do meu car·go, c0mo, em meu ,juizo, Kopke.» 
o pedem as convenieneias do serviço c os Os papeis envit.~dos po1· mim ao seu car
intoresses da popula.<;ão do Dist.ricto l~odceal, torio não sotn·em tlormwa na. uxpodição.--Da
si o Congr·esso q uizcr unificar os dous oíficios rio C?.tnlw., tahelf ião ( l." olllcio), 
do registro geral na. pessoa do ofllcia.l mais Re~pondo : Sofl't·nm a.pcn a~ a. demora indis· 
a.utigo; ou a, aeceitar o subsidio que fixa.r, ai pcnsavcl ;i, oxpediÇiio, por·qua.nto os serviços 
JH'efot'ir conserv;d-o dividido corno está., cha.- no cat·torio dn V. S. :-;ão pJ·oml>tamcnto foi· 
mando ao& col'ees fedor·aos o •1uc rop1ltat· ux- tos. - Victorio rla Costa (2" otllcio). 
~~esso de renda, do meu o!Iicio. ltespondo : os i;itulos apresentados ao Re-
Obedem~ndo ao impulso do meu patrio- gistt·o Gorai do J" disll'icf;o desta, Capita.l 

tismo, ouso esporai' que nom a. illustre Com- não soll~roru :t. micima domortt na sua, 
missã,o tl.e Logislaçã.o e .Justi~:a, nom os expedição. As iulo ·ma.<,:iío o eol't.iclõos so
l! ignos Sena,doi·es levarão u. ma, I os repctr'OS licitar.la.s ::;ã.o i nunedi11iiamnntc dada~:~, tor·
aq ui leito.; orn nomo dos i ntorosseH elo pu- nanrlo-se ítssim digno ao elogios, respeito 
blico, a. que muito mais v i:;o seni 1.' do quo e eonsiúnraçáo o olllei.a.l r·ospectivo.- Eva
<WS bm·os lle Ulflit f'ol'tuna. ar:cumula.da. com 1·isto Vl\lta de Jla.,-ros (3" .,meio). 
seu prejuízo; a.sshn .como quB rne pot•rnit- Respondo pcl:1. nog<~l;ivtt, isto (~, os titulo~ 
t.il'fio ra.zm· meu o appello eom 1J uo, no ítnno suhmnl.tid.os a.o Rogist.J•o G11ml rio l" •listl'icto 
passado, per•or·ou o preclaro r·epr·osoutant<l do desta. Ca.pital não :-~oll'r•tllll a. mínima tlomoru. 
Distr.·ieto Fnrloral, om Justifie:tção do sou voto na sua. uxpo'dic;ã.o. As inl'ot•rna~:ões :;oliei
nondomna.tm·io d.ít ereaçõ.o do t.m•cnir•o olHei o ta.daH são irnmod iaf;:tmnu te sa.tisl'cita.s,. tor
do rcgisr.r·o rlo hypothccítS: · n~ndo-su a.x:->irn digno tlo ologios o tod·'J u 

« Pí~rece-mo, Sr. Prosiflcnto, que uma deU- r·cspeilio, estima. o eonsidm•1u,~ã.o. E' osl,a :•. 
lu~ra,1;ão do Scna.clo, um11. U(lcisão tio PorJor flol cxpt·nssãu tia. vor•da.1lo. -Antonio .Joaquim 
Lcgi:ilativo smn. estes dados offi.JÚ.te.o;, .~r!m fJ,o;tas de Ca.nlanlwrla. Junior (4° otrlcio). 
inf'onnações, nfi.o potler·;J. deixa.r do t'll:->ontit·-sc l~m t•ospost.a. :w podido stqit•a eumpt•o-mo 
tlc alguma precipitação ; 1w passo q uc, com dccl:~r·ar· a. IJrrm da. vortl:ulo quo, rttHH' os ti
f: .o;sas IHJ..~e.<; rwd:itlas, só ptidn emanar do Con- tu los Hulnnottitlos H, r·ogisf.l'O q run· as infOJ'· 
grm!BO uma. loi convonieni;o :1. populaçi:i.o o mações Holicít.a.da~:~, são pt•ompt;amonto lll'ClH
salvagua.rda.doi'a. dos sous intol'es~os, cor·ros· tu.das.-Jfwahim Machado (5• otneio). 
ponllon1lo perl'oita.montc :ts sua.s notlOHsidados Cumpro-mo doelaJ'al', a bon1 dá vor
n l'Ocla.mac;ões, u que sol':l HHJ.is uma [H'QVa dado, flue o .. l títulos suhmottillos o as in
da capaeid:1de ·o da sa.bodo!'ia, tlo legh:lfa.dot• l'oJ•m;~,r;õo:-> Holicil;n.da.H pm· mou int<ll'mo
lmu~ileiro. » · dio, rm ttll:tlicla,dc elo t.a.bollifio interino do 

IJ;), «Oa,zct;Hhu.» do .fo1'na.l· rio U1mWw1·cio, tiO 
::1 do julho rio HJOl. 

Escrovo-nos o Sr. ;João Kopko, ontcial do 
l" distl'icto hypothec:Ll'io : 

«Aos a.1•gumcntos c :ls provas otrlci:wr:~ do 
quo o serviço d.o registr·o geral .dtts . hypo· 
thccas esLá. sendo suntciontcmcnte attendido 
pelos otncios creaclos, sendo pol' isso clesne
ccss;.t.riéL a croa.ção do terceiro, fltlO o Sona.do 

7u officio < o Rogist.l'o do Hypotlwcas no 1 o dis
tr·ict;o 1lo quo V. S. ~ muito digno official. 
11ão som·em a minimí•, rlomora na. sua oxpo· 
diçã.o.-Manoel Mendes de Sou::a. · 

Convem uoiiat· quo é 'IJOI' intormedio cles
&cs t'unccionarios quo a maio1• parto dos tí
tulos vom :w registt•o, o as infoi•m;~çõe~ delle 
dependentes são solicitadas.».· · 

!tio do Ju.noii·o, 22 do julho de 1901.-Joao 
K,opl,e, · · 
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DOCUMENTO N. 2 a.rt. 44 l1. X VII e 47 § 3° n. I! cortificar ao 

itens seg-uintes : - ' _ -Illmo· .. e Exni. Se. Ministro da Justiça. e --
Negocias da Interior. O Official do Registro 1 o, si os officios do Registro Civil do Dis.: 

. Gemi do lo districto desta. Capiti11 requer a tríctJ Federal estão, ou não providos do 
b d p~ssoál de que o art. 9° do decret<J n. 370, 

: :V,. Ex. que se digne mandar, a. em 0 seu de 2 de maio de 1890, os autoriza. a se peove· 
::.-,di:neito, dar-Jhe por certidão o teor do uttimo t 

rélatoeio do sub-procurador do Districto Fe- rem p~ra sa is_fazer <t~ exigencias do serviço; 
âeral, encarregado da inspecção do mesmo · 2o, 81 a. c,crlpturn.çao dos mesmos officios 

· ei;tá ou não em dia; Registro, segundo o decreto n. 2.579, de 1897, ·~ · f 
.-_:-- _·_arts. 44 n. X VII-e 47 § 3. o n. If, na parte ,)o' 81 vos oram jamais endereçadas quaes-

. quet• reclamações sobre retardamento no 
::, referente a esse Registro, e hem assim certr- expediente desses- offi.Cio_ s_·, 
~- fc~r-lho se tem, por- quLtlquer forma, sido '4°, si, pela inspecção· dos -protocollos rc

encleraç.a.d<ts ao Ministro da Justiça e Nego-- spectivos, podeis atlirmar que o movimento 
cios ·do -Iu_terior quaesquer . repres~:mtações dos mesmos o:fficios seJ'il. superior ao tl'a.balho 

·contra. a f;üta de expediencia nas funcções 
incumben tes MS officia.es do registro no dis- ·que· os officiaes e seus auxHiares possam 

.o_ .tricto Fedcrat. vencet• · 
:Nestes termos.-Respeit.osa.mcni.e pede· de- Nes~es termo!) pecle deferimento. E. R-. !\•L 

· ferimento. Rio de Janeiro, 8 dejulho de 1901.-Jotío 
Rio de Janeiro, 13 de J\mho ele 1901.-Jo_~ín Kopko, otficia.L do Registro Geral no lo d:is-

tl'icto. · 
K.oph.e. · · E t b d · · 

-Passe-se a certidão-14 de junho de 1901 •s a su ·Pt'ocura orut não póde dí1I':certi-
~: d dõe~, porque fath~·lhe para isso uma condi· 

-Gopert-ino 0 Jl?naral. ção essencial, que é dispor de um~t repar-
,_ · ....._Em cumprimento do despacho supra, tição devid•1mente organisada. 
:: -cortitico que revendo os relatorios da. Pro- Assim, com relação aos diversos itens dlli 
:C~ curador h~ e Sul)-Pi'ocura(loria da. Republica petição retro, o que posso fazersimplesmente 
, ;:~ : · neste d.istricto, co.m reiere~1cia aos exa'll1:es a é . ~ttes-ta.r que qua!ldo inspeccionci pela. . 
t/. ,tlue _se tem pro~edulo nos dtve~so~ ca.r&orws e . ultima vez o ca.rtorw do regi~tro d;e hypo-.. · 
-::>~ o:fiicws de Justzça do mesmo distriCto, comta. thecas a cargo do requerente;. achava-se cUe 
,;:_. sobro os. do R%istro de Hypotheca.s, no Re- provido de pessoal ba'ib.nte e em dia a es
;- la.torio do Sub-Procurador, do vinte de janei-· criptura.ção. Posso ta.mbem a.ttestar que 
- rodo mil oitocentos noventa o oito,. ultimo, nunca. me foi apl'esentada reclamação al

·'' Cllle se occupou do a.ssumpto, o segtúnte: · guma sobre retard~amento do serviço no 
. - . «~Todos esseS· livros, tanto d·o primeirO, IUesmo c·car~torio, _ .donde de·vo con-cluir que 

< como (lo segundo oo.rtorio, se acham reves- ·não é superior ao trabalho J.opessoal empre-
tittos das formalidades legaes e escripturada.s gado do seu desempenho.· ~ 

· '. > com asseio, cumpr:indo·me accrescentar (!UC . Rio, lO de ,julho de 19lH. -O sub-procura
: · notei muita ordem r1ucr no serviço, quer na dor, Gabriel L1ti.-; Fen·eim. 
· · auard.a dos pa.peis.~-Qua.nto i L segunda pa.rte llOCUMJ~NTo N. 4 

âu. petição, não consta, na Directol'ia. da .. Jus- Uhn. St·. Dt'. juiz presidente dü CtLlll<H'it 
tiçtL dosttL Sccl'eta.ria de Estado nenhuma ·Civil' do 1'1•ibunal Civil e Criminal-O offlciat 

· I'oclmnação contr;~ o serviço qum• do um, do registl'o gora~ do }o districto desta Cttpi
qu.ar· de outro dos referidos cttrtorios de 1'13· ta,l pede a v. I~x. que se (tigne eel'tiftcar ao 
·gistro hypotheca.rio. pó llcsta, se, por qualquer dos dous officios 

r"·:,. . 1•~. ou, 1\.ntonio .Navt.Leto da Ji!onseca, ter- oxistentos; já foi req11er•ido a V .Ex. por afflu
.\-~ ceiro o1llcia.I da Secretaria. tle Estado da. Jus- encia de trabalho nos respectivos registos, a. 
C7 tiça. e Negocios: Interiores, passei a presente u.utorisaçã.o,de que trata. o art. 81' do regula· 
,: ;: certidão que v:ae authcnticada pelo Dircc~or mento n. 370, de 2.de maio de 1890, <ttlm de 
::·. da. primeira. secção da. Dit·ector~r~ d<-t Jus1;iç.a pas::;arem os sub- offidaes as certidvcs inde
;: c ·aw .- mesma Secretat·ia.. _ _ ·pcndentemente da subscripçao d'os· :officiaes. 
'/_., - Gapital. FederaL, eni 15 de junho de t9.0l.- · Nestes termos, respeitosamente pede do-
2:; ,: SerV:iiido de Dire.ctor da primeira secçãq.- ferimento. . . · - ·_ - - ·. · · 
1> -.A1•thü.r Adaucto CasteUo Branco: _ : .!J-io de J~neiro, a· d~ ,julho. de 1'901-,-J(úío 
:r-:: · . ._ . . . .. 3 K~pke, ofilcuü do Reg,zstro Ger~l no 1o Bis-:-
~/. _ nocuME~To N. · . _ . tricto ·-;-Attesto que P?I' n<?hhum dos officiaes 
'i~~-~,: . Sr., Sub-procurador. ~a Re:gubhca no p1s- do. Registro ~eral exzst~nt_e_ neste Districto 
·~~.i~ ,: tt'i!}to l<'ed-eral:.-0 off1clal do H.egist.ro Geral. fo1-me requerzda a autorzsaça-o a q-_ue se re1(3-
t_~_t. ····~_ ,._<4_o __ .Jo_. dist_ r'i- ~to _-. ~e_ sta_ _cc~P.ltaJ:. regu_ er ,_a;_ be.m , 1•e _?· cu~t. 8-I do. regub.tll:lento n. 370;_ de 2_ de_ . 
~:,r:·<-do;geu dicelto, q UQ v, os, digneis, na qualidade . m<uo d'C 11::190. · . . · · 
~~;~~:· ae fiscal - prep-os~f? á inspeéção d·o mesmo Re- ·· ltio, 8 d:e julho do 1901.-Jorge de Azevedo 
~'~ 'gistro,_ ew~vi do q.ecret on, 2.579, !\7d8l'e Segurado. . . . · . · 
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Quadro demonstrativ.:> do moviment> de entrada no Registro Geral do 1° Districto da 
Capital Feier.ll, de 1 de janeiro de 1890 a 30 de junho d9 1901 

o o o o o 
::.. ::.. o . ;:.. o ;:.. s:... 

"Q) -~ o .9 _g o -+-=' ..:=> ::.. ..:=> ..:=> 

AnnoJ 
v ;:.. 

~ 
rn s ..:=> s s ::.. ::.. 

~ o :::.: 'l'oti.11 d C) d ,.::::, c:: bJJ C) ;.:> C) C.) 
d ~ ..,.. ~ ~ :::l ~ 

......, :::.: ~ t-;1 
~ ~ ,.,:; ~ C) o o C.) 

~ V) z -o 

--
18-11 lB\J:l lBR 20fi 211 1:15 147 Wi 105 238 1 n:~ 27ô ll)l 2.331 

1891 253 210 23 ~. 207 233 25D 221 2::o ~20 248 215 22! 2.74fl "' 

1892 - 180 23-! ~32 1D:8 l!JD 203 207 2W 2l4 2.55 2~4 :11:~ 2.f\02 
1893 272 201 268 286 :252. 2:i7 272 2\)3 l35 182 171\ 227 2.80-l 
1804 207 IR I 19R 9..,, -<>) 265 243 2:)(1 314 2:15 286 247 207 ~~.004 

: 18~)5 ~i:O 232 3.24 281 270 25~i 295 :34!1 :l07 367 319 34R iUi84 
' 18!)() 295 2RI 282 28R 2~10 ; :io1 32\1 21Q. :)6~1 370 ~{40 s:~o :1.77:.\ 

18D7 312 332 350 :305 316 2K:l :3L4 :n4 3!6 3!7 :~41 :n2 3.902 
1A93 :·::14 'l" . .=wV ,) 310 :;o .~ 2.48 :-nn 324 ~l26 28:) 288 271 ~11 3.544: 
189~1 ~3ô 24'i i'ô l 265 27>2 21: i~ 55 251 267 210 242 2G8 3. ow .. 

woo 222 !84 2i3 2'•-·>/ :226 214 2:i1 244 -174 200 180 107 3.612 
1\)Ql 220 161 20!J 21:1 201 l0tl - - - - - - 1..193 

c·ed.itlco flllC cst ) qni.1·tt·o l'ui oxr.·t· Llti.lo tios p~·vt cJllJS: livco'l n. 1 C, p::tgina !lO v •• 
n. 15.mH; liVL'OS ll::i. 1 F, l G, I H o I l.}H-:{Ílltt 42 v ., n. 2l.250. Cctpitill Fmlel'al, l dG 
julho fle lUOL.-No imp._J limon'u do oflleial, o :::u'l-fJili ~iat, Jr}(io 'J'ci;r;eira Pinto. 

DOCUillt::NTO N. Ü 

D:scw·so pl·onttnciado nrt St!SSti'o 20 tle mtlttln·o 
de 1900 

O S1·. 'l'hnml(:, Dd :un-~t·. l ·'t·o~idPntn. 
com totlas as rll"l'c \ J'Oill'ia~ 11 t'CNiins nu~lni 
ilis~entil• do~ mo11s collngn.il da. Cnmmis:·fi.o 
do Legislação c .Justiçn.. 

A proposiÇ'i'i.O n. 4B. do l!JOO. !I :L C:un:u•:t 
dos Duputadns, (•st;abolflen om snu a.I·t. ! " a. 
crcação do mn.is seis ofTlcios tln .J11stit:a, ~r.ndo 
cpu~tro do tnbollitlOs do notml, um rlo escri
vão do lH'otesti>s do Lott,t'as c • i ·~lllos, u o 
ultimo do l'egistt••> llypothoeaJ.•io. 

No SOll :tl't. ~~~ iottWI11ll\il. a. pro11 JSição 
que os tabolliãcs q11c pt•osont3mento oxm•ccm 
011 c:u·gos, em substituição dos propl'iot<wios. 
pulo llosa.p]J::~.rocimento de~ te;, cunscr·varüo 
l \!';Ses caT'gos dollnitiva.m~nto. 

Os meus honrados companiiOil'OS de Com
missão entontlem qu3 o ·al't. 1° da proposi
{,:fio deve ser nppt•ovarlo, . c l'<'jcítatlo o 
itl't, 2° · . 

Ab tlahcoi-rnc ct p 'nsar do modo contmrio; 
cnten1lo·quo o :t!'t. 1° devo SCI' rejoitado, c 
a.ppt'OVi.1dO O art.. 2°. . 

(~uer· . p;treoet'-me, Sl'. Prmidonte, quo nã.o 
t) urna noeessid;Lde publicn, veJ·dadcir~tnwnte 
sentidn, a. ct•eaç~ão de 1nais ossos· oJJicios nn 
Ca.pita L l<'edei·al. As ü·ansa.cçõcs diminuem 
cada rlia, os ncgocios se estti.gna.m, o credito 

Cnmnra V. IV 

~o t·u ';t'<Lilo, a p ~lllltla~~ú.u ~e esco:t, os pt·edios 
ja7.•JJil em gl'il111le IH'opoq,~ão tlcsalug;:tdos ; 
lt~;~itll s•Jndo, nfio havendo allluoncia fio re.: 
lat;iín : dn ordnm .ill.J'Íllic:t a. rn:.ristra J' o R esta,:. 
hnlrccn·, o~s 'S ollieicls Sllt'gr.ni :w nw11 nspi
•·it;o nm contJ•::tdiec;íio com n. sit.na.çiio pro
sent.r. 

Em conf.t•n.strl com a época. que actnnl
ment.e n.l.mvoss:t a C:tpi~n.l F'crlcml. nma
ontt•:t existiu m_n quo os nogocios llor·bulha
vam, em fJn ;~ a~ tl'ansaeç•õos se multipiica
v:Lm, em que hi.1Vi:t grn.ndo movimentQ 
com•uct•cia.l e ind.ust.ria.l, immonsa. exp:rAsão 
do credito, nos primeiros annos da Repu
IJI ica, a ()poea conhecida. pola. designação do 
ensilha.mento ; c então a cJ•eaçã.o dos otncios 
niío !'oi p,·oposta., não fui :mggm•ida., ningucm 
n~ro~nwu. . 

Diz · so q uc reina. no · foro da. Capital Fe· · 
deral vcr·dadeiL•tt a:uu·chia ; que os dcspa· 
chos sã.o lm1;os, quo ha ir•regula,l'ida.<lo no 
modo de distl'ihuir a justiçrL; entretanto, dtL 
parto do.~ nd\·ogados, dn parte da imprensa-, 
d~t p:trto <lo p~:blico nito SG ouve uma só'ro~ 
clamação contra o mo<lJ por quo correm os 
ncgocios nos ditl.;t·ontos officiosda cidade. . 

O Sl·. lflomes nw·J·os- Realmente a. no · 
ccssi·lado dos : n n ·os car~ol'ios não está.' de· 
monstt·;Hlo, nem alguem procur·on dmnons· 
tra 1-a. 

O 81·. · 'l'lwma:; DclflJio - Si realmente 
lavra anarchia no fôro d<t Capihd F'ede.ral, 

~ 
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·~si ha desordem, si ha irregularidade, olla,s 
não se estendem até aos tabelionatos e de-

-mais cartorios que ora existem nesta C:t
pital. 
.. Esta constatação vem provar c1ne as crca
ções propostas são desnccessarias, ·c que são 
perigosas, podendo augmcnta.r a. :marchh e 

·- a desordem. 
Para acudir ao excesso do tra.bi:üllo, :t lei 

dá autorização <tos tabclLiiLcs ele notas p:u·a, 
· proverem-se dos ttuxiliarcs que' forem · bas

tantes para o desempenho do snás f'uncções. 
Si houver aftluencia do trabttlllo accidontal
mente, os tabelliães -podem htnç;w mã.o tlcstc 
recurso. Mas, nos tempos a.ctmtcs, ü esta. 
uma hypothesc grtttuit<t intcil'amcnte. 

Póde-se, por um processo de compara.çã.o, 
querer augmontar o numero do tttholliU.us 
de notas nesta Capital; pôde-se clizm·, pot· 
exemplo, que, existinclo em Pariz, q uc c:üii~s 
comprehendo para <~ zonrt. de olficios de 
justiça não só a·propria cidade de Pal'iz 
como os departa.mentos do Soine et Oise, 
Seine et Ma.rne, Aube, Yoimc o mais 
outros dous, que, existindo em Pariz 114 
tab.elliona.tos1 na proporç1i'i.O da populações 
respectiya.s, a CapiGal Federal dovüt ter 1:3 
ia belliona. tos. 

. -- Entretanto, Sr. Prcsiclcntc, este tm·mo do 
comparação não tem . Importanch vcrrlu-

. d~ira; o quo deve determinar o esta.IJoloci
mento dos tabellwnatos, não é peopl'iamonte 
a população ; esttt pó<le ser mais ou monos 
densa, sem que as transacçõo;:; subam ou 
desçam com a. dcnsid<~tlc. , 
. ' Umu. v~~st;;~ popnla{,l::Í.O pudo ter em SC11 
seio tra.nsacções muHo lirnit;adm~, cmtltutnto 
que outru muito mcnor·vci lo tol-<~s niuit.o 
mais desonvol vidas. 

O element;o basico p:~t·:~ ei·ea.•;.ú.o do i.;~lml
liollatos nCLo l'l <L popltlac;;:·w, IH'IIpl'iaiiiUilto 
dit.u., m;~s a ar·oa. em que ~~~ nogueiu.; ~~~ J'di~· 
lizr~m e a l'ÜJUm~a fla l)opnliu.~iLIJ. 

Ora, Sr. Pt•osidnntn, a. <tt•o;t quo eompi.'e
hende Pariz, o os sou:-.; deimrl:~mont11s, é 
talvez trinta veze . ., supcriol' á at·ea da Ca-
pital Federal. . 

Quanto ás tru.usacções, v.os negocios 11ue 
· _alli se e!I'ectuam, leio. em um annuario de 

Block do 1894, que nei:!:;c tmno em qne a 
França esteve calma, c nã.o foi agiG<Lda por 

" ·grandes, questões politic:ts, p;),pt;ülarias ou 
sociaes, houve 1.650 fallencins. Compare-se, 
por este dado, o movimento de negocios com 
a. Ca.pital Federal. 

. Perto <lo H.io do Janeiro onconiira-se. a 
cidade de S. Paúlo, com 250.000 haiJitv.ntes; 
:paq uella cidade ha. cinco tabelliães do notas, 
aqui, no Rio do .J<qwiro, aci;ualmeni;e, lw 
oito ta.belliães; apenas i;res, ninguern ignora 
este facto,· no ma.ximo quatro, são bast;mto 

concorl'idos pat·<t t~s tl'ansacçõ . ., ; os outros 
pcrmrwccem Clltn.si quo pcu·ad os. 

Si pm•tt a ci<ladc tlJ Rio de Janeiro com 
500.000 habií;itnto:;, onde c~S· tl'ansacções são 
em muüo maior oscé~hL c mais importantc:'l 
do Cjun na cidade de S. Paulo si .;ostet cidetde, 
do;:; oi to t:L1JDlliã.c.1 (lU O existem, apenas cpm
tro :-;;-to IJa,,;ttwl;e procurados, comprchen· 
dc-so •1uo os cinco t<tbeLion<tto:-; da cidetdo de 
S. Paulo sfi.o dem:1.is para o :-;erviço. 

Eni;!'eta,nto, si ~;o quizessc fazer croaçõcs 
por amor desta eompa,raçã.o, entre os ta.bel-' 
lion;~tos da C;tpita.J Federal e 011 dí.L cidad.c do 
8. Paulo, tomando-se o r· termo· a, proporç:'í.o 
de _populn.ç:Tí.o, dever-so-IIÜ~ erea,r a.rlni, nào 
m:tü: qn:~teo, port1nt, m<ds d.ons. 

O Sr, Codlwc Campns-A popul;_tçií.o tri
plicoLI. 

O Sr. '1'/i.omw:; lJel(ino- A. pop11lu,ção tli
minuo t01los os ditl,S, deercsco :1 olhós vi.si;os. 
Ma.s nfi,o (~, como j:i. rlisse, n, popnla.ção só por· 
IJ.UC ::li deve dot;crnrinn.r as crcaçõcs, (J sobre
i;wlo a l'ÍI!IICZi.t, s;·i.o i.t'l tran . .;acçÕt}S, o <t ox
tcn;:;íto tceritorial q_u.e a popnlaç~ã.o oecupa .. 

N;io <\ Sr. Presidente, sem outras cles
van1;a.gcns· cvitleni;o:-; pam o publico o es
tabelecimento do m<l.is tabollionatos nesta 
c irlarle. -

Ha pm·da de clinholro, accrescimo do 
Lt·;~brdho, rle~perclicio de tempo pam os 
pal'Licul<.u·os JJO . .;I;a Tnultipli.caçã.o de car
t.ol'ios. 

No,; pl'imoiros tempos da insta.llação dos 
ca.r1iorio:-; CiLlttt eto.; oecupa.ntns a pratica dos 
negocio:-;, o eonlwcimcnto d.os costumes, dos 
habitio.~ d[l. pea'ç!a,, d.;~s formulas, das leis, 
u;t ,jtn•i:-.;priHlenc:ia,, do pt·oçosso, e tudo isto o 
tttbnll.iho novo sú eon,;oguc pouco i.t pouco 
arlr1uil·ü·, l!l~t·ntaiiOeetlrl.o no exercício das 
runc~ .. ~êics pot• pi'<-~w long.~, 

r~u;nrt;o, NJ•. Presidente, í.Í, eruaçlf~o do o1U
eio do l!yput,hcc;.t:o:, !Ml'Jee-mu c:ous:~. <tinll<L 
mais g1·;we. 

U roglmon·llypothcc;n·iq, V. Ex: su.be, é 
um rcgimen 1iorlo ollo de cxcepção aos pl'in· 
eipios geru.cs de direito. A lei estabeleceu 
um con.juncto do regra:-;, de di;,po:iiçõc:-;, 
tendo em vist;~ gat·antit· ·ta.nto o cl'cdor 
como o dcved o r., 

As cu.utebs ela, lei procuram v.t'astm· ciTei
tos poeniciosos, (lllC sem ollas sorhtm in
cvitweis. 

H:.t nullida.J.e:-.; <lo v:tria.s ospccies, que 
rosuHarn dos et•t•os c omissões de fol'm:üi
dados ossoneiacs w1 inscripç?í.o. Es~u.s nulli· 
<lados podor.n ser· invocadas pelos credor·cs 
hypotlwcal'i.os do mesmo devedor. 

E' ta.L <1 imp n•t;ancia. da inscripçiio cp10, 
uma. voz feita, nã.o é pcmniWüo a.o offidal 
do registro reparar as nullidades oecm·
rentes. 
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Em nosso p~tiz, o regimen hypothomu•io é 
pa.rcial pura. o credor, a. quem om demttsicl.. 
f';~VOI'ece e a cujit avidez c. impacioncia cn
iirega, diz o Sr. Ln.fu.yot.te no. soa precioso 
livro Direito das Causas, o devedor inerme. 

A subdivisão, quo <~gora so propõe, vem 
fornecol'. 110 rogimen delicado dt~s hypotho
cas elementos de perturbn.çfl,o. · 

Proparn.-se o torren o tl:t tluvi:d~, tltt il}
cel•tez;1, das dom:mdas, dos prO,JUlZOS, dos 
Sftcrificios. 

Quem entra em negocios dcsii<.t natnrozn, 
quer sa1Jel' 11 que poniio ela. cichdo, a. que 
cü•cumscripçã.o de-ve dil'igir-se p:~N i1 espo
ci\1lid::ule rle qlfe depondo a inrlisponsa.vot pu
bliciclade e tem vadUaçõos do meio. 1lostn, 
sub-llivisã.o. . · 

O S'f. 'l'hornaz Del fino --'Não, senhor, na 
mesma. circnmscripção. 

Croon-se esse segundo tn.béllionato na cir
cumscripção ,jà oxisf;ente ; apeZi1l' tle dizer i 
lei que o primeiro cl'a. privll,tivo, unico e · 
indivisível. _ 

Agora, Sr. Presidente, depois. dessa divi~ 
sn.o, apresenta-se uma. terceira.. . 

M:~s occorre ;ünda, Sl'. Prcsi\lonte, n. dis
posição do :n··t. 8°, da. lei n. 544, do 5 do ju
lho de 1890, que passo n. ler: 

Certn.monto, o quo determina uma crea'
ção dc8ta, natureza. é a. nocessidn.do da popu
ln,çft.o. Sinilo chegaríamos ao absurd.o de pro~ 
tcnrlor que, tendo a lei dii;o quo .o registro 
era privtüivo, unico e indivisível, crescendo 
muito a populaç5.o, affiuindo oxtra.ordim1ri
amonte o serviço, continuasse a ha.ver um -
só l'ogisfiro. A população, os negocios, a. ri
qu.oza. publica, não existem para os regis
i;ros, mas, o contrt~rio, p<~ra servir o publico 
sfí.o os regtsfiros osf;abolecidos. 

Depois essa indivisi.bilida.do nfi.o é ma teria 
eonst;itnctom1l ; m;~l;eria de lei ordinaria,«Sempre que houver ali;oração da 

· - t · t · 1 1 · i quo oui;rt~ lei rovoga. . 
cil•cumscripçao ·orri orm c 0 rogls ;!'o, 0 Mas, si eu acho que se pódc crear um 
respectivo officüü remcttorit, don~ro de t,orcoil•o oflicio do hypothecas, caso a. neces~ 
tres mezes, ao da nova comarca ou cie- . 1 d 1 - · · 1 i 1 
cumscripção uma. relação dos immovcis SH.a .o~. a, croaça~' se "~mpon,1<.t, por ~miro. t~" 
nollu. situados flliO estiverem hypot00,1• do penso quo os~.1 er,"tçao só podorm ser fel
dos ou (J'ravn.dos de qbalcp.ter onus roi11.» ta com <.ts nu~xnnas ~n.utelas; çon~ todo o 

t~ • ·. · · csiiudo o segurança, pms é da ossenc1a do re-
Só dentro de trcs mezes ê quo o novo b~_ ()'hnen hypothccario a centralização das in

bellião vae ficar npto para poder funcci?nar forma.çõos que di~ cbreza e precisão aos ne
indepondente dos outros dqus. Agora 11na- 11ocios. 
glne V .. Ex., dentt'o desses trcs mezr:s, r~ to E' da. naturozn. do rcgimon hypothecario 
complicação, as diffir-uldades _que devo~ fJ.UO o regisi;ro so,ja, feito c_?m toda. a p~rfei- : 
haver no modo do se estaboteccrom os laços ção; com essa muliiiplicaçao, ao contrar10 da 
jurídicos entro credores o clevorloros. _ . cla.rozt~ necof!saria,,· surgirá a difficulda.de· 

Mas, não é em tres mezos que n rela.çao pa.ra o publico, augmentando-sc t~ despeza., . 
estará Jn:omp_ta; lu~ d.e fimtr n~ fim do tempo crea.ndo-so mal:~ dispendio inutil. 
que se nao pode c;~lcul~r pt'ecisa.monte, nms Prosontcmontc, tt !.oi, como para os tabel
quo ha do :<:~cr bem J?é.tl~ l_ongo do que o mi1r- liãcs de notaH, determina que sempre que os 
cado Ui~ lm,.quo attwgmt it, anno.~. 1JI!rantc ncgocios que correm pelos oflicios de hypo
este prazo, ll~depontl.ontc .tio_ complwi~ço?~• _,a thocas fol'cm muito numerosos poder-~:e-h~o 
flue Já me rofol't, a, msc;'1!2çao, <t t;t:<Lma•tpr;~o nomea1• suh-oíllclaes ou escreventes juramen
o ~an.cellamento, as c'm!'r!oes negiLGl Vi1:-i scra~ tados pat·a. auxil i11rem os pl'oprietarios dos 
t;riphces, o c1uo quet• dJzor, o tt•aballw scr•a, ofricios. . · , · 
tr·iplicado e as despezas triplitl<ulas. Direi como disso para os tabolliães de no-

A lei que croou o otllcio de h~pothociL~, tas: si o serviço crescer ~nomentaneamente · 
estabelece~ desd~ lo~o. que o oillcw e~·n pr~- .do modo notavel, os officiaes do· registro 

.. vativo, umco e mdlVISlVel, que as 1n~cr1- toem este recurso para. não deixar so1trer o 
pçõos o tran$cripçõos só podiam ser feitas ~nteresse pl).blico. · . . · 
nell.e. . . . . Sl'. Presillente,podor-se-ha at'gumentar ta-

Apozar disto, poré111, em lO de Janeii'O do voravelrnonte á croação dos officiosde notas 
1890, um segundo tabellionato dchypothecas dizendo que em· ultimo caso, o· Governo ·não 
foi junto ao então existente; mas ainda assim os parta cabendó ao particular o direito de 
a roforma da lei hypothecaria feita pelo Go- ü• pr8c~rar o tabellião quo quizer. 
verno Pr·ovisorio, que é o decx·oto n .. 169 A, A creação de novos otllcios é inconve
de lD de ,ii.moii•o de IS!JO, contém no sou nientc, ainda mesmo considerada debaixo 
regulamento, que 6 o docreto n. 370, d~ 2 ~e desta1aco, porf1ue não é r;1zoavel que o Con
rnaio do mesmo anno, a mesma causa, 1s~o e, gresso estc.ja, só pot·que .o Governo não paga 
q.ue o ta_bellio!lat_o ~~ hypothecas er·a prt vn- os tabelliães e o publieo es~olhe q~al delles 
t1vo, umco e mdiVISIVel. quer, a augmentar os offlciOs., E s1 cssa.s ra- · 

o lS'!'. aoelho e Campos- Em outra eü•- zões devassem predominar, o Iogico seria 
~umsertpção, 1 que so entregas:m logo de umn VAZ o ca.rgQ 
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â concurrencia publica, como para qualquer 
industria ou commercio vulgar. 

Em segundo logar não se pódc querer que 
homens que exercem funcções delicadas, que 
teem certa responsabilidacle, qtie represen
tam papel muito importante mL sociedade, 
possam, pela subdivisão dos cartorios, ficar 

_ em situ·•,ção de não poderem conservar a tê 
sua propria dignidade e a !le sua. fa.militL, no 
trato, na manuterwã.o. · 

0 SR. ÜOELIIO E ÜAl\IPOS - Nem se póde 
querer isto. 

O Sr. Thorna:: Def.jlno - Não é razo<Lvcl 
que se queira, nem se deve querer. 

Em te1•ceiro logar, desde que os officios são 
muitos, as pessoas delles enmtrregatlas são 
obrigadas a proverem :L su<1 .sul.1sistencia 
f'óra do cargo publico, e <t desviar <L tLi;ten
ção, os cuidados, tlaquillo pa.r, ondt~ sua. nt
tcnção, seus cuidados n todos os setts mo
mentos deYiam estar volta.dos, C!UC é o ex
ercício do officio. 

Ainda rnais, Sr-" Presidente. U.etermina.ndo 
a divisão excessiva dos oíficios pequena fonte 
de renda. para os tabelliãcs, quem sahe si 
elles. uma ou outJ'a vez nã.o fecharão os olhos 
a certas transacções, a certos ncgocios, que 
se lhes deparem e onde as condiç:ões lcgaes, 
as garantias de todas as partes, nã.o sejam 
perfeitamen"éQ bem estabelecidas~ 

Quem sabe si a multiplicação dos tabellio
natos não trará malles á população, !letel'mi
nondo um certo esquecimento !lo cara.cter, 
da nobre~it das f'uncções exercidas pelos ta
belliães ~ ·· 

Sr. Presidente, tendo ra .. pidttmente extuni
nado o art. 1° da proposição da Cam<tr<t, vou 
lançar agora umtt simple.:~ vista de olhos 
para o art. 2°. 

Os officio!:l de justiç<L, Sr. Presidente. du
rante muito tempo eram vendidos ou dados 
como fa.vor pelos governos. 

Os que assim adquiriam a proprietlado, ou 
exerciam pes::~oalmentc o c;,,rgo, ou se fa
ziam substituir, negociando o cxorcicio do 
cargo. 

A lei de ll de outubro de 1827 extinguiu 
aste I'egimen de almso, .resto do absolutismo 

_ do tempo em qúc a Nação era o soberano e 
tudo era emanação do sober·ano e feito em 
seu nome. 

A lei de 1 I de outubro determinou que os 
officios não seriam mais dados . como· ·pro
priedade, mas providos a titulo de serventia 
vitalícia, devendo o exercício delles ser pes-
soal. · ·<· _ 

. O Sr. Moraes Barros- AW"~âr disto, con-
tmuam a ser vendidos. . ~.,;;. · 
·:o Sr. Coelho e Campos -'Dibf'arçadamente. 

O S1·. Thorna:; Deljino-0 decreto n. 1.294, 
de ·w de dezembro de 185:3, deu origem, Sr. 
Presidente, 1·egulamentando esta materia, a 
que os tabelliã.e&, que substituissem no sou 
impedimento os proprietarios-p~·op1·iett;t~·ios, 
palavra que a lei de 1827 par..:cia a.bolir, mas 
que ella niesmc~ conservou e todas as outras 
toem mantido até hoje-a lei de 1853 deu 
lagar, dizüL eu a. que os tabeliães, que exer
ciam as funcções dos proprieta,rios impedi
dos, fossem por sua vez considerados effe
cti vos pela rnorte clostet'l. 
· No regimen da. lei de 185~~. por b<tstantes 

annos, até 1871, o uso, a praxe, o costume 
foi fazer-se esta successão regulêw c constan
temente. 

Mas, em 1871, o decr0to n. 4.668, de 5 de 
Janeiro, fez com flUO se voltasse ao disposto 
nh lei de ll de outulJro de 1827, isto é, que, 
f'a.Jlccido o proprietctrio, o Govor·no provesse 
a sua s1tccessi1o. 

Ainda em 1885, em lei· <ltte ne3to momento 
não me oceoere o numor·o nem a data, a. 
mesma disposição da lei 18.27 foi affirmada. 

O 81·. Coelho e Campos - Qual disposiçã.o '? 

O Sr. Thonw;; Del(in.o--.:;- A seguinte: ·que 
o provimento defini ti v o do cargo vacante 
fosse feito pelo Govee ·o, independentemente 
da succes.;;áo !Jolo :·mbstHuto interino. 

OS;·. CtJelho e Campos- Desde o nosso re
gimen c<>nstituciona,l que assim <). Esta lei 
modalizou. ~ 

O s~·. 'l'homa.:; Deljino -Desde a lei de 
1827 ; entreta.nto, como eu disse, o decreto 
n. 1.294," de lG de dezembro de 1853, foi 
int01·pretado do maneira. que a. substitui~:ã.o 
dos pi·opt·ie·tu.rlos se t'azitL, não pel<t dcsigua
çfi.o llo Govqrn 1, mal:3 pelo accosso dos que 
occupavam os Ci~rgos d.urante a vidtt da
quelles ..• 

Os exemplos tdmndam, desta interpretação 
dtt lei de 1853. 

Sr. Presidente, é a.ttribui~:ã.o constitucio
niü o provimento de todos os cargos fo
deracs pelo Executivo Federal. O cargo de 
tabellião é um cn.rgo federal ; ó fóra do dJJ.· 
vida.. 

G S1·. (Joelho e Crtrnpos- E' ·estadual. 

O 8r. Thomaz Del fino -l<};tou tratando da. 
Capital Fcdei·at. . . . 

I~m todo o caso, os otiicios são de provi
mento dos Poderes Executivos estaduaes ou 
federaes. 

Entretanto, esta competencia do Executivo 
não é tão absoluta e tão positiva .como póde 
parecer á primeira vista . 

Toda a gente sabe que os 'tabellionatos de 
notas estiveram e estão em quasi todo oBra
zil juntos aos tabellionatos judiciarios. 
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O a.rt. 58, § l 0 , da ConstituiçJ,o, reza que I N:1o é isto uma questão opinativa, é uma 
os oflicios de justiça não teem o seu ]H'Ovi- questão positiva. 
menta feito pelo Poder Executivo; mas pelos E' a disposição do art. 58,§ 1" th Consti~ 
pl'oprios mc1.gis trados. tuição. ~ 

E' p:w conseq11oncia, uma restt•icçã.o ao o S;·. Coel-ho c CMnpos _ Ern relação. a.os 
pr·incipio gora] do pl'ovimento pelo Poder caro•ros feder<teS . 
.Executivo. · 

O Sr. 'l'!torrw~ Delfi.no-Na administração 
O Sl·, Coelho e Campo.~- A competcncia, federal os ctu•gos são de peovimento do Go~ 

é local: tt lei local ch"t a, estn cu i'Lquelle verno Feder<tl. Este cargo é federal. Entre
poder· E' o q ne clla faz· tanto, a nomeação compete ao Poder Judi· 

O Sr. Thomaz Delflno- V. Ex. não · me ciario. 
compreltendou4_ estou. vendo. _ E' - á 

O art 55, § 1°, lietel'mina que os oflicios ·' . uma excepçao regea. • 
de justiça são pl'ovidos pelos juizeil, e não O S1·. Coelho e Campos --::-Isso na justiça 

·pelo Poder Exec11tivo. federal. 
Assim, a attribuição get~al do Potler Ex- O S-r. Thorna::. Delfino-Na ca,pital os es-

ecutivo de nomea1· não tem esta. amplitude, , crivães de justiça são nomBados por quem~ 
que pôde parecer ;~ p imeira. vista; SJfrt·e Pelo Pode1~ Executivo?. 
limitaqões p<tl'<t os officios do justiç<t das 0 s. G l C7 e N- - · t d 
cit'cumscripções fedcraes, s.oJfre limitação . 1 • .• onça_ ves ta-v s- ao em VIr u e 
em toda parte, onde o ol1icio de justiça ó o dessa dlsposiçao · · 
principaL o o otricio de notas é o acces- O Sr. l'h01na.:; Del fino-Em virtude de uma 
sorio. Neste caso não ê o ofíicio de justiça ontra que tem a n:ir,sma filiação de direito, 
prov:ido pelo Poder .Executivo, mas sim peio a mesma razão superior de ordem publica, 
Poder Judiciario, de plano institucional, por assim dizer, de 

« Diz 0 'trt 58 da Constituição: Gover!lo, de u!Ua outr~ que com e$ta é corre~ 
J " • ' · lata ; Isto aq_ui na Capttal. 
« Oi\ tri bunaes federaes elegerão do Esta<lo"', 

seu seio os seus presidentes e organiz(L· O S1•• Coelho e Campos - Nos ., 
rão <tS -respectivas seceetarias. não· . 

§ lo, A nomeação e demissão dos em- O Sr. Thorn.,_z De& fino-Não sei si nos Es-
pregu.dos de sec:retaria, bem como o tados dá~se a mesma cousa, não posso affir
peovimento dos officios de justiça nas mar, mas é natura,l suppor que seja a mesma.· 
cit"cumscl'ipç:õos judicial'ias, compete cousa. 
respectiv<.:.mente aos presidentes dos o Sr. Moraes Barros-O Póder Executivo 
tl'ibunaes ». · . não abria mão disso nos Estados. 

O 81·. Cocf.h.o a Campos - M<tS <:thi a, com- o SI·. Siqueira Lima-Pertence ás Côrtes 
petenci:-~ é local.. de .Tnstiç<~·no Estado do Espiríto S<mto. . 

O /'::h·. 1'/tonwz Dalfino- Aqui n<~ 0<1pita.l O 8·1·. 'L'Iwma:; Delfino - Aqui tem V. Ex. 
Feder'tLl compete tambnm <to t>otlel' .Judicia- a. resposta,: pertence no Estado <lo Ji~spi
l'io, aos pr·esítlente .~ dos I;I"ibunaos. r·ito s;1111;o tí.s Côl'tes de .Tu~tiçu.. E era 

O Sr. Uonralt)as Clta·ves __: ivbs is;;o (\ po- natural Silppot• fJUe nos Estados se désse a 
der judlciario fedor·n.l. me:~ ma: cou~a. si tivesse consignado a rcgr·•~ 

o St·. Thoma;; Delfino-Ntt C<tpital Federal que a Constituiçã,o es:.abclece para provi~ 
não é locaL · rí:wnto üo.:l uargusdos oilicias do justiça nas 

O Sr-. Gonçalves CúaiJes -Não em virtude 
deste aetigo. 

O Sr. Thmnn~ Del fino -- O q ne on dizia, 
em o seguint;~: quero estabelecer bem a 
minha <trgumentação; é que esta competen~ 
cia do Poder· Executivo do peover os otlicios 
não tem a amplitude quo pal'ece ter. O prin
cipio geral ó quo o !~odor J•:xecutivo nomeia 
para os c<tt'gos a1lministrativos. 

No caso u.ctual OSI'lB pr'ineipio niio tom 11 
applicação lati1 que tBm lllWa, outt•ns cu.so;o;; 
porque a. nomeação JHLI'<L 01:1 tlill'm•nuf.oH olll· 

, cios não é da coJnpetoneiu. do J•;s111111 ti v o, 
mas dos mv.glstrados. 

circumscl'ipções ,j ud iclarias federa os. (lia wn 
aparte.) 
· W uma disposição correlata. Não digo 

que emane do preceito em si, mas do seu es
pírito, pela connexã.o de direito e de oega,ni~ 
zação. 

O que dizia e repito ainda é que o prin· 
cipio da nomeação dos cargos federaes pelo 
Poder Executivo soifre limitação nas circum
scripções federaes quanto aos otlicios e soffre 
naturalmente no~ Estados nas circuln
scripções judiciarias respectivas. 

Os ca1•gos de tabelliães não são como os 
ou lil'OR c11rgos federaes, isto é, não são pro· 
vhlos }lOt' nomeação do Podet• Executivo. 
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E' o que dispõe o art .. 58,§ 1°, rl<1 Consti
tuição. 

O Sr. ll:[oraes BmTos-Onde não e:'ltão in
cluídos os tabellionatos. 

O Sr. Thoma::r Delfino- V. Ex. sa,be que 
os tal)elliães de notas são dcsdob1·amento dos 
tabelliães de ,justiça, ~ na~ dJ'cumsc:J·ipQõcs 
onde o cscriv"it.o <la. jl\Sti<{~l. 1.ern fnn(· çõr ~s rna.is 

· il'nportantes Oli de mai8 valor do que o ta-
.bellião de notas, o tn.belli5.o de notag o o ta
llellião de justiç<1 são uma. en tül<1rlc só, o, 
como a nomea.ção pertence, não a.o Poder 
Executivo, mas á magistratul'a, a attl'ibui
ção do Executivo ficou com esta limitaçã.o. 

Sr. Presidente, nos cargos publicas o pro
vimento definitivo se fa.z muitn.s e muitas 

· vezes por accesso. 
_. A permanencia do funcclonario em um 

logar por determinado e:'lpaço de tempo dá
lhe o direito de ser elevado a logar superior. 
E' o accesso por antigúicln.clc. 

A permanencia de um official elo exercito 
. ení certo posto dá-lhe 9 d h·oito do promoção 
em posto superior . 

O S•·. Gonçalves Cha·ves .._ Quanuo ha hie
. rarchla. 

O & . ·Thomaz Delfino -Significa a promo
ção o bom exercido no posto interior, e pela 
presumpção de quo osto b01il ~ercicio con

. tínuará em posto superior é feita a pro
- moção. 

O Sr. Gonçalves Chaves - gm officio de 
,justiça não ha lüerm·chitt, não ha. logar in-
ferior. ' 

O Sr. 1'homa:; Delflno- Nio o affirmo, c 
não desconheço isto; mas, pot• Pll!'idatlc 1lo 
ca1•go a cargo, dn fnncç~ão publica a. funeção 
publica, ima.giuo Pstahclocida a hm'itrcl1i\!.. 

A antiguid;~de dá o dit•cito em muitos 
cargos publicas, em muitas distdbuir,:õcs ele 
servicos, ao ttccesso a c;.u·go immodia.tamente 
superior. 

Assim, no exercito, o 'officiaJ passa do 
posto inferior para' o supcl'ioe, o isto j<lmais 
foi considerado como um attentado contra 
as prerogativas d.o Poder Executivo ; é uma 
boa, disposição de lei e um acto do justiça. 
·· Assim, no exe1•cito, na armada, nu.s repar
tições publica,s em geral, no corpo diplomtt
tico, etc. 

A a.ntiguidalte clotm·mi.na. ontros direitos c 
outr.•as regalias ainda: os professores toem 
direito po~· exercerem us log:wes pol' certo 
numero de a.nnos a c1uotas addieionaes aos 

_seus vencimentos; as í1posentadoria.s, ret'or
rnas, jubilações o compulsm·ias pren·dem-se 
aos annos de exercício das funcções. . 

·O provimento no ofncio de 1;n,belliã.o de 
n,otas, gar~tntido á.q_uclles q.ue s~rviram du-

ra.nte dez a.nnos inteeina.mente, sempee com 
corrccção c proticienchi-, é perfeitamente 
compara,vel <'i. nomeação por antiguidade no 
exercito, na armada, no corpo diplofuatico, 
no funcciona.lismo publico, em geral. 

Subsiste a, mcsm<1 razão para. o provi~ 
monto, que é a capacidade provada pelo 
bom cxcreicio por cm· t.o tempo em posto 
infoeíor. 

Que os caJ·gàs for.:tm bem <lesompenhaclos 
pol' rh~z annos 1lizem-me as <1utoridados cn
C<Lrrega.das de fiscaliza.l-os pela lei, que nunca. 
accusat•a,m ele faltas os taheU:ii.es. 

Certa,mente é favor que se faz a promoção 
dos ta.lJelliães, pois a lei não estatuiu dess~ 
maneira o preenchimento do cargo vacante. 

Mas só po;·c1ue a promoção não está esta~ 
belecida. na. lei, só porque a promoção não 
está cQnsignadn para. os tabelliães, como está. 
para os offlciaos do exercito, da armada, para 
o cargo diploma.tico, para, o funccionalismo, 
não se deve dar accesso? 

Não é, entretanto, favor pessoal, todos 
concordani, o accesso por antiguidade nas 
repartições publicas, no corpo diplomatico, 
nos serviços milita.res. 

E' a disposição do art. 2° de inteira. justioa, 
e iniquo será qne esses funccionarios sejam 
despedidos do carg·o, poclendo o Executivo 
nomear outros por morte dos tabelliães que 
olles substituem; e á. iniquidade se junta a 
maior inconveniencia. 

Os ta.bcUiãe::: interinos prestam concurso 
como os que presentemente são providos 
vitaliciamente no officio. Para uns e outros 
é nma. c ousa. rid icula esse concurso ; não 
p~1.ssn. de nimples exame (le primeiras lettras; 
e propriamente nem é um concurso; si assim 
so denomina é porque concorrem ao exame 
Vin•ia:-J pessoas, mas não . a,presentam prova,s 
contra. provas, não são c1 ua.lificados pol' o r· 
dom de habilitações, ma,s apenas dadas como 
habilitadas ou não. 

O Sr. A.. .4~m·edo-E os inte1•inos nilo 
occupam os caPgos in4ependcntemonte de 
concur,;o. 

O S1·. Thom,az Delphino-E' exacto ; para 
exercerem esses cargos são obrigados a pre~ 
star 01mmc, como os vitalicios prestam, nas 
mesmas · condições. 

Ora, · os log<Lres foram pelos interinos 
cxeecidos düt>ante dez a,nnos, !:!oh a fiscaliza.
çã.o constante das a,utorhlados e do publico, 
com <t confiança I{Or<tl ; go.ial'ltnl sompt·n 
elles de i'tLma. l>oit c honesta . . 

Que melhores provtLS pOltom sot• oxhihidas 
do que e:-~t<LS ? 

As proroga.tivas constitudona.es do Ex· 
ecutivo mandam que se dê o cargo a, q ualq ue1• 
ctue faça. o ox<tmo insigniQ.c~11te de prirnoiras 
~ettra.s, 
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.Dez annos de serviço, provas publicas de Ha muito que existem officios i:w Brazil e 
capacidade e habilitação, de honorabilidade, as dyna.stius; aqui, como por toda a parte, 
quo é isto~ Nadt~. como em·todos os serviçoe publicos, não .se 
· Que pôde h:wer de mais injusto c de mais esttbeleceram. 
iníquo ·t. Tendo jnstifie<1do o voto em sepr1rado, 

o c;;--. t Aze1·edo-São loan.res para afi~ como pude, com. as minhas forças ou me""' 
' 

1 
• ,; • · · o lhor, com n.s nnnhas fraquezas, e, natural-

lhadog. . . . mente, sem a ch~reza e competencia que a 
O 81· .. 1'lwma:. De~flno-Sr. Pres1~ente, Sl. discussão exigia (nt7o apoiados), para co~-. 

peb let esses otnews . lossm!? consulera.d?s plcl;a. el11cjdação do Se·mdo, penso qne seria 
cl:1ramente cargos publrcos, nao se levantar ta conveniente que lhe fossem trazidos official- · 
objecção alguma contra a promoção por an- mente cel'tos dados, que evidentemente nos 
tiguidado. ·. faltam. 

Os officios, port:~m.· a.inua conscl'vam o typo Não temos o menor esclarecimento a re-
e ~aract~y moldados p~l~1s Ordenações _do speito (b ma.teria em discussão ; do relatorio 
·Rem0; nao teem a fe1çao de verda.dmra do Ministro do Interior, nada. absolutamente 
magist1'n:tura, do quo se revestem em paizes consta sobre os officios de justiça. . 
civilizados. Esta.belecidas as condições do seu Nestas condições, Mimo-me a apresentar, 
provimento e rcgt•as novas para olles, nada concluindo o desalinh<wa.do discurso, o se· 
impedia que, de accordo com o que acontece O'Uinte requerimento : _ 
para outros cat·gos publicos, se determinasse o Requeiro que se peçam ao Poder Executivo 
o :1ccesso pela antiguidade. por intermedio da Mesa, as segnintes infor-
. C~'eio ter d_Ito bastante p<tya !fiOstrar a mações : . . . 
. wst1ça;, a oqmdade e a convemenctil, de cahor 1 o si do 1890 até esta data, tem sido apre-
a. occupação desses otrici.os, por morte dos sont~.da.~ ao Governo, por tramites legaes,c 
propr!ota;r~os, aos que cxorc_om as funcções CJlUl.OSCfLmr reclamaç?es de cidad~os contra a 
dos vitahcws durante dez annos. influencia dos tabelhonatos, registros hypo- . 

O Sr. Moraes Barros-As provn.s para o thecarios e protestos de lettras--'- quaes, ·~ 
provimento vitalício são exactamente as. como documentada~ ; · 
mesmas oxi(l'idas p<wa o exercício interino. 2°, si, dos relatorws do sub-procurador da 

, ,
0 

·., ,. • • • ~cpublica no Districto Fed01:a1~ algo c~nsta . 
O Sr. 'lhama., JJeZ.fino- J~ 0 disse' as sobre insufficiencia dos tabellwnatos,reg1stros 

pl'OV?-S que sofl'e~~~ OS JttDdldatos para ~S hypothecarios e protestos de lettras, a, cuja, 
provnnent?s. clefinmvos sao abs?lutamon~e <•s fiscalização está preposto ; . " 
Dfesmas ex1gHlas para os proyunentos u~te- 3o qual 0 numero de titnlos distribuidos · 
rmos.. <mn{Ialmente pelos oito tabelliães ~xistentes,-

O simples pretendent:, que por vaga do c1ual 0 numero ele titulos protocolliza.dos 
lugar é nomeado, contartL com a boa vontade annualmcnte em cada, districto hypothecario 
~lo qoverno e as prov~,s ; omqunnto que o dentro do periodo, a que se refere o primeiro 
mtermo exerc~u o.ca.rgo dm·<t?te _dez_annos, item ; ·. 
sem rcclamaçoes, com. n. fiscalrzagao do sub- 4o, si <L escl'iptu:·açã.o dos dons districtof; 
procurad?r. da Repubhc~, r~<L Capitn.lO'J!ederal, hypothecarios está regular o em dia. .:· 
e n do MI.mstro do Inter 101, dos mao1strados Parece-me, Sl'. Presidente, que uma deh.:. 
e elo puhllco. , , bet•ação do Senado, llma decis[o do Poder Le-

Que provt~s. melhores podem sei daaas ~ gislativo sem estes dados otriciaes, sem ~stas 
Quo preferenCia póde: merecer o novo pre- informtwões,não poderá deixar de resent1r-:-se · 
tonde!'l&e pari1 preterir o que exerce o cargo de al(l'uma precipitação; ao passo que com 
por ~llatado numero de annos?. essas0bases pedidas só pôdeemanar.._do Corr-. 

O Sr. ·Coelho e Campos-O inconveniente é grc:->so uma lei convenie~te á populaçao e sal-
o da crev,Ção de c<11·go hereditario. ·vaguardadora dos seus mteresses, co~respon-
. o . s 1'hornaz Del fino _ Porque hore-- dendo pe:rJeitamcnte ás sua~ necessHfadesde . .· r,. reclámaçoos, e que ser~, mais uma pr?va ~ 

dltauo : capacidade o da sabedoria do legislado!' 
O Sr. Uoellto e Campos-O pao chama o brazileiro. (Muito bem; muito bem).» 

Jilho para. oxorccr int.lwinamento . durante 
duz u.nnos o olflcio o lh'o 1;ransmitto. 

O 81·. 'l'homaz Delflno - Sr. Prm;idonto, 
olll:wdo om re<lllr elo mim, dob:Lldo procuro 
essu. horcdi lin.rio!lade, nu. m:tgistru.tura, no 
Hxorclto, em todos os ramos d.o se1•viço pu
blico no Bru.zil. E' :1.pon:~:{ nnm hypothose a 
quo se ap:t'esenta, não é '~ realidade, 

DOCUMENTO N, 7 

Ao cidadão tabellião do primeiro otD.cio · 
da. Cu.pital Federal. - Pede o abaixo assi
gnado que lho declaro u.o. pé des~e si os. t~· 
tulos submetticlos, e as mformaçoes .·solici
tadas~ ·ao Registro Geral do 1° J?istrioo~ 
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· desta Capital, por seu inte1·metlio, soíl'rc li met.tidos, e as informa..çõ. es solicitadas, t.\o 
demora na sua expedição. rogis&ro geea.L do I o districto dest:t Capital, 

Rio de Janeiro, 14 de junho de l90l.- Jot"ío por se_u _ intc;.·,n ):li), solfrem demora na sua 
Kophe. expedlç,ao. 

Rio de Janeil'o, 14 de j mhJ da l901. -
Joc7ó Kophe. Illm0

• Sr. tabellião rlo lo otncio do Re
gistro Geral das Hypothecas. -Os papois 
enviados por mim ao seu cartorio, não sof· 
frem demora na expedição. 

Rio de Janeiro, 14 de junho de L9Jl.- Da
rio Cunha, tabellião. 

DOCUMENTO N. 8 

Ao cidadão tabellião do 2·> otlicio da Ca· 
pital Feder:al. · 

Pede o abaixo assignado que lhe d~claro 
:Lo pé deste si cs titulos su!.Jmcttidos, e as 
informações solicitadas, ao Registro Geral 

--do 1° Dis~ricto desta Capital, pot• St}ll int.er
med.io, so1frem demora na sua expedição. 

"' Rio de Janeiro, 14 de junho d~ 1001.-
João l[opke. 

Illm. Sr. Dr. João Kopke. 

. Responào: Soffrem apenas .n, demora in
despensavel á expedição, porquan~o os ser· 
-viços do cartorio de V. Ex. sã.o prompta
mente feitos. 

Rio, 15 de junho de l9) l . - Victorio ela 
Costa, tabellião rio · 2° officio 1la C;tpita.l Fe· 
dera. L. 

DOCUME:'IITu !'\. D 

Ao cidadão tabellião d•) tcrueit•o otncio da 
Capital Fedel'n.L-Pede o abaiu a:;signa.do 
quo lhe dcclat•c M p6 deste si os titulod 
subn;tettido.~, o a':l i nt'orm ~tç'ó.}.:l r:ulicitrd;ts, 
ao registro geral dJ 1° di:>tl'i~tJ de~;a, Ca.
pital, por scti intc:mudiv, S')(ft·urn 1Lcmor·a 
na sutt cxpoLliçüo. 

Rio de ja,neit·o, 14 do junho 111~ l!)OL-J. 
-Kõpke. 

Respondo: os titulo::\ a.pr·e~cnta.tlos n.o 1'13· 
gistro . gera~ do lo db;;tt•icto desta Capitlll 
-não soft'l'om a minimit uo·mora. n:L sua expJ· 
dição. As-informações c c,n•lidõiH solici ;adn.s 
são immediata.ment.e d~tdas, tot' llando ·,j3 
.assim digno de elogios, r.:li'illeito e !!On'>ido-
l'ação o otficia.l respectivo. · 

Rio de Ja.ncit•o, 14 de jnnho de 1\}:)l.-l!.va
?'isto VaUe de Bw·1·os, ta'Jollião dn tm·,~~üt·o 
officio. 

DOCUMI~NTO N. 10 

Ao cidadão hbellião do qua.l'to olllciu da 
Capito.l Federal ·- Pede o abt~ixo ttssignado 
que lhe declare ao pé deste st os títulos sub-

n.espondo _ pela ncg:ttiva., isGo é, os títulos 
snbmettido3 n.o l'egi.:ltro gJl':',[ do L o registl'o 
des~··. Capihl nã) soffecm a. minima. de
mo i'a n ·t sa::t exp3diç~ã.o. As inform·•,ções so
licit ·.das sã•J ímme1lia.tame1lt3 sati,gf,}ihs, 
torna.ndo-se ·'.<>sim digno tlo elJgios c de todo 
o l'espei to, e >~ima. e considet•rtçào . 
• E' os h i\ fier oxprcs:;5.o da. v c t•d::ttle. 

Rio de .Tancit•o, 14 llc junh·) tlo 100l. 
itntonio Joaquim Ot.m/.w-dwdct, SCL'Ven tua. e i o 
v H •.Li cio do 4 o olliclio e l;a:Bllião 1lfl not •.i. 

DOCU.\tE!'iTO N. l L 

Ao cidadã:J t:l.bJlliiio do 5° otlic:o da Ca
pi~at F'etlcra.l-Pcde o abaixo assig-nado quo 
Lhe declq.r0 ao pé ddste si os titulos subme> 
titlos o as inf!JrmaçõJs solicittdas ao rcgistt•o 
geral do to clistl'ictJ d.:Hta Capital, pot· · s :m 
interti1cdio, sur.'~·Jm domora. n:t sna expe
dição. 

Rio de Ja.neiro, 14 de junho de !001.
Jocio Kophe. · 

Aó cidadão otficial tlo l'Cgistro do lo oatcio 
desta Capital Fotlcra.L-Em resposta. ao pe
dido supt•a., cumpre-me dcchu•at•, a, IJcm da 
vm·~latlJ, qtn, qnct• o.~ titulos subm)~tidos n, 
f'egis~rJ, q ucr a~ . informaçõc$ solieit.:ulas, 
sã.o promptamentc pt•estadas. 

Rio Üe .J:wciro, J1! dJ junho de 1901.
Itwahim Mnchr•do. 

llOC(J)It:::'<TO N. 12 

Ao ci1latlfí.o h!dliií.o do 7° oíficio da Ca
pital Fmlot•:.d. 

Pcd·} o ítbai \:O assign::ulo CJ.UO lhe dccla.r•o 
ao p~ de.;tc si o3 titulo& submett.iclos, c as in
formaçõoi:l solicicada.~. 110 ragisteo geral do 
L o distl'icto desta Ca.pital, por seu i'rltel'· 
m3dio, sofl't•ern demora. na sua cxpcdiçã.•.). 

H. i o 1Lc Jttnch•u, 14 do} junho de WJ L. -
J, li. Jloplre. · 

Cmnp:·e·me <leclaru.r, a bom da vnrdadc• 
que os titnlos submcttidos e as infor·mn.çõt)S 
solicir.acln.s, por meu intet·mc1lio. na <1m1Li· 
dtulc do ta.bolliã.o intm•ino do 7° o!llcio, ao 
Regi<>tt•o 1lu Hypotlu.}aS do tu dist.rict.o, !lo 
que V. S. é muito digno oficial, nã.!J solt't·om 
u. minima demora na. sna. expedição. 

Capital Fe(let·u.l, 15 de junho de 1901.- . 
Manoel ;Mendes de Souza, tabellião interino. 
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•' !!!.1'. CaÍ•Ios Co.va.lcant i 
Pedi P. p 1wr<.\ p~w:•. communicar :>. V. Ex. 
que 0 commissão nomc .:da p w -~ reprcscnt<u' 
a. ca.mm'-'• n<'· m:mifusk.ção á Suiss.t, desem
penhou ti, su·-.. .missão. 

O St•. Pro!ii\ident.e- A Mes:•. 1ic;~ 
irüei t'.',<h. · · 

O St•. I ·Ienri<tne I .. agtleu. vem 
:tpr·esentar tt•os projectos ,de lei. 

03 dous primeiros provcem da separação 
ttue foipbl'iga.do <\fa.zer uo peojecto n.L94;de 
1900, em virtude do parecer da Commissão 
1le Marinha. e Gnet•ra, que nc3te sentido m:l..
n ifestou-se. O pt•imeiro tea.+,a <ln. pe-rcepção 
de 2J 0

/ 0 .d;; addicional, S)bre 2~ annos de 
srwviços, aos op0rn.elos q ua.ndo forem pro
mo v hbs a. contra-mo.)tres c mestre;); o se
gundo ;wtoriza o;:; oprmu·io8 a coneor·rcrcm 
para o montepio rlo .~ funccionnrios publicas, 
quando igmümente forem pt'omovidos a 
contr,t-mos~l'CS o me:;kes. 

O terceiro peojr.cto, finalmente, oceupa.-se 
da equip~M·a.ção dos llilferentes corpos de 
otnciaes infeeiorc.:; da a,rmada.. . 

Todos eUes visando justas reparaçõe.:~, da 
Camara e.~pera a sua approvação, que jámáis 
soub0 regatear quando · · ô reclamad;,t em 
nome dos sentimentos de jus~iça. 

Picam so'bre a mesa n.té ulterim• delibe· 
mção os seguintes 

PHO.JECTOS 

O Congt>osso Nacional rosol v c: 
Art. 1 .n Os mestt'i)S e c0ntra-mcatres do::; 

araenae.~ da. Republic<i: dos Estntlos Unidos do 
Brazil, con :;inuar•ão :.t p(wcebm•, rnesmo dt~
pois de promovidos, a gratificação atlJiciorml 
1la 20 % sobi'e seus voncirncntJ.-:;, q uc lhes 
tenha sido concctlitla no tempo em quo sm·
vit•am como oper<trio~. 

Ar·t. 2. 0 Revog-am-se a.s'dispo.~iç~ãG:'lern con
tml'io. 

Sal;t das snssõcs, 2 de a.go::;~o do HIOI . -
Ifem·ique La!Jilen.-b-inctt lvlacluulo. 

O Congresso Nacional l'OMlvo: 
Ar I;. l • o 0.1 operal'ios elos Ars.:~nacs de r-.-ra

rinha, e Guerra. da Republica e os do to1las as 
OffiCÍtHtS dos l~stados, q ILC r01~em pro mo V idos 
:tos Logares do contru.-mostr·o o mestre ser·ã.o 
admittidos a. contribuir para o montepio dos 
l'unccional'io-J publicos, não lhes sendo appli
e:tvet o at•r.. :n da lei n. 490, de 10 de sctem
IJro de rn:n. 

Art. ~-o Revogam ~G as disposições em con-
tral'io. . _ 

Sa,la das sessões, 2 de agosto do 190 J • -
Henrique Lagden.-Irineu Machado. 

Camara v. IV 

PROJJ::CTO .DE . LEI 

. O Cong('ess·J N''.cional resolve : 
Al't. 1.° Fic:Lm rcvog.'.dOS os a.r~s. 2•>, so, · 

4o, 5°, ()<>, 7° e 8° do rllguLu.mento a.nnexo ao · 
docr·ct') n. 3.2.'34, llO 17 de ma.rço ae 1899. · 

Ari. 2. 0 O novo qnadro do corpo ae ofti'. 
che.;; inf'Jriot·es da.a.rmada, de accot•do corn. 
a lei n. 478, de 9 de llezembro llc 1897, ~c 
comporc'L de ·: 

'Clctsse de officiaes marinheiros 

12 me~tréS, sargent0s ajudantes. 
30 contra';,.mestres, primeiros sargento~. 
60 gnardiãei::, segundo.~ s:wgentos. 

C/ asse de fiâs 

L2 fieis de 1 <~. çla.sse, sargenGos ajudantm. 
18 fieis de 2(), classe, primeiros sargentos. 
50 fieis de :~a. classe, segt1ndos sargentos. 

Classâ- de en.ferm.eiros 

L2 cinfermeiNs de · la. cll~sse, sargentoi a.ju· 
dantes. 

18 cnferrnei.t•os de 2a. ch\ssc, primeiros sar~ 
gentos. 

50 enfermeiros de 2a. cl<~sso, segundos s: ~r
gentos. 

Classe de esc1•eventes 

12 cscr•cvontos do 1"· cl·•8so, S f~t·gcntos a.ju.:. 
danteS. 

\5 cs ·!tcvcntos do 2a. ell~iBO, primeiros sar
gento.:!. 

30 eser•fwent.cs 1lc 8•~ eh:iso, sogundos sar
gentm, 

Classe de arU(lcc.~ 

12 c •.rpintL~il·o.;;.c:~ln.f,~tos de 11
L classe, stw~ 

gento~ ro.jurlantns. 
1 •i c;u•pin tnit•os-calttf<.ti..l:{ ~~~ 2" el;l,SS<•, pt•i· 

mciros sa.rgon tos. 
15 c •.rpintnit'03-c.•.la.fa.tos <I e 3'L cla.s.;;o, segnn· 

d0s s n•gt1ntoi:l. . 
3 sorr<~lheiros rle L" ela.sse, sargentos aju- _ 

dantes. 
G scl't'alheit•ll~ dn 211 cla.i-!sc, })rimeiros sw

gentr:s. 
1 O sor·J·,~lheü'os de 3'' classe, segundoJ sar.:.. 

g .:ntos. 
:~ caltlciroiros de -la. clasm, ~rwgentos n.Jn~ 

dantos. 
5 caldoireiros de 2" cla.sso, .primeü•os sa.r~ 

rrentos. . 
7 caldeireiros de 3a. classe, segundos sai'· 

gentos. 
4 armeiros de ra classe, sargentos aju

(lantes. 
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9 armejrós de 2a classe, primeiros sar-
· gento$. 
10 c:u'meiros de 3S. classe, segundos s;n·-

gentos. 
Art. 3. o Ficam aggecgados á 1 a. classe todos 

· os ai'tifices que foram rebaixados da mesma 
_ classe, por effeito do art. 6° do regulamento 
em vigor, como se praticar:t no rogimen 
anteriot' ao decreto n. ~i.234, de 17 de março 
'de 1899. 

Art. 4.° Ficam igualmente d'ol'n. n.vante 
reintegrados 110 posto de lo sar·gento, addidos 
á · 2a. classe, crenda. pela presente lei, os 
enfermeiros navaes que daquelle posto íomm 
privados por effeitos do art, 4° do mesmo 

· regulamento. 
-: Art. 5. o Para a classificn.ção do pessoal do 
uovo qua.dro dos officiaes inferiores da <W-. 

- mado, o Governo terá em ·vista aproveitar 
·nas classes superiores os serventuarios do 
q1J,adro actua1 que houverem revelado me

. lhores aptidões profissionaes, sem prejudicar, 
porém, aquelles que dessas classes foram 
privados pelo decreto de 17 de março de 

-1899. . - ' 
Art. 6. o Todos os officiaes inferiores aa 

-armada gosarão das vantagens e· regalias 
em vig. r na marinha e guardarão entre si 
a precedencia militar, de accordo com a 

·antiguidade nos posfos respectivos. 
. Art. 7.0 Os vencimentos dos officiaes infe
riores da armada ·são os · mesmos du. lei 
n: 304, de lO de outubro de 1895, continuando 
em vigor as observações que acom}}anbavam 
a tabella annexa ao . decreto n . 3.234, de 17 
de .março de 1899. . · 

Art. 8. a' Para a · execução da presente lei 
o Governo incluirá no futuro · orçu.mento a 
mesma verba que despendia com o antiao 

· Corpo de Officiaes Marinheiros e brigadas de 
artitices, escreventes, enfermeiros e fieis, 

: antes do dem•eto n. 3.234, de 17 de março 
de 1899. 

Art. 9, 0 Revoga.m-se as dispesições em 
contrario. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1901.
Henrique Lagden.- Irineu Machado. 

Tabella demo.nstrativa 

Despcza 

Adespende1'-secom 70 
sargentos-a.j udan.-. 
tes,percebendo cada. 
um o soldo mensal 

·. (le 100$ de accord9 
· com a presente pro.~ : ,· 

Mensal Annual 

- posta .•.•• " , .. , .• , , 7: 000~ · 8,1:000$000 

Idem com 115 los sar~ 
gentos, percebendo 
cada üm o · soldo 
mensal de 90$000.. 10:3~0$ · 124:200$(100 

Idem com 232 2°5 sar
gentos, percebendo 
cada um o soldo 
mensal de 80$000. _ 18:560$ 222:720$000 

Differença do soldo á 
razão de 10&5 men~ 
saes <1 cada üm dos 
ll carpinteiros, ca
lafates que ficarão 
aggregados á pri
meira classe com a 
reorganiza ç ã o do 
quadro de accordo 
com a presente pro-
posta ..•.•.•....... 

Idein, idem para pa-: 
gamento a 20 enfer- · 
meiros que deverão 
ficar aggregados á 
segunda classe do 
-novo quadro, na: 
razão de lO$ men
saes a cada um, por 
terem sido -nomea
dos antes do decreto 
n. 3.234, de 17 de 
março de 1899, com 
o posto de lo sar-
gento e do accordo 
com · o novo pl10-
jecto .....•.......• 

110$ l :320$000· 

200$ 2:400$000 

Total. . . . . • . . . . . . . . . . . 434:640$000 

Receita 

Quantia que o Governo des· 
pendia com o antigo Col'· 
po de Officiaes Marinhei
ros para o pagamento de 
soldos antes do decreto 
n. 3.234, de 17 de março 
de 1899. ( Orçamento de 

1899) .... _ •.. · ..........• ! • .. 

Idem, idem com o pessoal 
das brigadas de a·rtifices, 
fieis, escreventes o enfer•
meiros na v aos •......•. ~ • 

Total. •..•.....•. -. 
Deduzindo-se ...... · 

', 

Realiza-se a seguinte eco
nomitt •• ~ .. ! • ! • ! ! • ~ ! , , .- ~ 

104:400$00q 

360: 160$000 

47ó:560$000 
434:640$000 

35:02~$000 
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Vn.e a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 129-1901 

Redaoçqo final do projeoto n.103 A, de 1900, 
. que equipam, para o effeito da percepção do 

·montepio militar, o pae decrepito ou in
valido, que na'o tiver out?·o ampa1·o, d nure, 
viuva ou soltei1·a, de official{aUecido ' 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o Para o effeito da percepção · do 

montepio militar, fica equiparado á mãe, 
viuva ou solteira, do offl.cial fallecido, .o pae 
decrepito ou invalido que não. tiver outro 
amparo. · ·· 

Art. 2. ° Ficam comprehendidos na pre
sente lei, resalvados, porém, os direitos 
adquiridos, os paes decrepitos ou invalidas 
que se não tiverem habilitado, de accordo 
com as disposições vigentes, para a .percepção 
do montepio militar, a contar de 28 de agosto 
do 189.0, data de sua creação. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em 
cont1•ario. . 

Sala das Commissões, 2 de agosto de 1901. 
-Guedelha Mourão,-Araujo Góes. .. · 

O Sr. Pr-esidente-Não havendo 
nada mals a tratar, designo para amanhã. a 
seguinte ordem do dia : · 

Primeira parte; até 21/2 horas ou antes: 
Continua.ção da 3a. discussão do projecto 

n. 104, de- 1901í autorizando o· Governo w 
abril~ ao Ministerio. das Relações Exteriores 
o credito da quantia necessaria,até,l50:000$, 
em ouro, para occorrer ás despezas com a 
l'epresentação brazileira na segunda confe
rencia internacional america:na, que se re
unirá no Mexi co; · 

2a. discussão ·do projecto n, 121, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito de 100:000$, supplementar ao n. 14 
do art. 2° dtt lei n .. 746, de 29 de dezembro 
de 1900; 

311 discussão do projecto n. 77, de 1901, re
lativo <1. emenda o1ferecida na 2a discussão do 
projecto n. 217, de 1900, autorizando o Poder 
Executivo a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito especial de 8:415$600, para paga
mento dos vencimentos ·do tenente-coronel 
Innoceneio Serzedello Corrêa, rGvertido ao 
serviço do.: exercito e de lente da Escola 
Militar, por acto legislativo; . . · 

3a discussão do projecto n . 67, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nisterio dâ Gnerra o credito extraordinarío 

de 4:806$630, para cumprh• a sentença M 
Supremo Tribunal Federal, que mandou pa·
gar -ào major Democrito Ferreira da Silvà! 
os vencimentos q_ue deixou de receber como 
lente, em disponibilidade, da ·Escola Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul , 

3a. discussão do projecto n. ~17, do 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha. o credito especüil de 
ll :760$, para pagamento do soldo ao :rice-al~ 
mirante Arthur Jaceguay, revertido ao
quadro effectívo da armada ; .. _ 

2a. discussão do projecto n. 43 A, de 19011: 
auwrizando o Poder Executivo a· abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
o credito extraordinario de 2:827$800, :parar 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa -de· 
Araujo, viuva do juiz de direito em disponi
bilidade bacharel Lindolpllo Hisbello Corrêa.· 
de Araujo; · . 

la discussão do projecto n. 304, de 1893~ 
autorizando o Governo a applicar em faro:r 
de D. Maria Adelaide Antunes de Abreu e 
outra, parentes consa.nguineas de Fr. Satur
nino de Santa ClaraAntunes de Abreu, pro
fessor aposentado do Gymnasio Nacional, já.. 
f'allecid.o; a disposição do art .27, hypothese 7a. · 
do regulamento que baixou com o decreto 
n. 942 A; de 31. de outt1bro de 1890 ; . · 

Ia discussão do projecto n. 11 A, de 1901, 
autol'izando o Poder Executivo a abrir um 
credito da q_uantia:de 2:638$045, ao Ministe~ 
rio da Fazenda, para pagamento de forr~ 
gens, aguá e objectos de expediente fqrneci~ 
dos pela Companhia das Aguas de Maceió, e · 
outros por conta do Ministerio da Guerra, 
durante os exercicios de 1894, 1896, 1897 e 
1898; . 

3a. discus~ão do projccto n. 204, de 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o :prazo 
concedido <1. Sociedade Montepio · Gerai de 
Economia dos Servidores do Estado pará. itl• 
demnizar o Thesouro Federal da -quantia 
de que lhe ó devedora, até que. essa im~ti..:. 
tuição regularize sua situação, podendo mes
mo releval-a do pagamento da importancia 
em que ficou alca11çada no anno de 1899 ; 

3a. discussão do projecto n .. 231 A, de 1900, 
elevando a 16 o numero de engenheiros che· 
fes de districto, na Directoria Geral dos Te.. 
legraphos, no exercicio de 1901 : .: 

3a. discussão do projecto n. 103, de. 1901, 
mar·cando os casos e a fórma (lu. revisão das · 
condemnações; 

Segunda parte, ás 2 1/2 horas ou antes: . 
Continuação da. gu 1liscussão do projecto 

n. 42 B, de 1901, que fixa as 1orças de tet1I'a -: 
para o excrcicio de 1902 ; . · 

Continuação da discussão unica da cmend~ 
do Senado ao projecto ns. 15 A e 15 B, deste. 
anno, que :fixa a força 111-WU.l vara o ex.erc~cio 
de 1902; · 
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. Continuação da 3a. discussão do pt•ojecto 
n. 46, de 1901, autorizando o Pode: Executivo 
à. abl'ir ao Ministerio da Guerra. o crcdHo ox
traordinario de 4:225$800, para pag,•.meuto 
do ordenado a que tem direito o almoxarife 
do extincto Arsenal de Guerra de Pernam
buco, João Climaco dos S<mtos Bernardes; 

·Continuação da 2a. discussão do projecto 
n. 2!7; A; do 1901, estabelecendo regras pa1•a 
a ad.iudicação de bens 11<1s execuções em 

. geral, com votG em separado do Sr. Azevedo 
Marques; · 

. Continuação da discussão unica do pat·ecer 
n. 14, de 1901, opinando no sentido de serem 
acceitas as emendas o.ffere;ldas na 3a dis
cussão do projecto n. 99 B, de 1900, que rcor-

. ganiza a Justiça do Districto Federal; 
· Continuação da 3a discussão do projectJ 
n; 203 A, de 1900, autorizando o Pedel' Ex-

. ecutivo a garantir os juros e amortização 
durante 15 annos, na importancia annua1 de 
7l :500.:\i, correspondentes ao emprestimo de 
650:000$, juros de 7 o f o, e amorti.zação de 
4 o f o, que effectuar ~ As~uciação do 4° Cen
tenario de Brazil, pa.ra o fim de construir o 
edificio destinado á Escola de Bellas-Artes; 

3a S3cções da Directoria. Ger<'.l, passando os 
cheí'e~ do turmas a chef"e3 de secção. desde 
que pr·eencham as dispo·üçõ2s regulamen
tares, e dantlo outras providencias ; 

2:1. discussão do projecto n. 94, de 190 I, 
autorizando o Podec· Executivo a contar ao 
2° escripturario do Thesouro Federal, Cy
riaco Antonio dos Santos, como tempo ele 
serviço o dec01•rido de 10 de fevm·eiL·o de · 
1879 a 26 de fevereiro de 1883, de 15 de uo
vemlJro de 1884 a 4 de setembro de 1889 
e de 22 de fevei·eiro de 1894 a .31 de outubro 
de 1895; 

Ia discussão do projecto ü. 74 A, de 1901, 
concedendo o prazo de mais um anno lle_ 
matricula aos ex-alumnos do curso supe
rior da Escola Militar do Brazil, desligados 
por motivo de reprovação em uma mesma 
materia. durante dons :J..nnos consecuti
vo.:~, com emenda. da Com missão de Ma.rinha 
e Ouerra. · 

L'wanta-sc a sessão :i.s 4 hora .o. 20 minu
tos <la. ta.rde. 

ACTA DE 3 DE AGOSTO DE 1901 

P1·esidencia (lo S1· ·. Ya.::r de Mello 

· la. discussão do projecto n. 113 A, di 1901, 
auk>rizando ·o Governo a abrir o credito de 
16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino de 
Souza Marinho os seus orllmudos, como .iuiz ~ 
de direito em disponibilidade, .decorridos de 
22 de abril de 1894 •~ :n de dezembo de 
1900; 

Ao meio-tlia procede-se á chamada, a. que . 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Agapito dos 
Sa.nws, Rodrigues Fer·nandes, Clll'istino Cruz, 
Nogueü·a. Accioly, Fra.ncisco S<L, Gonçalo 
Souto, Pereirc:L Reis, Soare,) Nci"à>, BL'icio 
Filho, Epaminondas Gl'<l,cimlo, Raymundo 1le . 
Mir,a.ndtL, Jovinia.no de C:u'VtLlho, Rodt·ignes 
Doria, Fausto Ca.rdo:-::o, Seabr<L, Felix Ga.~.pat', 
Satyro Dias, Alves Barhosi~, Adalberto Gni
ma.rã.cs. Pa.ranlws l'l'[nntcnegr•o, PinheiL·o Ju
nior, Nilo-Peçanha., Silva Ca.stt·o, Cus~odio 
Coelho, Pereira Limt.~. Aut\.llít~no dos Sttntos, 
M<~rtins Teixeira, Thcophilo Otton~ Bueno 
do Pa.iva, Alfredo Pinto, Cttrneiro de Re
zende, Leonel Filho, Henrique Saltes, Sabino 
Barroso, Manoel Fulgencio, Lindolpho Cae
tano, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, , 
Padua Rezende, Fet>tHtndo Prestes, Dino 
Bueno, C.sta Junior, Adolpho Gordo, Aze
vedo l\ifa.rques, Teixeira Brandão, Carlos Ca.
valcanti, João Candido, · Francisco Tolen
tino," Marçal Escobar, Vespasiano de Albu
querque, Alfredo Varella e ·Dtogo Fortuna: 
(52). 

2a. discussão do projecto n • 81 , de 1901, 
restabelecendo parn. todos os effei tos o deci'eto 

. }egislati VO D. 657, de 25 de 11 o vem bro de 
l~MJ; :' 

Nova discussão da emenda. do Sr. Horetlia 
Sá ao projecto n. 38 A, de 1901, que autoeiza 
o Governo a confir•mar, n.ttendendo ;\s noces
sarla:-.; vagas, no primeiro po'3to de offici;ü 
do exercito, os alferes graduado.> que tivel'om 
obtido as approvações plenas de que tr<üa. o 
art. 95 do regula.ment.o de 18 de abril de 
1898; 

Discussão unica d.o pro,jecto n, 102/ de lD01, 
autorizando o Guverno a conceder um anno 
de licença, com todos os vencimentos, ao_Dr. 
Manoel José de Queivoz Ferreira, pl'epwa
dor de physica d:. ~ Escola. Polytechnic;1, para 
tratar de sua saude; .. . 

Discussão unica. do pt•ojec!;o n. 242, de 1895, 
elevando a 100$ monsaes a pensão que per
cebe D. Cybêle de Mendonça ~ouza Monteiro, 
viuva do tenente honorario do exercito He-

. leodoro A velino de Souza Monteiro ; 
· Discussão unica do parecer n. 22, de 1901, 
julgando qu,e não devem ser acceitas as 
emendas o1ferecidas na . 2a. discussão do pro
jecto n. 23.2 A, de 1900, que autoriza o Poder 
.E~ecutivo a transformar as la, 2" c3a turmas 
4a S11b·D~rector~<~ ' dos Correios em )"7 ~a Q 

Deixam de comparecm• com causa p:trtici
pada os Srs. U1•bano Santos, Julio de Mello, 
Carlcs de Novaes,A.ngelo Neto, Luiz Gualbet•
to,Gu.stão da Cunha, José Boiteux,Sá Peixoto, 
Pedro Chermont, IncFo do Bt·azil, Serzedello 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:21- Página 2 de 3 

SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1901 

Corrê<t, Luiz Domingues, Gaedelha Mourão, Hoje nã.o ha ·sessão. 
Cunha Martins, João Lopes, Frededco Borges, 
Tl'inda.de, Camillo do Hollanda, Silva Mariz, Designo para segundêJ.-fcira, 5 do corrente, 
Br·mirlo Coutinho, Celso de Souza, Gomes de a seguinte ordem do rlia: 
ll'lattos, M<tlaquht~ Gonç,<.üves, Moreim Alves, · Continuaçfí,o da :Ja. discussão d.o projecto 
E~rr:.c;·aldlno Bant.leil·<i., Cornelio da Fonseca, n. 104, de 1901, autorizando o Governo a 
.Est<tcio Uoimbr;.l,, Elpitlio Figueiredo, Castro abrir ao Minh;terio das Relações Exteriores 
Rebcllo, Noiva, MHton, FrancisC'b Sodt·é, o credito da quantia nece:>saria, até 150:000$, 
Paula Guimarães, Vcrgne de Abreu, Augusto em ouro, para occorrer âS despezas com a 
de Fl'cita.s, Marcolíno ·Moura, Dionysio Cer- ;rcpresentaç:ã.o hrazileira na segunda confe-: 
queim, Celso dos Reis, Sampaio Furraz, Raut rencia internacional americana, que se reu-
Bar·roso, _ Ma.rtinho Campos, Pereira dos nirá no Mexico ; -
Sa.ntos, Rangel Pestana, Estevão Loho, Vi- 2a. diacussão do . projecto n. 121, de 1901_, 
l'iato Mascarenhas, Francisco Veiga, Ildefonso autorizando o Poder Bxecutivõ a abrir ao 
Alvim, Penido Filho, Esperidião, Nece:1io Ministerlo da Justiça c 'Negocio~ Interiores o 
Távares,Mayrink,Silveira Drummond,Arthur credito de 100:000$, ::;upplementar ao n. 14 
Torres, Rodolpho Paixão, Mira.nd.a Azevedo, do art. 2° da lei n. 74Q, do 29 de dezembro 
Gustavo Godoy. Domingues de CRstro, Valoi::l de 1900 ;. _ 
de Ca.;;tro, Pa.ulino Cal'loi:\, Alfredo Elli,;, Xn.- 3" discussão do }1f'ojecto n. 77, de 1901, 
vier de Almeida, Ovidio Abrantes, Xavier l'Ol<l,tivo á ·emenda otlerecida na 2a dis- . 
do Valle, Paula. Ramos, B<trbosa, Lima, Fran- cussão do projccto 11. 217, de 1900, autori
cisco Moura, AngeLo · Pinheiro, Victoríno za.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
Monteiro, Pinto da Rocha e Cas.;;iano do terio da Guerra o credito . especial de 
Nascimento. · 8:415$600, para pagamento dgs vencimento:;~ 

E sem causa os Srs. Carlos Marcellino, AI- do tenente-c01·onel Innocencio Serzedello 
buquerque Set·ejo, Qabriel Salgado, AI·thur Corrê<t. revCI•tido ao se1•viç~o do exercito e 
Lemos, Antonio Bastos, José Euzobio, Anizio do lente d<.~ Escola. Militar, por acto legisla- . 
de Abreu, João Gayoso, Joaquim Pires, Ray- ti vo ; 
mundo . Artlmr, Thomaz Accioly, Virgilio 3a. discussão do pt•ojccto n. · 67, de 1901, 
Brigido, Scr·gío Sa!Joya, Augusto Severo, n.utorizanuo· o Poder .Executivo a abrir ao 
Eloy de Souza, Ta vares de Lyra, Lima. Filho, MinistcPio da Guorl'a o credito extraordina, 
Teixeira de Sl.i, João Vieira., Pereü·ade Lyr<L, rio do 4:800$6:30, para cumprir a sentença 
Pedro Pcmamhuco, AJl'onso Costa, José do Snpromo Tribunal Federal, que mandou 
Duarte, Araujo Güos, A t•t•oxeUas G;.~l viio, pagtLl' a.o nmjol' Dcmocl'ito Ferreira da Silva 
Sylvio H.omero, Tosta, Manoel Caetano, Eu- oi:l voneimontos quo doixon de receber como . 
g·onio Toul'inho, ROllrigues Lima, Tolcntino lento, em disponibilidade, da Escol<t Militar 
tlos Santos, Edmu•do Ra.mos, Gttl1lino Loreto, do Estado do Rio Grande !lo Sul ; · 
José Monjardim, .Tos<í Ma.rcellino, Her·cdia. de 3" discltssão do projecto n. 217, de 1900, 
Sá, Irincu Ma.chado, Henrique Lagdcn, Nol- autorizando ·o Poder Executivo a abrir ao 
son de V<M)concal!os, Oscar Godoy, Augusto Ministet•io da Mal'inha. o credito_especial de 
do Va.sconcollos, Sá Freire, Barros Franco 11:760$, pal'a 11agamento elo soldo ao vice
Juuior, Antonino Fialho,- Deoclccia.no de almirante Arthul' Ja.ccgua.y, revertido ao 
Souza, Lourenço Baptista, .Alves de Brito, quadro eJfectivo da armada; 
Julio Santos, Oliveira Figueiredo, Joaquim 2a 11iscussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
Breves, José Bonií'c'\cio, João Luiz, Monteiro autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
de Barros, Monteiro da Silveir<1., Francisco Mjnisterio da Justiça e Negocios Intedores o 
Salles,. Adalberto Ferl'az, _ Lamounier Godo- credito extl'aordinario de 2:827$800, para 
fredo, Antonio ·zacharias, Landttlpho de Ma- pagamento a D. Eugenia. Torreão Corrêa de 
galltãcs, Carlos Ottoni,Nogueira Junior, La~ Araujo , viuva do juiz de direito, em dispo
martine, Moreira da Silva, Oliveira Braga, nibilidade, bacharel Lindolpho HislJello Oor-
Buenod~Andl·~da, Joa,quim Alvaro, Edmun- rêa de Araujo; · . 
do d<:t Fonseca, Luiz Piza, Ca.jado, Cincinato la dis~ussão do projecto n. 304, de 1893,
Braga; Ara.ujo Cin·tra, Hermenegildo de Mo- autorizando o Governo a applicar em favor 
raes, Benedicto, de Souza, Lindolpho S~rra, de D. Maria Adelaide Antunes de Abreu e 
Manoel Alves, Alencar Guimarães, Lamenha outra, parentes consangujneas de Fr. Satur
Lins, Soares dos Santos, Germano .Hasslo- ni.no do Santa Clara. Antunes de Abreu, pro
cher, Francisco Alenca,stro, IUva.davia Cor- í'ossor aposentado do Gymnasio Nacional, já. 
rêa, Aureliano ·· Barbosa e Campos Car- fallecido, a disposição do art. · 27, hypothese 
tier. · · ' 7° do regulament:> que baixou com o decreto 

· . . n. 9.42 A, de 31 de outubro de 1~90; 
· O Sr. Presldent.e- Respondora,m la. discussão do projecto n. 11 A, de 1901, 

;.t chamada apenas 52 Srs. Deputa.dos. . au:toriza.ndo o Poder Executivo a abril• um 
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· credito da quantia ele 2:638$045, ao Minis- 22 de abril de 1894 a 31 de dezembro de 
terio dn, Fazenda, para pagamento de -for- 1900; 
ragens, agl1a e objectos de expediente for- 2a.discuss~o do projecio n. 81, de 1901-, 
necidos pela Companhia das Aguas de restabelecendo para todos os etfeitos o decreto 
Maceió e out,·os, por conta do Ministerio da legislativo n. 657, ele 25 de novembro do 

: 'Guerra, durante os exercícios ele 1894, l89ô. 1899; 
1897 c 1898; Nova discussão da emenda do Sr. Heredia 

3a disctissão do pro,iocto n. 264, de 1900, de Sá ao projecto n. 38 A, de 1901, que auto
f!.utorizando o Governo a proroga1' o prazo riza o Governo a. c~nfirmar, attendcndo ás 

·-_ concedido á Sociedade Montepio Geral de nccessaritts vagas, no primeil~o posto de offi
.. Economia dos Servidores do Estado para in- cial do exerciw, os alferes graduados quo 
. demnizar o Thesouro Federal da. qua.ntia. do tiverem obtido as a.pprovaçõos plenas de quo 
·que lhe é devedora, a.té que essa instituição trata, o art. 95 do regnlltmento de 18 de a.bril 
regularize su~ situação, pqdendo mesmo ro- de 1898; . 
leval-a do 1mgamonto da iinportanciu. em Discussão unica do projecto n. 102, · de 

,que ficou alc<~nçad~t no anno de 1890; 1901, autorizando o Governo a conceder um 
3"' discussã,o do }Jrojecto n. 231 A, d,e 1000, anno cle·Iicença, com todos os vencimentos, 

e1evàndo <~ lG o numero <le engenheiros che- <W Dr; Manoel José do Queiroz Ferreira, pre
':fcs do districto, na Diroctoria C:lera.t dos Tele- parador de physica da Escola ' Polytechnica, 
graphos, no exercício do 1901 ; p<\l'a. tra.t.a.r .de sua. sa.uda; 

_3a. discussão do projccto n. 103, do 1001, Discussão · unica do :projecto n. 24~, de 
marcando os casos e a fôrma da revisão <la.s 1895; elevando a. 100$ mensaes a pensão quo 
condemnaçõcs. percebe D. Cybele de Mendonça Souza Mon
... Segunda parto, <ts 2 1/2- horas ou antes: tciro, vi uva do tenente honorttrio do exer-. 

Cori.tinuaçü.o da. 3"' discussão do projecto cito Heloodoro A velino de Souza. Monteiro ; 
n. 42 B, (le 1901, que fixa as forçu.s de torra. -Discussã,o unica do pttl'ocer n. 22, de 1901, 
para o exercício do 1902; julgando que não devem ser acceitas ns 
· Continuação da. discussão unica da, emenda emendas offerecidn.s na 2a discussão do J?l'O

do Senado ao projccto n. 15 A c 15 13, (leste jecto p. 232 A, de 1900, que a.utoriza. o Pod.er 
anno, que fixn. a força navn.l para o oxerctcio Executivo a trn.nsfarli1ar a .. ':! 1n, 2a. -~ 3a tur
de 1902; - ma.s du. Sub-Dü•ectoria. dos Correios em P, 2a 

Continuação da 3a. discussão do projocto e 3a secções da. Directoria Geru.l, passando os 
n. 46, de 1901, autorizando o Podm• J~xecutivo clwfes de turmas a chefes de secção, desci.e 
a abrir ao Ministerio da. Guerra o credito quo preencham . as disposições reguhmenta.

. extraordinario de 4:225$800, p:tl'tt. pagamento res, o dando outrn.s providencias; 
·do ordenado a q1,1e tom direito o almoxarifo 2a discussão do projecto n. 94, de 1901, 
do oxtincto Arsenal de Guerra de Pernam- autorizando o Poder Executivo a contar ao 
buco .João· Climu.co dos Santos Bernardes. 2° escriptural'io do Thosouro Federal Cyriaco 

Continuaçiio da 2o. discussão do projecto Antonio dos Santos, como tempo de serviço o 
n. 27 A,-dc 1901, catrtlJclecondo regras para decorrido de lO de fevereiro de 1879 <t 21::i do 
a adjudicaçfí.o do bons nas exocuç:ões em go- fevereiro de 1883, de 15 de noV'embro de· 1884 
ral, com voto om SCiltt.rado do Sr. Azevedo a 4 de setembro de 1889 e de 22 do foveroil·o 
Marques ; - de 1894 a 31 de outubro de 1895; 

Continuação da discussão unica do parecer 1o. discussão do projocto n. 74 At de 1901, 
n. -14, de 1901, opinando no sentido de serem concedendo. o prazo do mais um- n.nno de 
acceitas as emendas ofl'erecidas na 3o. clis- matricula aos ex-alumnos úo curso superior 
cussão do pro.jecto n. 99 B, de 1900, que re- da Escola. MHlt.ai' do Bra,zil, desligados por 
organiza a Justiça do Districto Federa~ ;. motivo de reprovação en11,1ma. m~sm~ ma-

Continuação da 3a. discussão do projecto iieria dlll'ante dous annos consecutivos, C()'!U 
n. 268 A, de 1900, autorizando o Poder Exe- omend<t da Comrnissão de Ma,ripha. o Guerra; 
cutivo a garantir os juros e amórtização 2° discussão do projec~o n. 120, de 190'1, 

'durante 15 annos, na tmportauciu. ànnual.de autorizando o Governo a abrir . ao Minis-
71 :500$, correspondentes . ao emprestimo de te rio' da Guerra. o credito, extraôrdinario de 

. , 650:000$, juros de 7 o/o, _c a'!llot·tizaç~o de 2:401$800,. para :p~gainento a()· marechal José 

.. 4 °/o, que e.ffectuar a Associação do 4° Cente- de AJmeid;;t · ~arreto, em, vü•tudc de sentença 
_..-. nario do Brazil, para o ftm de construir o do Supremo ;rribt~nal fedei'al. 
· -. ed~ficio destinado .á _Escolq, de _ Bella.s-Artes ; 

· 1 a. discussão do projecto n. 113 A, de 1901, 
- ~ autorizando o Governo. a (!.'\;>rir o credito de 
J,~:060$ para 11aga.r ào ' bachar~l Umb~lipo de 
Sou;za ~~rinijo os seus ord~p.ado~, cQmo juiz 
de d~reito em disporiil,lilidade, decorridos de 
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67"' SESSÃ.O EM 5 DE AGOSTO DE 1901 

P1·eside1zcia dos S1·s. Vaz de Mello (P1:esi
dente) Lu-iZ Gualberto ( 4° Sec1·et.al'io) e 
e m·los ~e Novaes (to Sac1·etario) . 

4T 

quo em (luas sessões tem proferido, sobre o 
assumpto, 

S. Ex. i;em estudado a questão, nã.o só 
pelo · hdo constitu<~iona;l das conveniencia.s 
n <~cion ~ ~c3, co1no peJo ] ;},do financeiro. Com · · 
tn.J brilhantismo se tem havido que o orador 

Aomrio-dia, procede-se á chamada ;J, que se sento timiclo, t mto mais (lll<),nto, ao pedir 
respondem os Srs. Vaz de :Mello, C<11·los dq, a palavr<t, nã.u inu.ginava que o seu illnstre 
Novaes, Angelo Neto~ Aga.pito dos S ;,~ntos,. colleg;L déssc bl dcscnvolvi.mcnto <í.s suas . 
Luiz Gualbcrto, Carlos Mt~rcellino, Albuqner- considerações. _ 
quo Serejo, Se!'zedello. Corrêa.' .Rodri,g-ues Espor ~va que este discurso provocasse a 
Fornandc8, José E~1zeh10, Chr1stlno Qr~lZ, defor:u. do Governo, porque clla, se ünpunha; . 
cunha, Martins, Anizio de Abt·cu, Nogumra deu,nte do effcito quo o discm·so peoduzia. · 
Accioly, João Lopes, SOl'Kio Su.b~ya., Gonç~~lo ( A1Ja1·tes dos Srs. S co.bnl c Se1·.zedeUo 
Somo, Pereira Reis, So<~res Nctva,, Ca.mtllo Con·êa.) 
Hollanda Ermirio Coutinho, Colso tle Sonza., · li'olg<~ de voe })Olas Ut)Chtt•n,çües de seus · 
TeiX:eií;a 'de St~; ·. Bricio Filho, Coenclio da, collog;•,s que este projccto vae 1;cr la.rgo do- · 
Fonseca,,Julio de Mello, Pcdró Porml,mhuco, lmte. -
Affonso Costa., Epaminondas Grn,cindo, Jovi- · Si no projecto est{L cn1ponhada a homa do 
niano de Carvalho, Rodrigues Doria~ Sylvio Govomo, acim;1, dolb cs1;;t a, honr<.t nn.cional. 
Roméro, Sea.bra, Milton, Tosta., Felix. Gaspa r·, NiLo é com. os1nnjamontos d.est<J, m·dcrn 
Eugenio Tomipho, Satyro Dias, ;Uves B:tr- qnc o Br;~zil da1·;\, ao sons credores prov<~S üe 
lJosa, Paranhos Montenegro, Galclmo Loroéo, honradez. 
Pinheiro Junior, Augusto de Vasconcell.os, Nad<.\ justifie~1. o Congresso Pau-americano. 
Deocleciano de Souz[t, Aureliano tlos_Santos, Houve um primeiro Con()'resso tleste 
Martins .Teixeira, Oliveira, Figueh·edo, Mon- · gct~oro, convoeado pelo g-ovorn~ dos Estados
teiro de Barros,Carnoiro de Rezende, Leonel Un1dos c quo so ronniu crú ·washington. 
Filho, Mu.yririk, Manoel Fnlgencio, Lintlol- . Que resultou 1le bem .~ Até hoje se ignora; -
pho Caetano , Nogueira Junior, E(lua1·do Pi- <~penas ~onselhos, rccpmrncndações que nem 
mentel, Padua Rezenue. FernancloPrest.es, S19,UOr íoram accoitos definHiv<tmente e que 
Dino Bueno, Bueno do And.ratb, Luiz Plza, vao agora, de novo, ser sujeita,s á discussã.o 
Azevedo Marques, Manoél Alves, C<trlos c cot'J·ocção deste Congresso. 
Cavalcanti, Paula Ramos, Fmnci~co Tolen- Pedi~ t~ pata.v!'a, cp1anúo . o nobre Deputado · 
tino, Marçal gscobar; Vespa.siano llo Albn- l?eio D1~tPwto Fc~oL'al aflirmavn. ctue a Ca-
querque e Campos Cartim•. n~<LL'<L. na.o r.onhccw, as thcscs que iam sm· 

Abre-se a Hcssão. dt~ent.uh~~ no Uongl'esso do Mcxico. .. 

Sito lidas o som dolmto :tppt•ovi.uh~ as 
ac1i<.ts da Hassão ti e 2 o a (lo clíi.t :3 do em·· 
ronte, · 

ORDEM DO DIA 

E' annuncia(ltt a. continllu.çf~J ôa 3o. diseus· 
são do projccto n. 104, do 1001, autorizando 
o Governo a abrir u.o· Ministerio. das H.ela· 
ções· Exteriores o.cred,ito da quantia ncccs
saria até 150:000$, em otüo,. pu.ra occorrer 
ás despezas com à representação brazileira 

. na segunda confet•encia internacional ame-
·ricana, que se reu'nirá no Mexico. · . 

O Sr. ~aldino Lor_;t~-Peço a 
:pal<.wra. . , _ , 

. Tonúo (lo eombtLter o projecto, não qneria. 
tnll.n•t•omprw o nobt·o collegn p<tl'it dizcn• quo 
uo L'<datol'io .do St·. Ministro <hts Itela.ções Ex.~ 
t,m•!ut·o~ ltu.via, rot'Ol'C!lcias <to assumpto. 

Uon!.tnua.mlo ;~ ou vu· o nolm~ Deputado per· 
echou o ltlcatwo das suas oiJsoL·vações. S. 1i;x. 
conhecia po1•foita.mentc a. qücstão e bem 
assim os documentos annoxos <to relatorio. 

O que S. Ex. ignora e o que a Camara 
tambem ig-nora, é como vão ser resolvidas 
as.questões propostas. , -

E como· não teem ~alo r· os ti-atados cele- . 
brados contra o direito constitucional, o 
·nobre Dep_utado queria impedir que se inte·r
pretasse a - votação do c1;edito, como appro~ 
vação prévia ás soll!ções das thescs. 

Bem póde viL· a· ser uma inutilidade- essa. 
conferencia pan-a.mer lcana. . 

As questões theoricas {jue forem r~solvidas 
o Sr. President.e-Tem a pala- lá teJ·ão resultado . pratico, como aconteceu . 

vra o N obro Deputado. - com o arbitl'<tmento discutiu o-na primeira 
' . . conferencia, Ifa de Washington. ' . ' 

O Sr. Galdlno Loret.o não vinha O orador faz largas considerações a . re-
pr·ep.arado pttra discutir o projecto, desde speíto da qu~stão de li~ites. entre a Rep:u
quanclo cabia ao seu illustre collega o Sr .' blíca Argentma, e o Brazil, .dlz que: Q Chlle 
r.,;n.on 1\A',.,"h!\An r>ont.inna:r O bello discurso _não Se oppõe, nern . em theset aO arbitra .... 
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·48 ANN AES DA C AMARA. 

mento, querendo apcm~s <•.doptal-o em pon
tos rostrictos. 

Assim é que o Chile, 1.cndo divergido da 
Republica Argcntim~ sobro a fór·m ~ ·. 1lc sol
ver ;•, conten1la, si adopta.ndo ;•. linha que 
corre pelos cimos mais nltos, si <L que coin
cide COIU O d·1:vortium WJUa1·ttm, julga estar· 
pleitea.mlo o seu 1 lircito. · 

O Brazil, conclue o orador de su :-.s ob3cr
,v<•.ções, não se deve envolver ne::;s:) pleito, 
onde não estão em jogo os seus interesses. 

Assim parece ;1,0 o ~·ador que se trata do 
uma despeza que além de avultada. e inutil. 

Segue, ness;•, q uostão, o excm])lo do SI'. 
Serzadello Corrê<•. que, a <le~poito (i;l. sna. re
conhecida dedicação <',o Governo, aind;•, ha 
pouco tempo, do ;•.lto da tribun •, d<L Ca.m n·.•., 
.combateu um credito insignificante, em todO 
o caso jnferior ''· cinco contos, a pre.tcxto de 
que o di11heir·o d.o povo não pod.ia ser gasto 
inutilmente. 

Não é só o BrP.zil o paiz em que os trata
dos ncces.:;itam dn. a.pprova.ção do Congre Jso 
Nacional para terem Vitlitlade. 

O que dizem o.:; internacionalistas é q uc 
par<~ r.ontractar é preciso ter poderes c,por
tanto, o que decidir a. Conferenci<•. do Mexico 
não pôd.o ser obrigatorio sem a appt•ovação 
do Congresso. 

Que o Governo tenli(L toumdo o compt'O· 
.misso de concorrer ito Congresso- Pan-t~meri· 
cano, isto não parece que envolva u, honN 
nacional, omqwmto o Co11g'!'esso Nacional 
não a.pprova.t• a,s medidas tomadas na con{il
rencia., e, domais. tal compromisso de rapro
sentação estn.ria dependente dos meios neces
sario's que agora sa solicita no projecto. 

J:í, a palavr<~ <lo Governo empenha 11 hon· 
r;~ nar.iona-1 I E ao Congresso Nacional nem 
ao menos lhe quot• dar })otlor·es para d.izor 
si c~ util, 011 IJ do v;~ntagom pat'it o paiz este 
Congr~esso, ao qual se propõe a revisão das 
conclusões da conlereneia. de \Vashingtou, 
como amanhã se propoi•;i. a I·evisio das deste 
congresso, ''·um outro que fót• convocado ! 

Basta esta consid.eração para provar a 
inutil~dade do projecto. . 

o progrmna da. primeirt.~ conferencia está 
descripto nos seguintes ~ormmJ : conservar 
a paz e foment<Lr a prosperidade dos diver
sos Estados Amerieanos. (Suspe,nde-se a ses
são.) 

Suspende-se a sessão ·~ · 1 hora e 50 mi
nutos da tard.c. 

Rell.bre-.se u. sessào ás 2 horas da tarde. 
Compal'ecom mais os Srs. Urbano Santos, 

Gabriel Salgado, Ant.onio ij,astos, Arthur 
Lemos, IncHo elo Brazil, Luiz Dominguos, 
GuedeUm Mourão, João Gayoso, Joaquim 
Pires, T~Ç)maz Accioly, Francisco Sá, Fre
del'ico Bo1•ges, Augu~to Severo, Tavares de 

Lyra, Pereira d.e Lyra:. Moreira Alves, Es
meraldino Bandeil·a, Jose DuartC', Araujo 
Góc-:,' Art·oxcllas.Galvão, Raymundo de Mi· 
mnda, Fausto Cardoso, Casteo Rebcllo, 
Noiva,, August!) F1·ança . . Manoel Caetano, 
Pc.tuhL Guim<t:·ã.cs, Atbübcrto Guimarães, 
Augu~.!to do . Freit<ts, Rodl'igucs Lima, To
lcntino dos Santos, Heredht tle Sá, Cel;:;o do~S 
Rei::; , Il'inou M;tchado, IIcni'iquo Lagdcn, 
Nelson de Vasconcello . .;:, Oscar Godoy, Raul 
B<tl' :oso, Pcreil'<t Lili.m, Julio S<tn ~~JR, Theo
philo Ottoni. FeancisJo Veig<t, :l\1ontci'I·o da 
Silveü·<t, Bueno de Paiva, Ad<tlbcrto Fern.tz, 
He :wiqne Saltes, L<tn.Julpho . do' Magalhães, 
S<Lbino Rtrro::w. Cal'los Ottoni, Oleg;n·io M<L· 
ciel, Costa Junior, Adolpho Gordo. Edmund:J 
t.l<t Fonseca,, Caj;.do, Cincilmto Br·aga, Amujü 
Cintra, Teixeil•;,t Brandão, Ovidio Abra.ntc::;, 
Benouicto (Je Sou:r.<L, Lindotpho Serra, Xa
viet• 1lo ViLLic, João Candido, Alencat• Gui
ma . i:í.es, L<uncnh<L Lins, B<H'h)S<.L Lima, 
Soa :·cs dos . Sa.ntos, Gorma.no H<Ls,,locher, · 
Franci ;co Alenca~tro. Vic1m·ino Montoii·o. 
Rivttd<tvi<L Cul'i'ê.L, Alft'eLb V<LL'Cll<.L c Diug-t) 
Fortuna. 

Dei:mm tlc eomp;tt\müt' eom eaus:.L ptLt·tid
patl;t os ~rs. Gast.ào th Cunha, José Boiteux, 
Peui'O Chm·nwnt, Trindade, Silva l\larlz, 
Gomes de .Mattu;.;, 1\Ia.l<tqui<t::; Gonçalves, Es
ta.cio Coimbra, Elpidio li'iguoil'Odo. Francisco 
Sodré, ,Vor·gne du Abreu, MiLJ'cotino Moura, 
Diony.·do CtH•yucit•a., Stwtp:do Fot•raz, MaL'..:. 
tinl1o Campos. ~ilnL Ca.stt·o, Porcit'<L dos 
~a.ntos, Ba.ngol Posmna., Jo:;tr.vão Lobo, Yi
riat > Ma~ca.rrmha.s, Iltl<'l'onso AI vim, Ponido 
Filho. All't•cdo Pinto, Nceosio Tavares, Sil
veira. Drummon!l, At•t,hm• 'forros, Miran1la 
Azovo<lo, Gustavo Godoy, Domingnes de 
CastPo, V:Llois do Cnstt•o, Paulino Carlos, 
Alt't•ed.o Ellis, Xaviot• de Almeida, Fmncisco 
Mom•a,.Angeto Pinheiro, Pinto da. Rocha o 
Cas~ano do Nascimento. 

E som cau~:.~. o; St•::;, Stl Poixoto, Raymundo 
Arthur, Virgitio Brigid.o. moy do Souza, 
Lima, Filho, João Vieira, Eduardo Ramos, 
José Mon,jardim, .José Maecellino, Sá Freire, 
Barros F1·anco .Junior, Antonino Fialho, Nilo 
Poçilnha, Lou1-.~nço Baptista, Alves de Brito, 
Custodio Coelho, Joaquim Breves, .Josê Boni.
facio, .João Luiz, Espel'idião, ·Francisco SaHes, 
Lamouniet• Godof'rodo,Antonio Zacharht~, Ro
dolpho Paixão, Lttmartine, ·Moreiea da Silva, 
Oliveira Br<tga, Joaquim Alvaro, Herme1ie-. 
gildo do Moraes e Aureliano Bâ1·bosu. 

Coatinúa a 3a. discussão do pt•ojecto n. lO i, 
de l!JOI, uutorizando o Governo a abrir ao 
Ministerio dn.s Relações I~xteriores o credito 
da quantia necessaria,a.té 150:000$, em oúro, 
para occorrer às despezas com a repr•esen
tação brazileil'il, na segunda conferencia. in
iernaciona.l americana, (1ue se reunirú. no 
Mexico. 
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O Sr. Presid.ent,e- Cont.inütt com nario desenvolvimento do continente amef'i:. 
a pahwr<t o Sr. Galdino Loreto. cano. Não Cl'ê que appareça para ella um 

.fo~ué de nova especie, que faça parar o sen 
O Sr. Galdino LoretQ (conti- progresso. 

mtando) não tem em mãos o progr:1mm:1 Poderá lutvel' mollificações -na sua carta 
completo -do Congresso Pau-Americano de politica, como houve _em 1870, na guerra 
wa.shington. Mas a minuta das resoluções russo-turca, e, agom mesmo, falla-se na 
que vae lêr inostrar<t ;l, inutilidade daquelh moclificaçã.o da Bulgaria. A· civilização da 
conferencia. Europa, na sua opinião, é a mesma da 

Entre os fins a que se destina o futuro Amorica. Volta a discutir directamente. o 
congresso está o de fazer adoptar o sy:)tema projecto. 
metrico decimal pelas nações que, acaFo, .A commissão. de communicações do Paci,;. 
ainda o não tenham adoptado. · fico pediu ao Congresso Pan-Americano que 

Isto em nad<t aproveita ao Br·azil, que já foi~lO!lte as eonm1uni~ações postaes, telegra ... 
adoptou este systema de mcdichts. phwas, etc. Isto n~o passa de uma in- • 
·Aproveita a octmsião para fàzer diversas utilidade, pois que já ha. uma União Pos

considerações sobre o exclusivismo do Con- tal Internacional. E' um pedido platonico. 
_gt•csso Pau-Americano, exclusivismo contra Si não houver cordialidade entre os ·patzes 
o qu~~l se -manifesta. do ;Pacifico, aquellas communicaçõcs, é 

Interessa.nte é hmbem uma das recom- claro, não po(lerão ser feitas. Este pedido, 
mcndações da conferencia de Washington, como muitos outros, ficará lc~ttra morta. 
rfé que se· deve estabelecer um<~ linha de na- A commissão" de communicações do golfo 
vega.ção a-vapor, ou mais de uma, entre os do Mexico pede ao Congresso a fomen
Est.ados-Unido.; c o Brazil e o Itio da Prata. tação de viagens do- communi'Mções entre os 

Quando se deu aquella conferencia, em que portos do mesmo golfo. 
tal resolução tomou, havia uma companhia Para isto, porém, não é necessario fazer-se 
Htzenilo aquelle recommendado serviço de um congresso internacional, mesmo porque 
mwegação. Pois logo depois o serviço foi poucas nações teem interesse nisto. Os in
interrompido, suspendendo a companhh~ a:-.1 teressados que cuidem o resolvam a questão. 
viagens dos seus tran:-:~atll.mticos. A commissão do regulamento sanitario 

Si 1bssom cousa séria <~s recommendações quiz tambem fazer o sou pedido ao con
tht conlorcnciú. de W<'.sbington, cabia aos go- grosso e solicitou que o;:;to adopte o quo 'ficou 
vcpnq,s dos paizes interessados naquella na- estabelecido mt bonvonção · sanitaria inter .. 
vcgação recommondach~ srtbvcncionnr a eom- nacional, realizadu . .no Rio do Janeiro em.-
pa.nhia., <tfim do que ella pudesse continuar o 1H87,ou o (JUO rmwlvou o Congresso Sanitario 
:-.~m·vino. ' do Lima, em 1888. Penso quo l.ratados d.oslia 

AtlÍnna a inutilidatlc tlos congressos pan- ntt1iureza melhor prova.m feitos dirocta.
a.mcriettnos o podol'ia, si o quizesse, conl;cs- rnonto ontl'o a.s nações intot·o~sado.s o nós j1~ 
1.a1• eom os propl'ios dados historicos. Bas- 1;cmos <Llguns. A commissão do direito intor
tn.r(L lembrar que ·uni tlos primeiros foi o do n:wional recommcndou :to congt•os~o pat•tr. 
P<tnam:i., om que fig~tra.ru.rn varitts n:tçuos c1uo incHe c.i.s nações <tccoita.rom os pt•inciJ.):.,lS 
<tmericanas, o do qual não ttdvoiu 11 menor de dit·eito internacional osli<tholccidos em 
resultado p1·atico. Igual oll'cito teve tambom l8Htl no Congt•csso de Mon&ovidêo, dando-lhos 
o rte.Washington. . . um pmzo de Ulll· anno p;~ra doclu.rar si ac-

Oita vat·h~s roconnnenlla.çõcs dostu con- eeitc.un ou não. Censura quo ostc.tlletoça. um 
gresso, nomoadu.mente . a 2a. e a 41

', para prazo, e um prazo tão curto, para se tomár-
eoncluir que as resqluções tomadas em um resolüção tão importante. · 
congresso internacional sobre communic<t- Não procede este argumento do honra na
Qõcs de portos e· sobre pla.nos de viação cion<~l empenhada, quando se trata do com
fm't'ect, de paizes limitrophes com o Br·azíl, o promissos· internacionaes. Est<i. ainda bem 
que se afastaní das conveniencias naeionaes, vivo na memoria da Camara ··o caso do ac
não })Otlem ser julgadas nem viaveis; nem cordo Carvalho-Ma.ragliani,o qual, apezar do 
nxcquiveis. Não. que1• dizer que t~pplauda o approvado já em dua.s d.iscussõess, é re,jei
isolamento do Brazil, mas preferiria um .ttt,do na .terceira,por assim o exigir, em altos 
congPosso do todas as nações civilizadas, um brados, a opinião nacional. · 
congresso .eueopeu, porque, do contrario, Record~t as suàs opiniões constantes ~o um 
sori.a o isolamento <le um continente, uma discurso que proferiu em l89G. quando se 
preoccupação suhol'<linada. a accidentes geo- tratava da questão das. imlomnizações. 
gra.phicos, coiüo se pretende 1\.l.Zei'. Esta pt~r1;e do sou discurso vem dcmons-

R.espontlondo a um apn.rto do Sr. Fausto if!•m• que, reprovauqo a conducta do Go
Ca.rdoso, o o1•adoe diz que não a.credita neste vHrno actun.L, usando llo direito do expulsão 
estMionamento da, Europa ante o extraordi- ou dessa .attribuição que suppõe ter, não. so 

., Carnara. V. IV ] 
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n1ani~esta, em relaçào ao CJ,so- que occ~orreu' Eu mesmo, ern tGrceiPas, discussões tenho 
ha pouco ; quer dizel' que :•. cito l'c:::pcito j:i l'eito discursos contint.ianclo com a, pi.tlavr<.t 
tinhá. 011inião a:::som<\tL~. cb long-;1, cLt.til. do nm dia pttl'<~ o olitro. · 

Assim, l}ào ê o cc~:::o a.ctu,•,l tgte h·:t ponco V. Ex. com este seuprocedimcuLo pa,l'ecc 
Yl'lrificon~ da expulsào de um nacional, quo querer inicEi.r unlêl. rn·axb ·novu.,q1te é um ar
-~i'tL julgado cstrangeil'ci, (JLLG- o o1·atlorprc- roxo c't liJJcrdadc de tt'ilmnp,; 
• tend<.L eitrtr e vo1'1JCI"l:l,l' neste momento por ' Assim, Sr. Pr~siclpnto, pergunto a- V. Ex., 
-<Jtialquol' inKi)il',l,ç-fi,o llo oeca.si.rw. porque essa. noviCiado~ · · 

Nã.o; 0 quo 0 or<tdot; ~._~nm· dize~ 0 isto : a E' pressa dô crccllto '? 
· t 1 d c , · - -· Entilo V. J~x. sacrifica o direito de p~~la~ os ,a. tora, apczar a nossa onsMtlll<~ao, d t 

<tl)8Wl_' das conferencias intcmacionacs, vra. 0 0 pcnsamen o unicamente por mm~ 
I)l'CSS<.L '? aJ)ezar d<·.s l'CSõluçõc;.; do Instituto de Direito ,. . _ 

Inténacion<.~_l, a;poza.r dtts doutt'int•,s de di- .~ _uma pm.~o no-v~, que ycç~ .'\V· Ex. n~o 
versos. fmblwis.k~s, a ost:.>. Jwra o Goyol'no ];!1 ct&Iqu~, ,I;.olfl u.~ .el~~ .. 'Mo cst.,t no pensa~ 
lm~zilcil•o se julgou no direito de expuls;i,r · monto l!IJCla,[ clcstct Cctsa. 
estrangeil'o. · I Sõn~o-me, esper.ando as ·explicações do il
. N~o se refere á expulsão de um eiclad~o lustro Depnütd:-ó peht Ba,bia, (que já mttnít'e':í
bru;zileiro, mn elos procliyios do ~t'. Epit,•.ciü tou. boa ~onta<lc de tr<.t~er <.L sua roltw, pt.n·a 
Possôa, felizmente j t, a!th~·oeJ·. a d!Scussao) }):l.I'a ver SI t~m al~un~a, cou::-_;L 

A ost<~ ho~a ... feliz!nento, ll~IJ'cce que o ~~~l~la~ 1~~,1~-i. a::; PI'<txes antig<.~s nao a.pl'OVOl~ 
Chefe da, NctÇ'i.lOJ(I, CSG~ COHVüllÇldO de f1Llü o . -
perigo hão e:-:;tá í10s. Borlidos, n1as sim em O Sr. Seabra (21eh~ ordem) (') - S!" 
ministros como o Sr. Epita.cio. Pros~dento, V. Ex. está vendo qua.nto o 
- Estlmdo tÍtl.da a. hora., 0 orador pode p:.tra nobre DCl)lltado porS. Paulo est<i indisposto 

~ ser~lhc cgnscrvacL~ a p:.Ü<WN par~L conti- contm a minha pcssrja. · 
~tiÚ' ô seti discürso no dia seguinte. (Jbtito O Stt. BüJ·~NP DE ANDIL\.I)_A --Que cn· 
bern.) lumnia! Eu indüsposto contr<t <t pesso<t de 

O' Sr. · :President.e-:--A' YÍ.'Jt<L do 
art. 148 do RÓgimeiltó, V. Ex. 1let• inscrlpto 
para falla.r segunü:.>. vez. 

... 
O SI". Bueno de Aiuh•ada (') 

(lJela ordcm)-Se. Presidente, p<U'CCC qno a 
ctecis"Ko de V. Ex. ô umP. novirltule nesta 
Casa .. (Apo{à(los .) · 

V. Ex.'?! ·. · 
O Sn.. SgABRA-Pois V. Ex. :mppõe que eu, 

trago <L roll1:.1, para a discussão ! . . 
O Sn .. Bui~Nci nE: A:-\DRA.m-Peço <t pàla.vr<L 

par<.L unm explicitç"i'í.o pesso<~l. · 
. 0 SH.. SEABIU - Nãn lm mo~i YO para 
rsto. · 

0 Sn .. Bl.iJ..::-10 111~ ;\Nillt.\llA -Von f~lZOl' <:b 
V. Ex. utn<L decütt•aç~ãô de <tmiz<~llc. -

o SR. MoRJ~lHA AT.VES-M<.tS nos <~g'Ol'it CS· } s 
tamos em 11Üirc do novid().dos. l lt. SEABB.A-Sr. Presidente, a. soluç~ão 

que V .. E~_. !leu <tO àssumpto, nào potli<t ser 
O SR. Bm::-~o n:r: ANDI::.A.DA- O l'lte )>;C i.cm outra sumo ;.~ que ac:~bamos üc ouvü·. 

"\~;iSto sempre áquié 1Jl1ecom <t annuencia do 0 Stt. Btt!ClO FILHO 1.; OU'l'ltO~ SltS. IJiü'ü~ 
Presidente, do Vice-Presidente, do 2° Vice- - -
I) · i t d 1 s t · d TAnos-Nao apoiados. 

I'CSH on ·o,. 0 o· ecrc <trlü e.· 0 V. Ex. tant- O S1c l\1oH.EJRA ArNI·:s-V. Ex. mesmo, na 
hon~ •. é que o Deptn.a.tlo pódo ficai' com a ptL- legislatura, passa.tht, r.1llon a_ ljUi, (lnr;tuto 
hwt•::t em :l" discussito, p<~l'<.t faltar em conti- ·t - · 
nuação de um discurso proferido llit vcspera.. (~~~í~~l;~(~)'1ocs c sobt·o · ~ mesmo assumpto. 
Viu-se isto, nest~ mesma, discussão, .com o 
Sr. lt'inou Maehado,a. quem o Sr .. Pt:csiclento O Sn .. SEABitA-}:?osse outra a, solução dada. 
ccn1servoll <t palavra, de un1<:t sessão pam uu- pela l\>Ics<t, o POd·er Legislativo. uão seria 
tr<q)am continuar o seu <1-iscm·so. unm_móla um, no mecátüsrno socüil seÍ'Íà 

v r . d 1 [ t . 1 pro,jhdicia.t. . . . . ' 
.• !.X. agora .eu ao no H'C JCDlt acoquo O Sn.. BRtcro FILHo-Não <t-lloiad.o. 

acaba de scntm:--sc a palavra pela. «secrunda . _ . . . . . . 
v.ez» o q_ue ·não é possi.vel porque cllB "'não a · (Ela mt6tlos apurles e o St. P:l'esiclentc, fa· 
·pediu pela segunda vez,_podiu-"a para cbn- .z~ndo soaJ· os tympanos, 1·eclama attenção, 
tiiürar· o disêül'SO d.e hoje. Como· é r1 ue cltzendo -que qttem. está com a pala:--r11·a e o 81·. ·· 
V. Ex. dá a. palavra pela segunda vez a uni De_lJtttado Scabm.) 

.Deputado, qua,ndo elle nKo pede ])c.u;a fa.llâr · O Sn,. SEABRA - VV. EEx. pocleú1 'd<.u~ 
segunda vo.z ~ c1uantos «não a.poitdos» quizercm : inâ~, ''e· 

('} Não foi revisto pelo o!·ad01·. (•) Não foi revisto pelo oradm·. 
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SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1901 . . 5}\t~ 
. nham :i, tribuna sustcntaJ-os, cert,os do que O S1t. MoREIRA. Ar.ns_:_ E V. Ex jànãífY~ 
cllesnão me impedirão de dizer o c1uo penso f-ütou :1qui mais de uma . vez, ~obr.e ·· .·.o<:i'~ 
:1 respeito. mesmo .assumpto. dul'a_nte tres e ma.u.! dLa,.~ ~·'P::f~ 

0 SR. MOREIRA ALVES-Mas esta opinião 0 Sn.. SEADRÁ _::__ Ti•es dia;, nunc;l,, a não ik>l 
dê v. Ex. é muito nova,~ de agora. sor sobre assomptos divct•sos. - ·:-- :~!c-i 

. Ncssás condições, en não c::;t;wa: na; tri~ :~::JJ 
O Sit. Si~ADRÁ-E' antiga; VV; EEx. são buna, a fazei' folhetim. c~; 

testemunhas de quQ eununca arJOici' o ob- . - . . . 
strucciónismo na, Cn.mara, e o que os nobres O Sn. BRICIO FILJTo-Xao é so V. l~x. quem'·'':;. 
n 01'1ütados JH'elicndcm :~gora, é:~ obstrucção. f<tlla bem; o Deputado pelo Espirito Santo' ~ :q 

sempre ill urnina a trilmna. . · :':t 
O Sn.. Bn.rcro Eü.Tio_::Esta,mos no nos·s1 di- o Sil. SgADRA--Sonquem ÜLll:t peior, n~mO..:;_;l 

r oito· estou dizendo q uc 1\.tllo b'Jm! · ~~ - >'}~~; 
o Stt-. si~ABn.A...:...De ob;;truir?! Nunci1. . o Sn.. MoREIRA ALVES-Nã.o ;___houvetempo;:~_;;; 
Nãp podem VV. I~l!:x. t'Jl' este dire~to ; a em 'qlle v . . Ex. fall11va muito e -hem; ]loje, ~-2;: 

SS. E Ex~ não pôc!eeompetir a. ohstrucc:;.ao; porém, est<.t calado. . ,:~:.:; 
. o Sa. MANOEr~ ALvEs- Quem tem obstrui- O· SR. SEAIJRA-Agora, qüe csl;ou em des>·' ~~ 
do Intüs do éiueV. Ex.? · accorclo com VV. Ex:-.;., Lllo mal. ·.:7. 
o SR. Si~An,RA'- . Oh! ' Mas,· o que eu rt!tero é que vv. Exs. não ~:ê 

. O Srt. ~Lu{m:: r, AINES- V. Ex. está cJ.lad.o 
í\gora. (lia muitos àpm·tes que intc1·rompent o 
orador dw·ante alguns minutos.) . 

O SR. PREE!DENTE (fa .~endo soçw Õs fyni
panos)- Attcnr,~ão ! 

o SR. SI·:AliRA_:_ Sr. Pl'CSiderite, veja V.J~:<-. 
que teinpórri.l cnot·mo, oxact:.nnénto, porque 
venho em auxilio _da ~lesa, Iia deliberação 
<tecrt<tda (nao a1Joiados), que acaba tle tomár. 

Ü SH.. GAWJNO LORE'l'O- V; Ex. é l!liCJU O 
nsUt levantando. (Apoiados e niio aJJOiados. 
lla ouh·os. apartes.) ~ 

o l:)H .• SJ·JAURA.-M:!,S ontãu, pol'quo osnob1~s 
D01>utados levantam-se contra unm sol. u~·<to 
•lada pela Mcs;t, quo mcrace a contiaOt,'<\ da 
C<tnuu·a, venho om apoio della; sou ou q nem 
está pm'turhando tt sel'enidadc dos ·nossos 
tr·abalhos?! 

O Sn. ~rloJWiltA ALvgs- Es~<Lmos <w lado 
da Mes<.t quando ella, na.s su:..;J deliberações, 
se bast;ét no Regimento, no dit·cito c . na 
jnsti~:n, : m<ts nào ;tgora, quê l'l !•t quer. de
eidit· pelo arbitrio e pela violencr•,, {ripm.ados 
~~ ni'ío apóiwlos ; protestqs ; apcwles. Soc:rn os 

. lyn.~panos. . . 

, tJ Stt: SEADHA~ o. nielhol' ·é discutil-as 
COlll ·calJmÍ, .p:il'lt chcgat'lÚOS tt ll!ll resi.lltti.do · 

0 SR. BUENO D;~ ANDrtADA- DÍ$cutainos 
en tl'c amig·os. · · · 

o S1f. SEATl~tA - pqqe ter q}.J.H-l.~í.~er 
Deputado..,...,faço est<~;.perg~nta a9 bo,m s~:n.s.o 
da Caniara~o direito de prolongar 1nqefim~ 
tlamente o séú discurso '? _ · · 

0 Sn.. BUENO DE· ANDH.AD.-\:;:::-Póue: 

o Srt. S~:;AJ.iHA - Poi·tan)ó. úm Deputaao 
póde 'inutilizar um Congr~se ! · 

me neguem o dircitq de dizer o quo penso ·;. :'.! 
cu desojarla que VV. Exs. inc oscutasseni·.";j 
com a mesma pa,cieT)cia evangelica., com quê ;,:~ 
e~cutamoH o }lObro ·l>eputçulo palo·Espi·ri~o,:j:' 
~hnto, que f<tllou durarttc ,quatro hQras ·om :i~ 
tü<lo, monos sobre o cr.Jdito. (Nr.7o apo-iados ·X~ 

. O Sn.. Bmcro FuJHo - Fallon subt'e o cre• S:; 
dito c muito bmn. (Apoiarlos.)' . · '. ', 

Só sLV. Ex. nã:o esteve pr·escnto ou si e.s~ ·:~ 
tava nãO prestou attcnção. : :j~ 

O Sn.. SI~ABRA-Não me levantei dcst<J. ca.:.}, 
ueit·a. ' .. ';}. 

o Slt. Mo~tlmh\. ALVI·:s-En~ão não pt·~st~u -.:: 
a devida attenção ao discur·so do nobro::·: 
DcputP.do. 

O SR. FAusTo CAttuoso ~ O noln•o Depu .. · 
tado pela, Bahia níiu 8~\hiu deste rocinto~ 
desde tlllO comoQon n sossão. 

0 Sn. BtlJ>!NO l>J~ ANDRAil!\.- V. l•:x. nâs, 
púdo ser tostomunln }lfll'lllle nao ostovo 
somprc no rocinto. ·.· 

0 SH .• SEAHRA-Oa.pal'to<firnoht•e Dcputt~do . 
por Porna.mlmco, o Sr. Bt•lcio Filho, não .tk 
Justo. 8. Ex. li q.uo não estava na se:;são; S; E.x~·:: 
é 'l"e fallava ás massas quando ou desta _ca•.;, 
deira ouvia. o Ílobre Deputado 1jelo "Espir~tç(. 
Santo~ .. (A)Joiaclos.) -. -~ 

o ~tt. i3It~cioFu~lft):-'Pcço <t pa~~v1;it •.. éjh: 
0 SR. MOREIH.A ALVES~V. Ex. ·. estav~~J ·. ·• 

:Si.m · cadeira. conver:;aí1do. {T'nú::mri-se ·oáô.· .: . 
àpartes.J · · . . ·· .: · -~· ou 

·9 Sn,. S~~ApltA-::- ~ . • portanto~. ~~, ·.. el~a}~ 
menos .. competente IH.tm vir tliier ·, i_svg~ ·. , 
( Apoi_ados~) . · · · • -, _. :?; 

ô SR; Moimu{A Ar .. vt::s--:Si V .E~~ j<i t~rir.-;1;' 
·investidm~a de leadei·, i]ós · :Pei·dé'mos .. iiitilto 
com <\ substituição: · . . . .. · : . º ,S!f-. ~ÉAB.RÁ~Ei.~_'.i\(i~í_l ElU~OQ iJÜtig~~~ 
a ~U~s~ntc.tr porque nao qu·ero ·que S~~i. Sff""~ 
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t:x··i2 
~~-~>. ~------------

fL_ponha. que cu tenlu hl i:1VoStillJIL'.L E' uma 
;;.7 preoecupa.ção esta. u.:~ S. ·Ex. a re.-;pe itu dos 
~i _.tra. balhos. · 
.' · .. Então porque me levau ~o para pngfiitr em 
r;- . ,bem da. ordem, pelo cnmprime11to do regi
r,;~·)nento•c vir em apoio da Mesa, j;i, mo con
;<s1itui leade1· rlesta. Cama.ea. O lMde1· desta 
·:;~camar;l, é o Sr·. Dino Bnoun, muito digno e 
r; ftistincto, a qncm a Cama1·a t~m de p:esti
;;: . giar (apoir1dos), pois que cUo rep1·esent:t 
,";: ,perfeita.mente o pensamento da maiol'ia.. 
·_;. _(Apoiados.) 

M<tS isto não me tir·a o dil'eito rlc, ·como 
':>Deputado, vir m;tnii'estar a. minh<t opinião. 

<: (Apoiados.) 

:i;_ 0 SR. DRICIO FILIIO -· Ningnom CSLá C)ll-

~=l--: ~ 
_testànto este direi to. 

::.\·- 0 SR. SEABRA- Mas ltonvc CtUClll O con
:{ testa.'~sc. 
. 0 SR. :MoREIRA ALVES-Fiz uma purguntn. 

;;~ :.do.curiQ_so, pois que ouvi dizer qne o nobre 
V Deputado por S. Paulo, lewleJ· d<L Camara, 
·r ·seria chamn.do para Ministro c V. Ex. enGão 

',o substituiria,, tLqui. entre nós. 
• • · , O SR. SgABRA- Volilio satisfaz31' r. curio
. ~sidadc do nobre Depuliado: niio sou lcade1· 

<: neste momento; esbu ex·;emandu a. minha 
opinião, o niou modJ ue pensal' a rc:::peil;o 
do assmnpto ; nã.o roprosonto sinãu a minha 

- .individualidatle,a minlm nnülado ; ruas c~sa 
1uiidadc· tem o direito de fall:lr tant;o cc,mu 

. qualq~tor tlos no,bre::: Deput,ados. 

O SR. 13Jucw Ptr.IIU- Ni!1gucm o.-;L:i cun-
testa,nllo esse diL'oi to, ropit;u, · 

_ O SH .. :-;!~ABRA- En',fto purltltB razão osl;a 
jndisposiç·ão con1 .. i'tt a minlm pes~Joft, cst.a m;t 
vont<ttlo tlus mon~ amigo.;, eonw si ~t opinUio 

. fJ.Ue or'a. enJi•.t.u o: pu(JcssJ conl;l';'.l·iat' ! 

O Stt. 1\·l•mltn .. \ ALn:s - V. Ex. nfw poüo 
snppor q11c eu t;enh<t mà vont,<tde c indispo

.. siç-ào eon tra sua p<~s~oa. 

O S!t. St~ABitA- Ao eonl;t·ario. 

O SR. 1\IoHEittA AI.vt~s-Poi; eu soda 
. capaz de e.-;q uccm· <t eam;v·adagem de 

\< l.ongos annos -~Sinto que V. ·Ex. sig<L por 
~-:;--· ."·.ão mau caminho. 

::[h 0 Sn.. SEAHRA-Isto vamos Vêl'. 
.. '~. ' ' 
;:,;.· Ul\r SR. DEPUTADO-V. Ex. ctue é o homem 
;>' _d<~ palavra. quor nos al'rolhar. 

~, : _ O Sit, SEABRA-Como quero arrolh<u'· si 
:::· VV. EEx::~. estão ütllando demais '? 

Sr. Presidmüe, quando se tl·atou P.qui da 
:. _licença, eu íhllei apenas <lous dias, não em 
· ·· cont,nuação do discur:)o, mas considerando o 

segundo dia como fn.llando pela segunda voz, 
no::~ termos do Regimento. 

O Sn. FAun'o CAtwosc-J;i. J'.dlei cinco 
dias seguidos, Im,s el'<t eon ~r a o S<·. lVIur
tinho. o'. 

o SJL SEABH.A-Usci do uir·eito que mo 
rlav.'. o Rngimcn to de fn.ll<LP mais dur~s vezes 
sobre o mesmo assumpto, mas n<lo fallei no 
dia seg-uinte em coJ}timmç~ão de discu1 so. 

0 Stt. Mon.t::m.A ALVES-O Sr. Gastão da, 
Cunha qua.nt"•-J vezes ftlilou sobre o c:•,
sa.mento civil ? 

O Sa. Si~ABRA-Abusou ·e é occasião <~gol'<t 
de coerigir esse; abuaos. (Ha apartes); 

Não estou affirmnndo quB nesta Ca
m;wa. não scd.enlw.m dado desse~ abu,:,os; estou 
ailirmantlo o conk·.r·io o ucho que é ·Gernpo 
do -col'l'igir tacs alm~os. 

Do nutn3il'<t que, como V. Ex., prudente e 
muitü cmwonJcntomcntc, tL)mtm a resolução 
de con~:~iderar tt con tinuaç~ão :tJ:::t.l't.L o dia se
guinte. corno a scgnt~dn. vez a que o Depu
tad:.> tem direito de ütllal', é que entendo 
que V. Ex. está nn ordom c de a~.;cor<lo com 
o Regimento. · 

Exewplifi'l ucmnd. 
Supponha o bom senso da Camara que um 

gL'npo de 10 ou l.Z Dcpui;J.do~ qum• esterili
z<n· uma sei::são inteira do Congre.3so. 

Ve,ia.mo.J si é C(J!lsti tuciomtl ·c~:~ te systoma; 
si épossiYol. · 

~U}Jponlmmos desde que cstantn:> no 
eantlP das suppo;:;ir;õcs e das hypotltcscs ... 
(ilparlcs.) 

V V. J•;x.:. t!fi.o qum·ctn qw.•. eu fali e, 1ligam, 
porq uu sctrhL' .. JilO-ltei c neste (mso o ai-rollw
tlo serei eu. 

Vozt·:s-Ntí:o, nà.o. 

O SI:.. MoREWA 1\Lr~-:s-V. Ex. tmtl lan
~~atlo ntào dm;tas · lliCStllas arHms eun tt·<tu.; 
outros. 

O SH. HL:Ei'io .• u~-: Ai.'\IJIL\IlA----V. Ex. nào d<.L 
apat·tc~ 1 

0 !-IJL ~I·:AIJH.A-Eil?! 

0 SR. 111-:NH.IQllE SALLES- D<i-os, lll<ti:i ra-. 
L'i:;;sinHL e oppOI·tun:.tnten to. 
• 0 SH.. BIUC!ü F11.IIO~ Da ,'opportunidade 
cada úm é? ~juiz. 

O SR. S~-:Ann.A-Dou quando se trttta de 
salvar n, opinião do ·mn Deputado, quando 
elle.-; :-;ão noco~sario~J partt i Ilustrar certos 
assumpto:-;; ma.s não os dou rle proposito par:.t 
intr.wromper os or·<tdo.r·cs. :Estou acostumado 
a sempre ouvü· com a maioe attenç~ão os 
meus collegas. . ·· 

Mas, suppol.lllamos um grupo, um punhado 
do Deputados:.:ffitransigentcmente opposicio
nisiaB ••• 

O SH.. TEIXEmA. l>E SA. -Não os ha.víu. 
sempre'? 
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o Srt. Si~,\ TIRA-· v. E:c o .t:i 11:1. .Uatl.,-Jc 
onvil' com racícnch o.3 mo1;..~s. 

O Sr:.. fWl~'\O rn:- A:-.;ni~ADA - Qrtal c Jt<J, 
idadD! · 

O Sn.. SI·:AIIltA. -A nossa,. (Aporles.) 
O Srt. MnitEHÜ Ar:v.t:s- Eu, como mais 

velho, narh tli~sc e no entt'Jt.tn to Cu i co !lega. 
tlo n,nno do S. Ex. o nobre Depnt:vlo. . 

O SI~. S!-':\BR.A - Tive a honra do st>r co l
lega de V. Ex. o desdo c;;~cs temp:>s co 
nhecer-lhc as virtudes .. . 

Mas supponham VV. EEx. um geupo de 
opposicionistn.s intt'an~igentes. como em 
geral sã. o todas a~; o pposiçõc'l. ' 

0 Sn.. ~ORElltA At.n:s ,-IJo cpw v. rx. f.Ji 
mestl'e. · 

O Sn.. SEAHR.\.. --" O m1.ior dos mestt'OL 
(Apa1·t.es.) 

Estão c•Jm mP.ilo das cmicl usõcs? 
VQzEs - l\ão. 
o SR. IRTNEU .MAcnAon-Po: cHI;r. c:•.minho 

passL..,m toüos o:;; politicos .. 
O Sr:.. S8ATHL\ - (Jnn.l e;~minhcf? 
0 Srt. In.l~El.l MACHADO-O das O})posiç,õea. 

0 Sn.. ~lOlWllL\ ALVES - Ert ji1 aclmit'ci 
V. Ex. · 

O Sn.. ~8ADRA-~1\ .. ) :vlmit•:t ;•.gm:n., com a 
ui1fer-nn(;a. q11c nu fiqnci onde cshva c V. Ex. 
dcsgat'ron. pcrmittn.-me o te!'mo (Apoiados ; 
1uio apoiados. Apr.wtes.) 

0 Sn. MoREIRA ÂT.VES-'E' melhor nã.o dis
cutil'm ·s iS:)O. (.'tpartes.) 
. O Sn. S8~\flRA-St•. Preshlcntc, tudo i~to 
e cxtranho a pahYJ';~ pela or·ucm; L'llCStou 111-
i'dngindo o Regimento; ehamc-mcá rmlcm ... 

o Srr. r.runtmtA ALvEs-Nfí.o tenha C's~c rc
cr~io, isto é sú pn.l'íl. wi::;. 
· o StL SJ·:AJmA- ..• m;H o;-; motH collegas 

me i nt:.Jl'J'nmp 1m com oH.seus ;.J)O.l'Ln;. 

O SR. BHJC!O Ptr.no- E nüi:l (• qnc lovamns 
::1. cnlp:\! 

O SH., SI·~AnnA-PM.t, qur. me intct•t•omp:.nn? 
Vou vm· s~ :tpr-oveito o silencio p:tr~~ fir

mar o .<~t'gumento. 
O Sn. MoREIRA Ar,vEs- Veja como nós 

somos. 
O SR. St~ABRA- Eu SJll muito barul!Jcn';o? 

0 Sn. MOR8IRA Ai:\·Es - Ap:•.Jn.li CJ)11 
V. Ex . . 

O Sl'. SEABRA- Sl'. PrJsidcnt}, cu nã.o 
lcva,ntoi csto temp:ll'(\L . . 

O Sn.. Momo:IRA ALvr:s- Dc>tlc a. Acn.dc
rnia V. ~;x. tem sido mcm mcst1·c. 

0 SI:. SEADRA- Ei:3 al'ii. Agor•a , niío CI~a ;(" 
p~\l fet'l v Jl ·}Ktf':1 V. ~:c, S t•. , P rc ;id<:n te, cc-é ' ~ 
etiP.<tr e:;.,a, c Hloi r·a. c nào bmat· n .. rcsoluÇ:ío': ;~< 
salm~ quo tomou c ou vir desagt•adatr aos -no~·: ; 
brcs Depuhtlos p~l'.tcl o ous:uUa do pedir_ia,,J 
patavr:\ em auxllw da Mesa? V. Ex. · yõ .,~ 
ttuc me chamam de barulhento, qu:fndo''/ 
procuro defender a,s minhas opiniões dentro.<:· 
do reg)mento, qumllo procuro defender a.i\ 
O)'(lem no Pat>lamen·io, defendendo de um·> 
lad.) a garantüt da. palavra pa.ra o·s Deputados~~:. 
c do our.ro <t marcha regular dos trabalhos : 
da Ca.mara, . · 

o Sn.. MonEmA ALvEs -v; Ex. sabe ··:: 
que dcntl'o da ordem se commette muita .~: 
dcsordc\l11. · · : 
. O SR. SI'~AHru-Supponha \r. Ex., Sr. Pr~::~ . ' : 

sldcnte, dizia cu, um grupo d<>. Deputados~ 
opposicionistar:: intransigentes que queira· ··, 
i11tttilizal' um:-t scs [')parlamentar. . . < 

o Sr:.. THXEJRA DI·~ SA-{830 11 consa velha •. :. 
(lfa outros (I]Jm·te.-?.) . . .. ··.'; 

OSrL ' SÍ,;AnRA - En só uso de ~elharias .e' 
p:)l' isso e:'itimo que· V. Ex., velho, use de·: 
co11sas noYa.,. E' porúm a doutrina do Regi~· · 
m<~nto, uo bom s;mso c <lo CL'i1;::.wio, da orciom· 
dos t.t• •. dJ:Lllw ;, (} doutr.·ina quG está. na con-.. . 
f~ciencia dos pt'opt•ios nobres Deputados: (Nt(o:< 
apoiar/os da bancada pe1·nmnbw~(!nl! ~)-

Supponh:~ V. -Ex., St•. Pl'csidente, (é~- · · 
quinta vez que começo o argumento) um: 
grupo de opposicionistas intran~igentes e .: 
que queil':L inutilizar .uma. sessão p:.Lrla·:. 
mentar... ' 

O Srt. 'FEIXImA n~-: SA- O Deputado nãô . 
dnve ficar com a palavra? · · 

O Src SEAH!lA.-Vú V. Ex., S:·. Pr···:.(ident@, 
que 11em pos.~o racioeinat'. 

Pel'gmrt.tr, pnderd. thz.!l-o <'Ssfl A'l'UIJII pelo 
_sy:-;t;ema adopi.atln pclm; nol.nw: Deputtulo~~ ·~ 
Pórlo, o vou mo~iit'<•.t• como. Um Deputàdu · 
ralh «uma Ytrt. )) du1'antc 10 dias; po1• 
o:wmpln, d[~·cutindo-~o n Codig,, Civil, eu 
p:>s;!> tnt7..ll' par:t o.~tu l'Ccintn o Ooi'[J1tsjttris 
c e nncc,' 1 a ll!l-o dia.l'iamcnte, pcdir•rlo, nó 
li m dn e.vla sos . .,;..,, fJUC mo seja permittido· 
c mJ;inuat' nn di:>. se~uintc, a.:.;sim durante· 
tndo o tempo clostin<~do aos trabalhos logis
btivos, inutilizanrlo a. sessão. 

Esse sy;:;tcma pótlc ser W:I'dadeil'o ?-

O SH. Mormm.A AL vFs - Tem sido im~' 
p lanta.do nesta Cama.t•a. 

O Sr. Gastão da. Cunha f'allou quatro ou: 
cinco vozes ~0bro o casament·) civil, e, si elle 
tcVi:l C:3SC dit·cito, .n{to ha. motivo para que 
outros 1~ão o tenham. _ 

O que não admitto é o sy::;tcma de dou8 
pezos c d0 dn<•.s medidas. (Apa:·ados e na: · 
apoiados.) 
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ANNAES DA CAM.\RA 
~,-:-":-·-------'---____ .__: __ 
~;_:_\..:,. :· . 
-; . 0 SR. BUE~ü DEl PAIYA- Foi C.)ncecliJo ao 
':' " SI'. Galdino Lo'P .. ~to illle f<tllou lO dia.s. (Ti·o
:; _ '(XI.'ln7se 'll'/.1t.ilos c violento.~ r1par/es.) 
_. _ · ('L'1·ÓcmJ1-.~c aparte.~ · cnl.re o . .; 8;·.-;. Jfore;J·a 
': ~ ' Alve.~, Bueno rle Paimt e o1ttJ·os Srs. Dcp~t-
1::. iados; soam fortemente os lympano.~. O orador 
;}~~;entá"se.) 
~;;~:>o Sa. PlJ.ESlllENTF.: - Attenç?í.o ! Quem 
;: t<nn a palayra é o S1·. S abl'::t. 
"'·: · O ,nolwe DBput.ado qtwi 1'11 con t.innal' o seu 
;,~- ·Qiscur.>o. 
,D:, '· O SR. SEATlRA -Quem menos fall:t sou 
;;:. eu, Sr·. Presidente, como vê V. Ex. (.-lpoia
/. ·do.<:.) ( Corilin-uron os apm·t.es entre ·as Srs. 
/ --.il'Im·eira Allles, Bueno r.le Paiva, ArthUJ· Le
': ·rn,os, Il'inw 11Iacharlo e var·ios ouwos 81·s. De
~,, j!Íttados, S(Jam O$ tympanos. O omdor senta-se.) 
?~ . 0 SR. PRESIDEN'l'E - Att3nçã.o ! Qtietn 
;'i{tem a palavra é o Sr. Seah ·a, o por esta 
:-_. .fóem:t cll~ nã.o poderá cJutiiln::tr. 
:·.F, O. SR . .,SJ~AnHA (continuando)- Pe(:o aos 
,:'L: meus illn'ltres colli'lgas e amigo3, Se. Pt•esi
<' dentn, que tonlum um poticJ de ccmdc.-;ccn
~-·~ denci·-.. par·a. commigo o quo nã'1 vej'1m em 
~:,: :.~inlüi attitude senão o (iese,jo do acEn-t w e 
iC de-pt'estigi::tt• a Mesa nn. sua rosoluçrLo, ell t 
-;'.; ·qhc tanto 11'1-0l'Jco, não só ::t minll.-i. c~1mo 
{L tambem a contiança dos iUustres Doputa.dos. 
;,;,;'(Apoiado.~ ) . 
1;:.: ."._ Mà~. St,: Presiden-te, j;l th'e uma vlctorla: 
:!-:.os illustt\; . ., Deputatlo8 confessam que real-
2' i'nente levado e ;te systema <Ls suas ultimas 
.:;- · COI)S!3rtuenc:ias, 11odel'ia da.hi rc.':inU w o 
f"--'. absiU'do. 
. :.. O Sn.. GAT.DI:.'\0 .i.ORI~To- li.lto i1ít•) ~~ uma 
::{-victorht, ê uma, victori::t fa.cil ... ·· 
•.: O Sn.. S8Ani-tA -- Nem por i.~~e> so sGgne 
~.. qnó nã.·) ~:)j::t mntt victoria.. 

· o SR.. GAwrNo LonETo- ... () Y, l·~l(. não ú 
homom p'1P-'. viot!Hüts far.cüs. 
· O 8n .. SEAHll.A~PUNI. nouhnnn. (apw·tcM.) 

"·Mas chegamos a o:~h e1:JClui'!ilo: os llOl>l'O'\l 
-~-: _ Depnta.(los confoss ~m c dizem a.tt! (111e é uma. 
i_:!_ victorln. f,tcil, que nm grupo de doz ou doze 
, .. opposleionist::J.s, pódo, queronrlo, inntiliza.t· 
i-~ mna so~s1.-o. Orn., pergunto, esse ramlta~o 
·:·: póde esta.r dentro dos cttlculm; deste Regl-
i~?'~Mto ~ · 

Um SR. DEPUTADO- N:to. 

O Sn.. SJ,ABRA- Si est1t, o Regimento é 
aqarchico, si está o Regi.mento é um tro

"· pe~ó par.\ os nossos tl'<~balho3. 
f~.: ·o SR. BUENO DE ANDRADA.:_ Mas O reme
~:-; di o não o dá a Mesa. 
:;._-, O Sn.. Sr~ABRA-Vamos de va''ar. Não esttt, 
;~~~tanto qne o Regimento estabelece que cada 
f,,:Depnl;:ulo púde. nsu· ria p:tlavr-a rluas vozos 

sohr.3 e:1da. :1.s.mmpto. Ol'cl, si o Regimon
to as~irn do'.;n·mina, o Deputcfdo cpw deixa 
p'.J','• eontinna.r· na se~t~il.n :'wguinte t'.dla. dnas 
vezes. 

O Sn.. MoREllL\ ALYJ·~s--NttllC\ a. Me.~-~ en
tenden assim. 

O Sn. SJO:AtmA- P.wt:tnl;o, mn tlleso :1 vm'· 
tlarJ(~ l~ r..-:tt. nilo pôde mttu• no Heginwn
to uuJ;t'a. eons:L. M ~s diznm. SS. El~x. ost.i't no 
1180. 

u~r SR. DI':PUTATlO - E:bt no Rr.gimnnto 
t \tnbom. · 

0 SR. BUJ~NO DE ANDH.ADA-Etl n qno clisse 
é que dentro do Regimento nnn maioria, si 
é qtE~ t;om collesã.o, pórb intcl'Pompol' a <lis-
cnssã.o. · 

O Sr:.. St~Ann.A-:-·om tL rolha? 
0 Sn .. BUENO DI~ A:\'DRADA-~ã.o l~ isso, 

V. Ex. é muito pJrspicaz, mas a sná. ptwspi
c::teia não vae ao ponto de advinhm· a n'tinha. 
argumentação. En\ tempo opportnno direi 
como liquidarei cstn. 'ltiCstão. 

O Sr:.. SEAHH.A-:-.;!ii.o li11Uido est.t que3tã.o, 
po:~,•que sou dadicado amigo de V. Ex. por
quem tenho pPot'nn.Ja sympai;hia c ;:vJmiJ'<t· · 
<..•-ão pelo s:m caractc~· e ]nlo s:m . talont.o; 
com V. Ex. só pos.:;o liqnidttr 11 qw~s:.ão Üt' 
saber r1nal de nô.:l (lons qner mai.~ bem nm 
ao outro. · 

0 SR. Brm~w DE AN!HtADA_:_Eu VUU provar, 
pedindo a palavra., C!lW rgiCi'O ma.is bem 
a V. Ex. 

0 SR. Si~ABRA-XCSS3 tenono vq,mos VCl' • 

o SR.. "'Bmcrc) FpJuo-Ello ti ·met'ccedot' 
clisw. 

O Slt. Si~AmtA-1-Ílli ;o obl'ig:ttl:.>, :\pí~z:w do 
V, Ex. rwlne que sot1 IJ;wttlhon to. 
·o Sn.. Bn.Tcro Frr;t.!IJ-1•; n,pozn.L' da diVI'V;.rtl' 

tln V. g-.;, 
O Sn .• S1~,\1lH.A ...... Por~ttnLo, om lillosD, só· 

guJhlo o Rogimmüo, o bom senso o o Cl'itorio 
não podem esto,r com ost.•. conclusão oo11tidn. 
nn.s restricQões das pt·cmissll.s estabelecidas 
no mesmo Regimento. 

U.:.r Sn.. DEPUTADO-Nem está.. 
O S~t. SEAIHL\.- Nem pôrlc esbl'. O bom 

senso o o cri~oJ·io repellem uma. tal eon• 
clusã.o. · 

0 Stt. BUENO DI~ ANDitAIH.-Quu,l O meio? 
O Regimento nã.o tolhe. (;!partes.) 

O Sn.. GATJJHNo LoRJ~To- Supponha que o 
orador tem a p.davr<L quantlo faltam apena~ 
1 O minutos para dal' <t hora e que tenha por 
isso de restringie as suas consi!lcrações. 
V. Ex. mesmo já fez ques!;ão de que conti· 
nuasse a.qui uma discussão quando f,dtwáin 
lO minutos pwa tlar a ltora. (Jnlen·upçDe.~.) 
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O SR. PRESIDl~NTE · - Rogo nos nobre~ 
Depnta'dos que não interromp;\m o ot•:_vlm', 
))Ol''1Ho' sito hol'.ló'J de~ p:•.ss:w ao oxporliGnto. __ 

O Srt. SBABB.A-Sr·. Pro::;idonte, osl;a, con
cluiiã,o ni'i.o esM. na. )wamissa o~tabclocid:~ no 
Rr,gimcnto. 

Pcrg-IIJJi;o a. V. J~x. c à CommiR~i'i.o, o que 
si~nifii~<t. a. resteicçào tlo. Regimento do fjllO 
< ~: úla. DepuL:vlo sô podm·;í. f';d h r sobre o mn:-;
mo as::~nmp to cltw.~ Yczcs? _ 

l'ois cntõ.o o Regimento não dr-t.t~rmina, po
sitiva .. cliwa e expl'CS:3:1monte. o numm•o t.ln 
ynzes que o Deputado púdo ih.Har, dostlnJJUO 
:dlit'ma fllte só podci':l li.tlln.r ctuas vezes '? 

Isto é l'es_i;t•iç:ilo on n.mpliaç:i\o d:~ }Ji.1la.vra.·~ 
E' rwideiYterncnt.c l'esh_ieçi't.o; e qmtndo o H.o
ginwnto estn.llelece11 osü restl'icçü.o foi a!,ton
donrlo <L e1ta consccgwnda, <.thsur<lit <lo 
liorlnr nm grupo de dissideni;f's inui;iJiza.r· r~n'ltL 
~llS~ÚO 1111 iÜCl UCl'. 

0 Sri..-1fANOf~r, ALYES-V. Ex. Ci>U !'ugintlo 
rb~ pl'axes. 

O SR. Bcc~o .DE ANDRADA - Supponlta 
V. E~. que. se <hL a . palan•a a nm- orado e 
quaJJdo f~tltam sómente 10 minutos par-<t d:w 
a, hoJ·a .. · 

O Srt. Sr~ABRA~Já vou responder -... V .Ex. 
TenlJa, a bondade ue espera.r dous minutos 
p:wa respondel' "' este aparte quo foi dado 
pelo Sr. Bricio ha pouco e qne eu l'égistt•ei 
_p;wa responder. . ' 

O SIL-Bmcro FiLHo-Acho q,úe V .Êx. o~t.;i, 
enganado, ·cu não falloi <~ talres}_)<Ji.to. 

n SR. GAUHNO Lcittl~'l'0-:-0 aparkl foi mn11 
O SP •. -S:•:AnHA- P<~receu-mc, püln. vo~• 

quo o aparto er;i. dado pelo S1'. Beieio, c·n
_:.;-:uwi-me, foi do Se. Ç:h~dino Lm•eJ;(). 

Mas dizem os meus Hlustl'es amigos. a.s 
)Wa.xcs, os n~os fl costumes desta CaS;M. ... 

En podet'ia nm pt'Üllf:lit'o log[L.t'. l,oplimtr 
li nr. os usos e costume~ não t'cvog-a?l · n,s lois, 
11 tW.Ifdo ~llas .~ão claras,·-- . _ 

UMA. Voz-Mas a. lei é que perú·ütto. 
O SR. SEA.BRA-Os usos que são contra.l'ios 

ít. lei não pJdem ser n.dmittido3, e este uso, a 
lr.i (cu já demonstrei) obsta, n;1, sua lcttra. o 
no seu cspirito,quo o Dep~ttado fi:dlo mais de 
duns vezes. 

O Stc Esl\mruLJ)fNO lÚNnmlt A - Qr.e no
Yidn.do ! 

N:t.o podnmos 0!3tabelectw restricções ... 
O Srt. SI~AnRA- Eu sei pol'fcitamcnto quo 

a intcr·pretaçu.o restric.tiva nii.o . pódr. ser 
udmHí.ida. rnas 'l;:;,mhem sei qne, quando as 
lois ~li'í.o clara.s não precisam do ínt0r}we-
l;a.t,~ii.o. · 

ll H.nginwnto (~claro, qHa.n<lo osf.abclece o" 
SíJgliÍIItO. (DL) 

O 81:. 1<:~:-.rrmAL~>rNo BANT>EJRA. d;t mn· 
a.pa1·to. 

O SR. Sr':AlmA-E~tou nintl<.t na._ trlbunnr; 
porque V. V~ )1~l~x. olJstinn.dn.rncnto (pcrdoem
IIIG <L :~pplica.ção deste rt(lverhio ; mas nlo h:~ 
ollbnsa. ;dgumn.), íntr;wsigentemcntc;<fü•cl 
a.ssin1 ntr.lhOJ'; 1H'otonrlmn rp10 o Regrmcnto 
o;1.t) (l eln.t·ri. 

0 SH.. Es~mnALDI!:'\0 BANDEIRA-EU pCllil'ia 
a. V. Ex. o ospeci<1l obsequio de me mostrar, · 
a. 1l isprd(;â.n do )legimento em qtw -determina 
,., mmwr·n de hiH'rts./· 

O Nn .. SEAHiu-Por isso mesmo quo oRe
gitnnn !;o _níto nmrca o Jilnnero do ho1·a.s e sim 
o nurnern do vezes, é que o Deputado sl> tern . 
tln.ln.~f;im;w a sua. Horto, 'si lhe coubc1' a voz 
dn lhli<Lr, tC'ndo dea.nte de si a.penas uma. ou 
tlnas horas: 

UM S1t. DEPUTADQ~A conclusão é forçada' 
tlovo sm· Otl'~l' <1 . 

() 81: .. ESl\H:I-tALDlNO BANDEIRA-Si , O Regi-· 
monto dir. cpte o Deputr~do pOde ütlln.r duas 
vr.zcs n :-;ilci1ci:1 sohre o numero de hor:ts, cu 
)JII~So J)LJI(],l' umn., COÍTIO quatro horas: -

() Rn, S1~ABF;.A=-Von í'Iomorisl;wn' qne- V;I~t<. 
t'i:!l.li. eornmig-o.:-, 

o sa: EsME:RALDINo fÜNnEmA.""= v. Ex._ 
ftnn ó mostt'fl não póde concorcla,r ~om- est~t 
1 'lspos_loão prohibitiira dos dil'61to8. do Dopu- · 
i;:\llo o qno nã,o esta no ~egimento. (Apat>.te.q 
-vtolen.lotl er1t1·e os Sts; Dtno Bueno e Gaf.rlmo 
Lo1·~to.) . · 

O Sn.. PR'F::SUJENTE (fa::elHlo som· os tympa
nos)-Attcn<;ã.o; t'ogo n. VV. EEx. qn~ d.eiXem 
o ot•adol' eontinn;w. · · 

O SR. Sr·:AnRA-F.ll sei, St•. Presidente, que 
a rr.gra 11 os ta: o Dopntado ..• 

0 Stt. AFFONRO COSTA dc.t um aparto. 
0 SR. Es~nm.ALI>INO BANDEIRA d:t mn 

:tpar·te. 
O Sr~. SEABRA- o Rogimento deve 'ter 9 SR. St~.unu-Não so prooccupem com a 

nm vista que um grupo de opposiciouistas mtnl1a pessoa.. . . . 
J1ão inuWize nma ~essão parlamentnr, c} foi o Sn.. EswmAJJDINO B.ANÜEIRA-Esta.u·on!a. 
esta a sua]:Jl'eoccupação. - · não lhe ca.be, porque sa.be com que n.tGençao. 

E' este o espírito do Regimento~ · . !é onvido. (Apoiados.) . · 
, O SR . . Est~mr_t-.ALDINO BANDÊIRA-,. Não é da _o SR. s,~_.AnR .. -\-. _scn_1 um~. D~lmt·<Hlo hnmil.de 

Jcttra? ·· corno 0 mal~ lum11ldC\ (nao aífozados)_, menos 
O StL ARTHUR LEMOS dtt u~n a.pa.Pto. compcl,ontc do que o m~n,~~ competel\te. 
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(nrio_ apo1:adüs) . . nã.o sr. pl•noccilpem. }).li~;. eom I q ll'\ n! te pôde r:üla.t• dcntr.} ((o tempo que lhe 
a. mmlt:tpnssoa., pt•coccupem-so com o '(llf' euuher ne;tíl.~ dun.s Wl7.C~. . 

eston <lizf\nrlo. O Sr:.. PltESinE:\TI·~ _:_ LomuPo a~ nobre 
g::;s;t con~ül~rnç:to r·t•nio que mm'C(') 1ln~ Dopul;·•,do q_1lü hlf,;i, q+1:1.si findn. a, !tora. da 

_ Si's. l>r.pubrlos. ordem 1lo dh. 
O Sn.. Es;\n:n.ALnt"fo BA:-.:rn:IRA - Mm•r.ec O Su .. SI·:Amt,\-Eu cst-.m me scrvin(lo du. 

tod<is. pal<YVI':.t pcb ot•dcm. c :::;!i posso, sobro o 
. o Sn. SI·:AI:RA-Não olhem p ., 1·a :•. a.mi- mesmo a~;;ump •;o . no'l üwmo:-: tlo Regimento, 
, z,··.d~ 1 • olhem p·•.ra 0 nwn m()du de pensar. de fallae 11m1t vez. h;to t\, n:-;'.on <~om tL pa.htvt•n. 

}',!,cioeillw o qne ost<t :trni:·:n.dn siev;~, apenas llüla ol'd'.Jm lirnit.:~rJ •.. V. ll~X. me intor· 
Jl<t.l'i1 1;cJ·nm bonevulcnch p:.tr:t :•, h :nnildadn t·ornpeu · 
d !.s minlt;~iJ opiniões. O Slt. PrtESIDJ-:N'N~ - N:t•l intfwrompi. 

.. Sr·. Pt:osi_d<1i1t;r.. •:· rcgr•:t (~ qn.r o Deput;:.do q St-t. St·:AHRA-Si V. Ex. m0 int[ll'l'OmJ)H 
tem o dn'otto n a l!bct·da.,le do ~-·.11 :11'. porum, na ltOl'tL 1la ordem do dia a. pal:tVf'é1. P'~la 
1:o:' .t?emox nnrca.dos pnlo Regtmcnro que é ó'r·dom. eu fico . i11llilJido n:.1. hot•a do expedi
a.lrn mtcrna qnc r_egnl<t o.s tr. 'ol>allw;:; da. C:t-

1 

onJ,c._ quo s:lr:í. segun.dc.·t v_cz, de I,P;ttar do 
mar;•,. mesmo as:;umpto. rtc\qu lit·o. }JOJ'L<Lnto. a. 

O Deputado tem o tlit•rüt;o de hz :w tudo V. J•;x. pt·ot·oga.ção do lto!'a. da. ot•tlt\nl tlo 
· a.1111illo CJtW o J~eglmcn '.t l nlo pt·ohiiJc, o db p:.H' .'!. hoea.~. pa.t·a cn tcnnin:w o 1p1n ti

H.ngimcntn prnllihc ljUfl o Dopur. :•.d:l r~ll0. nl1a a, diJ.<'H' p ela ordrm1. 
indetinidamentc solwn urn as-sumpt;·1? o Sn .. AFFO.:\SO CosTA - ·v. Ex não póde 

ProJtibe d~<;de que o Regimen~~ dir. 'illO o m:tis u::;a.e da pr·cirüg:~ç.ã.o, poeqne n:>b linda. 
Dc:put;:t1lo nu.n póuc f;tlla.r . ma.I~ Ut\ duas a hor;t, 11:~ rhuit.o tempo. (;lpoindos.) 
-vezes sohrp. o mesmo t\s:mmpVt. N;w !"1, p<~J·;~ · · 1 I f · r t O Sü. Ptu-:s. nEN1'r~-Dcc:lar·m ao no)J'e 

.- Oll( o ngn· com cs ;e a.l'guiiien '0· Doptttadu pela Bahia que a hot':t da oi·dem 
O Sr:.. Moltl-:mA ALYE:--- Qnostãu 1!0 pl'::t- do dia estava a termin;n·, que V. -Ex. estava 

tica. fldlanrlo entre aq uena 11om c <t do expe
O fiH.. s,.;ABH.A-Chegaeei hL . 

O SR. Es~n:H.ALDINO BANDEiRA-NiLo J'ujn 
uo Regimonf;o ~ e,.;•.a iniierpret~tção do V. Ex. 
limita o Regimento. · 

O SR. SI::ABRA~O Regimento não deter
mina o numero de horas que pôde l'a.Un.r o 
Dcpnhdo, ma.s, determina o numero de ve
zes c, portanto, nestas du '.s vezes o Depuhuo 
pMe fallar c1uatró. 'tres, dna.s hora:; c <Üé 
10 minutos , conforme o tcm)po.· 

Não hn. hypotlw ;o algum.:t que deixe en
trever qtle o Uepntn.do po.~sa fallar indni1ni
d<~mcn1;e, nJ.r'l"lut intorpret :v.~ãn possíveL 

O SR. E:sMI·:rtÚ.mNo BA:."'DEIItA-E' rpw o 
H.egilllcntfi cstü. m;Ll fnil;o, V. Ex. diga is:~o, 
si tm tr.ndor. 1m.s dentro da. lei act11al nii.o lm 
:t J'11gie. · 

dienk~. 

·O S1.t. St-:AHitA-Como quaren1 os nobt>es 
Dcp~ltados f<.tzCL' restricções üs palavras do 
S1·. Pre.sidcntc '! 

0 SR. Bm-::sro· DE ANDRADA-A hora. ost:t 
terminada. · 

O. Sn.. PRESIDENTE _:_ Agot'a a ltor·a e.;;ttt 
tuminada ; V. Ex. pcrmi ttir<t 'lHO passe ao 
expcuiente.-

0 Sn.. SgA.Brú-Obedoço a V. Ex., mc.;;m.l 
porqnc o incidente não püdn ser decidido 
IIOj(}. 

O S1t. PH.r·;-> llii~N1'f,;-A Mosa, m:wtmn a. sna. 
(luci~fi.o, q uc está elo aeeo1·do etiín o :Lrt.. 1:38 
do lteginwnt:>. 

Fica adiada pela IJ:wa a. disclli.l~li,o elo pro
jccto 11. 104, d.c lOJl. 

Pass<t-sc (t htH'<i. llllStin:tda a.o oxp:~ditmtc. 
O S1t. SJ::ABitA-Pol'f;ant.o, ·o c1·itnrio c a 

ra.zã.o manr1am qiH~ a intel'pl'C't.açã.o quo eu 
don ... O S•·~ A.ngelo Neto (2° Sec1·elcwio, 

0 SR. ESMEH.ALTJlNO BANDEIRA- Legem SCl'Vindo ue Í") pl'OCCUC ;Í. lcituea do Se-
habemns. guinte 

O SR. SEABRA-0 cl'itcrio e a razão estão 
ao meu lado e deixo i,;·Go él.O bJm senso dos 
meus collegas; quan1lo o Regimento diz que 
o Deputado só pôde t'a.llar durts vezes, si isto 
niio é uma. Jimit:v;fio :t .liberdade do Depu
t.ado, --eu não sei o que ~e,ja uma. limit<J.ção. 
'Não <:: mna. limitaç~[o à liiJCl'(hdo da pa.
lasea., m:LS, (:crta.mellte, ao numct'O 1to vezes 

EXPEDil~NTE 
OfficiÕs: 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 2 do 

corrente, remcttendo tt propDsiçfio do;;ta. Cn.
mara 11110 fa.z diver·sas altera.<,:ões na tarifa 
d~t:':! Alf<í.ndngrts, proposiç~ão ü. 11uo o Sena.do 
não poudc d:tt' o seu assentimento.- ln
toira.tla. 
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Do mesmo srlnllot>, do igrw,l 1hh, c U11111J
nieando que o Sen:tdo :1,dop~ou e nôsn rlt~bL 
enviou :í. sancc;ão tl.o S1•. Pe.}si•lente d:t Rn.
publica a proposk:ilo deSftt Ca.ma1'a, conc.:
dendo mais um armo llc licont;:a com todo o 
or·denado :w Ut•. All'eédo Mol'~irr~ de Bar1'0S 
Oliveir·a Lima, lento da. Fa~nldadc do Direito 
dn S. Paulo.- InteiPa(la. 

Do mesmo senhot·, de igu<tl d<tt<t, l'Cmet
tondo um ttos autograpllós rlq, rcsolu<;ão do 
Congr·c .. ::lo Naeion:~l, dnviil amcntC' S<Lllcc1o
muLí., auLori7:and o ao Mrniséorio da .J11stic,:a. e 
Negocios [n!.el'im·cs o ci'mliJ,o p:trn. -:t dos
apl'Opi·htç:ft.o da cas.t ondú funcciona :t Es
ta.çã.o de Bombch·os, (L rua do IIüma.yt/t, nesta 
CapitaL --Inteil•<t<la, . 

Do mesmo senhor, <lo :1 1lo c:H'l'Cll (;o, eon].,. 
mn deanrlo que o Smndo resolveu, mn se.~
~;iio dn ltontom,,corn·irlat• ost.a C:unara :tcs
c~)L!Iüt' /;r·cs d11 seus membros, qüc, com out1•os 
tantos do SonallO, ~~onstitun.m unu com
missão mixi;a, :t qua.l s:1,ja. a.!l'oct<t ~~ solur;ão 
d:'.s qiJostõe.,; :J.ttinentos á. reforma du. in
;.;I,J·twção pnhlil:a supcdot• c seenndal'ia, orga~ 
nizando-a, conforme um plano gct·al. hn.t·rno
nieo c tJ·a<,nllo sob tt ot·ienbçã.o, os inl;llit:)S o 
:ts .oxig,Jneias <lo ensino modcrno.-Sobre a 
~!(esa· para, em tempo, sol' ;.;njtíito á. dotibn
ração da. Camara. 

Ho mesmo senhor, de hoje, remettmHlo 
um dos a.utograpllOS na-resolução do Cbn
gt•esso Nacional. devidamente sa.ncc.ionada. 
autoriz.mdo a abertm·a ao Mini~terio da In;... 
dusl;ria, Viação e Obras Publicas do credito 
de .20:750.), para initemnizal' o K:;ta.do do 
Ceará rh so.mma que recolheu aos cofres 
dn. União pa1•a conservação das linhas tele
geaphicas; que trans!'eriu a esGa..-Inteira.da 

<lo norte (apoiaclo). Sinto q uc 11m<1 em<, 
pr·eza, cJrno <L (h-ectl H'este1·n, leliz c sempre, 
f'L\liz, ainda. vá. em Püenn,mbuco e na zona.,., 
onde eu habito exePce!' o seu poderio dE(' 
sob,wan<t. · . ( 

Ao tor-minar a leitura. das clausulas do · 
contl'::tc&o, cu, S1·. Pi'esidente, duvidei por< 
muitos m')nwntos que tal cJntracto t_ivesse; 
sido assign~vlo pelo propr'io punho do Sr. 
C<tmpos S:tlles; duvidei. p,orquc entendo c1ue 
é occa.siã.o de t.0dos os ln•;tzilciPos vü•cm em.
auxilio 1le uma clas~e. quq tanto PJ',:dsa ser, 
SOCCOL'I'ÍfÜl.. 

O SR. MnREJRA ALVF:S- E' n. oPphã. 
etcl'na. 

0 Sn.. Cor..NF.LIO DA FONSECA-Ainda dê-.:' 
l111l'Cl o mon espirit.o ca.lmo c · quiz reflectir: 
i•.lguns momentos, fui inspi L'ar-mc de novo_ 
nn.c1uoll;L rncns;tgem de que h~t poucos dias·, 
i'a.llri, quando offor<}ci um Pl'Ojecto para:· 
l'Cdueção <hts t::wi!'as. ma.s l:.í, cncontPei que 
a l'Cdncção do :~5 c :30 "/o enfl~t·ia-so só ao; 
e:tf<~. - · · ·--~ 

0 SIL MoRI~!Rt\ ALVBS-Com o norte 
Mt-so o contrario, as taril'as sã.o augmenta.: 
d:.ts dc-75 "f o· . 

0 SR. UORNELIO TlA FONSF:CA-Não sã.o SÓ: 
de 75 o 1 a; si fizermos o calculo,verificaremos: 
que, ao cambio a.ctua.l, o augmento ser(t ta.l· 
vez de mais de 80 °/o· 

Sr. Presideilte, eu impuz a. mim mesmo;, 
na occasião em que acabava de ler osta peca 
official, o dever de vir aqui apresc:lta.r ·um·: 
protesto que servisse de remédio; mas;o que~; 
poderia cu ra-~ee sinão pedir á. CamaPa c:: 
ao Congeesso um pouco d\piedacle, porque· 
não posso expr-imir-me por outra fôrma, mn 
favor de uma classe abandonada? 

Este decreto, senhoeea, levou a misería (L~ 
O Sr. Cornelio da Fonseca- Iavoma do norte, augmentou-lhe a agonia!. 

Sr. Presidente, mais uma vez sinto-me bem, (Apoiados.) '· 
vindo á tríbuna em prol dos ,direitos da. Si'. Presidente, eu aind<t me demorei na: 
a.gl'icnltnl'a,, sempi'C opprimid:t e abaildo- leitura do d..:crcto, não como lavrador, mas 
fl'~th. · . comojurista e vi que est~ ll~creto é in con-

E' h:tbitn meu, St•. Preshlente, ra .peitar o stitucion<tl .c nullo, e, SL ttvcsse bastante 
tliroito de todos e a todos rosp::ütar. Eu não tempo, ombot·a i'l'aco em direito, como soü;: 
posso set· violen~o; t'orçarb muito o meu (mio apoiados), pbdceia mostrar, co.rn toda a. 
t)spil'ito, si porventuea, em occasião dada, clu.roza, <t inconstitucionalidade e a núllidade 
tivesse necessidade de sahir dos moldes do a que me venho de referir. 
acçã.o a que me h<tbituei n::t vida social, pra- 0 Sn.. MoR I~ IRA Ar.vEs - o Governo enve-
ticando todos os meus actos ; mas, Sr. Pro- redou até pelos impostos estaduaes e muni·. 
sidente, não pos.'Jo deix:a.r. de IJnnifestar o . . t _ d . d . d" . cipaes. 
<t ue sm o, na') po~w etxar 3 Vll' pe Ir a O Stt. Con,NgLro DA FoNSE:CA -Deixarei 
Camara dos Deputados um remodio contra o 
tlecl'e·to n. 4. 111, de 31 de julho proxin1o . p::tra mais tarde a pa.rte d<ts h riras; a~ro-

veit() o apa.rte do meu collega, para d1ze:r 
pa;ssado. · . t' d t · 1 · " dispensa. de · Sr. Presidente, o que ó que eu sinto, o qne nes e ecre o S3 me L~l~· '" • < . 
c1ue ó que desejo dizm· ?. impostos estaduaes e mumCipaes. 

Sintoo <JilO li claquelle decreto, sinto, Sr. Mas, Sr. Presidente, não é tmlo. · · 
Presidente, que se tivesse rln.do o ultimo O Stt. Moltl~m.A Ar.vEs-Estamos em plena 
golpe na lavoura., lH'_incipa.lmente <1 l:woura dict1~dur1t. · 

Camarn.' V. IV ' 8 
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-· ~-------.,..--:-------------:----
'/: 0 SR. CORNELIO DA FONSECA - ... n.hi SO 
~ ccintracta o ::tl'r;:mdamento ·. das estradas de 
Nova CPuz aAlagôas e ontt•as qne não poe-
tencem á. Uniã.o. · 

ser o maiot' Yérdugo da lavom•a do norte, · 
abandonada, prestes a perecer . . 

O SR. BRicto FiüiO-Muito bem ! O· norte 

: . .Ü Sn, . . BlliCIO FJWO- E' uma immorali- 0 SR. MOREIRA. ALVES-Não é só o Estado 
'~-,àade aclminiBtr·atívit. . " · · · de s. Paulo que deve · mcroceL' os r.woees 
·>. : O Sa. CoRNI,LTO n.A. FoNsEcA--'- Ahi se vê, do Governo. 

tambem tem .la V!?ma; 

~-: pol~ outra pal'te, qu·3 cntl'a.m nost.c contracto o SR. CoR.NELIO DA FóNSECA- I~en. men 
::;-estra'das de ferro que não pr.rtenccm á União. dever 1183ta occasiã.o fallal', j á que, offerc· 

Os SP..s. DJNO lkENO E ovTRns dão _ap::trte.::. cendo-o pwje~to sobre a rcducção de tarifas, 
0 SR., CORNELTO DA. F<lNSECA _ Eu fa,llo ollc 1110l'PCU na, pa.stu. da Com missão. 

( corn um ni.estl'c rlo dit'eito; v. - l~x. sa.hc que, o Sn.. BUENO DE PAlVA - Nã.o ap::>ütrlo; 
' si é pos:;ivel fazcl'-SO um contt•:tcto ncst-ls cotl- csttL com p~~eecer la, vt·ado. 

dições,contandó com a. :w(]_ uisição de bens ftl- . o Sti. CoRNEf,ro ·DA FONSECA ,----- Quando 
_ tm•os, nã.o.o pollm•i:t fazer o Govorno,porque, a.pp.:. :·ecel'<L ~ · _ . · 
'para coritt•acti'.L' pcl:1 fórma por que está. esh- Eu sinto, Sr. Presidente, que essa. Commis
-l)clecida, precisaria, (le a.utorizaçã.o do Con- são, onde ha. diversos a.gricuUores, tivesse) 

~ gresso: Não se póde eonsiu.crar essa acc1uislção concorrido p:.t.ra que o projecto não viesse :t 
- ~ ·çomo um 1heto, para se dizer em nrn contra~ discn~são, mesmo com pa.recor contrario. 
- cto-fica,m compl'eltcndHa.s as o~ t.radas tn.es Etl poieria ter vindo a esta tl'ibnna reêla-
. >p tacs. mar, baseado no dieeit.o que me faculhm os. 
;·- () Sa. i\·foREIRA ALvEs-E v. Ex. accl'JS- art ~ . lOOe 108 do Regimento, pedir qne o 
1-: c:enl.e que q Governo dei como não sua uma projecto fusse coUoca.clo na ol'dem do dia., 
::. ~strada, que o o, a de P<tnlo AII'onso; o Go- independentemente de pa.recer; mas estou 
~: >'feli~l? ile_1~1 ao 1:1eno.~ sabe o que p:wtence ao acostumado arespeitar os meus collegas,-
:vpatrmlOlliO nac10na.l. membt'o.~ da Commíssã.o, c, as.sim procedendo. 

· pocler-se-hia suppor (lU C os quet•ia melindrar, 
----_ O SR. CORNSLIO DA. Fo~ SECA-Comécei di~ 0 q:Ue não podia. est:1e em minhas intcn __ ções. 

:> zendo a V. E'x., Sl'. Presidente, que nã.o sou embOl' Lt eu · 0 ,3tivcssc ma,goado,_porque não 
.'- J(omem de viólcnciü.s, que não sei apn.ixonae- achava rttzão no pedi lo de informações quB 
C·me sinã.o na defe:;;;a de dirc ito3 de natueeza me constou tet' a Commissão feito aó Sr. tlli

-~: importan t~l . c nesta occasião eu não p_odia nist1·oda Viação. 
- tleixar delcv:anta:· solemne protesto, porque, .. E~t.eri~10 bastantepeat.ica dos .negocias de 

além de tudó, so_lJ- pernambucano e -as éstra- conumssocs, r,esta casa; tenho stdo honrado 
_das que se dão de mão beijada á. feliz com- com divcwsas cornmis:;Çíes, tenl1o pro3idido 

t· :panhi~ G1·eiti ·w··~s ten'l, são, além de oü tt'as, algt~mas rlollas; rnas, no onJ.tat)t'.o. para pro· 
- as do Reoilh n. S, I?Jl:111ci,co o a Snl <lo Pcv- jectos dnata mltlom, llllllOa CilCOiltr.q,P0.! 0111· 
~c rianihuco, · - bat':\Ç~os. _ 

. : o SR. , BIUC!!O Fn.no-Escalllrq() inn.udtt.o! o sn. H{ll~NO fll~ P;\T\':\ drt ontt•o apal'to. 

o-8n .. Con.NE:f,lO !li\ FONSgúA-POl' 03.~0 !1.1'· 
rendn.mento nus ter-emos tl.quelltt tn.vlrn, follz 
qué o contl'l't.eto impõó, quando· ainda ho.io, 
embora mo.l set•vldos, tBn1o3 t \l'iCU. muito 

-- inferior -á. que se paga na. feliz éstrn.da. de 
Linaoeiro. · 

St•. Presidente , as minhas palavras_ são 
-~~- sinceras, não soh -ho1~1cm p:tra aggrodir in

. justamente, mas . sou liomem p:tl'tt. 1\.tzer a 
; defesa. dos direitos dos oppl'imidO$. 

· Sr. Presitlento, a. nullüla.tle do conh·a.to é 
: . palpit:'tnte, este contl'n.cto não pôde perma-. 

·i! eco r ... 

~'- 0 Sa. MOREIRA ALYES -Por honra do 
:-- paiz. 

;~ - 0 SR. CORNELIO DA FONSECA.~ ... e CU pre
~:;/ sumo que o Sr_ Dr . CampJs Salles, l'efle
\~. 'ctindo sobre o qnc acl'Ü se· acha. escripto, 

·cP-l'tàmente coJ' J'igil':.t o acto, não quererá 

O SR., Con.Nl~LlO l!i\. Po~BP.CA . .;...., V, f~x, ni'Lt1 
podoPJ. so .lustltlcar, · 

Mlnas Gnrn.os tct'tt- eternas qnotxn.s de · 
V .. E:<. 

Do lá, a mim, pobre Drador, í'oi dil'igiuo 
um o.fficio de louvai', assignado p01; la.Vl'a• 
dot•es, lottvarido a minha attitmlc no negocio 
da.':! tal'ifas, e V. Ex., mineiL•o, rclatop do 
pt•ojecto,. devia SOL' }h'CSSUl'OSO, 110 pal'CCCI', 
nã.o pt'ecisa.va do informu.çlíes p:tra tl'aWL' 
SOCCOl'!'OS á. lavottl'l1 <lO Bl'at.i l. 

81•. Pt>csiclentc, eu sinto que o tempo v(t 
se .escoando ; sinto não poder dispor· de 
mais · espaço para manifestar publicamente 
as .queixas sobremodo justn.s da lavonra 
contra o que se vac fazer. . 

Espero que, oft'eeecenclo o projecto, a que 
me r-efiro, a Ca.mara <los Deputados, refle- · 
ctindo que a materia ü impm•tante, ha. de 
lembrar-se que a maior parte rla represen-
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tação nacional està presa aos interesses da O Srt. Con.NELIO DA FoNSECA-O facto é, 
agricnltnrn., e,quo é um dever sagt'a,do nosao S1'. Presidente, quo o GoYerno abandonou 
não a.bandonar uma classo que necessita. de propostas muito mais vanta\josas <b que_ 
soccorro.:;, converter;t o projecto en1 lei. aquellas apresontadn.s pela. I'eli" emp1·0za 

Nã.o llevemos levar ao desõspero uma G~·eanVestem. Isto havemos do discutir. Não 
classe tã.o nobre, tão pacifica. que constitue estou injustamente apaixonado, e-; sí· fa.Uo 
a vida. do .paiz, impondo-sé p .wa cm·ta.s es- ·com este calor, é ));:>rque defendo uma causa. 
trada.s do feet·o d:J norte nnu tarifa insup- justa., a causa. da classe a que pertenço, a 
port.n.vol, horrol'Jsa. (Apoia_dos.) dos lavradot•es, t} p<,wque represento immé-

0 Sn. MOREIRA ·ALvEs-Esc;1n1la.losa.mente ~ia.ta.nümte um eleitorado lavr~dor, um co!l~ 
alta.. Jtmcto de hom~ns nobres e pact~cos. .e que a 

. · e.,ta hora, qu ~ndo ttveeem sctencta (lpsse 
O SR. Bnici:o l<'ILuo-Mas ê feita. pelo Çio- vexatorio e injusto_decrcGo, hão de sentir que 

verno c t.n~lo quanto é fl~ ito pelo (Joverrio, a lavoura do norte vae cahir na. maiot• das 
deve-se achal' bom, magnífico, on .seremos miserias, para. fazer a felicidade · de .uma 
nnforcados. companhia, e entã.o esses homens sú poderãO 

O Sn. CoaNELIO DA FoNSEcA-Não me levo esperar reme"dio plra. tão ter•·h·el mal no 
l)Ola. paixã.Q., sinã.o pela razão ; vou pelo· ca- esforço Q patriotismo da representàção na-
winho que co'Jtamo trithat'., cionil.l, inutilizando o cifeito do con(;ra.cto · 

Não acredito, r·cpito, que o Se. D1>. Cam~ que lhes auginenta a aftliG"çã.o; desse PC>llüP 
pos Salles; leiluo as clausulas do contracto, que tem a palavra livre, que tem a a.utori
não se c::>nvença de que tí elle horroroso ... dade para dizer o que ~ente e o que pensa 

o sn.. MoREIRA ALvEs_ Devia tel-as lido na defesa dos .dircitos d;tqnelles que repre-
. 1 · · 1 · · , · - 1 · seil tu. . - , · 

an te.3 r e M~Ignar o <Lecre ;o approvanc o·as. Sem 0 ampat'o _des~e poder, nós. os Ia.vra-
0 _SR. CoRNELIO nA FoNSEcA-... e 5tue, re- dores, õn perderemos os . nossos fructt)S on 

Oecf.ulllo 8_?brHalln.~, . Possa, conse~ttr ~1ess.e teremos que nos submetter iL feliz einpreza, 
con_tmcto tao vexatorw que Y[l.G atirar a m1- 'recebendo a imposição· da. vexatoi•ia. t i).rifa.. 
s·mn. uma g1'ande phalange de lavra.(}.ores, · · . , . .. . . , · ~ 
sendo além de tudo offensivo <tOS interesses OS~. ~oREIR<\. ALvBs....,-E o caso tle •l<u mo!' 
do Th'esouí'Ô. ·· · ' · · · ·· · ·· -um v1va a Inglatei'J'::t! 

· Senhores, não tive tempo de faze1' um O Srt. CoRNELIO T)A Fol'lsEcA-Sr. Pt•esi--
calculo preciso, exact_o ·; mas posso asse· den.te, sou fl•aco em Constituição o nfio · son · 
gurar que o era.rio publico com semelhan~e forte em 'tlireito. (.NcJo apoüulos.) 
~ont,racto .é prejlidic..'tdo om rii.uitos milhares o sn. DIN~ BuENo-Sempre foi respeit;ulo · 
I,O ~nt~s. . . . como a.utoriclade. 

N<LO t1ve bastante tempo para melhor · · · ·· · 
estudar essa peçá, só ultimn,mente publicada; O S~. CoitNEr...Io DA · FoNSECA- Mas te-
si assi.m. não fqsse, e~J!Ollia ·á Can1ara quaes nno q, convicção, como fot•mado em iltreito, 
os pt'eJUlZOS qu(3 a Un1ao va.e soffrer em favor da pp.Jer affit•mar• a nullidatie c inconstitu
t!G nma. on1pt•cza ingleza, que já ·tem feito á. cionalidaclo tle3to oontracto,e pot• isto, eoni o 
:m<l !\1lictda.de no Estado do Pel•na,mbuco. projecto ClUO vou u,:p-rcsont~tl', nullifleo . a 

) S M 1\Jó · -A n.cção elo on<woso con traGto o S, g:<, o 
l n.. oaErttA AlNEs..:-., s Jt~ V&lPt)a uCa.t' St•, Pr-esidente da H.epubllca, londo do novo 

nmtL co.looia da, Inglater1•a • as clausulas, estudando-as convoniontomonto, 
O Sit. Con.NELto DA FoNs~õA=-Nós, St•. Pro· ficará tambem indignaclo. . .· 

~identé; lá do norte, lá da minha ter1•a., já. 
sentimos o q.uanto as 'tal'ifas des~a compa.· Pénso quê o estudo deste decreto, destas 
nhia prejud1cam e suga.in 0 sangue do la· clausulas, no interior de um gabinete, por 
vrn.Llor. um homem altamente collocado, que ,jm•ou 

Agora peço lh:ença á camara, para fazer a defender o Bt•azil, não poderá deix:1l' de pro-
seguinte a.dve1•tenc.a: si os La. v~a.dore~, pobres duzil• elfeitos · . 
como estão, forem obrigados a pagar tarifas · Ó Sn.BUE;"iio DE ANDH.ADA-I::r&o ê a entrega 
trcs vezes superiores ás que vigoram i:t.ctual- ao estrangeit·o. 
mente acabarão na miseria. O SR. CoR.NELio . DA FoNsEcA-Vou, pois, 

O SR. FRANcisco DB SÃ-Perdão ; houve mandar á Mesa o projecto, que tambem está. . 
reducção de tarifas. assignado por meus collegas de bancada, e 

O SR. CoRNELIO DA FoNSECA-Não .ê peço em nome de . bràzileiro, em nome de 
exacto. um Cong1'esso que ainda iem o poder de 

O SR. FRANCisco DE SÃ..,-vamos aos alga- dizer-não podemos cousentil• nisto-qnr. o· 
rb:;mos. Materia desta ordem rtão se discute converta em lei._ 
eom phra.ses. (T~·ocam-sa .calorosos apartes.) O SR. Bn.rcro Fruro-MuHó bem. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:26 - Página 14 de 23 -()0 ~~ 
.· .. ANN Xt·::s~-v.v·c:nn~tr'!t"&' 

1:· 

O Stt. Con~H:Ll~ TIA Fnl'\SECA- T\ã.o tenho j •AI't 2.° Ficam l'JVJg.tdas as dhJposiçõJs 
temp) p::~.ra Jucnt-r· as cl.tH:mla.~ dPstJ mon:;-' em cont_·a.ri~. 
tt'uoso contrJ.cto c pol' i~S) You cvncluie a Sal.L (l<.Ls ~0 ., :- õc.-;, 5 de agost ') {lu 1001.
Jninha. ora.ç·ão como jnstific.:~ção ao projc .~to, Cornelio da PonsccrL-~lfm·e~·a .Alves .-Er
lcmbrando á Ca.rna,t'aqne nestas d.tu-;ulas ha, mh·io Co1dinho.-.hrlio de Mello.- Ped1·o 
verrladeii·as inconstitncionu.lüla.des-como a. Pcnwm.ln.rco.- Tcü:ei1-1.~ de Sri .-Celso de 
do isenç?í.o de direitos municipac•s e cst:l.- 8ol!;a.-A(f'o11so Cos/(!. -Pcreim rlc Lym.-
d na.os · Esmaalrl·ir.o R rmrleira.-H l'icio Fitlzrl,. 

Admir·o que 11ma peça. como cst;t con-
tt~nha. er·J'.os de t :t l urrli:m ; :vlnlir'o qno se 
embrullw o dit•eitu n;t pl'imcit•a )mrte, qu.~\ 
:33 l'aça. nm YP.i'<l;vfeirJ umhr•tllho c qne ~e 
diga : Ca.maJ'a o. Senado - a.pvr·ovem ; povo 
brn.zileir·o - ok'dl't:oi. (M~til.o úem.) 

S1·. Pr·o :idnnl.~ • . tlua,:' pal:t\'t·a~ :súnnn Lt:. 
A omp1·eza de:-:i:st:"\ d:r g;u·:urti:t df\ jm·o=-, 
por•érn a. t'Oll .la sónnn !,e da. S _ l;-r•;t,llei='<co, 
110' nov.! pr·imrú·os :wno:s :set·~t :Sil[lCJ'iol' 
i~xt;r·aoi·.!inar·i.tm ·mf;n ;i, g;tt·a.nt.i.:L do ,jul'o:'> 

. ljllO :1. Clll'lWC'Z L l'OllllllCi :t, ·dn milclo qtu :1. l'f \-

JlllliCi:t nc!rltnmn. \';tntag•_\ n tr·a.z ;w Tlie
.-;otll'O. 

Sr·. PJ•e.~idnn tn. a cmpl'í.'Z '· i.um n. obl'iga
\ão tle pa.ga.t· 1\111 lllll ecwt.u e diJtC\I'lllinado 
nnmr:r·o dn atino~;; tl t,cm e:st:L : conc<'..~:>ão du-
J';wt.l~ !_i!). -... 

Quo (• da g;u•alllh que eli:L ofl't~l'<'('.i:J ao gu
VC'J'n:' uJ·;t.~ilcit•.l'? 

O SH. DE\11 Dr_q~:'\n-Ma~ h;t a. J'eseisão ilo 
eontt·aci.o. (Trocmn-sc vt:otento.~ apro·tes .) 

O SH. CoH.:'\t-.:f.ln liA Fo~sEcA-S<', nesta. 
garantia e.>tcí. a rdicidac1t~ da empt•eza, inas, 
Sr·. Presitlon &o, não q ucl'O abus:.tr nlêtis da. 
IJonlladc do3 meus lwnrud •s colleg-as (ru7o 
opoi(((/os), cnmpl'i o meu devm>, não como 
desnjLL\'l\, m:1s co111u me fl)i pcrmittido f'azer. 

O S!t. B~t'Ícw FILHo-\'. Ex. justificou o 
pt·ojJctu bl'ilhan temente. 

O Sn. CoRl'ir·:uo DA Fo:.\'SF.CA-Poço aos 
lllOU~.- collegas quo ucr•er.li to:n CFW nn.o lhes 
pnç~o sinã.o o r1uo (! jnsto. lronc->to, nec:\.3'mrio, 
snt•in (\ di_:tno. 

Tenlro e· llleluitlo. (Jfuilo bem, mudo l~t·m. 
}'lllmll.~. O rJ;·w!m· d cO/li]J6menlwln.) 

i•'kt :SidiJ'(! a ~r~~:>it, ·;t.f,,; nltl't'io:· ,lr.libnJ•;t-
•Jí.11, o sr~;._r11i11l; • 

l'ltu.tt·:cro 

() Congt· ... ·s~o .\":LCioi1;~l .doct'nh: 
Art.. 1." Fic:t SIISp(!!IStt a e·wctH;ü.o 1lo 

•ir!r:r·etn n _ -1.111, dtJ :li de julho de l DO I, ro
la. ti \'O ao ar·ronda,tncn t;o thl.-; l•;stl'wlas d.(J 
F<H'f'(J do H.ecife :i. S. FI'<tnc:isr:o. Sul de 
Por-n;unbuc:o. ramal Gliccdo ;L eida.de da 
t;niiio, Conde d'En , N<ttal :t Nova Cruz 
n Cr:ntr-al de Alagr) 1.s ;i, p;~,ulo AIT'onso, a.té 
rpw o Con,!.p'OSSIJ N:t,eiorn! Y• ;L'~ Ull1êl lei tlo 
t.a.1·í!'as l'r~r·J·u-vin;; par·a os pr·odudos na
c•ifJilfl.P:-l. 

O St•. Augu!iõ.to Severo-Se. Pt•e
sidento. pJt'mitti V. Ex. que, antes de cm
Li'ar no <lS8umptJ qw~ pl'OJWiamcnte me 
h·ouxc <i tt•i bunLt-a cnc:tmpação e ancnrla
damcnto de alg-unu~; tl:t't'u-\'i:1s do norte-cu 
l'i:lmct r.a. ~L Mesa., p:u\t St~g-n i t' n. sua enrr2iJ•a 
J'egimenl.:t.l, um !_H'ojed.o J'(~ot·ganizando o 
S.!J'Vi t;.o ile nvbot•lllogi;t., n. ea.r·g·o d:t C:u·ta 
1\I:tl'itirna., ser·,·it;·u <JIII~ jií. J,i'í.o nutv:clnwntB 
o.~t;;\, !-!Cnr!o ttl;il ;L l:tvutii'<L o ;\. na.vcg:a.çito. 

lhvo tlecl;u·:u>, eomo p :) IJ to imptwbnte, 
q1W ;t l'i~Ol'g':tiiÍZ<Lt)Í.Il q 11.\ lJI'ol[lOilliO iÚÍO f,t':lz 
aug·nwnto dtl d·.•speza . 

I·;· . sal_;it"lo t!IIO pm· mui to l:t\mpo mo ded i· 
q uni :i.s eous;ts da. mar·inha., 1':':\ ti\'!~ mesn10 ao 
S t~ ll ~ -- J·vit;u na. Cama.!":t, pui,; que qua.tr·t> \'t1ZOS 
J'ui rnlatot· dn .-;nu ot·t::m\Onto. r• gnaJ•do pela 
clasw- o do mistnl' a'-l m·tis ~~H·i;ts o pt•of'lln-
da.s symp:ühi<ts. . 

Pa.,so agot\t :~o n.'lsumpl.o j;í. annuneiado-
o CI)Jltt·ttcto dn novOJ'IIO com_ a, iiJ'ea/. 1Veste1'n 
of Brasil aailway, tplC tem lov:.tnta.llO Pl'O· 
testos dos rept'l'sent.:lllte;; -dl1 Pornambuco, 
nest<t õ n:.t. outra Casa. tlo c~mgresso, pro
testos q uc só posso exp~ i e ar pela falta. de 
ex:_tme do ·referido contra.cto, por cs.sos illns
trcs rcpre.-:;cntant'J.:; da Naçã.o. 

Tivcs;c bl exame sitlo feito à luz do ca.l
cub, que não engana, e os pr·otesto.~ nã.o 
<tppareceeiam. Nft.o tcl'iamos nús de veP nr11 
illu;tl·e Scn:uloJ' sonhando <t p .tssada Rcpu
lJlie<t di) ~C!'J<vlol', par·a th~clarar qur. o Lorí.o 
do NortJ cst<L :dli pam pt·otostar· cuiltl'it <t 
oxJcu(Jto de ut'n eon tPa.ct.o. 

A CJllü vem it I~opublie:t rlo l•: qu~ulot· '( l•:lla. 
foi oute'rll':t. ;tr•cliit·.1et;;ul<t pnl .~ :~ gr·andu.~ fillto;.; 
do nodn pat·a. itnplant u· ll<t g·t·andr Pat.r•ia 
!Waúlnit':t, a a.r·vot·t~ da libul'd<ttlo. que devia 
cobJ•il• COIII <l ~1m s:Jmht'<L bcnolkêt o t,m·r·it;o
ri .-J i;od1l rlo pai ;r, - ;t g-t•anrle olm_t, por(}lll, 
os!;:l feit~t ~ o sonho ü l'etdidatlc hoje, c a 
maior gr·a.ndezêt do Bear.il cstü, mesmo na 
sua. un idttde. 

Nós, do pe tucno E~t:u.L> do Norte, que é 
a patri:t dn f't·ei Miguelinho o de Andr·é de 
All.luqnorque, llul:t vor. do nu:üs incompe ';entc 
de seu~ rcpi'O-->ontanks (r1(io ctpoiado~). vie· 
mo.5 lloclaru.t· rp.13 nfi.o tornemo.~ quo o Brazil 
commcttLL o g'l'i.Lndc ceimo do a.t 1;cntar con
tt•a a, s 11<1 unidade. 

Foi, ccrl;anwnt.n, um simplC:;\ rocurso ora
iiol'io do (lllC In.nt;·nu m:'i.o o illm;l.t•o Somvlor, 
o narht m:ül-l. 
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O Slt. Bit teto F!Llln- E' (1110 n<"LJ l'oi lll'd
va volmentc compeehendido pot· V. -Ex.. 

O SR. Auc;us·ro SEVERo - Como o::~ leões 
. do Nol'to, os leões do Sul estão di;:;postos 
úHlos, velantl.o pela i'eliciclldc da Patrht c 
pola gar<tntia d;t Rcpublica. 

O Sit. FAljSTo CARDOS)·--;- Mesmo p mtuc 
1úo lta patl'ia sem Ilepublica, nem Republica 
sem patrla .. 

G Sit. AUGUSTO 8:-:vEIW-Apoiarlo. D;;ix.o
mos, p:lrém, essas di.vagaçõe3 qtw são o sen
timento de torlé:s nós o entremos· no assum
l11;o. 

A q um; tão que se &em le,r;Lnta.do em tot·no 
rlo contracto da · G1·eat Weslcrn te:tt trcs 
race . .,;. 

Pl'imcira: o Govc1·no polia, fazcl' a, en
utmpa~:ão c o arrendantcnl;o '? Estava para 
isso lubilita.do por a,utorizaç:ão do Congl'esso? 

Estava,e amplamente. Cômo julg<.t:'lsc mais 
conveniente. 

O SR. Btucro FILIIo-:Ma,s exot:bitou. 
0 SR. AUGUSTO SEVUW-Üt)11l0 exol'bitou, 

si não tinha limite a. antorizaçào QUO tlcmosl 
Na, scs:ão passada, o illustt·o relat02 da re
eeit·t, o mais opeeos) representante da na
t:ào, deixem-me dizer, o Sr. Serzcdello Cor
I'Ô<L, apt·oseutou no ~cu lunliiHI.~O trab:tlho, 
quo como ninguem melltllt' ellu o~ sa.IJc J'a
zet· ... 

N~~o venho faz.;r um LliScLu·sn. mas um<t 
dcm:)l1steaçã.o, e lJOe iss9 me valerei pl'in-· 
cipalmetrte dos nurnor.)S, que não enganam_. 
Quem desconfiar quo til'c a. provrt . 

0 SR. MOREIRÃ ALVES-Va,c fttZCl' dos nu
mer.)S pPetos, brancos. 

0 Sn,. AUGUSTO SJWJm.o-Com tinta. l.m.tnc<.t 
ou com· tinta preta. elles toem sempre o 
mesmo Vttloe. ( t1pm·tes.) · 

E' om torno das tarifas que se tem pro~ 
curado agita1• a. opiniã·:l, n.J sentido de 1oe
mar uma corrente conte;.t o contm,cto ; ou 
contl'a o Governo; é, 1nrtanto, ahi que mais 
me demorarei, no proposito tlc demonstrar 
a som t•azã.o da ünpugna,çã.o qun tem soift'ido, 
rln, parte de alguns collegas, o referido con
tt·acto, e isto. com o; nu meros pretos ou 
brancos. 

Von busc.w os üaclos pal'<t nlinlta argnmen
tn,ç:ã,•) 1m l'onte mais insuspeita-no tr<~balho 
feito palus proprios lavradOres e industriacs 
interessados. 

Nã~) h L c.tinda muito tempo, um:~ commis;;. 
são da la. vour<L o industria do Estado de 
Perrmmbneo, compoHh de illnstros :.lgricul
toees c intl!lstt'iites, procurou o Governo 
l<'ederal, solicitantlo pt'ovidencias em bem 
das classes q nc l'üpl'es<mt;Lv<t c qne estavam 
S'lffl'OlltlO O Ollill'lllO lJI'.'lO de lHlllt Cl'iSO SClll 
iguaL. • · 

U Sit. NEtVA-:Vluito IJotn. 
O Govot'no ·ouviu, t:,Hno met'oeia, com u 

f I SI:. /, UGUS'l't) SEVJmn- ... tlllliL «"LIII.OI•i- Illa i o r in to t'l~sso, it t•oel: ~~~~~tQÜ.o IJ.IlC so L !to 
:t.:u;:\o ülll l;ot'llw::; a,Illplb::;imo~, alwa.ngoJld() <L f'azi:t o PI'OIIIOtten pt·ovidenciat·. 
q 11 n~ti'w. · 

1·: 1·a, rw'''~ssai·io 11 ;·10 poN, 11 l'hai' a UCI}Ü.o do Pt•otnetl,ou u m;l,<i~ e.Hneçan,:o :L llosohi·ig<~t·-
f luvo1·no r: 111 he 111 tht solw,:ào di~ el'i;o;e finan· Stl do t~u<~ prómcsstt, intervindo ,iunl.o üs cont
~·uil'.l., p111• i~so nh11 1:onvinha qno :-;11 e.~i.abolo- l)anhi:ts du tPnnspuPtos no snntl1lo tiO conflo
~·c~'l\ :tt·.la.11s11 1a. do 1.11111mt'I'OI\eia, p:tl'iL nssa:-; guit' t•educçúJt~s <le t;~l'i!'n.s l1i1l'i1 o~~ geitüi'Orl do 
otHn·at,,õn;-;, 0 :L C:~Ittat•a, por• gt'iLilll: nmin- tn•oducção nncionu.l. Cnt·on dessas pt•ovillon
l'.i:l., I't\joil.o 11 a. utnunda aJH'nsontndnno.-:so .~on- eii~S no lH'O}Wio contr·aeiio, t,fio IJ;~I;ido pelos 
lddo. . iliHsl.L\lS ropt'<ls<mt;antes do Pol'lliWii.lncu. 

(J <plll o Govtwno 1'11~ l'uí, pot•t,antn, aut,m·i- :\ WJIIIIllb!sào a que acinm me re1et·i <LIH'O· 
z:ulo po1· It<'•s-Cungl'L'sso. ·· Stl!Üoll a.o Govm·nu i~ sua. exposi~1ào oseripta., 

:-;l'gllntlit fiw.n 1la <llltl:-ll;ii,o-Us PI'olong-a- o ü no . .;ta í(IIo von buscar os llllllll\l'OS lKtl'<~ 
Illl\lllios u liga,t,,iim;; 1la.s rul\wi<las ust,t•<t~las n;'i,o }ll'O\'<LL' quo nfLo ha iial nxtranrdinat·.io an
t•.:.;l,ilu nlwig:ulos ;i, ri)\'Ol's:·~D. gntunto do oitent;a, ll.;llll1Hos llOI' eeni;o Jlli.S 

Es'.fi.u, a tlinno ou, n pa.m lll'ovii.L-o ha8l;;v -ti~l'ilh$ i;om:~d~t~ lMl'a. ba,sc no eontl'acto d<t 
lnr· o ~::o 1la dnu:-;u!;t IX. do eon1;r·aetu ClUO ó fh·eat. 1Vestm·n: 
u ~~l.~'lliiiGO: . •li:. 

o Slt. Bl~ICIÓ FlLllO <ht Ulll :tp<H'lt!. 
<(:llier/,o rw ll'lt(i!,tjo qwJ.lljUBJ' pi·olongo:iíwnl.o, 

I'C/llla(. on nowt sccçO:o, o. linha constru,ida fl- O Sn.. AUGllS1'0 SgvJmo-Como V. glr, diz 
c(mi logo incm:porrtrüt cl expf.m·açcro da estt·ada -ist;o está provado nos ,jorna.es; cu, pcH'ém, 
de ('c1'?'o ofljcclo do 1wescmte. c1mtrrwlo, e su- nrio mo coutonto con1 a prova. oilot•ccirla pOl' 
b(m/inadrt ao seu 1·e!Jhncn.» Julg<tl-~t errada-vamos <t numeros. 

,,; "· rovcr·sU.o «J do· rogimcn da cstt•::t~b. O Sn .. EsMEl~AJ)DINo BANDEmA- Numm•os 
Explica,d<tS <.tssün as dua.s pt·lmcit·us faces por muneros. 

d;t <tuestão, p<tssomos <1 terceira. e mais im- O SR. AuousTo Sgv1m.o -'- AlH'csonto os 
purtanto-~Ls tcu·ira.s <t(loptttllu.s 11or. lm.su. llados pu.rt\. 11odcw \.li.Se.utü·. 
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~NNA~s ÓA CAMARA 

· . Em u_ma d<ts paginas da exposição a _que I nas estrad.~:,;. deLimoeit•o (é a Great 1Feslem), 
n_1e r0loei vem o seguinte quadro compar.!.- Central de Pernambuco, S. Francisco e Sul 
t1vo dal:l tarH'.~:'J pa.r<t_canna, a.ssucar c alcool, de Pcrna.mbnco: 

' -. 

J.INIIAS 

E:.;tra.dü. llc Fcl'l'o · Ccntr.:t.l de Pce-
oan1buco ........................ . 

Estea.i.b do Fcero .Liinocim. :-....... . 
» » S. Francisco ...... . 
» ~> Sul Pcrn;_tnl·hnco ... 

C.\NNAS 

ASSUCAR 

I 
I85GoJ 
$f.iS8 
Si%2 
$357 

2$lr,ol 
1$032 
IS428 
$748 

3$,120 
l$720 

OBSgRVAÇ'ÕES 

l$Gl4 Cambio cb 12 d. 
1$132 

--------------------~----------------~----------·-------------------------

LI N HAS 

~sl;l'acb . 1lo Fel'l'.J Ccntt•<d do 
Pcrn;Hnhüco ............ . 

E:-;!;t'a;d;~ ·'ile Fet'l'O Limouir·o. 
Estr:ula tlo Fet•t•o ~. Ft•a.n-

ei~~o.~ ....... .. ........ . 
~:str<tthL de Fcl'l'o Sul Pot·-

n;uuhuco ... . .. . ....... . . 

. 
:1s3oo 
:~~:n 10 

8$920 

:-:$nüll 

f\$000 DSIJI)O 
7$280 10$020 

'i8;)(j() l0$71'lO 

(\8200 88:!00 

ALCOOL 

11s:~oo 
1·1$Sti0 

I:J$0211 

!1$700 

J:-{$ti00 

I ,. 

t11JSI~It VAt.:Ül~S 

18$200 Ct~1niJio tle 1~ tl 

l -l$9HO 

10:~)'100 

)) » 

------------------------------------~---------------------------~-------

LJ:'\IlAS ommn.vA~' ÕEf:í 

~ ~ 

-------------~~----~~----------~------~--~~~--------

41$3001 . 
E_SGl'ada. tle Fon·o Central de 

Pcl'na.iubuco •............ 
Bstra.da do Forro Limoeiro. 
Estr•ada de Ferro S. Fr<tn· 

cisco ..... -......... .... . . . 
~stradn. de F'i~rro ~ül PoJ•-

nanJl)l)co ............. · .. . 

10~500 
:J:pG40 

2o~:~oo 
7$280 

4$020 8$820 

3$61)0 l i$200 

~7~300 34~303 
lC$920 14:;;'560 18~'~00 Cambio de 12 d. 

10$1)40 15$200 17$640 » » 

~$i)OO IJ$700 10$400 
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Ex<.münomos calmamente estes numero3. As t;uifa.s em vigor, a.pprova.das pelo Go- .-
~a tarifa pa.m cannas nota-se que a inais vcr·no p ~tr<~ •~ arrendat<tl'ia. são calcuLàdas '- •' 

baixa é <.t uo Limoeil·o ou Great Weslen~ par~t () e<tmbio de 2í)..t, mas como as do qtfa
]1<~1'[1, i:t distancia do lO kilometros, devendo, uro que estamos estudando estão calcul<tdas 
po!'Lanto, haver reducção na das outras para o cambio ·de t2d, com o augmen'to de 
cs&t·adas, pelo contracto que e3t'l.bcle~eu 5 % por cada dinheiro baixado da base de 
ess:.t para base, c isto com vantagem para .20, segue-se que e .:;i;ão augmentadas (as do · 
os agl'icut~ores. quadro) de 40 "/o sohn a hase estabelecida 

Nas disGa.ncias de 20 até 30 kílometros no contract0; sendo portanto peeci.;o, pl.ra · 
apenas a tarifa .da Sul de Pernambuco (es- que o quadro f;e,ja verdadeiro em rel<!oção ap 
tt·,~da dt1 União) é inferior. ::t da G1·eat novo C')ntracto cto arrendamento, que se 
Western, sendo a média dás a1•remladas descontem dos valores representados nclle; 
ma.is eleva.d<.1 do qu~ a brifa. da, Li- correspondentes ús t::~t'if<ts<la Limoeiro, cerca 
moeít'o. de 28, 5 . % com erro de 7 contesimos por 

l)i.!J.·() J·. 1· 1111J <-'J.L'!), _p:J.L'fllln .,~81· 11.1 <> .• 1 .. ; 110 cento). Feito este desconto fica, eliminado 
·~ • J • ...... ~ ~:-" í • o angmcnto feito de 40 °/o· . .. 

qu::tdro que o.3ta-nJ,os estmhmdo, n.M:s, -~ _:t. Assim, luweeâ VtLllti1gem pa.r<l, o assucar, 
;Hn~.nd<tl.a.rüt - Great Western °1 BJ astt como veom os meus no)wcs collegas; e nem s~ 
Hni!way. -·· comprehende que o Governo que tem a sua 

l'a.r;1 o geral dos a.gricultore::l a .. imla ha palavra empenhada em favor ~a lá.v.om·~~ no ~' 
va.nl;agons, pois uiJ.o se ha de proteger uma Norte, procedesse <lo ouko modo. . _ . 
duLm·minad<t zona. do Pol'nambuco, contr·a P<~ra não· ficar nonl\nm<.1 duvid<t sohre o-
oult''" zuna de Pül'l1<1.lllbuco. Fica para toclas que u.ca.b<t do afli['ma.r, h11sta ver-se na propria •.· 
unu bl'iüt interior <i n.iéLlia actual. · clausula XIV üo contracto que a cotnpn.nhia · 

Stinwnto IJU.I'<1 :1 distancia d.e 50 kilome- PODERÁ. U::lé\1' tal'if<ts moveis com o camhio; · 
üus <L i;a,l'il'a d~t LimooiL·o é mâis elevada, v:wiando A'pl: 5°/o os .proços de tr·a.nsporto -. 
mas nús sabemos que ;_~ oss<t distancia não o<i.tb. dinlloii·o ;~hu.ixo do 20, por 1.000 réis»._ 
::lo l.rétnsp:n·t<tm cann1W pi:~ra, moagem, mesmo Poderá u::mr atJ .. . ú o qnc cst:t c~cr·i1rto, . c 
porque nào se devo suppOi.' que algLtelll soja o Governo é o ,juiz <lns;;;e liso, l;a,nto CJ.IlO ainda 
tentado pelo. cultiyo da. precios<L ·gramínea m~ rnesnm cl<tu:mla XIV docbr·a-sc (1UO 
50 ldlomotro; distante d<~ nmis pt·oxrma «os . r;enm·os (le prodttcçr.co nadonal podcri!o · 
tl'l,ii1<L 1 rJOS((.l', no sàiticlo ela C:JJ)JOl't(tç(lO (Ü O 1WitSO) 

de abatimentos· por acc01·do conmwm entre o 
lht 81~. DJ~J'tJ'l':\ DO-Va.mos <LO i.tSSILcat·. Gove,.no e a companhia. 

() ~!{,, AiJtrUSTO SEVI~JW-Va.mos, pois OU 0 ILOIH'ctllo !vlinistt•o dn Via<:ií.o, l'Odi~indo o 
11:·10 vim pa.t·~. t'ngit· do u.l'lsnmpto. · con&t·acto não loi um im1n·ovidcnte. O digno 

Nn p:.wLe relerente ao assucar, <dnlh ü~- chefe do Estado, autorjzatHlu-o, não «lcs .. 
pc t•o con vcncel' u.os illustt·e.;; impugnadoL'O$ a.mpa,t·ou a. lavoura. 
do eontracto do quo não estão no bom ca- Nem se dig:.~ que, dopcntlen!lo qmtlqllet• mo .. 
JllinllO. quo nã.o teem l'<tZtlQ na ttccnsaç:fto que diticaf:ão de accordo entro Govorno c Com
l'az,Hn • (t12Jarles •) pttnhia, ollo não ~:c pociOI'iÍ. fazm•,' })OI' esta, :-if} 

o ~n: FAusTo C.\lwo~o-Doixom o nobl'e oppot'-pl'irnoiro, JlOt'rtno est:.L·no pl'oprio in~ 
I lt~pnta.do f.dl:u·, ou(:amol-o. tot·ossc da t•omrmnhh JH'or·\ll'lU' tt·i.msportns, 

O SH. Auaus'l'o SE\'I·: Iul-:\l,tô. tmm a. dis
t:urt·i;l, dc• (lO ki!omot.J•os lw. van t;agu111 na, ltt
J'i l':l l.iuwei l'o so b1·n a ~. FI'<.HJeiseu n dnsvan
t.a.gt}Jl) :->~Jln·o a. ~nl do Pct~n<.tHllmco, ostabole
t' id:t, pot·ttLnto, UltUL rwJdia, L'aeiona,L. 

Uo.; .~tL dista.nda :Lté 100 kil.omef;t·os,pol'l'rn, 
l1a urna. clov;tc.~úo na. rl<t Linwoit•o, clovida IL 
sua. l>asn ld.lomotJ·i.ea,. Esl;n dol'ei to llOl'(nn 
d u,;,,ppaJ•oce, como vou demon::~t;,•;u• .. 

Ut natsos Sn.s. Dl~l'U'l'Al.lO:-l-V cjtLmO:'\. 

0 SR. AUGUSTO SEvJmo- Vão Vi)l'. Na. clau
sula, XIV do contr<teLo, que é a, que rogc a. 
m:tl.ct•üt, c't<t esl;abclecido o segnin1;c: «l!s 
l~wij"as :M·úo as fJ.llC se accol·dcwem cnt1·c o 
Governo c (t wmpt.tnhilt fO"J"enclatada, tomadas 
,·nmo lmsc as adtutlmen.lo em 'VÍ[fm· nas tinluü; 
·d<t ~_:ompankia arrcndatm·iu, ele. • 

erubot·n. f: Jl.H•inrlo com as \'an t:tgnns elo ;dguns 
os 1n·ej1Ji;.o;os <lu untr·os; ~ogundo, porque fm
bcmos rpw t) t.:tmbum do Jn•opl'io intm·osso tla. 
companhi:L nã.o al.ll'LL' luta, com o Governo, 
muito prindpa.lmcnte estando este com a. . 
boa mtwm. 

Aind<L do 'J.Iiadt·o qrw a.pt·esento par<~ es
l;udo. e qtt11 foi feito n:1o ptH' mim, nms pelos 
pruptiios interosssatlos, se nota.m par<~ as 
curtuas c para .o t~leool tarHhs cxa.ggcra.das 
da Contml de Per•mtmbuc-o, muito mais 
elevadas do que as da. nova. compatt h ia. 

Fica n.ssim tambem desencantado o caso 
das t;.~L·it'u.s, pM'n. o_ quo não 1bi pt•ociso 
grande osron.~o, o oxplica<la. tt manr~ira poL·~ - . 
quo · <t i;nrifa. do Great We.~tent servit•á, de 
b <~se 11<Ll'<t a nova, rcdo, baso para ltS modifl..., 
ca~~ües qno-forom combinadas I?clo Govol'llo, 
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0 SR. BUENO llE ANDRADA-Esta lJaSC l'C
feec-sc á quantidade e distancia, unicamente? 

0 SR. AUGUSTO SEVERO-O illustre Depu
tado, que é tambem illustre engenheiro, 
sabe ~em que a base da tarifa ... 

O Srt. BuE~o DE ANDR:\ 1JA - Perdão ; a 
base de uma tarifa é tomad<L pela dista.ncia, . 
quantidade, peso ou capita.L. 

0 SR. AUGUSTO SEVERo-Perdão, peço eu 
a.~ V. Ex. porque me retiro á ta1·'i(a base c 
. não a bases de ta; rifas. 

Sr. Presidente, penso que por hoje bnstJ.. 
Botei na. feevura bastante agua par<:L con·. 
densar o va.por que ia ameaçando encher o 
recinto, c ellc voltou a ser agua. Antes 
assim, porque a superficio fica mais serena, 
além do que em vapor o volurnc era muito 
grande e fdta a líqncfação voltou o assum
pto á.s suas justas proporções. 

O contracto está feito c e bom, porque o 
Governo fica armado dos meios de ir em 

:auxilio da . la. voura da. canna c algodão no 
riorte, e com esta garantia estou t1·anquillo, 
porque confio no governo uo honrano e benc
merito Dr. Campos Sal.les. 

Tenho dito. (1lfuito bem; muito bem. O 
on(dm· d comp1·imenlado.) 

Fic;L ~obre a, Mcsu,, ;•.té ultct·i.rn· th.:libc
l~aç~ã.o, o ~·wguintc 

!•JU),JECTO 

Cnn:-:idel'.tndo o::; lnqJot·l;•.nl.é' soniço:-: quo 
jil prc:-:t;~nl u;s t•.:-:t<Lc,:õe:-; mnl.eorologicas <t Cil.l'
go ela Dit·ectol'ia de Mc:tooroingi;L da. CtLl'i;a, 
.i\I;uHi Hlll, c, m;•.i::;, que sem a.ngmunto de dc . .;;
J1eZtL :-:e p:1<le lb:.at• o1Iicialtnnnl;c o sm·vi~:o.iü. 
conseguido, qun 0111 gl'ande parto(: l'eii;o olli
clo:-:a.nH•.n l.e, • . ~o111 o pcl'igo Jo eessa.t• i llllH'evis
t,amcn te pot· nwr·os mo ti vol'lJWSSII<WS-impos
si \'Cl de BVit<LL' SC!II 11110 O SCI'VÍÇ~o tenha Ol'
ganÍZ<Lt;·ftO legal; 

O Co:Jgrcsw Naeional decreta: 
A1·t. 1.° Fie<tm crcatlas estações mcteoro

logica.s de 2a classe, ana.logitS ás que funccio
n~J,m em Amca.jú e Barra do Rio Grande do 
Sul, nas citl<tdes de Belém, Fortaleza e Flo
rianopolls. 

Art. 2. o As estações <lo 2a ordem ficarão a. 
cargo dos commandan l;cs das escc>las de 
aprendiz~s marinheiros, o na sua falt<L aos 
capitã.es dos pot·tos, que dirigirão o pessoal 
pertencente ás mesmas, conforme a. tabolla 
annexa . 

Al't. :3.° Fica.m creadas, ann.oxâs ás capita
nias dos portos, estações pluviomctrieas ana
Ioga:': á.s existentes em Mamtos. S. Luiz, Pa
r . ~hyba, Natal, .Jamguá, Bahia, . Victori<L, 
Santos, Parn.n < lgu;~, Pol't~1 Alegre, Itaqui, 
Laclal'iu, Cuy;~M c Parnahyba. 

Art. 'L" A c:'.>taçã.o eentral de mct:Jorologi<.t 
serii, lota,da com qurLtl'o estn.cionarios e dous 
iWxiliares; as c.::;~a~~õcs de 2:' ordem com um 
esto.~cionario o um auxiliar, c as estaç~õcs plu· 
viometricas com um auxilitw. 

Art. 5. 0 Os vencimentos do pessoal thL Di
rectol·ia de Meteorologia c dos estacion<tdos 
e auxiliares das estaç·ões crmtl'al, de 2a ordem 
o pluviom etricas serão os marcados na ta~ 
bella ànncxa, assim como de accordo com a 
mesma tabella sel'á. alterada a distribuição 
dcts verbas ort,~amenta.rias p<tl'i.L <L Dieoctorüt 
de Meteorologia. , 
· Art. li.0 O Governo cntendcr-so-ha. coln o 
governado L' de Sergipe no sontldo •lo lho set· 
cetllda. a esiiac,~'ào «Americo Si L V<trlo» de Al'<t· 
t.'itjl"l, que pa.:-::-:\a.rü. a, pm·tcneC>r an quadro das 
estaçõe~ da Uni;'i,o. 

Ar·t. 7.'1 Ao:-: actm~os tercoir·os c~l;aciona· 
l'ios 1la.:-: esttu;.üm; de\ Flnrilwopolis n' Rio UL'i.l.ll
do do f)ul sorã.o cont:oL·v~tdos us vendmonl,o.'i 
de UtiO$ <Limn:Lc:-:, que 11m·echenl, emlJot'i.l, pas· 
S0111 iÍ. eli.LSSÍ !iC<tt)i'iU d~\ iH! X i liiWCS, itt.ó SCL'Oill 
}1l'OIIlOViiiO~. 

Ad,. :-{," H.CVIJg'itllt·SU iL:-.i di:-:pu:-:i•Jies OIU 
eunlit':J,I'io. 

Sa.Ja, d<t:-l sesuiies, t> 1le <Ll:{osL<J de I!Jfll.
.ltt[IHSlo 8evc1·o, 
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Tahella 

DJRECTORIA 
f)! ·! 

!IIE'l'EOROLOGIA 

diecdor .............. . 
3 ajudfmtns ..••....•••.. 
l .escrevento ........... . 
l servente ............. . 

800$ 

Estaç~::io Cil.pita.L .•........ 
4 estacionar i os ......... . 
2 auxiliares ..... , ...... . 

4:800$ 

Estaçã.o Belém ......... . 
l encarregatlo ......... . 
l estacionaria .......... . 
l auxiliar ........ , ..... . 
Estação Fortaleza ...... . 

l :200$ 

) encarregado .......... . 
l estaciona rio .......... . 
l ituxiliar .............. . 

1:200$ 

Estação Amcajú ........ . 
l encarregado .......... . 
1 estacionaria .......... . 
1 auxiliar .............. . 

1:200$ 

Estação Florianopolis ... . 
l encarregado ....... . . . . 
l estacionar i o .. · ........ . 
1 auxiliar .........•..... 

1:200$ 

Estação Rio Grande do 
Sul .................. . 

1 encarroga,clo .......... . 
l o:~tacionar.io .......... . 
l ;wxiliar .............. . 

l :7~00$ 

14 ost;:~,;~õ!'S pluviomel;l'l· 
cal'! ...••.•.••..•••.••. 

I 4 illlXil ia.l'ns ........... . 

-100$ 
840$ 

2:400$ 
1:200$ 

600$ 
600$ 

G008 
GOO$ 

600!5 
GOO$ 

600~ 
GOO$ 

GOO$ 
()00.$ 

5:040$ 

I :600.} 
l :800::;; 

3GO$ 

360$ 

360$ 

360$ 

240$ i>:OOO.~ 1:000$ 17:000$ 

120$ 

120$ 

120$ 

120$ 

120~ 

Sommas........ 11 :!;00$ 10:880$ 5:200$ l :ôSO.~ 5:000$ l :000$ 17:000$ 

Total. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 52: 360$000 

Despeza :1,ctua.l. • . . . . . . . . . . . • . . • . . 53: 130$000 .. 

O Sr. Neiva- Sr·. Presidcntu, a mi
nlm missã,o nã.o ú Lratrtr do tariJ'n.s. Isbo ú 
uma qum;tão muito· elcv•tdu. em cgw ouço 
:primeiro para forr!w.r :juizo scgmo. Vo,io f!S 
111tercsses da, patrm llgados :L ostrt qne.~tao 
I~~mentor:;a, o por isso pr•ocul'o formar opi-:
nuto e J'esolvcw, pori~m, Homp1·c eom os olhos 
p.l;trrtos p:tl'a, esses contl.·a.ctt)s corn o e~l;ra.n·· 

CarrJIII'r\ V. IV 

AHgusto Seve1·o. 

gci t•o o notnndo ~i os intm•ossos da minha, 
t;orra pol'iclitam. 

O m011 fln1, ot•:t, t'\ ll(J!lit• t~ V. gK, que 
attondcndo :t quo iL COillllliHsà.o do li'ltzonda, 
de quo sou h nrnildo pt•osidonto Jllll' hondttdo 
dos mcm.:~ collegn:-;, (1u1o atwiwltJ.~) nst1t in
complctn, porctuo :tll'~m d:t J'ldt;:t quo tnm du 
illtlStl'e Depota,rlo lll.\11• H to U t'l.ltill", rp 10 a t.r\ 
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agora não veiu por motivos poderosos, re
scnte-se da falta do noln·c Deputado pelo 
Paraná, que para alli ultimamente seguiu 
por motivos de molestia, e a.ttcndcndo ainda a 
que essa Commissão tem de tratar de as:mm
ptos que de algnm modo se pl'endem ;i. im
portante questão c11w om agit:1 :L Camaril. 
e o paiz inteiro, nomeie dous membros para 
substituir aquellcs a c1nom venho de me re
fceir. 

O SR. PRESIDEMTE-Opportunmnentea.tton
dol'Oi ao nobl'C Doputn.<lo. 

O S1.'. Ant,onio l3astos dccla.ra 
que não po<lc fazn~' parte da Commissão de 
Pensões e Conta::;, por disposição do Regimen
to, uma vez que faz parto da Commis::;ão de 
Diplomacia e Trat::t<los, c nestas condições 
pode ao Sr. Presidente para nomcal' um 
substituto para aquella Commissão. 

O SR. PRl~SIDENTB- Em tempo consul
tarei á. Carnat'a. sobre o assumpto <le que 
trata o Sr. Deputado. 

Vae a. imprimir o seguinte 

l'ROJECTO 

N. 130-1901 

Ememla do Senado ao JJl'ojeclo n. 103, de 
1899, q11e autm·i:;a o Poder E':eculivo a re
integ1·a~· rw se1·vi(.'O acli·Do da Armadtl. no 
posto effectivo ele capil1io de (ra,r;ata, c clas
sificaçao no quarl1·o e.~]Jecial elo corpo do
cente, o WJ1il§o de fi·agala grarhcarJo FraH
cisco Augusto" de Paiva Bueno Bi·andcio. 

A Commis;:;[~o <lc Mal'inha. o Gucrt·a, tendo 
exlmlina1lo a emenda. do Senado no JH'oj,)c!;o 
n. 44, do !DOO, quo rcintngm no :,;crvi~:o 
activo <la At·mada, o capit,fi.:> do f't•ag-ata gru.
<lua(lo J<'ranciseo A11g11sto do P•dv;~ Huono 
Ht·n.ndãu. é <lc pueem· q11o a mc:~lnu snj<L 
approvada. · 

Sala, d:•.s Cornmi;;siíos, B dil <tg.Jsto do 1001. 
-Ali)CS Barbosa, Pl'i\Sidnttl.n.-Uoclol]JI/0 Pai
wau.- Al1mqttel'fj/.I.C Sei·~jo, nd:~kll'.- Uar/.os 
Cavalcanlç, \'Clllcido. --Smt1'es tios Santos. 

N. un- IkDa 

Auto1·i:;a o Polle·1· Exect!l.ivo a ?'einlegl'a?' 110 
se1'1iiço w:tivo da Annada, no postô e((e· 
ctivo de caJ'liWo r.le (rogata, e classi(l
caçao no quad1·o especial rlo c01·po docente, 
o capitao de fra,r;atrt g 1·wt.uad o Ji'tlmcisco 
Aa[Justo de Paivr.~ Bueno Btondtío. 

O Congr·e:-;so Nacional dPcreb : 
Artigo nnieo. E' o Pmi<.\l' l~xr.cnti v o n.uto

rii:lt~tlo a r·cinLPI-(l':u.· no :-,\CI.'Vi<;o a.ctivo d:~ 
At•m;vla., no po.-;to otrectivo do capiW,o do 

fl'agn,tc~, e classific:\ção no quadro CSl)Ccial 
dos officiaes que servem no corpo docente dn, 
Esc.ol:~ Nav:t-1; o ca,pitão de fl'agata. graduado 
Fr:111cisco Angnsto de Pai va Bueno Brandão; 
revogadas as disposiçõc,:; em contt>ario. 

C~tmara dos Deput:1!los, G de SctembJ'O de 
1900.- Cal'los Va~ de Jllelto, presidente
Angelo .!osé da Silvr.~ Netto, 2° sr.creta.rio, 
servindo de 1°- Gustao da Cunha, servindo 
de 2° secretario. 

Emenda subg/,ilttfi-tm, do Scmado, â p1·oposiçfío 
da CamW'f! dos Deznttados que rwloJ"iza o 
PmltT Executivo a 1·ein/.egrrrr no get'·Diço 
actiDn da armada, no posto eff"ect1:Do de ca
JH:tr7o de fht[Jala, c classificaç:(ío no quad1·o 
especiaf. do C01'.JW docente, o capilr.:to de /ra
gala .tJraduwlo Francisco Augusto de Paimt 
lhteno B)'(tndi1o 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. unico. Fica o Poder Executivo auto

rizado <~reverter pÜ.l'a o scrviç.! activo da. 
:Lt'mad<~ e clu.s3ifica.r no quadro especirtl dos 
officiaes do 1-narinha. que servem no corpo 
docente da E.~cola N;wal, o capitão-tenente, 
graduado em ea.pitão de fragata, Francisco 
Augusto de P<üva.Bucno I3<mndão, sem outl'a. 
vantttgcm mais, <1. não ser a da contagem do 
tempo quo tom sorvido corno lente, para ul
tm·iot· reforma ; revogadas as disposições em 
contl'a.rio. 

Sr.n:úlo Fodor<tl, ·20 do ,iuLho elo l\JOl.
FJ·aneisco de 1issis Rosa Sava, Presidente.·-
Joah.im de O. Oal1.mda, lo St~et·obt'io. -Jlcn-
1·iq11e da Silva Unutinho, 3° Socrota.rio, ser
vindo do 2°.-- Gene1·oso Ponce, 4° SOCJ'etm•io, ·
SlWVindo do :~ 0 .- JJro.sz:lio Fenei1·a da LH:s, 
suevlndo ele 4° StJceebt'io. · 

O [h·. l~residente-Esl;:w(lo :ttlo~ 
iLil tad:1 i L li IH'<L, ÜiSigllll pêl,l'il. (I,Jila.ll ltã H. 

Silgninl;c ot·clmn do clia.: 
Con '.itumc~·(o da. !;u. discw.:siio do pi'O.iiJt:to 

n. l M, d ' 1\X) l, ;t,ltl;oriz ,nrlo o noví·n·no a 
abl'ÍI' a.o :\fini::lb~l'io 'da.: H.nlaç:ü,Js Extel'lot•os 
n m•<Jdi :;o d:.t quantia noce::lmt·ia, aiA lGO.OOO$. 
em otu·o, pat•;t, .OC..)OJ'rer <i.:-> dcspcz:ts com a 
ê1. l'O]JI'OS!llll;:tÇ[O IJI':J7..ilcil'il, na. Bcgnnd;t COll
f'ct'OilC:Íil, inLm·naciona.l antm·iea.na., qrrn sn 
rounir·ú. no l\1exico : 

2a diseu::uilo do pt•ojudo n. 1.21, de !001, 
autori:t.:.tndo o Po:lct· K-wctHivo n abJ•ir <LO 

l\lin istol'io tl.>. Justiq:~ o N cgocios In toriol'm 
o Cl'edito de 100:000$. supplomenta.l'o a.o 
n. 14 do at·l;. 2" da lei n. 740, de 20 do 
dc:t.illll hro de l DOO ; 

3a. discmJS[O do ]H'O.]ccto 11.. 77, de 1901 ,_ 
J'Ola.tivo tt ornnn<ln. oll'orr,cid:t íw. ;2:~ discussão 
do tn·o,jnc·l;o n. 217, de IDOO, au·l;ori~a.ndo o 
Poder E.:·wcutivu u. abrir uu Mini:-:rtel'io da. 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 16:26- Página 21 de 23 
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Gmwra o credito especial do 8: 415$GOO, para 
pagamento dos vencimentos do tenente· 
coronel Innocencio Serzedello Corrêa. rever· 
thlo ao serviço do exercito c de lente da 
Escola Militar, por acto legislativo ; 

sn discussão d.o projcdo n. 103, de 1901, 
marcando os casos e n. forma da revisão das 
condem naç:ões ; 

Continuação da 3a discussão do projecto t: 
n. 42 B, de. 1901, que fixa as forças de terra : 

· 8a discussão do proje.cto n. 67, de 190 l, 
autoriz~mdo o Poder Executivo a abrir n.o 
Minü;terio da Guerra o credito cxtraol'dina· 
rio d.e 4:806$li30, par·a cumprir a sentenç~a 
do Supremo Tribunal Federal, c1ue m~tridou 
pagal' no major Democrito. Ferreil'a da Silva 
os vencimentos que deixou ele recebm.• como 
lente, em disponibilidade, da Escola Militar 
do Rio Grande do Sul ; 

para o exercicio de 1902 ; . 
Continuação da di.scus.3ão unica da emenda 

do Senado ao projecto n. 15 A e 15 B, deste 
anno, que ftxa força naval para o exercicio 
do 1902; . . 

3n. dscussão do projccto n. 217, 1lc 1000, 
nutol'i~a.ndo o Poder Executivo <t abrir ao 
Ministerio d:~ .M,winha o credito especial de 
11:760$, . para. pagamento do soldo ao vice
almirante Arthm' .Jll.ceguay, rovortido ao 
qtHtdro elfectivo da armada ; 
- 2a. discussfi o elo p rojccto n . 43 A, d c 1901, 

autorizémdo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da .Justiça c Negocias Interiores o 
credito extraordinario de 2:827$800, parn. 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corréa de 
Araujo, viuva do juiz de direito, em dispo
nillilida.de, bacharel Lindolpho H)sllello Cor-
réa de Araujo ; · . · 

1(1. discussão do proj3cto n. 304, dP 180~~. 
atüul'izando o Govo~no ~L <tJ?plicár em l'u. v o r 
de D. Ma.ritt Arlelaide · Antunes ele Abt·eu e 
ontea, pal'entes consanguineas ele Fl'. Satur
nino do Sa.nta Clara. Anttines de Ahl'CU; pro
fessor a.nosent.itllo do Gymn:tsio Naciona.l, ,i:t 
1':t11ecillo, a disposição do a.rt. 27, ltypothese 
7,.. do regulamento que bn.ixo~1 com o deCL'eto 
n. 942 /I., de 31 de outubro de 1890.; 

tu discussão do. pro,jecto n. 11 A, de 1001, 
autorizando o· Poder Executivo n. abril· um 
credito da quantia do 2:038$0,15, :w 1\llnisto
rio da Fazenda, para. pagamento de f'ona.
gons, agua c objccl;os üo cx.pcni:mtc l'.n·no
cillos lDla. Companllin dns ·Agtws de l'l'laceió 
o outt·os, p.H' eunt:L do iVfini~;:ul'io th lhtot·r·a, 
dm·a.nl;c o~ ext~t·i:icit;l:l do 18B4, ll:l\Hi, l~\.l7 n 
18~18 ; 

~~a discu~~~ã.o elo pl'ü,ioc:to n. 204, de 1900, 
autOJ·izan1lo o GoYet'tlo a pt•oJ•ogal' o JW<l:t.O 
concedido :í, ~ociedadn Montopio ncwa I de 
Beonomin dos ~m·vitlorod du K~l;ado pa.m 
indomnizaJ• o ThcsouJ•o Fetloral d:t quanti:t 
do qne lho (l clcvcclol'a, at.t'r quo o~~:a insGi
tuição mgulal'iw :'iiHL sil;uw}i1o, podendo 
mosmo relov:tl-a do pu.g;m10nto da, i111pot'· 
t.ancia em que tlcou alcn.nçuttl:t nu anno cln 
180!) ; 

~~~\ discussfi.o do JH'(Jjocto n. 2:n A, do l !100, 
elevando iL lG o· numm'l) do ongnnhoil·oH 
chefes de dist.ricto, n:t Directori:L llt.\l'al.dul'! 
'l'clcgritpl1os, no exm•eicio lic 1901 ; 

· Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 46, de 1901, autorizando o Poder J~x.
ecutivo :t abrir ao Ministerio da Guei'ra o 
credito oxt.raordinario de 4:2.25$800, para pa
gamento (lo ot'dena.do a. (!UI3 tem dit•eito o -
almoxarife do extincto Arsenal ele Guerra de 
Pernambuco .João Climaco dos Santos Ber
nardes; 

Continwlç{í,o ela 2a. discussão elo proJecto 
n. 27 A, de HJOl, estabelecendo regras para 
a adjudicação de bens nas execuções em geral, 
com voto em separado do Sr. Azevedo · 
Marques; 

Continuação da discussão unica do parecer· 
n. 14, de 1901, opinando no sentido de serem 
acceitas as omendas ofl'erecidas na 3:1 dis
cussão do pro,jecto n. 99 B, de 1900, que re
organiza a. Justiça do Distric;o Federal; 

Continuação da 3a. discussão do projecto 
n. 2G8 A, de 1900, autorizando .. o Poder Ex
ecutivo a garantit' os ,juPos e amorf.izaçã.() 
durante 15 annos, lla irnpot·&n.ncia a.nqual de 
71:500$, coi'rospondHntr!s a.o emprestimo de . . 
()50:000;{:, ,juros do 7 o I o, e amortizaç!ã,o ·de 
4 o 0 , que cll'c:~tuar a Asilocüi.ç~íí.o do .4° Cen-. · 
tcna.l'io do Bt·n.zli, para. o fim do construir o . 
odifLio-llestinado i.1 l~.;cola de Bellas-Artes. 

11' discussão do projecto n. 113 A, de J!JOI, 
autol'izando ó Govet·no u. abrir o cr·odito de 
LG:OtiO$ pára pa.gar ao h:tcltal'el Umbelino de 
:;ollí~a. r-.hdn h o os seus or·Llermdos, c:.nnJ ,juiz 
de dü·cil;o c1n disponil>ilidadLJ, ueeol'I'ido .. do 
22 flc abl'il do l1)D.t a :11 de do~ :lmbJ'O de· 
tno:J; 

2" tli;eu~srr.o tlo ]Hnjnctu ll. 81, do 1901, 
J'el'!tal .•el,~wntlo p:L!'.L t; lldlJ~; o.; oll'nit .• s o tlecreto . 
IL•gisl:.1tivu 11. li:'.1?, 1 1 c~ ~·5 de noYumbro de : 
ISD!J ; 

Nova üi;-;l!ussã.o da nrnnnda. da S1·. Hetwlia 
c!~~ S;í. ao Pl'Cjüdo 11. :IH A, JJ I :lO I, r11w. 
auLor·i:t.:L u UO\' C\I'IIO :L cJtJiit•Jllal', at,lendnntlo 
l\s n . \co.~ . .,:a.t·ia:-: vag:Ls. no pl'imciJ•o po:-:t:) do 
ollicia.lllo mmt·úilo, fH ;~lf'ot·o:-: ~t·atlwulo::; quo 
LiVC!'Clll out ido as i.LIJ)Jl'OVa.I,!ÕCf-1 plcm:LS do 
quo l;t·:tta o iLd. V'J tlo tl'l,(ltlalllllllto dn 18 de 
aiJ:•il 1l0 18\JH; 

1Hscussã.o UJJica do )ll'nJneéu 11,102. do l!lOI, 
autot•i:t.•tndo o novt~t'no a t~ont:odcll' um alino 
de Jicnnc;n., colll 1.od.J:-: os voncímento-:, ao 
!Ir. Mt~nool .Jo:-:ó d ,, Q1tnü•o:t. FOI'L'dÍPi.t, (li'OPtL· 
radot· . do plly::-:ica, 1l:t l!:se'ol:L Polyl;ccltnica, 
pu. r· a. t1·a. tu.r· tlc sua saudo ; · 
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Discussão unica do projecto n. 242, de 1895, Accioly. Sergio Saboya, Gonçalo Souto, Celso 
elevando a 100$· mens~ws a pensão que pl:n'- de Souza., Tcixoir::t de Sá, Bricio Filho, Mo
cebo D. Cybele de Mendonça Souza Monteit·o, l'Oira Alves, Affonso Costa, .Tosé Duarte, 
viuva do tenente honorario do exercito Epaminondas Gracindo, Raymundo de MI
Heleodoro Avclino de Souza MonteiPo ; ra,nda. Jovinhmo de CaPvalho, Fausto Car-

D~scussão unic:t do p:weccr í1. 2·?, de 190l. doso. Seabra. Augusto Fra.nça, 1-.fanoel Cao
jnlgando quo não devem SCL' acceit<1~ as tano. Sn.tyl'J Dias, Alvos Hal'lnsa., August) 
emendas oíferecidas na 2"' discussão do peo- de Freitas, Paranl1ns !viontenegro, Gald.ino 
jecto· n. 232 A, de 1\JC)O, que autol'izJ o Podee Loroto, Heredia do Sá, Ieineu Machado, Ncl
Executivo o t1·ansformar as la, 2"' e 3"' turmas ~on de Vasconcellos, Augnsto do Vascon-· 
da Sub-Directoria. dos Correios em l ", 2a e · cotlos, Doodeciano de Souza, Nilo PoçLtnha, 
3a secções ll<t Dirccto1•í :•, Geral, p.1s:::ando' os Alvos do Brito, Aureliano dos Santos, Mar
chefes de tnrmas a clwf'es de secçlo. de~de i;i11s Toixoit·a. Olivnif'a, Figueirr.1lo, Mpll· 
que preencham :ts diSlJ:JSiçõ3S rognbmr.n- bit·o da, Silvnil·:t. BuH11o de Pa.iv_a.. Alfrerlo 
tares, e dando outr·as pt·ovidencias; . Pin~o. Cn.eneiro do Reznude, Adalberto Fer-

2•discussã.o d.o projncto n. 94, de 1901, au .. r<tz. Leonel Filho. J\Iayrink. Carlos Ottoni. 
torizando o Poder Executivo a contar ao tvianoel FulgerJCio, LiJld<)lpho Cn6~ano, Pa-
20 escl'iptnrario diJ TltL~sotu'o Fedee:.l Cy- dmt Rezende, Ferna.ndo Pro'ltes, Dino Bneno, 
riaco Antonio dos Santos, como tempo do Oliveir<t Br<tga, CJst:t .Junior, Bueno ele An
serviço o decorl'iclo. de lO do fevr.reiro de dJ'a.da, Arlolpho Gordo, Cn.jatlo. Teixeit•a. 
1879 a 26 Lle fevereiro de 1883, ele 15 de no- Brandão, Ovidio Abrantes, Carlos Cavn.l
vembeo tle 1884 a. 4 de satembro de 1898 e cant.i, Paul:t Ramos, Francisco Tolentino, 
de 2~ de ftlvrreiro de 189,1 a :31 de outubro Muçal Escobal', Vespasia.no de Albuquerque, 
de 1895; Alfredo Varella e Diogo FOl'tuna. 

la discussão (lo projecto n. 7-1 A, (le l9:ll, Abre-se a se.ssão. 
concedendo o prazo J.e mais um anno de 
matricula aos ex-alumnos do curso superior E' lida e l)OStrt em t1 iSÇll.lSão a act:t. 
da Escola Militar elo Brazil, desligados por 
motivo de reprovação em uma mesma ma
teria durante dous atmos consecutivos, com 
emenda da Coll1missi1o do Marinha e C1norra,; 

2a discussão do peoj 1cto n. 120, de l 90 l, 
autorizando o Governo a abdr ao Mini.'!lterio 
da Guerra o credito oxtmordinario de 
2:401$800, para pag<Lmento ao marechal Jo::l(; 
de Almeida Barreto, om vil•t111le de sentença 
do Supremo Tribunal Fctloral ; 

,_ 33 discussão, do projecto n. 1!7, de lDJ 1, 
dispondo sob1'o a eontngem da <tntlgnida.do 
do posto dos ofHeia.cs do oxcrcito, a tltiC se 
referem os <trts. ! 0 c 2" tia lni n. 3:51J, do D 
de dnzemlJl'O dn lt-:Ofi. 

Levanta-se :1 S(•ssi'Lo :l.s G ltor:ts rl:t tn.l'<le. 

uSa. SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1901 

Presidencia dos Sts . .Julio de "1fello (2° Vice
Presidente), ...1!}ctpito rlos Sàntos (.'3° Sec;·e· 
tario), U1•bano Santos (1° Yicc-Prcsidenta) e 
Carlos do Novaes (1° Secretm·io) 

Ao meio-dia proce1lC·i'lC u. (~hu.ma.d<t, :L qno 
respondem os Sr·s .• Julio de Mello, Ca.rlos do 
Novam!, Angelo Noto, Agapito rlo~ Sa.ntos, 
r,uiz Cíualbcrto, Carlos M:trcollino. O:t!Jrir,l 
Salgado, H.ollrigunsl<'m~nandos, .los(\ Eusolno, 
Guedelh;1 Mourão, Cunha. Ma.J•tins, Nognei.ra 

O s ..... 1\-l:oreira A.lves-Tumo a 
palavm neste momento para- f'<J.Zel' ligeiras 
rectitbações a apartes por mim da.Jos, na 
sessão de hontem, qmtnrlo orava o meu velho 
e illusti'e amigo o SP. Seabra. 

Começo por declarar que dous apartes con
cebidos nos seguintes termos: 

« O S1·. :Manoel .~Hves-Quem tem obstruido 
nutis do qHe V. Ex.» e outro «O 81·. llfa
noel Alves- V. Ex. está calado ago1·a » 

que_ figut':.Lm como tenrlo sido dados pelo il
lustt•o repl'esentante (lo l\f:ttto Grosso, foeam 
proforidos por mim, declm'a.ç~ã.o rL que mo 
julgo olJt'ign.r.lo, l301.'tJIW S. Ex. prov:welmeni.n 
não <JilGt'<Wá. :Lssnn1ir· a, pabt·nid:ul,~ 1lostol!l 
a.ptu·l;es, q11n 011 ai i:ls n:l,u t'fl;ioito. . 

Ha um outro apaJ·I.c eon~obido nos se
gninl;cs trwrnus: 

« O 81·. J1fo;·eiJ·a Alves- V ]i};v. podai! sup
poJ· qae eu lenhti m·.i 'Vontade conf.ta a sua 
pessoa.» _ 

Eu dei este i1llarte interrogando. O iUustre 
Deputado pela Ballitt attribuia :t m:t von
tade as lnterPupções que lhe et'am feitas o 
eu, como S. I~x. s:tbc que son seu· amig,) de 
long<L data, n<b S-3 tendo jú.mu.is interrom
pido as nossa~ t•elaç~õcs, embora nos tenha
mos eneontP<vlo, pol' VO:t,L\S, em camp:.>s intei
r:tme!1to oppo31;os, pergantn.va, si S. l~x. 
porlcPia suppor quo cn pwbsse tnr má. von
i;n.dn contra S. Ex .. , tcn,lo S. Ex. rnn respon· 
rlido, nogn.tivn.mento, nu f11W mo íf~z a mu.ts 
eompletn. jnstiçu.. 
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Hn. urn on tro apa.rtc concebido nos SQ
guintcs termos : 

« O Sr. !JI01·ei1·a Alves-E:tt como nwis ·v elho 
nada disse e, no ent1·elanf;o, fui collega de anno 
de S. Ex. , o nobre Deputado.>> 

Eu dei este ap ~trtc, não peecisamcnte 
nos termos expostos, quando o illustre Depu
i;ado pela B<thia ostea.nhavr:t quo o meu lwn
rado companheiro de ropresentaç.i\o-Sr. Tei
xeira de S;i. se mosteasso impr:tciontc, embor<t 
.i<L estivesse nn idade de ouvir· com paciencia 
os moços. -

O SR. SJ~ADRA d:.í. um aparte. 
O SR. 1VIoiu:m:\ 1\LVES- S. Ex. se eom

p:wuu ao St·. Htwno .de And[·ada. \\ nfi.o ;w 
S1'. TeiXI!.il'iL du Si.Í.. (l~1:sv. Trocmn-slJ apar
tes entre os Srs. Bueno do .·lnd1·arta c Seaf1ra.) 

f:lr. Presidente, este mon apiut.o, tal como 
osttL publica.do, cons:;itue um dispttl·atc , por 
isso que j<i. eu tinha <lit:J muito cousn. antes. 

0 Su.. SEABRA - Va.Lit<t U:Jl1l <.t SU<.t dccla
r;u;~ão. 

O S.n.. Mon.r~m.A ALVES - Intcl'l'ornpi con
stantemente 8. Kc e Lleclaro ctne o fií.l com 
tt maior satisfação (1·iso), porque cheguei a 
I'oporf;al'-mc {Lquollm bons tempos do o.-:tu
üantos, em que di:-Jcuti<tmos c.Jm totla <t liber
dade , sem (01·ma nem figuta de jtti.zo. (lUso) ... 

O Sn.. SEAHRA- Como actualmonj;e. Sú si 
nào é a.ssim ? ! 

O SH.. Moitl::lltA AJ.vEs - •.. em que as 
interrupr,,iJes núo Ct'U.lll luvu.rla.s em linluL de 
conta, nem cst<tvamos sujnit JS <Ls regt·as 
l''tlgimentac.3, quo liho gmnd\}; cnthu!i!iasmos 
vào de~pel' ando crn S. 1~x., c c1 nan<l '· mca
monassahha.tinas, podíamos conta.t•com a 
condescondeJl'ia do mestre e dtLt' cxpa.nsã,o 
aos nossos pemmmontos. 

O Stt. BliK\' o 1>~:: A:\'DRADA- Aqui ó iL 
condeseendcncia <la·l\It~.~:t .. 

O Srt. Motu:m.A. ALVI~s- QtttLmlo se deu 
este i nciduntc, quo <tbr·iu lll'-Ll'gem ao meu 
ap<trto, um Sr. Dop1Lt<tdo n.llutliu éÍ. mocidade 
do illustro rcpt·os~mt:;t.nto da Balli·a, o cu, 
som tct· a. vclleidade de quere i' pn.ssu,t• por 
JllO\~O, m:ts rJue, valll :t <L vcrda.de, sou pol!co 
mais volh o quo s. Ex. , (U~sc: << A J·o~peit o 
d cs1;a. rt ucstfio d c i. lr.td n lHI.Ilit digo ; cn tl'e
tmto, <levo notêtl' que o Sr. Sc<tht·tL niio é t/i,o 
mo~:o como p;L:·eec, pois que fui meu collcga 
de anno o ou nito mn Jot·mci muito velho, 
cml)Ora. S. Ex. t,'.lnlm so t'Ol'Jllttflo mui to 
et•í.a.n(j'-L ». (lUso.) 

O meu aJ1íwtc, tíd como H:tliia no Diario 
dv Uon,r;J·esso, é, poi.~. dispa.mtado ; mas, 
como o prof'el'Í, nf1.o. Di~cutiam-se idades. e 
cu qu iz salient.tl', comum vou co do pet·ver~i
dade t:tlvcz,que o nobroDeput:.tdo polé:L Ballia, 
embora a sua phy.:;ionomia. do moço, os som 

negros c<tbellos o ó seu bigode sem fio branco 
siqnol', já vac tali1bem caminho da velhice. 

Ha outro aparte que pl'ecisa de rectifica· 
ção. Dizia o Sr. Seab~'-L: «Estão com medo 
da.s conclusõ:;s. 

Voses-Não. 

O Sr·. IJ'incu Jliachado-Por este caminho 
pass<tm todos os políticos. 

O Si·. Seab1·a-Qual caminho ? 

O Sr. lrineLt Jlictchado-0 d<.tS opposiçõos. 
O Sr. Morei1·a Al·ves-Eu já admü·ei V. Ex.» 
Eu nn.o porlia dar este aparte, nos termos 

em que c~trí. concebido, porque continuo a 
a.tlml!·;u· o nohL·e Depu ';;ulo pela, Hahia, 11or~ 
rtuo pt·ostoi ~empt·o o c:outi.nuo a prestar <tó . 
Re l t bl'ilhanto talento o t1:.i.bttto ela. minha ad~ 
mit';t<; ;\o. 

O que eu di:->se foi" que .i<l tinlm admil'ado o 
nob ·o Dnput.ado no papel de opposicionista, 
aqui e fóra tbqni, nesb Ca,m<tt'<t e na minha. · 
tcrl'<L, na. im}n·ensa. e na tribuna popular, 
onde o nobre Dcptlta(lo foi um dos mais co~ 
e;~joso.:l combatentes, onde nunca consentü.1 
que ninguom puzess3 pelas <i sua palavrw 
eloquento, estranhando quo agora o nobre 
Dcput:tdo só <'.pt·esent3 como paladino do 
silencio no:'lb Ca.mara. 

Depois, d.isso o Sr. Seabl'<t: 
« Não attmira agora, com

1 a, di1Ierença íJUO 
cu Uquci onde csta,va, o V. Ex. desgarrou, 
permi.tta-mc o ·tc t·mo. » 

Em rosposttL so mo ttttribue o seguinte: 
«E' melhor não discntir·mos isso.» 

Falb <.tlgum;.t coustL a meu aparte. Quando 
o nobre Depuf;ado,dissa «lico onde estava o o 
nobre Deputado desgarrou», respondi <t 
S. Ex.: · «Não; quem ficou fui eu, mas é me
lhot• não di~cutiemo;; esta questtto.» Real
tneni;o, Sr. Presidente, ou preferia ni"í.o dis· 
cutit• csto ponto, .. n;io porquo tiv'esso receios 
do <tpmal-o, mas porcp1e, como amigo, que 
sou do nobt·e Deputado, não desejada de 
modo algum collocal-o em poesquo içãserda. 
E de f.wto S. Ex. fica.ria nossa posição. 

O SH.. Sg~BRA dú. um aparto. 
O SJL MowmtA ArxEs-I-Ia outro aparte 

em quo so 1113 :tttrihno uma opiniã.o muito· 
m:üs l;d;a. do que a que externei. 

1~:-;..;o tLpal'!;e é o scguintu: 
«V. Ex. sabe quo dentro da. ordem se 

conunette muitu. desordem.» 
Eu disso quo muitas vezes dentro da or

dem sr. commcttia. muita desordem. Não 
aJilt•mci, p:wl;anto, rtne sempt•e dentro da or
llom se cornmottessom do::;ordens. 

FeUas estas ligeiras rectifícações, cu,m
pre~mo elecl:u·at• eom a m<üor fr·anqneza que 
não. uttribno esses enganos sinão á impossi
bHidade em que se achavam os Sr.:;. tachy-
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graphos de bem apanhar os apartes dados 
em uma occasião em que 11ão reinava o si
lencio no recinto, c, ao contrario, havia al-
gum rumor. · 

ApeQas a estlL ci ·cumstancia attribuo, re
pito, as falha-; que venho de indicar. 

A bem da verdade, e para. que o meu pen-
. sarnento seja bem comprehCJidido pelos pou
cos leitores do Diro·io do Congresso, onde são 
:puhlica.dos os debatc.5 desta Cam<U'<t, é que 
me aproveitei da ui-)cussão da act<.L, razcodo 
estas rectiticações que V. Ex. tonnra na 
consideração q uc merecerem. 

Tenho concluído. ·(Muito bem; muito bom.) 

O SI... Seabr~a diz quo o sen illw~d;rc 
amigo, representante de Permtmbuco, tem 
razão, po1·quo S. Ex. (~ quem hem ~aho o 
que disse. 

Acha. po1·em, co1nenientn decla.t'<:U' que 
não reviu o seu disenrso, que est:.t com a 
nota de não revisão. 

Q.uer apenas lavar su<t tt)S~<tda .. 
· Coherente at6 hoje' com os princípios que 
tem sempre sustentn.do, não tem receio de 

. discutir sua attitude, em qualquer t3mpo. 
· Esta declaração í:L faz o omdor para que 
possa se1• invocada, quando necéssaria. 

O Sr. Galdlno LoJ.--et.o vem 
ta.mbem fazer algumas rectifieações ao re· 
sumo do discurso que hontem proferiu e que 
está publicado no Diarío do Conqtosso, de 
h~e. · 

Ha no resumo puplica,do, a.fiirm:M}ÕOS con
trarias ao que disse· da tribuna. 

Não disse que o Ghile. na questão com <L 
Argentina,, quel'iu. o tLrbitramento em pontos 
I'estrictos. Ao contrario, u.flil'mou quo o 
Chile pugnava pelo arbitramento a.mplo o 
quo a.s rest.riccõos part.ia.m da Argentina. 

Não se rof'et•itl <.to que se decidiu n:t con
ferencia do 1\-Ioxico, mas a.o quo for docirlido, 
resolvido o quo não podo·sor ol,:-ig;ttorio. 

Outra rectificaçlfí.O ü ao pol'indo quo alludo 
:t modificação qtLO a ear1;a. poli1iicn, da. Europa 
soffreu, depois <1<1 guerra russo-turca om 
1870. 

Referiu-se á modifica<;ã.o da cctrta politica 
européa depois da guerra. enke a· F'r<l.nça e a 
Prnssia. · 

Antes de terminar precistt dizer que o 
nobre Deputado pela Btdlia. foi muito injusto 
quando disse hontem que o orador, discutindo 
durante quatro horas o credito para a con
ferencia Pau-Americana, i'a.llou de tudo 
menos do credito. 

A Camara é testemunha ele quo não póde 
haver maior injustiça. 
. Protestou pot• isso, com muita energia, 
com vehemencia, mas os seus protestos não 
constam do discurso do nobre Deputado. 

Ahi apenas se leem uns pallidos « neTo 
apoiados.» 

Entretanto, const<t ,do discurso de S. Ex. 
uma kocc~ de apartes violentos entre o 
orador c o nobre Deputado por S. Paulo, o 
Sr. Dino Bueno. 

Não era. possival que o orador se tornasse 
violento com o digno representante pa.uliilta, 
leade1· du. Cam<Lrtt, pol'flUO tem por S. Ex. 
h a mni tos amws estima e alt<L consideração. 

Os ap<trtes não foram violentos, nem 
mesmo energicos. 

Se usct, á.s vezes, de um certo dia.pazão, 
não peonund<L nunca pitlttvras quo possttm 
offendcr os soas collcgas. El':t isto o que 
tinlut êtdizor it proposito ela acta. 

O Sr. 'I'eixeh·a de Sá.. Sr. Pl'c
sidente, venho htinbcm fazer a minha re
clamação contr<L os apartes que estão entee
sadtados no discm·so do nobt·e Depl,lta,do 
pela BahLt hoje publicado no Dicwio do 
Congresso. 

O SR. SEABRA - Veja V. Ex:. os incon
venientes d.a.s in ter r upções, flue f'a.zem com 
que os tachygraphos não possam apanhar 
tudo, 

0 SR. BRICIO FILHO - Que tiveram a 
colloh:,ração de V. Ex. 

0 SR. SEABRJ~ - Como ?! 
O Su.. Btucro Fn,lfo - Com as l'uas ox

pl.icaç:ões sempre brilhantes. 
0 Su. TEIXEIRA DE SA - 0 illustre DepU· 

tado pela Bahia. ... (Apm·tes ent?·e os Srs. Sea
Ú1'a e Bricio Filho). 

Pt•cciso lombra.r quo qtmndo me occupoi 
dtL questão dos bancos da. ·uahia fui muito 
ttpartmulo pelo illnstro Deputado pela. Bahia. 

Qmtnrlo S. g:c so referiu ao principio quo 
cst:Lbcloccu ·tmra. <L iutorprotaçü.o do· togi
monto ; quo um grupo, nm punhado do 
IJoputttdos, porlia. lnutiliSlLl' um:.L sessão, ou 
lho doi este apttrto quo não c.3·tt"L reproduzido 
c em que disse, confornie o seu estylo logo 
Hm Deputado nao pode f'allm· de mna sesscTo 
para· c1, oHl1'1i es.te a. parte estú. ulterr.Ldo: era 
que se unl grupo de deputados pode tornar 
csteril uma scsstí.o, concluía o ülustee Depu-· 
tado quo pão se pode ficar, com a palavrtt 
para outro dia. Era esta a consequencia do 
principio q uc S. Ex. estabeleceu; illogictt 
quanto ao pricipio. · 

Sr. Presidente, eu desejava quo V. Ex. 
mandasse vir as nota,s tachygraplücas ptLI'tL 
verilicação destes a.parLes. Ha um quo se 
me <ttéribue, e .é o seguinte: «Nr.to os havict 
sempre». 

O n)bre Deputado da Bahia referia-se a 
um punhado de Deputados inkansigon.Çe-
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mente opposicionistas, quando se me a.ttri
bniu esse <.tparto que nfio profcr·i. 

Sito estas as r·ctiticações quo desejava fazer 
ao di::;cur·so do nobre Deput<tdo da, Bahia, 
poequc só a.gor <.t procurei ler osso discm•so. 
Pôde so.e quo outt·as me tenham escapado, 
mas niiÕ lhes darei impm·tanci<t. 

Em seguida é a}1pt·ovttdi1 i1 actlt da, sessão 
antcc.cdente. 

Comparaêcm mn,is os Srs. : Vaz do Mello, 

Luiz, Francisco Salles. Lamounier Godofre
do, Antonio Za.carias Lari:uwtine, Moreira da 
Silva, Joaquim Alvaro, Hol'monegildodé Mô
.mes, João Candido, Francisco Alencastró c . 
Aureliano Ba l'uosa.. · 

/ 

O Sr. Presidente -Tem a p~t~ 
l;wra. o Se. Bueno de Andrada para uma ex· 
pliea.(;ã.o pessoal. · 

Ul'bano Santo:;, Albuqnorq11t;J Set'cjo, S;t J1 0i- O St•. Bueno de AndradaúJara · 
xoto, A1·thnr Lemos, Antonio Bastos. I; ,U.io uma emplicaçlio pessoal)-Hontem, o nobre 
do Br<1zil,Sci·zedello Co;Têa. Luiz. Domingues, Deputado pelo Rio Grande do Norte, o Se. Au~ 
Clwistino Cruz, Anisio de Abreu, Jo:1o Gayo- gusto Severo, correu peesi>uroso em de.tesa 
so, Raymundo Artlmr, Thomaz. Accioly,Jo;lo do acto do Governo, que entrcgon diversas 
Lopes, Ft'ancisco Sá, Ft·cdot·ico Borges, Au- os:.radas do fer·t'o brazil~iras a uma compa- · 
gusto Severo, Tavât•es tle Lyl'a., Pcrcim Rei:"; , nhitt ingleza. Declarou o nobre Deputado 
Smtres Neiva, Lima Fi ·lli>, Trind:;d.e, l•:t·mi- que vinhit <L tribumt com llllUt CCl't <~ cora- .. 
rio Coutinlw, João Vicil'a, Pc!·oir;L de Lyr·a~.. .. gcm mo.f,J·ar· <L vt.mhdo, i:; to 6, demonstrar 
Esmer:Lld ino B ·.ndllir:•,_, Cornelio <la, Fon::;u ~;~ , que os loeao3 sm·vidos pot' a.clttcllas estradas 
Pedf'o Pernambut;o, At·a.ujo núes, AL't'oxclbs vão ser henc{iciauos pelo contra(~to, visto 
GalYã.o. Rotll'iguo.) Dorüt. Cu.stJ 'O Rebcllo, rp.te tt,:; r:ariras que vão sct·vü· de b<tse, slio as 
NPivü., lviilton,Tosta, Bugcnio Toul'inlw, Pau- mai:-:; reduzidas. S. Bx. lon um quad1:o com
la Guim<t . ã.es, Adalberto ~._; uim<wães, Rodri- pa.rati \·o elas tarifas daq uelias estradas de · 
gues Lima, Tolentino do3 S<tntos, Pinheiro i'erJ'o, qua,tlro este que foi organizado pela .· 
.Jnnior, José i\Ion,jn,t•din~~ Jo:3é Mn,l'eellino, commissão de n,gdcultoros que aqui esteve. 
Celso do::; Reis, Henrique L:tgdcn, Raul B:ir- Pa.N quem não est<'L a. p;u da questão, os al~ 
rozo, Barros Feanco Junior, Antonino Fialho, garismos citados pelo nobre Deputado, podem 
Pereim Lima, Julio Suntos, Theophilo Otto- de,;lumbra.r e convencer, mas, cleante do 
ni, Francisco Veiga, Monteiro de Barros, contracto, de n:vla valem. Ou o Governo 
Henrique Sal!cs, L<tndulpho do Magalhães, ost{L fa.zendo ~1m contracto sobro cousas que 
Nogucit•tt .Junior, Edua1'do Pimentel, Olega.- não entendo ou quem. defende este contracto 
rio Maciel, Rodolpho Pn.ixã.o, Edmnndo ela clefendo eLe mú. fé. O Sr. Augusto Severo 
Fonseca, Luiz Piza, Cincina.to Bra.ga, Aze- trouxe <.i. c,~mara dados ermdos. 
vedo Mat·ques, Ar.wjo Cintt·.'., Benedicto de c.mtra isto, o orador protestou om apru•
Somm. Lindolpho Serra, Ma.noel · Alves, X<t- tos, ctuc, in{'elizmentc, nfio t'ol'am publicados 
viot· rio Valle, Alencar· Gnim11rã.es, Lamenlt<t no rliscnr·so do Sr. Augusto Severo, que re
Lind, BiLrbo:·m Lima, Soat·cs dos Santos, Ger- viu o seu discurso. .E' contra oste contracto, 
mano Hasslocher·,. Vlet01·ino 1\Iontoiro, Riva- por divoi·sos motivos : primeiro, porque não 
dn.vht Col'rêa o Campos Cartier. . admtttc que altos funccionarios da Nação 

Deixitm de comp<trccor, com CiWStt l1<.trti- levem ü. assignatuea do St·. Presidente da. . 
eip :~dt~. os Sl'S. Gttstão du. CunlliL, .Jnsé Boi- Republict.t contractos dosstt ordem, om quo 
·t.oux, Porll·o C!tm•mont, C;,,millo du Hollandu, falm n seriedade. 
Siln. Mariz, Gomes do l\'[atit)s. Malaquias Db~ o contl'acto quo o Govm•no deve adqui
<loJH,:alvos, Estacio Goimut·a., I!:lpitlio Fi:4uci- l'ie a Estl'a<i<t do Fel'l'o P<~.ttlo A1l'onso ; mas. 
l'Jrh, l•,l'ancisco ~odt'(i, Vergnn dn AIJI·en, senhores. esta cstmda pertence ao Governo. 
1\I:.tl'coli.no Motn'<t, Dionysio Ccrquclm, Sam- Foi o Governo quo tt projcctou, que a con
paio Foet·az, Marr.inho C<.tillJlO:->, SilvaCa.stt·o . fltl'uiu c que <1. -r.t't1.fegou. Custou olltL <t.o Go- ·, 
Pereit'iHlos S<tntos, Rangel Postn.mt, E.;;toYão vcrno 6.000:000$000. Todos os pa.peís se 
Lobo. Vil' i ato Mascal'enltas, Udcibnso At vim, acham n;t Socr·ct<tria, da Vit.tçfio. E ê um-Mi
Ponido Filho, Esperidifio, NBcosio Tavare,;, nistro da, Vlaç'ão quem ignom tudo isto, e 
~11bino B<.tr·t·oso , Silvoil'<t Drmumontl, At·thur vem dizer em um documento publico que o 
Torres, Mir<tnda Azevcllo. Gustavo Gutioy, Govcrno..tem de <ttlquiril-a! 
Domingucs de Cast;t'o, Va.loill de Castl'O, Pau- lsto é seeio ?- SertL possível que o Ministro 
lino Cêtl'los, Alf1•odó BUis, Xavier do Almei- ignore tudo isto ?- • . · 
dtt , Franci~C LJ Monr<t, Angola Pinhnit·o, Pinto Htt outro 11onto do <LSsmupto quo muito 
1la Rocha. o c~tssiano do Ni.l,Sdruento. lho repugna, não t<tnto como profissional, 

h: sem caustL, os Srs. Jou.quim Pirc~, Vil'- IUétS como hrazileiru, como Deputado e como 
gilio Brigido, :Eloy do Snuz:~. Sylvio .Romero republimtno. 
l•'clix Gi1SV.tr, Edu:wdo Ramos, Osmw Godoy, H.efere-so <t pa.ssagcm do todas J~stas es
Sa l<'eeire, Lourc!.v;o l~J.:ptistn., Custodio Coe- trc\das, umu.s que eram (lo Governo, outras 
lho, Joaquim Bre·.'es, José Bonifacio, João que '(lerteneiam a companhias diversas, ás 
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mãos do uma. só companhia. estrangeira., 
depois de uma encampação nociva. 

E' toda uma zona a.gricoln. e industrial do 
Brazil que se entrega n.ssim á. ganancia do 

· primeiro tn,tst que se inaugura do Brazil, o 
isto quando lutvia um grande gl'upo de la
vradores da zona quo se p1·opunham a fazer 
o arrenda.mcnto, dando caução om dinl1eiro. 

Outro ponto h a om que tem a ~oseu lado 
todos os engenheiros braziloiros. 

O Club de Engenharia, por occasião da so
lemnização do descobrimento do Beazil, dis
cutindo a questão da viação sob o ponto de 
vista da defesa nacional, suggcdu a. idéa de 

. aproveitar l)al'<L C(Hllplel11QIÜO do SOU plano 
a rêde do norte. comprohenucntlo a, Eslit'il,lla, 
de Ferro Geral ele Porna,mbuco n outl'as. 

Esta idéa parece compromett.ida, com a. 
entrega ao estrangcieo daquellas cst;radj.t.S, 
sobretudo com as concessões feitas 110 con
tracto ultimamente celobr:.tdo·. Basta dizer 
que se dá aos arrendatarios o direito de tra
çar as mesmas, como bem elles en Gemle
rem. 

No Club de Engenharia ninguem imagi
nava tão grande sacrificio ü. defesa naciNw.l. 

Depois de outras considerações, entra o 
orador na questão das tarifas. 
. O seu illustrado colleg<t, o Sr. Augusto 
Severo, occU})OU hontom a tribuna, da Ca
mara. tra.tando deste assumpto, a. pl'o-

·posito de üma reclamaçfl,o, ou nrn<~ exposi
ção foita pela lavonra de Pernambuco. s.gx, 
fez comparação flc ta.riiiJ.s o cantou vi
ctoria combateilllo, poi'ém sozinho. 

Si fosse verdade o que disse S. Ex., si 
as ta.rifas adoptatla.s no con traeto tossem 
aquellas a. que S. Ex. se refuriu, as que vigo
ravam outr'ora, dü·ia o orador que este con
tracto, ao envez de no c i v o, seria beneficiadot·, 
más não ê esta a verdade. 

Neste contracto, só ha. uma clausula relu.
iiva ás tarifas, o basüt esto facto para que 
elle se torne suspeito aos olhos do Ol'<Ldot· ; 
porquanto é sempre questão de maxima im
portancia nos contrac&os do estradas do forro, 
o destaque das ta.ritas. 

Alem disto, <L clausula n[o tle refere a ollas 
sinão em partes. 

Lê o or<tdor <.L d:ms~tl<L o mostra qnu o 
Governo não os~ú. armaclo pa,l'iL impot· t.<LXtLS 
de tarifas á. c·)mpanhia arrcnchtta.ria. 

A clausula. sobre tariftts dá. <to povo do Poe
nambuco o dil'eito de fazee com que os 
carros dessa via-ferrea, o que o povo desta 
Capital·fez com os bonds da S. Christovão. 
· Pelo contracto, as tarifas são modifica.da.s 
mediante accordo, tomada.s como base a.s 
actuaes, reservado á companhia, o direito de 
reduzil-a.s, quanclo julgar Cl1IlYeniente para o 
desenvolvimento do trafeg-o, observadas as 
~egras do regLtlamento de 1857. 

Como affirmon hontcm o· nobre Deputado 
pelo Rio Grande d.o Norte que . o Governo 
está. armado, si não póde modificar as ta.
rif'as sem accordo com o arrenda.ta.rio '? 

E assim mesmo, esht limit.ada o acção do 
Governo obrigado n, tomar como h~ as ti.L-
rif'as actuaes. · 

Depois, o qovcrno nã.o tem o direi to de 
reduzü· a; tarifas ; osse direito foi expressa
mente rel':ervado á. companhia. 

O outro p.;riodo da clausula diz: 
« Poder(t o <n'ronda,tario na):; tariüts Inoveis 

com o cambio . variando até 5 % o;:;. preços 
do transpor·tc por carla, um dinheiro abaixo 
de 20 d. pnr mil réis. 

Quet· dizrw : <t i.u·n~nd<tl,a,t·iil, c:t.Ieulitrii. as 
suas ta.ri1"aH, ·f;oma.n<.lo por b;tsn as ;tel;u;LC\:'5, <t 
20 1i. pur 1$ e <1. proporção flllC o e<tmbío 
baixar olevar;i, do 5 °/v-

Assim, n<t mellwr ltypothcso, 1ieam desde 
já clova.das as tarifas de ·15 °/o, pois que a 
taxa cambial é de ll d. por l$000. 

Do modo que os n.gricultorcs do Pcrna.m
lmco que já. protestavam contra as tariflts 
actuacs, terão de pagar mais 45 °/o· 

Vê, pois a Camara, que a clausula em 
questão só ü clara <Juanto aos direitos dos ar
rcnd .ttarios, deixando obscuro o modo do in
tervir. Nã.o cntrar<i. na analysc das diversas 
liropostas qUe foram i:·ocobidas pelo Ministc
rio da Via.çtio, porque isto está. no dominio 
publico. Não serli. o ór<Ldor <1ncm vü, descer ... 
ra1· as col'tína.s govcrn<Lmctltttcs, }>J.l'tt mos
tra.l' o que se p<L~St.L là rlontl'o. NtLo ostà no 
sou tomper<Lmonto .isto. 

A]jczar do ver o Sr.Campo;.: Sallus <Lccusado 
em documentos m;.J.is ou menos import<mtes, 
estli, cedo da honestidade do S. Ex. E~ pera. 
que S. Ex., homem honesto como ê, 11ão dê 
a. su;t cumplicidade a semelhante contt·acto, 
tão lesivo, tfi.o... (nem diL•;'t. o n.djectivo 
proprio), lançu.ndo assim uma, notloa.no sou 
nome; S. Ex. deve repellil-o. Si tivesse o 
dil'eito <lo pedir algnma cousa <i. adminis
tt•ação, levaria e.-.;to contracto ao Sr. C<tmpos 
Sa.lles e lhe dii•in,: «NeTo assirJneis isto ! S&le 
honesto.» (iliuito bem; muito bem.) 

O St·. Presidente--Tem :.t pahtvra 
para tuna, cxpli.caç~ão pessoal o Si'. Augusto 
Severo. 

O S1~. SI~Amt.A-Poço "· piLlavr;t pd<L ot·
Llom. 

O Sn.. PltEsmgN1'J·~-Tom a palavrt.L o Sr. 
Se:tbra. 

O 81 ... Sea.bt"a (pela 01·dem) -Poço 
ao nobre Deputado que acu.b:;, dG sentar-se, 
a quem voto oxtr;tnl'dina.riu. a.mizu.de, que 
não se offend"' com que o ueadól' vai fu.zel'. 
EsGimi.1 até te1• de falht,f a.pós S. Ex., por-
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que não lhe póde, de modo algnm ser· sns
})(3ito: ningnem llle vota mais estirn:t .. 

Debalde procm·ou na ordem do dia o pt·o
jecto sobre <U'l'cndamento de oo:tr<~das rle 
ferro, sobre o cpml acaba de discutir o nolll'ü 
Deputado paulista. E' contr<~ este almso de, 
rm CXl)licaç:õcs pcssoaes, tratar-se do assmn
))tos diversos, que vem protestar. E csl.e 
lH'oiimrto maiur raúio tle see teve ncsJ;c mo
mento, em quo aflirma, q uc In na Cannra. 
um grupo com o proposi(io de o IJstruir di
versos projcctos. 

Hontmu. eomo hojc,c:-;tà eom o RcginH•nto, 
por isso la vea este protc;;;to. 

Que se discuto n:ts smsT)es '? Os tmhall!os 
incluidos na o1·dmn do dia, enm a antoce
tlonC"ia, de 2,1 lwt';t~f, 011 o :tsSlllllJl'!.o q llt\ bnm 
qtiOL' o Dcpntadu, a Gi ~1llo de oxplinar;:'1o pes-
smtl ~ .. 

Pensa, quo é um :~huso. Por· isso ve111 Jilwr 
esta pol'gun"t<L ;i, Mesa., afim de quo hnj;~ lwa 
exectwiio dos t. uball1os <l;t Cam<tra. O rua i:-: 
é ohstl:·uc<:~ào. 

O Rcgimoni;o marca o limito <I:;, expli
ca~~fio pessoal. E' par<t estr~ dispusiç:'i.11 do Re
gimento, quo pede <~ attcn<.:Elo da l\Ins"a. 
(11Iuito bem.) 

O §r. Dricio I<'ilho (pela rmlem) 
- Sl'. Presidente, não só lt:~jú, eomu t;uubcm 
hontem, csr~utei a pal:wt·u elo nolH·o Dcpltkulo 
pela Bahia, a.cm·e;~ da qncs1iito de <miem po1· 
S. Ex. lova,nt.ad<t o da, qun ac·t.LlJ •, do leva1ll.:tl' 
nesi;e rc~in1;o e, eomo S. l~x., nn. s11a, or•;t.~,àu 
de hojo, so r·cJi)l'in ;1 collsidcJ·açi1cs rJIIC i,:t,lll
hcm hontcm oxpcndeu, lm do pol·mi.J.t,i I', c·nm 
o direito do igmddado quo todos nós <Lcve1nus 
ter, com a <Lppliea(,:f~o iglti.Ll da lei lJll.l'it. c·om 
todos, que eu não só mo refira :i;-; l'onsidu
r·ações por S. E:-t. hojn atldm:idas enn1o. 
tmnbum, tí.s quo S. Ex:. hon tem, expenduu. 

O Sn.. SEAIIltA -As q IlC j;i, paS:)<LI'aJ)l '! 
O Sn.. Hruc1o FJJ,IIO- Pa::;;-;ad;:,s sào ;di(: 

<tq uellus <1nc V. Ex. dis.:u lm ]JI>Lteo. 
St•. Presidonto, o nohr·n Dop11l;:vln p<:!a 

B;tltitt comoç~on <L stm quesl;ão de ot·dmn dn 
ho,jc dizendo : «SL'. Prc:;ülcn (;o, si nào ('ussu 
tL muita consideraç~ão que rne lllCL'eco o nobl'o 
Do)mt;~do por ~- Panlu, cu não i;eriil, c~pc
t'Mlo que S. Ex. tot·mina.~:-:o ét, :-:•lt<t frxpli(':.t<;:\o 
pa,ra agi.Lm· a, (jllosl;i'i.o du o1·doJ11; :',!-\'ll<~,l'dtJi 
q no S. Ex. t.ut•nünaR;-;u <L :':lia Ol':l.ç~:1o p:u'<'l. 
depoiS Ü.LZCL' OS lllt;ILS l'Opltl'OS.» 

Pois bom Sr. Presidente, V. Ex. mu pur
mHtirii. t'cLZOI' nma. dcclaraçãu nost;o nw
nientoe é que, si julgasse iudispcnsavel inici:u 
a. quostão do ordem que S . .Ex. levantou, si 
cu o:-Jtivosse nitYí"~gando nas mesn1:1.s a.gttas 
em que S. Ex. navegou, eu torb tido outra 
conducta, a minha a.ttonç:ã.o ir·ü~ m;ds longe, 
aconselhar-mc-hi<L outra occa::;iã.o · pa1·a in
terromper as p1'axcs adop·1;adas. 

Camara V. IV 

.l:i, o noiJr·o Depnl.~tdo pulo Rio Grande do 
Norte esl;av;t enm a pal;wra., in, ütllar, e elle 
nos merece tan l~tt considoraç:ão como o ncibre 
Uoputado por S. Paulo, o S. Ex. clovitt es
pel·:wquo elb fa.lbsse, pa.ra depois lcm.mtar 
<L s1m questfLo do ordem. 

E1t suu adversario das ülüas qne o nobre 
Uep11i·.ado píJlo Rio Grande d11 1'\[ortc vae 
;1,ventar·, mas nimea lcvant;tri:t uma, Clucst·i'í.o 
tlo IH'dcrn pcmt impedir quo S. Ex. viesse 
t:a.zor o concut'SI> das stms 1 nzu:->, :1 f,n'ça dos 
seus argumentos, de::;de que 8. Ex. j:i C:)Í.<WtL 
CJlll a p~davr,l. 

O SR·. Sl·:,\rn:A-.\p;t·:ule<;:o nutil,q •t lk~to de • 
<hliecvleza., mas n5,u a intt·ig·:l .. {f,'isq.) 

O S1:. I•'AP~Tn C.\I.:UIISO ····- () nolll't'. J)t~pu
l.ado j;i, .sal•l} qut.\ c~1.;i, Clll opposiç.:'iu Ü;) idc~as 
quo o iljmd;n: repl·es<ln:;cwl.t\ •lu !Uu Ul·~tnde 
do Nul'lo vau cxpnt• ·~ 

O Sr:. BJ:rc;o FtLIIO- Pct·gunL:l. o nobre 
Uoputarlo por Sel'gipc c:omu ô quo eu sei que 
estou em Olli>osiçüo :l.s eousidut·açõus ClltG o 
n:Jbt·e Doputa.<lo pulo lUo Geandc do Norte 
v a i aprescnt:•.t·? PortJUC S. Ex. vac Jroje cat·
t·egar mais a stm at·gumé~ntaçlto, pot·quc <.~. 
:-;ua ai·gumonGar;ão de llojo t\ o pt·olong:uuonto 
Ll<L do lt\)11tL~ll1, U \iO.-;t!D LlUO O ll::i:HUllpto it <liS-. 
cu ti r• Ú O iLl'l'Cild:.t.nt011 tn !bS UStl'a.rlas do fOl'J.'O, 
dus1lo <1tt0 cu lwntnm me 1led:~rci 0111 oppo
siç:io a:-;, Ex., acJ•n:!Hn qun 11::; at•gmnentos 
do S. l•:x. !tojo nào 1110 l':tl'it.a ntll<lat· de opi
uiüo. 

() S n. A r:< lll!'iTf, Sl·:n: 1 :.c, ____ ,\ liuwn f.n llll'~:uw 
cst:1, u:->put·au;;a. (. \fJirrles.) 

! 1 S1:. Si·!A I:I:.A-·1:-:I.u n:"w lHHIIllll n.s minw 
L'ia.; dizel-1•, pot'qtlu no:-: pa.t·lanu~ntos as llli
nol'i:ts uhcducnnt ;is nmiol'l:t:). 

O Sit. llJtrCitl F1I.IIo-I<:n ul'io lll:l p:~i't.ltl'llo 
c V. Ex. vao vel-o. 

!I S1:. ('o~'l'.\ .lr::\'lrm-1•:' um:t minor.·i•. sw. 
f}OlCJ'iS,<JII!\ <]1101' IlegaL' U f!l't~ditu il.O.!.i0\'01'110 
p:u·a. ;-;m•viL· ao (:uvl'l'llO. (..lparlr•s.) 

O ~~~. Jhucw FII.IIO-Oit\'i calado todos os 
apartes da,<los poLi:! Srs. Deputa<los o, o quo 
ü mai:-:, até os :Lp:.I.t'tos chqneiLcs flUO sü.n cs 
<jllí\ mai;-; :->11 I'UVOltarn, 08 (jtlD lll<t.i~ gl'ittLIH e 
J'allam t'lll lil;cl'datlo dn p:i.I;LVt'<L. <Juvl uns, 
llllli.;m: •tpar·tn; d;tdo:·3 pelo S1·. Sea,IJt'cL e nm 
dnns u11 tr·ns do S1·. C·;Sin, .luniol' n só nw 
a,ll;ilanço :1. LJl~dil' a. SS. El•:x. um !':LVOt', 1j c1uo 
me <le<'in mais n.p;M'to::;, )JOl'LlUO a:ssirn colla
l.HJI'íLlll no meu di~~nrso, dJ,I.ntlo-lhe o brillmn
tisrno quo de outl':'• J'ótma. olle n5.o póderht 
t~pl'CSCllGi.tl'. 

O Sn. St~AmtA-Nü.o dou, por·quc nã.o qnoi'o 
f'azcr obstrucçfLo. 

O SR. Bmcro FlLIIo--En conlLo1,:o bem e ;Lo 
sys~enw ; <rmmdo nôs lü\'t.tlnus ;!, eailo qual-

io 
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;74 - AN_N Â.ES I) A CAMARA . 

q_uer compromisso, ützemos- smnpt'e muito 
bem, estamos bem inspirados c o C!UC nós 
fazemos deve ser <ütendido e considerado. 

Agora, quando os onteos f,tzem, quando 
seguem a mesma. rota., quando acloptam O§ 
mesmos planos que SS. El•~x. ;.vloptaram; 
então ccnsur'<:tm, manej<tm a 1erula,uã.o arl
mittem aquillo a que chamam transgt·cssã,o 
das boas normas. _ 

Não, Sr. Presidente, aq11i ô o regimcn da 
iguaJtlade c temos o direito de pronuncia
mento, de apartear, como SS. E8x. o tecm; 
temos o direito de interromper a ordem do 
tli<t para. explica<;ões pcs::naes, como S. Ex. ,o 
nobre Dcpm;:•,do peh Jhhi<t, tem, para lc
V<Lntae qucstües do ordem. 

_ Se. Presidente, comcf:arci l'(\pctindo as 
minlm~ }Jrirncir·as consideJ·açõcs. 

. Desde que o lWlwc Deputado vineul•JU a 
qucstao de ordem, r1uo hontDm lt.W<Lntou ..• 

O SR .. SEABHA--Não é ox<.Lclio. 

O SH .• , Bn.rcro Frr,rw--Ap:tl'to.ic mais, pot·
quo não fie> zangado. (lUso.) V. Ex. que 
se diz tã') calmo, continue a <tp<trtca.r;..me, 
porque está fornecendo o:; molho ·e; arg}l
mentos contea n, c>nducta de V. Ex. 

0 SR. SEADRA di, outt•o ap:tt·tc. 
O SR.BRICIO FILrro-Esti'ío vendo os nobres 

Deputados? E' urmt machina . de fallar e 
_ _ apa.rtea.r. ( IIilm·icl a ele.) Nfio p{LI' a. 
"' _ Conti11uo, porCJ.uC mo proporciona muito 
·· p)_'azer. 

O SR .• SEABn .. \-~ii.o ~c ittcomnwtlc. 
0 SR. BltiCJO FJLllo-Não mo irWlllltlllouu; 

at-é c~tou satisfn-ito. Jlotlie mih1:, cmg li/li. 
(Riso.) _ · 

Náo podendo <Hnpi·og<tl' lal,i111 mui I;•J el.o· 
vadn, YOU Ollljll'UgiLI1UO 0-~ l.t'üeho~ j;i, lllllito 
velhos. 

Sr. · p~·ü:: idonl.e, tlttm vnz qun o nolll'o 
Dcput;tdll petn, H:t,lti<t :tc~abou f'lllll o~ ~ou~ 
apa.rtes ... 

o S!t. St~:ABIL\--NHIII'-iL 0:-\ tki. 
0 SR. BRIC!O Fu,rro-Nunc<L... (J1ausa; 

1·iso); nunca os deu ... 
Está o nobre Depul;ado como <tquolle pel'

sonagem da comodi~L, que c::;t<I,Yi.L ra.Lbndo 
quando lhe ordenal'am quo ~o c:thL'lSe. 

Ellc I'cplicou: «E~tou fall<Lndo, 1mra dizer 
- que e:;t,ou ca.lado.» (lUso.) 

0 SR. SEABRA-Gorta.mcntc. 

0 SH .. BIUCIO F'H,IIO-Uma, voz flllü S. Ex. 
com e.õte <:;cm·t<tmonte» parece querer ter
minar o rol do~; <~parGe.5, ü1.cto que muito 
me contrista. ; nrrtiL vez que S. gx, inter
rompe assim o l'JSarlo do apartes, eu dese
jat'ia que esse rosario tivesse Il?:Jlitas contas; 
umtL vez quo S. Ex. rgwl' toPmll1M' esse l'O-

sario de _a. parte.), vou , pro:~oguü· o· pedi!· a 
S. Ex. que continu\3 a. illuminar, de quando 
('111 quando, com <>. sw.t palavr<t, ;1, minha. 
omção, porqno ao monos aquellcs . que são 
amigos (ILt verdade podet·ão c.ncontra.r nas 
minhas phrascs a.igunm causa, elo util, do 
mm•ccim~nto. 

. Sr. Pl'c.1ídcnte, eu j;l. poderia ter tol'mi
nafio; mas os <qmrtcs do nobre Deputado 
í'<tzem com que cu agora pt•incipio. 

Uma vez c1ue S. E:(.,l'epito, ligou <t questão 
de ordem em que hontcm tomou parte, por 
qne S. Ex. não quer CtLlC cu dlg~1 que foi 
S. Ex. quem a lcv;wton ... 

O Sn.. St~AHRA (coni vehemcnóa)-V. gx, 
tlBvc dil'igiJ·-sc ;i, l'vlos:t. · 

O SR. BH.ICIO l•'nuo-V;~ollli)S eom calma., 
pOl'cJ Ue ú isto Jastaínon!;u o flUO l)~ 1;ou Ct-
zcndo. · 

O SR. SEA rm.\. (com ütdt ~Jmcncia) -V. Ex. 
uão pórlc dil'igit·-sn a 1un Deputado, menos 
con venien 1;emon te. 

VozEs-Oh! 
O SR. Btucro FILHO -Agr:tdJço nuLis unn 

vez a.o nobre Dcpuhdo os :-:;eus ttp<wtas . 
(Riso.) · 
. Qm1ndo me dil'igi aS. Ex., mo:-:;tr~i que 

lhe dispensava n. nmis al t:~ consideração. 
o SH .. Si~ADH.A.-~ão e:;t;;,i, mosten.ndo ; está. 

sendo pouco delicado pa.t'(L t:ommigo. 
0 Su. URICIO FJLIIO-S. l•~x. S~ inlla.mll1<1-

tanto. c1uando os 1;ou 1,ii.o r~<.dtno! · 
E~t:L eal nHL-aCI'oui to o nolm\ D0pufi:.ulo

e:)I1Srll'v:wci it.f;tí o fim dn. minh:t ot•ac;ã.o. 
OK :tp<tJ•I;e.~ elo nobt'O Dcpul;:uln nfto mn pm·

f.ut•:mJ•i"i.o; a.lit\ os :tgt'iLUOI}O. 

O SH .• Pru:sr !II·:N'I'I~-Poço aos no!Jrcs D::pu
t<ldos CJile nito inl;ut'I'OllllJalll o ot·adoJ'. 

O SIL BI:ICJo J·~ILIIo - St·. Prosídcnf.o, 
V. I~'\., ctllll(H'iuol' tlo Regime;tf;o, :~ttcnfio, 
como so iLdw., tlit•;1. si houve, na.:.; minltaK pa
ltLVJ'iLS, lllll SÓ, tCl'IIIO lllOIIOS tlelim~do ]1 .Ll'i.L 

f~Oill o noht'C Dcpu1,<tdo pcl.a Bahia. (Pausa.) 
Eu pergunto a V. Ex., eu pcegunto <~ qual

Clllel' de IÍ1ens illu:Hees collcgas si enchcrgou 
Blll minlHLl p<Ll:t.vras qmd.iUCl' cousa que 
pudesse ofl'endu o nubre Deputado: Si algum 
declarar quo o Jlz, sonto-mo o não contiuua.
roi. (Pausa). E::; te silencio responde a, S. Ex. 
Eu não o oft'endi, S. Ex. é quo es~(L incorn
modado, pon~ue se cstú, sentindo mal nestct 
q_ ues([o, p0l'C1UC cst;L sendo ferido éom t~B 
propl'ia.s armas, porq_u'J -o.stL~ sondo derr·o· 
tado. 

O SH.. St::ABH.A-Ora, hei de Ü.ppellar p<tra 
a deliberação da Camara. 

O Srt. Cos-rA JvNron.__:.o Sr. Seabra. não 
vae bem; está pugnri.ndo pela orclem! (Ha ou
tros apartes.) 
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0 SR. BRICIO FILHO-Vou continuar; OS 
apar:te;~ deram-me algum descanso- e ou 
pros1.go. 

0 ' SR. SEABltA-Não -aparteio nmi~. 
O Sn.. BRICIO F'ILIIo-Pois faz mal. . 

Mes<\, tambem me levanto para tomar sobre 
os mous hombros a defesa da Mesa, porque 
ella precisa ser defendida, nnsto in::;Gante, em 
que soifren ataques do nobre Deputado. (Ntío 
apoiados a apoiados.;-

O Sn.. SEABRA-E' poequc v_ Ex. não me 
tem t1•ahdo com a devida considcl'aÇifí.o. 

O SH.. Bmcw F'Ir.uo - Não tem ra;r.ão ; 
quer S_. Ex. ~1uc repita qne me merece todJ. 
u. constdera.ça.o? Uma. vez que S. Ex. teima 
e~ attdbuiL·-.mc intenções que não tenho, 
nao posso obr1gal-o a convenccr~se, mesmo 
porque V. Ex. é um p HICO teimoso o quanJo 
envct•eda por um caminho não ha meio· de o 
<.tfl'a.star d~llc. O nobl'e Deput<~do não corn-
prehende!I <~ mínlm exprcssã.o. . . 

O SR. Sf;AuRA - P<.ütn. do ~~ompl'eltensão 
minha. 

0 SR. SEABRA.- Nã,o ataquei t;tl. 

O Sn.. I3n.Icio Frwo- Vac ver conio ata. 
cou. S. Ex. diz que não atacou, mas vao ver 
conn <Ltacou. 

O nobre Deputado levantou-se paPa dé
fcncL.:.r <> Mesa, pelo facto de querer nega, r a 
palavra ao Se. Galdino Loreto. . 

Pois b:;m, como a mesma Mesa já concedeu 
a outros a pa.la,vra nestas mesma::; condiç:.ões 
o como o ci<!adão que concc1en a palavr•a foi 
o mesmo que e:;tava. na ca.deü·a :pt·osidonci,d. 
mtrgwUc momento, ê por isso quo as pa.lr.tvra.s 
d.) llonr;1úo Deputado importa.m o:n uma 
consu e a <í. mesml\ Mesa. (Apoiados. J.V,ro apoict~ 

O Sn.. BRIClO FJJ:,no , -- Nesse ponto eon~ dos. Apm-les .) 
fesso <~ mlnha int'criot·idade em roladw a s. Bx., que até tum educado a mocidade O Sa .. S8Al3RA-Não compt'\)ltcn(lo o argtl-

' mento. · 
com grande aproveitarnento para os seus . 
estudos. . O Srt. BRrcro FrLno-Ainda mais: o nobre 

Mas, quando eu disse que S. Ex . tinha sido D3puti1do levantou-se para dizer que a Mesa 
derrotado não quiz dize1• que a Ca.mara ti-. faz la mal em conced3r a palavra para que 
nha apoiado · a minha opinião conte;\ a de o Deputada continuassl'. a. orar na sessão se- . 
S. Ex.; mas que S. Ex~ ·r:inha sido derro- guinte; mas, Sr. P1'esidente, este mesmo 
tado na questão de cansú1•ar os outro.3 por Dep~G~do já assisti~I caJa.do, si.lencioso, sem 
n.parteal'em, qu ~'.ndo s. Ex:. é quem mais o mmuno protesto, <t pl'atictt do systama que 
aparteia. · agora condcmna; consentiu que. o Doputado 

Voltemos á que~ti'í.o ele ordem. Uma vez G_tstã.o da Cunha. f'u.llasso bl'Hilantomon·to 
que o nobre Deputado ligou <~ questão de sobro o projecto <lo cttsamcnto civil por nmís 
ordem de hon·tem :i. <lc hoje, c uma vez que d0 dua.:-; scss~es, o, no enket:w.l;o, não tu•ti· 
hontem, quando S. Ex. orava., eu üesta tr•i- culon nmtL SIJ pa.la.Vl'a. <l<~ 1wotosto. 

- hun<l, pedi a paiU.Vl'a pu.t·a explicar O meu () ~lL ADAIAHlWl'O (1\HMAltÃl•::-;- MiLS Cl'il. 
pensamento, sou·fül'~:ado <t fazel-o agorn, a.d- sobr·o o pr·ojoc ;o q110 estav.t na. ordem do din. 
rlita.ndo t!,S -comütoru.ções que devia. fazer 
hontom üs considerações que vou mlduzit• O Stt. HttiC!O F1r.uo-O do hontcm ta.rubom 
neste momon to. cst<t v a; cu estou 110 tUa .. llo h ou tom o V. Ex. 

s. Ex.lwntem lovantou-so 0 cstt·anhou que j(L cheg-ou 1Lodi<L do hoje; osLü, cot·rondo mui.tn 
quizesso continuu.r com a. pal_:wra o nnhl'C o pô!ln e:u1,o;:u·. (Riso .) 
Deputado pelo Espirito Santo, o St·. {1tLhlino fi. 1<::-t. a!:ls i~t.ill <mltL<Io :L twlo i.8So o 
Lo_reto, q_ue com gt·audl~ pt•oficicncia c granú.c ncnhwrm pal:.t v L'IL :.tt•f;it::ulou; aintltt nmis, 
brilhantismo... St·. Prcsíden l;e, assistiu dcsCttcaúcü•a o Depu-

0 SR. GALVINO LOH.l~To-E isto ~~ f<LVOI' do 
v. Ex. 

O SR. Baww F1wo- ... discuLiu o ct;e
dilio de t50:000$, ouro, pat'<t <1. representação 
do Brazil no Congresso Pau-Americano. 
S. Ex:., opponuo-se a que o honrado Depu
tado continuasse com a pabvra, declarou 
que er,\ em virtude dtt consideraçã.o que 
llte merecia, <t Mesa, do quem pretendia 
J~zor a defosa, qllC so lemnt<tvu. para 
dtsctusar, cleclarando que o pedido do nobt•c 
Deputado não tinha razão de soro que este 
pedido infr·ingia disposições r~gimontaes_ 

Assim,eu tambam.Sr. Presidente, me levan
to :pel.a muita consi(l<wação que me merece a 

ii.ttlo A1l'onso Costtt falhtr tt-cs dias sobre o 
1n·ojecto do forç~a.s nu, vaes o nenhuma :pala- ..: 
vr:<t ar· Giculou. · · 
_o Srt. St~ArmA-- Disso cgro ortt tempo de 

aci1ba,r com csl;cs abusos. 
O Slt. BRICIO l~'rLno-Ainda mais: assistiu 

oSr. Bueno de And1·ad:~. fa.llar durante ·G res 
dias S()bre O projecto de. forças de tm•ra e
O que é mais-<t pala Vt'<t foi concadida polo 
mesmo distincto colleg<t, <lis~incto em todos 
os sentidos, c1ue hontem pl'csidia a sessão, 
quando não quiz ai;tendee ao nobr·e Dcpn
tado. · 

Não teve uma. unic.~ palavra para al•ti
cular. 
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Ainda, mais : hon l;cm, tl ia. em que sn 
mostrou cioso das disposições rcgimeuLaes, o 
Deputado Irineu :iviacltado dovia Jidlar pol<L 
terceira. vez o não o tendo feito por não 
estar presente, confo l'mc declarou :1 Mes<~. o 
nobre D3l)Utado mantcvr~-so na, JltOSJrti.t quie
tude. 

Entr-ete:1.nt.o, só <1gora é que S. Ex. 'quer 
que o él.l'tigo do Regimento ~mjn, ro.:;peitado, 
segundo o seu moJc, do vc1·. 

S. Ex. disse: <<Mas agora. lt:t cluas situa-
çõos .» 

velmcnt•c intcreompiJo pelo i1Jli1.J'i;e do nobre 
Doptt tarlo ... 

O Sn. SEAHHA- V. Ex. foi qncm me 
pceguntou, foi q uom intenompeu o meu 
silencio. 

0 SR. BtUCIO FILIIO- ... quando cloi enseJo 
a que o nobre Doput;tdo me oll'crocesse o 
subsidio de que · pre; is:wa. p<.tl'<L levar por 
dca.nto minhas obscrvaç:ões. 

O :-:r:. Sr-:.\nHA d<í. um ap trto. 
l-la. duas sitU<I,</im; l'ü<Ülllüll'to: Ullttt. Clll n ~IL )li\ICW FJI,JIO- St•. l'l'e::;id.enk, () 

que S. Ex. se c·ons.n·vou c~;!.IJllo, sem 110- nobre !Jopnti.tclo, creio flltü m::L este o pont;o 
nlmm zelo pelo Rcgimt;ntn, o out1·a, a de nm quo u;:;l,a.vn., elf)gÍ:LV<L, a.pplandi:L :L con
agom, em q1w o nol;t·c~ Ut'·l'nl;a•lo eu iTo tltii'L<t _da. J\re~;;t, indol'urindo o pedido cndcl'l:
pressnr~J,.:o p:LJ':L ;-:;~,I v a1· do n;w f'l':t.g-io n. a l'\.i!{q I ç~a.<l<? ;_i lllCHll<L pdo i ll.nstl'C 1'(:\Pl'f\S~ntan tu do 
do Rcguuonto f]lte, no pe11S<Ll' ele S. Jo.x., IlDI:! K;ptr·u;n sanr.o, para, JH'OSL\gllll' em sua:; eon
q llOI'ClllOS afogai·. sickra<y'io~, o applattdi:t., abroquelado no 

O Su .. FAt•:--:To CMwnso-0 nubt·e Depu- :u·_t. 1 ~18 ?o_ ~~eglmcnto, que, ~o~·urHlo êt hu
t;ulo pel;_t B:LlJüt tommzã.o nos:f' puntu. ALé ~11(~~-.oP,~puw _ ll~ oradot·- ~ pert~~ltte_ que_.' e.u: 
a.gc•ri.L a C<Ll11i.Ll':t cst:n-(1, llli:LIIIlllO o ao·;Jl'iL '-' ÜI.,t;USSa.o, cad(L D3put,1tlo S? pode J,l,[[a,r 
ell<L se estlí. scintlindo. ns cumba:;on tus sru·- du~ts _ _vczos l-JOII.J'e o nwsmo pt'OJeeto c qnc 11<~ 
<rem. v. Ex. IJ;ttc-sc p:n· 11 m lado 0 0 nnlm~ op111w.o ::wborizt:td<L do nobre . Deputado so 
Dcput;:ulo d<L Bahia put· 011-r.eo. · · consente que dnas vezes fallo sob~·:; o mesmo 

_ · _ __ assumpto. 
O ~Sr-:.. GALUJ:'\O LfiUI·:'l'• -~ (ao ~tlJrwfista )- Or<L, St·. P1·csirlonte, csl;c art. 1:38 do Rn-

v_. ~~x. cl}Jantns compa.n!Jcu·os t111h:L o anno gimcnto, que _s. Ex. quori:.L quo nJJ los~~~. 
P·LSs.Ld o - p<LI';L que :L n:t(,:a,o con lwccssc, mas q uc IHLO 

O Sn.. F.-l.l'S~I'CI C/,H.InJsu-Poc.~n :L paln.vra JH'.;ciso lor, pol'quo t()nlto ern sou-log-;_LI' :t pa.
p<t,t'<L l'CSpundur ao nubt·o noptrt.adc,, (Ww.) lavt·:t üo nolll'e Durmta•lo, quo pa.l'<L mim val.o 

O Su .. HLtrcrc' FI Llln-- Vou lll'OSc]gllll', St·. 
Pl'L'si<lonte; e Cl'eir> filiO posso ]H'nscguir nfin 
só pot·quc, \'.Ex., z;•.loso d:tsdispn~iqõos t·,~
gimontn.cs, o~tü. Vf'lldo ([lll' estl)ll tlunt.ro d•L 
ordem, como i;:t,llll>em p!li'CLIIO o H.ogilllOll i;c) 
diz c1uo, nas qtlo.,d.i)c:;; tle ui·dolll, u IJO]Hlt<tdc 
pódo f<dla.1· 11111.:L su vez, ni'in li111lti:tn<ln o 
tempo mn que dlu· deve os:;:tt' n:L tl'iiJUna. 

O noiJI'C Deput:ulo vem Cll\ :Luxilio da cln
cisiio d:.L l\[esa, pot•qno, dizia S. l•:x .. o :tl'l;,[:38 
do H.cginJ()nl-o [H!I'lllÍt1;n ( cfi1'ittittdo-se tiO 81·. 
Seabrti ); nfLn t) <LSSilll '1 

o Sn.. SEA[llt .\-~Ú enll::Wll t;n C[lle rall:~ dll:ts 
vezes. Pa.~so <í.s lll~tos do \'. Ex. c' Reginwn
to ; CJUOÍl'<L J o r o artigo. 

() SJ-!.. HRICIO FILIIU-A p:Ll:tvl'a clu V. l·~x. 
VH.le rna.is dn qnt~ ;;11t.lo ; c!t nü.o lH'ec~b~o let· o 
qne V. Ex. aflir'rll:t •. 

muito, õ quo c~-to :Ld.igo üi.z (: 'lllC ea.da. 
Depu !;a.do püde J';LLu 1luas vews, m;ts lllL tcw
c-nira discu~sãl) nào limita hot·a, nK·1 d.eelat•:t, 
llllii,ndo acaiJ:L a pl'illtoil·;L voz o qtw.JHlo pt•in· 
dpia a sogunda. V. l·:x. qnc é VIH'dadu nn1 
Lnis o (:onlwco u :~ meios pot· quo s;i,o dias in- • 
t;m•pJ•ntad<L~, H;tbc quo ntui '.:ts \'et.os Yit.mm: 
int.or•pt·ot:tt' 11111 ar:.ig-o eomparanrlo-o com 
on';ra disposi(;ii.o 1111 <Ll'tigu, o (~ isk u qnu 
c:ha11lo intct'Jll'da<;itl'J eomp:tt'iÜÍ\'<t,, mas 
iL C!UJ o.,: ,jru·ist,a~ rJ:LI'fLO Ottlil'õt. dOIIOlllil\tt<iio 
mai-: eahirr~l. Puis bom, no.~te art. J:H:l 11Ü,u 
h:L lillliGa(·Ti.o de iloJ'<L o pl':t.íl, J, o si se . cum
pat'<t.r e.sl.o :t.l'l.ig-n C.JIH ottf,t•:t. dispo:;i<.~Ií.o do 
Ruginwnt;o, e1Jeon ·il':Ll'Clllü:-;, eoru relação ti. 
dbpo;::içiio quo reg-c <L sogunda diseussã.o dos 
JH'o.i dos, a lirniLH.ção de hut•a pm·teitamente 
tlet;r~ J'Illill:t,d: t , e dofinitla. Jo:' as;im rpto, ll<.L :'ln
~ulld.:t, di~en::;sfi.o, C!:t.da or·:Mlot• só póLle ÜLila.t• 

O f-.;JL ~~~"1m.\ -- E' p:I.L'il, "· Na~~iw 
CÍ<Ll'. 

duas vozes soiJl'u eada at·tigo, uecnpa.nrlo ;1, 
apt·e- l;f'ibuna, por uma. lJot•a de~ CiLd<L vez. 

O Sr{.. Hnrc10 Frr..r1n - Nií.o Joio. 

0 Sn.. SEAHHA -Nilo (lU OI' lm·. 
Fique rogh;tl'arlo (1110 o Ol'ador niio quiz 

ler o ltegiLUen t;u. 

_ SH .. BHICJO Fll.t!O -- tll'. PI'OSidentu, ]WO· 
ciso fazer· agu1·a. UJJI nsf'ol'ço sob1·e mim pa.I·;J, 
apanhai' o ponto ern que e:; í;<J,Vil do meu I'a
ciocinio, qm1,ndrJ rui nHti::; um<'. vez. i).gl'arla-

O Sn ... SE:ABHA-Qu;Ll é o tLt:tigo '? 

O Stt. Bn.tcro FILI!o-N:lo tenho que nie 
rcí'er·il' <t artigo; í'allei em disposição regi
mental. 

O Sn.. Sr~AurtA-E' u mesmo u.rii. 138 quo 
tr·:,,trt. du. ltypothcse. 

O Sn. Bn1CIO FrLuo-Entã.o melhoe, não 
peeciso i.l' m;l.i~J longe ; encontro no mesmo 
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a,rtigo argumentos,· fundamentos em favor 
do que sustento. 

(T1·ott1.rn-se aprwtc.g cnl1·e os SJ's. Bac11o d;J 

Andrade e Arf.hw· Lemos,) 
Ag!'adecl lw. poLtco a collabor·a(!Ii;) do 

nohec Depu tat.lo p3ln. B:i.ltia , ao mc11 dis
curso, com os sçus apartes ; a,gl'.~deç·o agol'a 
<lO illuske l'epre.,ent:uüe do Pará., que fui 
um dos que hontem ta,nto ccnsm•;u•atn os 
api1rtes da bancadi1 peenambucana. (-~]wrfe.-;.) 

Oca, Sr. Presidente, si den 1;ro da di::;pJ
siçi'i.o · oo mesmo a,rtigo do Regimento, cott\0 
ac:1.ba dn me corTigir o nnhr-;\ Dt\pnta.do pr,la. 
Bahi~ .. a. quem cu pc(~.) (llW me cm·rija 
sempt·c quo entender, porque 1 ~ 11 1o;~eeho as 
snas cort'üC(~õcs ciiin 1.t mcllwr IJt! 1. yo n-
tade... -

O SP... 8EABRA-:Não é correcçft.o que üço, 
V. Ex. não quer ler o Regimento. 

0 Sn.. BRICIO FILIIO- V. Ex. a~~;tkt elo mo 
currlgir e ~ou aecci~o 11. cort·ccç~io; nã.o pec-_ 
ciso ir btisca.t• em onr,ro arliigo uo Regi
mento o arvumcn!;o tio quo nccm:iito par~t o 
caso vertente. 

No mesmo a.t·L J:l:': eu encontl'o a flel'osil. 
tb conduc1;;t •larpwllc:'l que querem continuai' 
!~om a p da.vt•:t paPa. P. Stl . .;ilü.o seg-uin
t'l, continnn.ndo o :\nu diSCill':jO iniciado tm 
sessii.o aulocedontn; Jlf1ssc a.rtigo. I'Oful'indo-sr. 
:i. ~~:\discussi·io,rli·t. u Rtlgimcnto qtto cada Unptt
i;ado sú p•'Hlt l'ullal' duns vezes o uma hot'i1. 
do cnda ve~ ; pnn'1llt, roCol'indo·sc tL :-Jn 
cli:·wussfío niw lintit.:l o prnzo, o ~l o u:l.o 
limito. r'l uridouln IJIIn mn :l" clisl: ll~:·(ln elto 
pt'HIII l't.ll:n• li \'l'OIIIOOtO. 

1\ind:t mni.;, ~~·. !J1•nsidont·3, si :t inl.m•pt·c
ta.e::To de 111111\ lni l'úit:t cornpamliv<tmente ú 
J'eeurso do q11e1 lrwe:am m:'lll a.quo\los quo 
qtlfli'Olll os .. l:tt•occll' urna di.;posit,oâ.lt Ioga.!, ha 
um nul.t•n I'IWUI'~n i.:1.1nhem podot·o,:u dn qnc 
no lnw;:L Jllitn, 1'1 ~~ inl;nrpt·ot ',1_.-l.o pela praxn. 
a. in1.et•pJ'id.n.e::in J..dos eo~tiHliML · !Jll:t.l n. in .. 
1.ni'}JJ•ota.c;ito 1ln.d:~. neste scnl.ido pnl:i 1\les:t ·~ 

1\ intr~t·prr.LatU.o da.d:t poJ;L ~ri\.~:t, ÍJI\':t.t'li1.• 
vnlrnenLt\ :üü o rnornnni.u om t[tlfl o nubr·n 
111\pnta.do levantou a ques1iã.o de ut·elem, 11011'• 
tem, Bcst~t Casa., (Í osta-consontir qnn o 
Dcputa.1lo continHc com a pa.ltwra para o dht 
sogninto, consirlcranclo corno continuação (!O 
discurso c nã.o como um novo pediclo pa.P<1. 
falla.t'. 

Senclo n.s;;im, ou levo 1)0r dcn.nto a minha 
em preza, certo do quo estou dofond·)ndo um<L 
ca.usa,,jtt::lt<1 c bo11.. assim como dou ao nobeo 
Dcpuiittdo a. racnld:ulo üc, colloca.do no tct·
rono om que S:J :.wha., cla.ssiticat•, Sclgundo a 
sua. ol'lontaçi'i.o, de justa, o bott n. e<.tuStt C!ltO 
dof'cndc. 

g• elo chollUC tlcst:1s i.déa.s, das di vm•:.;id:Hln:-; 
de opiniões, que deve n~ ~: ulttte tt ha.r•Jnoni:t 
do sy.:;tema.. ( Uiso.) 

Dizia, eu, Se. Presidente , qnc vi o nobre 
Deputado a.sshtir impassível, sem toma.r 
parb, sem recl;una.r, a. todos aqnr,Ues dis
cüi•so;:; que for·am adiados para o dia. segLünte; 
cntl'et::~.nto. só hontnm é qne S. Ex. se encheu 
de :wlo c vnin thznl' <1.'< r·ecla.m~v;~ões quo jc'L 
se acham no domiuio da. Camn.ra,. 

1\'Ia.s por que isto~ Oporn.m-so tt·ansforma
ç~õos importantes no mundo politico, as quaes 
exigem qne o noln'O Deputado s;üa. do silencio 
em quo :->e tom mantido até o presente?. 

Não o cen~m·o pot' isto; porque 8. Ex. é o 
juiz ela opportunillad(), da. hora., do minuto 
em qtw devo rompct' o ::-i lencio; mas, lia. do 
da1' licença. C]lll.\ 11ús, humildes mol·taes, es
cPevanto::: as .1roh,..; (L ma1•gom, pocle.ntlo o 
nolH' e lleputado f';tzee o mosmo. 

o Srt. S8ABRA.-0 qnu hei uc'fi~ZCI' peofu
sa.mcnto. 

(I SR. BH.ICIO FILHO- 0 q11c ha de faZOl' 
p1·ol'tls ·.mente ! • • • 

O nobt'i.l Depnta,do, o S1'. Moreira Alves, 
observando ho1ücm a attitudo do digno re
pro,;;onta.nto d:t Bahia, disso: dtu•-se-lln. o cn.so 
tJli CJ S. Ex. qnoirn. tit•a,r das n-iãos do Sr. 
Dino Bncno o ba.stã.::> ele lewle1· ? 

N•'ste momento faço a. mcsnn lJOl'gnnt~t. 

0 ~rt. COSTA .JUNJOH.- 1~ um Dr,putado do 
S. Pa.ulo l'CS pondo :t V. Ex.: nü.n ; o nobre 
ncpnt:tdo pnla Bahia. c3t:L cumprindo o seu 
tlevm·. · 

0 Srt. IJINO BUENo-Apoi<Hln; !'ui o quo Cn 
1li~;-;o hnntcm. 

O StL Bntctn FlLllll- Um:1. voz quo o Sr. 
Cu~ta . .Jnnioe o .t• pt•npl'io lcwl!JJ' dizem quo 
:tlt:;;nltlii:t.monto n nnlwo Dnp11t.a.dl) pnh Bahi.a 
nrr.n· qttOI.' ·li: nn:ü• o h:t:-<fi.n do lewlel', 011 vr·o
sigo. 

O ~lt. CL>;-;'J'A .luNJntt ----:--iitlg-llllll1 l';tll,;IJ nm 
h:t:·d;;i.l) : I.Cj 11 i. 

O Stt. 111!'\n Ht:J·:No d.:L outt•o apa!'Le. 
n Rn. Hu.Jctn l•'tr.tro ---·V. I•;x. encoJJI;l'a. 

o!l 't~ ns:L no l'a.du d1\ se1· eila.nuflu lew.ICI" t 
O SR. IlrNo BuEN'o-Absulut~1.mHnte; :tpena<5 

quero dcsnu~nciJn.r· a. i.ntei-ga quo V. Ex. est:."L 
queromlo fazer. 

O Sn.. BRICIO F'II.Ho-Eti l)OLlct•üt agol'n. 
zangar-me, dizonuo que S. Ex. me chama, 
de intrig<t.nto. 

o Sn .. DrNo Bm~No-l~rnpreguci · o termo 
nn bom senGiclo; não quiz ofl'encler. 

O Su. Btucro F1 Lllo-Eston cct•to tlisso, 
mosn1o pot•quc o nobre Deputado é sempre-
muito dolicatlo. · 

Sr. Prosidonto, itS considcrac,~õos quo aca.lm 
de razot· sã.o rel'ct·entcs :i, qnost.ã.o do m·Jcrn 
em lltll\ honl;cm (lJmt srulam enlc) tomou pa.rl;e 
o nobl'C Doput~tdo pelr~ B:J.Iri.:.t, tfncsW,o un .. 
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qual só entrei pelo motivo de S. Ex. vin-,lhida, a quem vou escutar com re1:peito e 
cular essa questão ao assumpto _que me acatamento,omboi'a esteja certo do desaccor
tronxe â tribnnct. 

1 

elo em que vou ficar com S. Ex;, porque a,s 
Vamos ao caso de hoje; S. Ex. disse quepe- nossas opiniõe.s são diametralmente oppos

dind.o :1 palavm para uma explicação pessoal, tas na materia que o teaz (L discussã,o. Antes 
um Deputado occupo11 a tribuna por J.e concluir, porém, seja-me licito dizet· (lllC 
tempo excessivamente longo, perturbando a e;tc Regimento não póde ter duas interpre
bóa marcha da ordem do dia, embaraçando o taçõe:~, urna par<L os nobres Deputados e 
anda,mento dos trabalhos ch~ Casa. · outra para aq uelles que SS. Ex,;;. entendem 

Permittirâ quo ou diga tambem: dormiu que estão fóra da ordem. 
muito, consentiu que durante o anno cor- Ha dias, para recrear o espírito, assisti 
rente e o transacto questões de órdem fossem (L representação de uma opereta -A Bo
aqui lcva.ntadas no mesmo genef'o, n::ts . neca -, music;~ de Andra.n, espectaculo quo 
mesmas condições, e sú hoje é quo se.lemhrou me f'cz dnrn.n te u11s bong momentos esquecer 
de leYantar duvidas. um ponco as pt·eoccupações da política. Lá., 

O Sn.. SEABRA-Hoje não t~ hontom. no meio das magnificas .Pilheri.~is, que eon-
0 SR.BRrcroFILHo-Par;Lesteponto, sifosse ~ta.n~en:.ente. se succed~<~m, f'I'YL uma. sccna 

preciso, eu chamaria em meu soccqrro, em mt?ros:;.~n~e. dons. per~ona~e,ns,. d~sde o 
meu auxilio,niio sô a opiniãoabalizada,como a aJ.nanhecm, s~ entr cgavam . as_ llb~çoes do 
conducta dos nobres Deputados pelo Pará., que vmho do ~Ol to. Ambos acha\·am-n o excel
se occupa.rmnaqui durante uma se;;são inteira ~~~lte~. com, :t.v,antagcm de aq.~ecer, quando 
d,os assumptos ref'et·entes á. eleição da.quelle \~tz fno, ,d~cl~uava .. um, de relre~C';\1 qu~ndo 
Estado,sem que neste momento o nobl·eDep11-- faz .calor, .1fhrr~aht o outro. S~1v1a. o ~mho 
~ado pela Bahia se leva.ntasse e perguntasse de cobertor no mver.no e de reftcsco dm ante 

s.i este assumpto esta.va. incluido na. ordem 
0 ~~;~eSeJ·o, Sr. Pr_esidente, que com ó 

do tUa.. ·· 

O Sn.. AN'l'ONIO BAsTos-Tt•atoi de du.r uma 
·explicação pessoal. 

O St~. BRtCJO Fn.no- 1~ a proposito desta 
explie:t~~rr.o pcsson.l, V. Ex. fali ou . sobt·o n 
cloit;dio do P:tl'il, assim t:OillO o nu1Jl'(j Depu
tado o St•. Arthut• Lnmos. 

O An.'t'liUH l .. r·::\to:o;·- J•:m o caso do um~~ 
oxplie;u;:·H> ptl~~:-;oal nus t.mmos ]H'eeisos do 
Rogimencn. : 

O Stt. liRtGto l<'tt.no-1•:' a tal historia, St•. 
Pt•esitlonto, (~a'l:L tttn qum· uza.r deste di
roito, quet• u;~,u.t· dost:L 1i~~~11l<ln.da.dn, qtHll' fa
zet• COTll (jllO l!St:Ldisposit:fio i-lO applique t~Oll1 
;1 maior amplitudo, c~om a maior• l:tr•gttoza., 
quando ~e trtü:L de su·1 vez, mas ti uot' o~
taiJoleeet• rcstdec:fí.o,l'CStringir o debato qun.n· 
Jo se ka.ta d:t vcY. t.los ontros. 

Niio, Sr. Pl';~sirl3n1;o ! Est[~ !•. a poli1;ie;t do 
egoismo, ü o systerna de pt•etenth~t· condições 
agradaveis para. a sua orat.ol'i~•., ohRtaculos, 
impecilhos, pa.t"ct os dis..:m•;;os tlos dema.is ; 
a. liberdade d:t·p:~la.vt•a clnve toea1· a todos 
com jgua.lcln.dn. · 

Sr. Prcsidcnto,nã.o comprehendo a. eonsm·:t 
de S. Ex.. AdlO que nf:o a devia levantar. 

Sr. Presidente, u. c.~t.l'<~nhe:,~,a de S. Ex. im
por!;[!. em mna. consu1·a :i. 1vlei'a, }IOI' hn.ver 
assim interpretado o Regimen1;o. 

Venho fieM a.o la.llo da Mos:~ pat'<.L de!'cn
del-~L. Venho dizer tl'tO elltL andou cot•J•oeta.
mento. 

Sr. Presitlentr., vou conduit·, musmn por
que tplCI'O UIIVÍl' it pa)/.LVJ'a do l'ClH'OSCilt<Lnte 
do Rio Gt•ande Norte, que nã.o pó<le ser to· 

Regimento a.conteç~:L o mesmo; não desejo 
que venha a ser cobertor, quando estiver 
fl'io o mnbientG dtt Ca.mn.ra, que fitçn. as 
ve1.cs de refl'esco qulndo estivm• quente ;~ 
rliscm:sfio. 

(/lisos. Apoiados. ilfttilo bem ; mui/o bem. 
O O}'(tdot· d cmnprimon/.ado.) 

o s.-. I~a-esidente-Cabc ngol'a (L 
Mcs:L explic:Lr :~o nobt•c Doputa.rlo pela Babia 
n seu procedimento con.~ervando a palavra. 
u.o Sr. Bueno de Andmda e concedendo-a. 
llepoi; <W St·. Deputa.tlo Augusto Sr~verro. 
Qu ·.nuo vim occupn.r csu~ ca.doil'a j;'L se 
aehava n<.L tribun.a o nobre Deputado po1· 
S. Paulo c j:i tarnbem se <~chava insóripto 
pa.t'a fa.lln.r o nobr·c Deputado pelo Rio Gl'ande 
do Nm·tc, o St•.Augudto Severo. A i11t 1'Jli'C
tação dada. at~ hoje ao <Lrt. I 3D do Regitncnto, 
que pot'mit.w o uso da paltLvra p::wa expliea
çã.o pessoal, tom sido <L mais ampla possivcl 
(i.,poiC!dos); nãé) foi estabelecida. por . quem 
tl,got·a intm·~n:nnente occup<t n. cadeira da 
prcsidcncia.. Portanto, não podendo conhecm· 
quaes os motivos que ua.i'órma do a.rt. 189 ti
nham dado ensejo, não sú ao nobre Deputado 
pm· S. Paulo, como ao honrn.do Deputn.do pelo 
Rio Grat11lo do Norte :L pedirem <.L paln.\Ta, 
mantive a palrwt•:t a SS. t~Ex. . 

Nosws eoncli<;·õus, ct·oio que si o illustro 
Dopntado 11el:o. Bahia. tovo o intuito ele fa:,~,cn· 
uma censura ;i. Mesa ou a. quem Ot'eup;t !L 
JH'csidcncia, no~to momouto roi in.iusto, não 
tem absolutamentn raz:w, lJuis }>I'O(~Ptli do 
accordo com as pt•n.xos ostttbolc!cidas tü•1 
aqui. (A11oiados.) 
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SESSÃO ·EM 6 DE AGOSTO DE 1901 

O SR. SEABRA-Não fiz censuea á Mesa. 
lRINlm MACHADo-Desde a peeshlcncia do 

St'. Artlmt• Rioil. 
O SR. PRESIDEN'ri~-Apenas tenho a infor

mar a V. Ex. que esta é que tem sido a in
terpectação <lo Rogimennto e não me cum
pre nestB logar c neste momento outro pro
cedimento. 

o SR. SEABRA-Mas ·V. Ex. não se opporá 
a. que eu apresente uma inuicação. 

0 SR. PRESIDEN'l'E-Natnl'<1lmente, a in
dicaqão 'para a I'cf'orma. nestQ srmtirlo seguiei"L 
os sons tra.mites J'egimcntacs. 

O S.:·. Au.gus1~o Severo-Pe1;~o a 
pala.YI'a pela ordem. 

0 SR. PRESlDEN'l'E- SerfL attendido. Tem 
a palavra o Sr. Fausto Cardoso. 

O Sr. Fausto C~•·do~o ( pa1·a 
uma explicaçc"ío pessoal) diz que o aparte 
que ha pouco lho d:m o nobro Deputado pelo 
Espieito Santo f,Ji muito simples. Em ou
trJ. occasiã.o o deixaria levar p:Jla. corrente, 
mas or.a preciso que não estivesse cansado 
do soffror uma serie enorme do injustiças 
no papel de iconoclast·1 em que sempre per
maneceu o" anno pa.ssaclo. 

O ttuo quor dizor este apa.l'te, quando o 
orador· pedia :Lpenu..;; ao nobre Deputado por 
Perti~mbuco que fosse mais justo para com 
o seu honrado mestra o illu;stre represen
l;ante da Bn.llüt '? 

Neste momento não é um ol'ador parl::\-
0 Sr. President.e-V. Ex. quor <\ mentar calmo; está debaixo da indignação 

palavra pelP. o1•dem ~ produzida, não por essas :ümples palavras, 
o SR. AUGUSTO SEVERo-Sim, senhor. mas pela sede de p:üa vras que n. ellas pre-

cedcm:ml c qu3 são um elo na corrente das 
O SR.PRESIDENTE:-Devo ob~erv<u·, porém, c~\lumnias c das injurbs. 

que o incidente que motivou •~ questão de Fallon o anno pas:;a.do durante quatro dias, 
ortlem est(~ teeminíl.do. mas nunca teve em mira a obsteucç[o. O 

o Sr... AUGUSTO Sgvgn,o-Dcsisto dn, pala- sou dl~cm'.~O é umt1 peça intci:-iça, completa, 
· l' - 1 d · ' errnda. on falsa, n5,o indag:a, solJro a si-vra par:t uma exp ICaçao pessoa , · ese.}o <· ~ 

pnlavra 2Jela 01·dem. tuaçã.o tlnanceira. da pa.tria. 

o SR. Pn.8SIDEN'l'I·!-"-Tem 
m•tlem. 

n. p:tl:wr';\ p.)la. 

O Sr. Augusto Severo (pela 
o1·1.lem.)-Dcsisto d 1 p:LI<LVI'tt paL'<'· nm:L expli
caçãn pesso:ü pm'(IU~ j<t <Lgor .. ~ nàn eabe no 
seio d:L ordcrn tlo Ji<L o assumpLo t!UO pl'e
tendi:L di~ctttir·. 

Dcsistin1lo ·de sua tliscussu;l ngot•a, pcç~o :~ 
V. Ex.' que me cllnS;lrvn a paliLvra. pal'a. a 
primoil'tL pw&e tlo nxpudicjnl;e, codowlo ao 
nobre !)oputtLtlo par Sm·gipo, po1•quo n do::;e,j,l 
afim de ,justificar· 111n l'OtliiCL'imcnl,o o nest;a 
occn.siã.o procm·at•ci diSCIII;ir :~ ·jUCstã.:l que 
~crvo tle basn ;L 1n in lt:t (Jr•aç:io I'nforen to :i. 
eneampaçã.o das esl;eadas de í'ewo d1 nol't.e. 

0 Srt. Pn.EsillgN'l'l~ - 0 St•. Deputado 
então decla.m que ltuvia pedido a. p<~
lavra. para. uma explicação .peõsoal, mas que 
não era do t.lilm explicação pessoal que se ia 
occupa.1'. (Apoiados.) 

0 Sn.. Brumo FILHO - E' iBto mesmo. 
Muito bem. 

O Sn. SEABRA-Cofiformo a pr<~.xo. (Apoia
dos. .Na o apoiados. Jlpm·tes.) 

O Sa. Pn.r~swgN•rg - Poç~o a attenção dos 
nobro~J D:.~pntados pal'tL q no possa rcsol ver a 
tjiiOStfi.o. 

0 Sn. AllnTJS'l'O SJ.:Yimo- TOI'minei l'OftllO· 
l't~:ldo que V. Ex. rnn ÍH:,\Cl'eVo:-:l:-liJ n:~ hor'i~ 
t.lo expodiento. 

A verdade é edta : o opp ~sicionista do 
hojl) hmenta quo o orador não c:;teju. ao seu 
lado, no pa.pcl que representou o anno pas
sado, do c .. mtrario não lhe vil'iu.m aos ouvi
dos consolltos em p;~rticlllttl', c de S. I<;x. não 
tel'iam pn.rt.ido <tCtuollas palavras ... 

Si ag-oeu. foA:'JC o alvião qun foi o anno pa.s
s::tdn, so tra.n:~i'ot•maria em um homem -ridi
culo, em um rologio de repetição. Nã.o, o 
anno p;~ssado destrui n a. gmndo construcçã.o 
da Rc]mhlica t'eita com os ca.runchosos viga
mentos do Irnpcrio; ei!te armo, o seu pape!.~ 
vil• dir.ot• ;L N ;~çrLo tod.~s a.s g-r·u.ndcs neccssi
rhde~ quo urg-em ser eonltecidas, como para . 
o peoximo ar111o o seu pap<-ll scn•;1. retluzit• a. 
pt•ojcctos tados os meios <ltW ,julga, neccssa~ 
rios p:ua. soluç\[O tlo:'l pr·oblcmas. que inte
r·esstun a. snn p:ttria .. 

Este progl'c~mma, ha de cumpril-o sem 
receio do injustiças pcq_uenin:.\s e vulgares. 

Este anno appróximon-so do Govern:.> sem 
ser• govcrnisü, sem p~wtenccl' ao partido 
que o :tpoüt. 

Nã.o comprehenJe patria. sem Republica._ 
O movimento do tlesGruição quo o seu braço 
pt·oduziu í'ez cii·cumt'Menciu. no l<1go da 
Naç?ío c vn.e tornando tomposta.de, e os na
vios que vê cruzar suo os piratas da inonar
chia. 

No dia. que a Itepublica. precilmr, o pl'i
moiro peito que se ha.dc otrcrecer p;tt'<t sua 
tltll'osu. sor:t o tio hnmilrle Uepnt:ult) pol' Ser ... 
gipn li'uusto Cu.rdo:'lu. 
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80 ANNAES DA CAMARA 

Não vô n:.t C<11W\.l'<L p;w!iiflos que eha.me as 
suas sympathin..,;. O que YÔ sito· dous ban<h :: 
nm que rcecLH'l in~piraç·õe.> do Si·. Vlc,,
Presidente da. Repniilic:t; outJ'u q1tc onn~ 
os con:~r.lhos du St·. P!'C.·~i•lt~nt\ C:~mpo;-; S:tl
lcs. SJ.o grnpos c:cm handcil'il :, Sl~m Jll'()
gra,mnHtS. Nà.•.> pódc pnr~cnccr nem a nm 
nem a ontro. Teve o afino pa.-;-mclo a smt 
lntncleira., e~tc annJ tem ontt'iL e pa.r<t o 
anno dosü·alcl<n·ll unuL no,·<t. 

Q1w import:.t que se diga <FIO o Dcputltdo 
scr•gipa.no se vcndr.u! Ollwm p:.tl':L :-:cu:-: ollws 
e ltã.o de vcri('tem· qttn (•.l!e.~ nil.u :>ào olllos üe 
tp.wm se -vende o ,:ílll d1\ IFICirt se d:i. p::;lo 
afi'ect;o n pelo :-t.mOl'. 

N~io (; tempo pal'tt ltJÜl.s e~: 1;ceúis; 11Ór 
. todos, l'Cpttblic;tnus, nos <levemos cuneentt•:v-> 
e colligal'mo-no3 em lJem d<L Repul,lica. 
porque <L piratêtl'i:a. mon:uphica. est(l, a,ttenta, 
(111uito bem, mttilo úe-nt: 1wlmas no recint.o. 
Q OlY!dOl' e ab1·açaclo.) , .• . 

O §r. Galdino Lo1•eto (pant wna 
eo;plicaçtío pessoal)-Se. 'Presidente, comprc
hcnde V. Ex., como compl'CllCndem os mous 
Hlnstre~ collegas, que Yenho a esta tribuna, 
dar llllHL cxplic<tçii.o pGssoa.l Jtos termos Inais 
ostl'ictttmc.n to rcgimontn.os. 

Or<wa o nobre DepuL~llo por Pcrnn.mlmco, 
o Se. Bricio F'illw, c-Jtranlmndo a, diversl
dn.do de eonduc1i<L do nobre Dcput:tuo peltt 
Bahia~ o Sl'. ~o:dJt'a, em sitn:Lç·ões idcn
ticas, rela.tivamcnt.c á intBrpreta.ção dada 
pola Mc:-~a <L a.rtigos rogimeni;aes, ao mesmo 
a,rtigo llo H.cglmcn to em occ:.~,siõe _; diffe
rcntes. 

Disse o nolJrc; rreput;Ldo por Sergipe, como 
ol)jecç·Ko <.L myumentaçã.o do noiJl'c Doputttdo 
1)01' Pcrn:t.rnbueo, rtue flll:t.ndo o nohNJ Dopll
t<L!lo pob B:üth e:dava-sll dn<LIII,o (l:L inl.tH'
}H'ütaç::to libnl':d d<Ld<.~ l)dl i\1nS;L, COIIS(\lll,jndo 
C[llfl lliH 1Jnp11Lado pr·olon~:v::An o s<~ll diseul'~u 
IWl' Jwds de mnn. sns.-;ã.o, o ~r.~llinl;o: ,<N!'sse 
tempo a. C:t.rn:u·a ora. n11atlimp.)> U1·:l. u nol.i1•n 
Dep11ta.do )Jül' PlWII<lmlmeo J'Pl'cri<l·SC ;w 
iUirJO p:L~Sitdu, p:.H' PXOmpJo, lll11 ·(jllíl diVCl'SOS 
Se:;. DüJ..Hüados pro long:Lram os suns d is
cm•sos por m::Lis de um<t sessã.o, como o fez 
o Depur.n.do (lUC nestfl momento tUrige a. pa
lavra tL Ca.mara c c1ue foi nm dos que u:;a
ram desse direito, r1ue tem o Depnta,do, se
gundo a interpretação dad<L naquella época e 
como ttunbem o féz o nobre Deputado por 
Sergipe em diversa.:~ oecasiõt;s. . 

Como a.inda. hn. pouco o foz, o nobl'o Depu
trvlo <leclal'<W<.L que a su<t <.Lttitudo em <L de 
um oposicioni::;ttL <~o Governo, c cll'ectiv;t,. 
mente assim era. 

E porque nohre Dcput:Lllo consídomva-so 
1miüado twsta. camaP:L, <L 11ota tlissnn:Lnto WL 
gt'<mdc rnaioria., (\ll \'.lltímdi çpm destT'ui:l, o 
~t:rgumento 1 :.~ olJjoef;i:ín de s. Bx. com um 

simples apa.rto. Este <.tl)al'to S. Ex. o repro
d 11zin quasi quo nos mesmos tel'mos em que 
o pmnunciei. 

Estr. a.pa.J'tr. flli o ~ng·uintP: E V. Ex. o 
anllt) }Jass:t.dd flllanto . .,; el)mpn.n!tnit•ds tinha:? 

St•. Prcsi1lon te, n ll!Je<L me pa.sson pel<t 
mente que tlil'igimlo t~quellc a.ptLde n.o nob1·e 
Doput<t•lo p01· Sol'gipe <Liguem pude.~se ver 
ncllo um éc:t do ealumnia.s de quo porven
tul'<t S. Ex .. tivessesido vlctlm<L lü. fóra. Não 
Sl'. P.·esidontc, o apal'te me p<woce atten: 
cicso e ti'i.o atliendos·l eonw o qno mais o 
t'm·. . 

Ellü si~nifleava (lHO sú o JJOlJre Deputado 
_poe Stwgipc era. ca.p:tz ue queb:n a. un.ini
nlid:~tlo de nrna. Cama.rn. e que só S. Ex . 
em kts!iantc para quo não se pudesse dizer 
que esta, .camara era una.nimo. O que ha, 
St·. Pras1dento, de desattencioso no meu 
apttrto interpretttdo como a,cabo de fazer, 
dosenvoh·endo o meu pensamento~ Não 
creio que, a não ser a situa·ção subjectiva 
em que se achava o nobre Deputado por 
SeJ'gtp_e, S. I<~x. Pl!des.~e da. r ao meu aparto 
outra 111terpretaçao. Certamente nem um 
dos honrJ.dos Deput;Mlos que o ouviram nem 
nm dos qne o lerem, vorilo nesse a,parte 
c1n;üq uer desconsideração pcssotLl, qualq um' 
monos Pt'azo pela pesso[L do nobro Deputado. 
Ao contrctl'io, o quo ou disse, quando muito, 
poderia significat• quo S. Ex. tínln um alto 
valot• pelo seu ta,lento, que lhe pcrmittiu 
ainda ha pouco conquistar applausos á 
Cam:.tra., no deserívolvimeúto que S. Ex. 
dou á sua explicação pessoal, (L qual não 
estou no devel' de acompanhar, porque, 
S. Ex. respondeu principalmente <.ts calnm
ni:ts q1te, disso, lho dirigi:-~.m l:t fóra. Desdo 
fJIIn a m<~iol' p<wto do üiacurso <lo V. Ex. soro
!bl'itt <.'L Cf>tc ponto, qua.lquct• ou,jcc;Tí.o minha. 
;i, snn oxplicaçã.o soria <los locada. Nã.o, 
St•. P1·nsidento, d.illicilmcnto ou pode da act·o-, 
tlit<tl' nas aecu:-;n.çõos do (leslioncstitladc ao3 
lwmens politicos ; sú a.cPmUto qua.mlo tenllo 
p1·ovas. Em rolaçi"í.o n.o nolJl'C ·Deputado, 
como em l'elaçiT.o n qualquer outro ltomem 
politico, ou tenho o maior escrupulo em dar 
credito áfl accusaçãos feitas á · s_ua honesti
dade c probidade. 
Quer~ tom uma conducta destas não póde 

ap<mhar lJoç;1tos de rua e servir nesta casa 
de éco dessas ca.lumnias o dessas accusa
ções. Tenho, por consequencia,dado a minha 
explicação pessoal ; não preciso estender-me; 
a explicação do\ S. Ex. não mo provoca a 
mais largos desc:mvolvimento3 e, portanto, 
dou por conclui da a, minha explicação. 
( M~tilo úem ; múito bem,.) 

o Sr. Pt'esidente-Estando,adean· 
to.da a llor:.t, passa-se ao expediente. 



o Sr·. A.gapito · <los . Santos lavoura da cn.rma; ei.IlPernambuco, in~incipàl 
(3°. -Secretario servincro de 1°) procedeâ lei- fonte desua riqueza. , ~ 
tura do seguinte ' ~- Custa a crer que, tendo_de_ arrendar as eS·· 

\ tradas de uma importantíssima. zona do paiz, 
EX,PEDIE:NTE. o {);overno só tenha consultado os intere.>ses · 

Officios: · , . . da compaÜb,ia estrangeira, a que· nos acabà 
Do . S1'. ro...:secretario do Sênádo, ·de hoje' de entregar! ·. . · _ .. ·- . , · · . · .· 

remettendo um . dos autographos _da re:;a- -· Quem quer que leht as cl:xusulas do co1v 
lução: do Congresso Nacio!lal,. devula~nente tracto, v-eriftcará que _<lo_ companhia; só tem 

. sanccwnada, concedendo. s.ros mf,'l~es de hcenç,a dir_eitos, porque nenhum onus, absolútamente 
com ordenado a.Antomo Fra_nQlsco .de ·Oh- ·nerihum, lhe é imposto no referido-contl'acto 
veira. Furt~J,do; .. condl~ctor de trem_ · de Qujas bases ac<J.bam de ser apprbvadá:'l pelo : 
l a_ classe da Estrada de Ferro Cen~·al do Sr. Presidente da Republica. ·. · - · -
m azil, . para ~r atar Q.ã sua sauO.e onde lhe . v. Ex: . . sabe õ grande inconveniente quo .. 
êoiTvier.--:-:Int~u·ada. · . ; .· · . _ _ ha, p<J.ra ·os pàssageiros e mercadorias, das; 

Do Mfftlsterw daindt~s .rta, V1apao e O bras baldeações em estradas de ferro: 
Pttblicas, de 5 do coi·rente, .sa.t_1sfazendo a A Estrada de S.Francisco, sendo da bitola. 
requisição desta Camara no _officio n, ~0~,-de larga, dá log1)-r á baldeação em Palm\}-eS, -
15,do mez_fi~do.-:-A q_u~m faz a r;~qmstçao. onde começ1 a Sul de Perp.ambuco; que é. 
(A_ Cmmmssao de Pettçoes c Poderes.) , de bitola estreita. · . 

Telegrain·ma: · .. · _ . Arrendando Gssas estradas, dever:se-ltia. 
Presjdente Caú1ara --Deputados -Rio- s~ppo1' que o GovernO obrigássJ àeompanhü~ 

Mesa Camara tendo noticias arrendamento contractante a uniformizar- a bitola, de modo ·· 
·estrada de ferr:o s: Francisc,9 , Sül Pe)'na,m~ ·que desapparecesse o inconyeniénte qua 
htico, vemnome •Estado representar protes- acabo de assignalar . Mas tal imposição se 
tos perante essa. nobre corporação contra nã_o fez:. · . 
semelhante acto repróvave l toclos: crise A companhia uniformizará as bitolas, -si 

. stlria .atravef'sa presentemente indu:;tria :_\s- cônvicr aos seus interesses; si não, . o povo 
sucareira, maidma fonte receita Estado cujo ·que sofl"ra o íncommodo da baldeação, os 
Congredso arrendarJ:!ento ultimamente redu- expeditores que vejam os seus generos estt·a~ 
ziu imposto. Espera. patrlotismó Càmara gados, si assim o entencler· a. frliz contra
t;ept<esentais providençias serias .-Dr. 111otta ctante. 
Silveim, presidente.-;i?·thw· lliüniz, I o se- Ao Governo. isto é inteiramente indiLfe· . 
Cl'etario.-Domingos Abreu, 2° secretttrio.- rente. 
Inteirada. Mais aind<~ . 

O Gove1·no concede tódas ·<lS estradas de 
ferro comprehendidas entre Alagôas e Rio . 
Gt·ande do Norte á companhia Great· vVestern;_ 
que já; possue a do Lirp.oeil'o. No tim do prà
zo~'do -contmcto, prazo que ê de 60 annos,re
verterão para a União' as estradas que ella· 
houver dado á companhia; a· do Limoeiro, 
porém, continuará a ser de sua propriedade; 
não revertendo- aó patriinonio nacional. 
Accrcsce, S. r. Pre:>idente, que, encra:vada, 
coino ficcl,, no meio da,s outras, vem preju
dica.ra ferro-viação norte do Brazil, sendo 
cet•to que; si o Governo tiver de encampai-a 
mais tarde, será olwigado á custosi:L · indenini~ 
zação em · conséq'tlencia da sua valorização; 
sem o· q~1e não poderá ter em mãos a rede de 
via.ç:ão _daquella importantíssima zona. .·· . 

,Requerimento: · . 
Do tenente-coronel · Solmstião Ba .. ndcira, 

pedindo rêparação da injustiça que diz ter 
sojfrido pelos motivos que expõo.-A' Com-

. missão de 1\!_arinha e Gue~·ra. ' . . 

0 s...-. ~loreíra A.Iv~s- Repre
sentante do Estn,d_o de Pernambuco, nã9 
posso deixar de vir, por minha ·vez, lavrar 
mli"protesto contra o escandaloso contracto. 
de arrendamento -das estradas elo ferro do 
~ninha _terra, feito pelo Governo a uma com
panhia:w.strangeira, contracto em que tudo 
se consultou, monos o interesse publico c as 
necessidades da lavoura, e no qual foi até 
·sacrificada a Co.nstituição política, da Re}m
blica. 
· Mais de espaço,. em . occasião maL; opp-or

tunà; havemos de discutir pnnto por ponto, 
clausula por clausul~; o cçmtractn a, que ·me 
venho de referit· ; · · 

Limitar-me-hei hoje, Sr. PJ;:esidonte, a li· 
geiras observações sobre algumas daquellas 
clausulas e, sobretudo, enfrentarei a magna 
questão para nós outros-a da eley<tção ·das 
tarifas, estabelecida no · cóntracto e que 
constitue o anniquifamento completo. da 

Camara V1- IV 

Releva" notar ainda que na clausula 12" o 
Go.verno; coi·rendo em <tuxilio dos interesses . 
da feliz co.rnpaohia, estabelece o seguinte~ 

« Emquanto durar o arrendamento. 
g-oza.r4 a, .arrenda,taria de isenção de di
l'eitos aduaneiros e de expediente pa.rã. 
todo m<~ to ~·üLl que iínport<tr, tanto para 
9 set·viço. do trafego como parit. a con.:.. 
strucção das linhas que construir, go
zando, outrosim, como contractante qt~e 

11 · 



. ··' 

ê de serviços fedcraes, de isenção de im- tura do norte, é a que se r~fere ás · tarifas, 
postos federaes; estaduaes e inwúcipaes. » questão de gúehontem seoccl.lpou o· honrado 

, O SR. CoRNELIO DA FoNSECA - E' ' ex ;r .1- t·epl'é3entante dó. Rio Grande do Norte; ·meu: 
m•rli.Bàrio ! · · rlistincb amigo. na defesa · que procurou 

O SR. Mor~EIRA ALv:cs ~Se. f're~ir~ent~, fazer. do al!udido contracto, 'defesa. de todo o 
não conhe<;o nénlmr:nà Jei qne rlê (l,Os 'co)l- poitto improcedente, como passo a ·ph:>var 
tr<tc'tantes federaiís_· ·dil·cfto á' i seliÇã.o de fm,.- Çorri 'a Hnguageni !'rloqueilte d.as:·cifras > ' '' · 
:postos estaduae~r ou niunicipaes. Esses Uno.; · A13 tn.rifas;-q~e orat vigoram 'ila Estf~da do 
postos, perteqcendo aos Est1J,dos e áos mUni7 Limoeiro, são' as ma i f e~eva.das 'daquell~ 
cipjos, só p'oi'cel!es podem· l er tlispehsa~os. · zona,· como já demon.strou'Mtn· a."proftéiéMia 

No terrrpó : do Jrú:per'ib, eh1 um 'reglmen qe qtté · todos 'lhe' re'eonheceul.' (époíàilos) -o bfolt 
. plena c'entra~ização,'jáiuais o Govet;iití ' f:•lZ üemerito Dopútadll por S ' Paül'ci/ Sr;Bueno 
cessã·o dos direitos proTip<\ia:es ótf rútinici~ de Anilrada.' '' ·"' '' ,- ' ·· · "' ' ' ' 
paes, limitando~se, D:os ' é'ón il;à(:tós, qUe -fi r- Sr >Presidente, a cla!JSU!a 14 es_tatue que . 
maya, a : proniettep que solicitaria 'q;j.s às- -as .. tarifas · serão seinpre as · que' '-se à.c,cO:r~· 
serri.bléas pt'oyjncütes . sernêlhn,'nti3 · iseh'Ção. darem entre; b'' Governo e .à c'(ji11lntfi~~á.'ftl' " 

. Co~o ft· que .~oje, ~1~1 P!é!1ó~ r'egi!U~~ r~Prl?F- rendatari(!; ·· tomadas· cdmo •base às •b:c~iiáil' 
cano fedcra;tt vo;·quando ·os h stados teemv1da rtrerite- ent' vi'gó1; nas ·li'fihas ·• da. co~Iiparrli'iã. .·' 
propr.la, qu<!,'Iit~o ·í;i. Côóstituiçãp lltek cór1fei'iu arrepd?:tarjps;1·es1h:vadi:i 'd ~n~s11?à :C'o~pà~hi(Z 
a máis -ai:ripla'áutonin'nia, o Governo se 'julga " dwe~to cl'e· reclu.:m· as d~tiJ:5 tcwi{as'quando 
habilitaclo a dispel!Sitl' á feliz ' co'n ~ract~nté julgm· Conv~niente , · . ·. :· : . , 
do págamento d.e liemerhant~s inwostos: .. :' Q SR. CoRNELIO DA-FoNSEC..\ ~Esta clatt-

. OSR. GóitNEúo DA ' FoNsEcA~~· <linvasão sula · é )lma·. tor.;a tct·riv.etpara ôslavra-
dos poderes. ' · · · · dores. · · ·· · ·· · · · · •. 
· O SR. · MoREIRA ALvEs-... desfaka!ldo . a · P SR. MOI~rii'RA Ar, vEs-Sr. Presidente, 
s~u. b~lllrAzer as rend.as' do Est'adb_-' e d? rrnr não ha muito ternpo veiu nma cc:nrirtüssão de . 
mCipiO, para ~ntrega1..,.nos, de maos éj-t.aQ:as Iavrad.o'í'i~s e córnmerdantés de Per.tÍ.3ióbuco 
a ·uma companhia estRang~ira.? . (Apartes.}' · . entender-se· com · ·o . Governo · no intuito ·de 

E' nota ver ; qUe· para ·· satisfazer a ganan- o_bt:&i• âüxilios - para a·' ia voúra-daquélle · Es
ciosa ·compai:lfHa, o Gover'iH> ·não ten)'la: tre" tado c, entén_dendo-se · com o ·St, : Pre' 
pidado em ferir do ruodo mais br·nt'a.l' o siden.té da RepJijjlica e caiu o Sr. ~Iinistro · 
regiinen ' fedel'ativo! · · , '· . MYfação, de,c~arou-Htes q.tre a sua priircipa~ · 
· o s.R. TErxr-;IRA DE SÁ.:.-E o preço .Jio ar"- rtecessiQ:aQ:e (3ra a i'educÇão·c!,as t~ril;:as. · ·· :': 

· relldameiito? ·. ' ' ~: · · ' · ' · .· : <: · · · ;:;~ : EEx;; ~óin umà;bp;t vontade·.: que me_ 
o SR. MoREIRA ALvEs-Sr. Presidente, o sm·prehendeu, _ promettei'am <>.tténd~p•as re: 

unico encargo que o Governo impqé a éorn'- clamaçõe3 que lhes eram feitas, é maisquese 
panhia Great Western, qiJe, '• ao·: qu~: se diz, empen)'l:1.ria.ri:i para que. se co ri vertes®' e til 
além .deste 6orttriwto, ~er'â, ni<.~,istarij.e, fa. lei •·ü·ín ·projec1Jd ' qu\3 · a ]?á:!lc<1da <fê 'Perf)am~ 
VOfeS rUâiore;, e pl;OVaveJmetlte àfp.\ia ei:U pUCO }la via àpf'J~Sentttqo, . redtiúrt.âo· as· tari
detrimeiÍ.tO do Estado de Pernàm)>ucÔ 1e dos fâs, facto ·que· é '" botb''iO · e vetn con:tirJUa.do 
cofres · .. da; Unüío; ·e dê entrar, p;ira as .de>- c in telegramrna de Pernambuco, ·ptibiicado 
pezas delfiscalizaç~o, a que fica sujetta por n'O Pai;;; de hoje. · · 
parte do Govci'no, com a ridiculit qUantia: de Mas; Sr. Presidente, trista desillusão! 
30:000$000. - . · · · ' · · · · b Governo , lto' 'passo que :protJ:lettia atten~ 

Istb; Si-'. Presidente, é uma trrisão ! A der a, tã_o justo pedido, b<iixando as tarifas, 
Zóna:arrendada v ao de Alagôas áo Rio Grande jà cogita V a de fa?:el' o arrendamento das 
do Norte, abriwge quatro · Estados e extens_it ,estr'adas ·de ferro, elevando-<ts de um modo 
rede . de estradas dE;~' . ferro, .: é . assiin: sendô, Ol1eh>Í:lissiino para a favoín·a do. slil da.nn~Iie 
como é que com 30:000$ m poderá fazer Estmlo em beneficio d<L porJei·os:•, compa~hia ! 
uma seria e -0riteriosa fiscalização ~ . Assim, para o Gover,no é pt•ef.erivel cuidar 

V. Ex. compi:ehendc; SI'. Ptesidente, que dos in teresses 4e ricos e felizes estrangeiros, 
não llaverâ fiSci).ef? ·possiveis com o modico que · de nõ.> escarnecem, ·a cuidar dos inter· 
ordenado que o Governo l~ôs poder<,t · dár, a e~se~ vitaes 4et~ma . g(1S cla~ses mais. labo- . 
vista da miseravel quantia que se ~Xigc rwsas e qvemais concorrem pitra a r1qúeza 

. para tal fim Q:aquella companhia.' -·.' nacional ! . . . - . ' 
· Deste teor, sendo sempre prejudicado o Não deve passar despercebido a V. Ex., 
serviço publico e sempre favoreci<j.a a con" Sr. Presidente, que aindá, . na sua mensa
,tracta11te, sãotoda& as clausulas qtie · o Sr. gem, õ Sr. Pr'esid~nte da~epubpca declarou 
Presidente da Rep)lblica approvo)l para ser- que, attendendo ás difficutdades da :lavoura 
Yirerri'-de base á ()onfecçã,o do contracto! . do café, obtivéa;, até · dé companhias parti-. . 

Mas a peior de 'todas, porque é aqu~lla culares. queiossem reduziQ.as -a,g tarifas das 
que mais directar.nentc vae f.erü: a agricul- Estradas dos Estado~ do ~JIJ. (A-poiados;) 
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0 Sn.~ PEDRO PERNAMBUco-O escandalo é 
· iama.nho; rio ·é<J.so q tÍe - oht · · a,nalysamos, ;qúe 
. pa;rece ihcr'ivel qú\3' haja um>h(jmem honesto 
que <tssigne semelhante cou:->a. :.(A:poiados.) · 

O SR.. MoR.E~R.A ALVES-Si·. Presidente, O 
norte í1ão. f C). r a. p arte u<~ R epul:lliéa 'Br:azi ~ 

.. leira ?Só }la ósul e o café?. Porventüi'a .. 'd 
-•Norte e o· àssúcar-não teem . cotação . álgu!'na 

perante o Gbverlio 1 . · . · · · ·. 
· Mas, · Sr. ·Presidente, vai.nos .. descer á 
. demonstração do ·es.c~ndalo d~ concessão feita 

á G-reat · Western em ·relaÇão ás tarifas, 
pelas quaes .o · Governo maml.a .·que. -sejam 
modeladas t Jda.s as estra'das de ferro ·.que 

·üm são · passadas por ,arí·endp.-inento. · • · · , · 
As ta1ifas üo Limoeiro são, Sr. Presiclente, 

·; lülometrica:~ :C · mo.veis ; kilometricas, por
.. que variam JHL razão direciadas distanchts; 
· de motlo que quan to nnior for esta, maior 
ser<~ o . frete ;, movei~, porqlw estão wjeitas 

· âs ósciUaçõe;; do c:ün_liio . · · ·. . · · 
· · Pól' cad<L · 10 kilogrammas a um kHo-

metro de distancia ,· cobr<t a Great vVestern 
. 001.3 (um e t••es decimos do reãl) o que -quer 
dizce que cada l. 000 kilogi·ammas paga 
130 réis, que, t ranspor tados a .J 00 kilometro:-:;. 
paga 13$, com o a.ugmento <l.e 5% paea cada 

.. tJ.epl'ossã.o do cambio, abaixo do 20 d .por 
1$000 . . ' 

. . Sendo assin,l, temos : . . 
Distancia . .t 00 hilometros. ~ Umct tonelada me-

.. triéa tle c!ssH'car 

.s~g<d 
~ ·:;" :::1"0 

o ro8..o'<d o ~.p S··cd ::I 
..0 O"~ _ ~ I 

S. Q) ~ ~- >=\ 
~ '"d~~ ·~ :H ro · 

s ~~ -~'* Q) >=\ - . . :=..t 
"' Q) 00 e) - C)·- Q) 

~ p., ·. <d bo<D., ::s~ 
:s: o . ~ro,;_,g' o 1=1 

;8 
C) Q) ::::1~::::1 +" 

+" :'d. . ... ~~((] ~ â5 s ~ - Q) 
. !i:: ~ - .. . 

ce ,... "5 õ 0 Q)cecec3 
o ~ · (f] 0.. .rn "d l='t 

--· - --- --.. --
20 ....... 13$000 o 2$600 25,6% :-"$. 
19· .. ~ .. I:~$650 · B 3$250 31,2 % 
18 ....... 14$300 ce 3$900 37, ~o í 
17 . . ' .. ·, . 14$930 o 4$550 4a,7 ~-.ó 

16 .... .. . 13~600 ,... 5$200 50, % c 
15 . • ;· .. . . 16$250 :::! 5.-50 56, % 
14 .. .. : .. lô$900. o' 

6~00 62,5 % ,...., 
ce 

'13 .. ' •.. . 17$550 ;::; 7$150 68,7% 
12 : ...... 18$200 ""' 7$800 75, % 
11 ....... 18~850 ce 8$450 8 1,2% 
lO ...... ·; · .. 19$500. o . 9.~100 87,5% 

Entra a Estrada de Ferro s. Francisco~ 
cuja'!' tll;rifas sãô tau1bé.ril móveis e que o 
Governo · acabà de ' eilcampa:r; ·.· ·1:\ a Est1'ada 
do Limoeiro, a differença é cj.e 21,6°/o. ··. ,. ' 
' Nà Estrada Çeiitral de Pern~m!Ji.Iéq, que foi 
arrendada ' e quê Íla/ f&rma'" do" costume' 
obteve ·· do Governoau'gmento· ;de··· rári':fas: . 
aind1i.· assim a diff.erença,· ·p-ata meriôs;·:e• lle 
.34 °/ó no· q'üe 'CdnCêrne' á;o asS\icaP;\" '' '' . • 

Ora,· Sr! 'Presidente·, d~aT1te ·at~stes · a.lgaris
-ínos, ':que n-ão '.podem · sér, :refutados, "'l)orqúe 
são extrahiâos ;tl,e'dàdos· o11ktaes•: 9 pod:etn·sei' 
eX<J.ril1n().dos·. , • .-. · · ': ······,;,.:, ·· •• : .. ·/>•··.·;-· -'·'·' .. 

o:sR. .' BUENO' DE ANDRADA.-·Quei'em creal' 
uma 1nterp,retação pliatrtàsticrt.·• do con: 
tracto: ··. ··. · . . •· ··" · 

Ó S~t. Mon.ErH.A Ú v~s-:- . . . p01.; to(Út 
ger)..te, pergunto·: .o Governo desferiu ou rt(ío 
um golpe tle morté 1ia ·lavoni'<t de Pet'nàln~· 
buco .. . 

O Sn. BuEKo DE ANDRADA!- Pernambuco 
só n~Q, em toda a região 4o norte r '· 
.·o sn.' MoR.EIRÂ ALVES..::. .. .'palla favorecet• 

tle ~um Iliodo 'pó'uco digno os 1interllsses' 'da.· 
quella conlpanhia, que vàe •tornal"•se se
nhora de fertilissima e 'extensa região<? 

·o sn.. BuE!Ncr lit :A~DRÃÍJA. ~ 'tot.hàndo-as · 
tributarias do.s iilg~ezes e ~e algú'ns 'intei;me-
düiriós. ( Apoindos:) · · ·· . . · ·· · . ·; · · 

O Sll.. MonEJRÂ Ar.vEs -:::- Sr . Presidente, 
ao súhir ti' tribuna não tinha, ·co ruo ·declãrei 
ao começar•, outro· intuito que ·11M · fosSe 
fazer ligeiras Günsiderações ·sobre · d cotitrà~ 
cto e :prrneip().hfrprite a;presêl:rta~· o~ 111'gâris~ 
mos que vem)l· pr ovâ1' que é ·jttsta ·. a: iilq,tgua~ 
ção de qu:e nç>s;' os 'l'ep:resêntaiites 'd~:. ·,Pe:P• 
·nambuco; nos--achamos posSiiiâõs deahte ·:·'dàs 
ba.Ses estabelecidas para o contractG' de ·ai'· 
ren~amento das citadas e~"tradá~ •de• ferro, 
,poeque, Si· . . Présideilte, no• momento· em 
q ue•a compttn_hia to'mai· co.nta ·ae!las:Com·as 
tarifas que o Governo lhe 'concede;·a lavoú· 
ra terá pe'recido:e·o Estado • de PGrnalnbuco 
não poderá solver os seus compromissos, 
nem cutnprir a missão gloriosa que lhe''éstâ 
l'eservada. · ·. ~ · · · · '-' .. · :. : · ... . : .-·.- .- : 

Ahi ficam os dados : o Sr. Presidente da 
Republica que · os tome na consideraç'il:ó qüe 
lhe merecerem,attendendó ou 'não aos'.-nossos 
clamol'es, certo de . que as cimsequéncias 
dos factos a qtie ós· furor.es · do.. desesper,o '~ilte. 
a torpa negociatà . possam õcca:siou\l;r ··.;-reea~ 
hirão sobres, .Ex.,: como. o unico ·responsa.
vel. (Muito bem ; ·muito)bMn.) · · ···;,.: ··· ' . 

' -~ . . .. · _, __ ,. . 

O . Sr. Atlg11~"to ~eve1·o· demons-
9 ...... ·. 20$ 15Cl o 9J750 93,7 % .... 
8 .... · .... 20$800 ·-<e· I0$400 100, % 
7 .. .. ... 21$450 o 106, % ,..... 1 

tra <lne o Pod~r E~cutivo, (tuto~·izãdo .. pe~o 
Congl'esso, fez" opéi'âçã'6 ~otrsta.nte. {l.b ~oll;.. 
tracto' ·.de n.1'ren:d-ainehto . dâs :.EStrctdas --ae 

___ .:_._c'--_ _!..;__...:.._ ...--"------· Fer1:o dó Noi·te, ê que 'i\s ti\rifas ;-'quê ·tanfo 
11$0501 
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----~--~· -' ,---~--------~--~--~--~--------------------------------------~~---
cli~lUOl~ pi:ovoc;H'<\111, os cüt G1·eet \Vcstern, .com iL respectiva;- disposiçãó do Codigo do 
sãó kilomctricos, com· base cambial e não Ensino, o credito ueccsS;l,l'io para a impressão 
clilferenci<d, como õ.> tle V<•,rhts o outras es- da óbra do lente substituto da Escola Naval, 
trad<\S. . capitão-tenente Dr. Narciso do Prado Car'-

São, · pois, improcedentes 03 argumentos- V<J.lho, Lições de Balistica,, di,1vidamcntc 
em contra1·io, <J.clduzidos pelos· n,obres Depu- a.pproY.ada péla congregaçãõ !fuqut)lln, escola, 

.t~rJos, desdwque v.s ~tn•if<l,s-não são tão ex,~g- ou, no-caso c! o j<J, estar impressa a refcriçla 
gor~.das como se.afiguram aS, S. Ex;, SQndo ol:n~:t, ··para indemnizar o seü autor .dar.l.e~p~za · 
·,~ unic .; ·c princípal cogit<\çãó do Governo _que houver feito com a impres.;ão do numero 
eonsulbr os alto~ interesses d?, Nação. . · de volumes, de .que trata o cit<tdo Codigo.do 

O Sr. PJ:·esidente,.... Nomeio ó' E-nsino. , ·• . .• ·. · _ . • · · _.· : · .. 
'8i·; GonÇrl.lo 'Sõtito, :para substitúir. na Com- "Senado Federa,!, 17 de julho de 1901.:..::_ 
mi~são da Pensões e Contas, o Sr. Antonio Fra_rwisEo de' Assis Rosa · e Silva, Presidénte. 
Bastos;. qúe optmí pela de DipipiÚacia. e Wa- .::...Jóakini ·de Q. 'Catunda, l o Seei'et:-wio,~ 
~ados. E os Srs. Alft·~do Varélla e .Manoel Hem·iqUte da .. Sit,va Coutinho, 3~ Se'cretãl'io 
C.aetario,_ para substituírem na : Gommissão servindo de .2° ,_:_ Generoso · J?once, 4° -Seci'é
de . Fazcnd:\ e ro·dustàa, os Srs. Pinto da ~arfo, scrvinâo de 3.0 .-Antonio Azeredo,. ser·. 
Rocha'e João Candido, ·que estão au:;cntes. vm'do de. 4° Secretario.- . 
'Y0~ a impi·im~~·-oi segnii1tos 

. . . : PROJECToS 

N . 18 A-1001 

· . P1·oje.cto da Carni'Lí:à do~ Dep;,tp,àos n. 18, ~de 
1901, que autoriZa o Poder 'Execttti't)O a 
ab1·ir ao MinisteJ·io da Jl[m.-inha o credito 

. - . . . nccessa1·io IJ,.,ara pagani.entá- ele "pre1nio que 
- ~1neiula . sülJstttutiva do Senado,- ri proposiçao 

'l"- 18, do 'con·ente unno, da · Camára elos compete aõ professor sttbslituto da Escola 
i)epUtq,clos, que autor:úa:o Poder Execttlivo }'{aval capitão-tenente Dr ,.Nar'ciso do Prado 
a ab,-i'r ao llfínistrJr:io da Mai"inha 0 credito Gài·valho pela obrà-LiÇões de Balis_tica · ·, _ 
it·e~eSsario · pára pagame1ito ·do p1·einio . que ·o Congresso NU:cional rcsol v e: :;-, 
co'mpete ao JJTo(éssor substitttto da l!;scola Art. J.<> Fica 0 Poder Executivo autorizado 
Na:t:al capiUío- tenente'Dr. Narciso do· PJ·ado a aln•ü; .ao Ministerlo da Mariuha o credito 
Càcv.alho pe. lc~ obra-- Lições de_ ·B, alist_ica, 

necessal'io, .de a~cordo com os arts. 38 e 39, 
Pteseúte' <'L Com1i1issâo de Orçamento a do Codlgo do Ensino Superior, pctl'<l. pag-a-. 

ei:rtoilda do Senatlc):ao prõjeqto ~1. 18, de 19'00, menta do prethio qúe compe~e ao peofessói'_ 
que · àutoriza a ·abertura ,do crédito neccssa- substituto da Escola Naval, capit~q-tenente. 
riq :M pagamento do' premio qt1e compete Dr. Narc;iso do Prado Cm;valho, pela ob_ra 
ao professor subst.itl~to da Escqlà Naval ' ca- -Lições de Bálistica-, devidamente appro
pitão- tenente Dr. NarCiso do Prado Carvalho vada . pela congregação daquelle, estabeleci~ · 
pela obra- Lições 'de J3alistica ---,-devida~ mento.. · ' · 
mente _approvadà pela congregação rcspc' ·. Art. · 2:o Revogam-se as . dis_posições em' 
ctiv11; e_ . . · contÍ'ario. 
. Considerando que · a cmenaa propondo que Gamara dos Deputados, 2&. de -nia,io-cie 
o credito seja applicavel á impressão da 1901 __ Cal'los Vaz · de Mello, Presidente.-:' 
obrá ou á inclemnização desta si j;_L houver C · 
:sido feita, mas se conforma com 0 disposto ar los Augusto Valente de Novaes, I o secre-
no C.odigo de ensino, é de parecer que · seja tar~o.~ Angelo Jose dq Silva Neto, 2° secre-' 
acceita: '- . . . . tarw . ·. . . . ' . . 

·· S::i.la elas Coininissões,3 de agosto-de lDOl. N .. 131 _ 1901 
-Paula Guimarães, preside.nte.-.-May,·inh, · 

· relator .-Nilo Peçanha.-&rzedello Cor1:êa. Autoriza o P 'ode1· Executivo a abri1· ao ~inis· 
-Cincinato Braga. . . nisterio da Fazenda -o credito ·extmordi-
.Emenda substitttlivv ·à,0 Senado , a propos-ição nát·io de 1:132$, para pagamento a diversos 

n. 18, de 1901, aa · Caniara dàsDeput'üdos; operc~,rios- da. Ca~a da Moeda .. • 
que çLUtoTiza o Poder Executi'l;() a abri1· ao 'Em mensagem de 23 do correnGe, solicitou' · 
Ministerio dct Marinha · o ct·edito necessario 0 Sr . Presidente c1a Republica 0 crodito de . 
pa1·a pagamento do,. 2Jremio que compete ao l: 132$ para paganfento de serviços oxtraor
pro[es.sOJ· subsWuto da Escolc1 Naval capitão· rlinarios prestados pot' .operariQs da Casa da 
tenente D1·.Ncwciso elo Pmdo Carvalho, pela Moeda nos ri:lezes de janeiro e março de 1900. 
obra- Lições de Balistiw · · Allega a--mensagem que o motivo de não .· 

_Ao art. 1°- substitua-se peio seguinte: haver sído effectuado em tempo tal paga- · 
Art. 1.° Fica o Poder Exccütivo autorizado mento, precede da stlQpressão na lei do or

a abrir ao Ministerio da-Marinha, de accordo çamcnto daquelle anno, da sub-consignação 
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destinada ·a ta.es' serviços:' · peÍo que faz:se O Congresso Nacional reso1 v e 
.necessario;o alludido credito. .· Artigo uni co. Fici1 o Poder Executivo an-
.· ··Assim . a Commissão . dé Orçamento, é de torizado a alJrir ao Ministerio da Justiça e 
varecer que . seja . adóptado o seguinte Pt'o· Negocios Interi9res,o çrcdLto de (:): 850$, Sll];l~ 
jeci~o. : · . · ·. · · · pleméntar_ á verQa 9a do art. 2° da : lei 

. O Oonare3s0 Naciotal reso.lve :. n. 74S, de 29 de dezembro dA 1900, f<~zendo ~ 
-- as neces'1i'ias operações é · revogadas as dis-

, . Artigo unico . . Fica .o . P,od~t' Executiv'o-au- pasições ein contrario. · · . · - . ·~ •· 
torizado aabrit' ao Miniátei'io· da Fazenda o , . Sa1a:·das .Coi:nnüs3ões,.2~ _ue julho ele !901; . 
·credito extr~orq~nario:de -t13~$. parJ. pag,ilç -:-Faula Oúiinanres~ presidente; - _Mrj.yi·ink, · 
mento ·a d1ver:.;;os operai!'lOS~ da ' Casa . da,. r~1ai:or >--' _Goi·ne(io da Fórúeóa." ~·Nílo Pe-' 
-Móeda ·Pelós serviços: extr<tprd i nario~ -'pr~s - · çanhq. _ se1:::;edelli:J ·. Corrílà, ;-'"-' 'CínciJiato 
. tados em janeiro e março ~le 1900; f<1.zendo: B;·aga. ·- · · ·· - · · · · · 
·.às néceSS,íU'ias operações e revogadas .as dis~ 
posições mn conteario. . · · · o s~. PresÍ<lente~Estatido acie~ti .. 
; Sala 'das Comrriis~ões, :31 dej\IÚJO de 1900. tada a hoi·a;de~ignó p-ari], atuanhã a segt41úê. 

·~ Paulcc Gurníarãés, presidente.- Jlfay1"ink, ordemdo,di.a : · . :g-. · ·. 

' relator .~Nilo Peçanha-,:_Ser:;edello Corrêa . Primeira P<trte ·até 2 I/2 hor;is o ti :111tes: 
~ (Jin:cinato BNtga. Contlnuaçã,o dh. discussão unica, d~ emenda 

· · do Senado aci. pr;)jectQ ri. 15 A e f5 B; deste 
. .. .. .· _ N. 132 -.,... .~901 .. . -. ·' .• • . . ~~~n1~'oil;e fixa á t:orçà' naval paea o êx~rcicio 

· Aut~i'i.zc~ o Poder , Executwo . ~ ab1:tr ào M!~ · Continuação · dá. :Ja . discussão . do prt)Jecto 
msteno dallfartn-ha o creâ~to de 100:000~ ; n. 46, dã 19Lll, aubrizando o Poder Ex' 

·. supplemimtm· ao a1·t. 8•, n. 2.4=«0bms»-' ·ecutivo a abrir ao Ministerio da ·auerea o 
··· da lei 1l. 746, de :29 ele de:óembro ele 1()_()0 cretlHo ' ·extraordinario de 4:225$800, para 

' ACommissão de Orçámr.nto.têndo :em cõn:~ 
sideraçã') ·as exp~sições do Ministerio da Ma-. 
rinha, .abaixo puhlica~as, quecacompariha
rliin a mensaget'n do Sr. 'Presidente da · Re
publica, datada de 24 do vig~nte, sli~niette á 
sabedoria da Cama.ra o segmnte proJecto : . 

pagament9 do ordenado a. que tem direito o 
.almoxarife do.exéineto Arsenal de Guerra de 
Pernambuco · Joã •) · Climaco dos Santos Ber-
nardcs .; · · .. · · - . · . · · _ 

Continuaç.:'to da 2" d.tscussão do projecto 
n. 21 A; de 1901, estabelecendo ·regeas . para 
a adjiHlicaçã:) de bens ·nas execuções efu 
geraL com .:voto em sep:1rado do Sr. Azevedo 

O' Congresso Nacional resolve: Marques; . · . . 
Artigo unico. Fica o Pócler Executivo áu- . .Continuação da. di~cussão unica do: parece!' 

torizado a abrir ao Ministerio. da Ma1·inha n, 14, de 1901, opina.11clo no sentido de serem 
o credito de 100:000$, supplementn.r ao ar- acceitas as emendas ofierecidaH na 3" dis
tigo 8°, n. 24-0l)l'a.s-da 1ein. 746, de ,29 cnssã')doprojectin. 99B, de .l90Q, quere-· 
de ·dezembro de 1900; fazendo as-.11Bcessarias o:·ganiza a justiça do ·Distl'icto Federal; · 
operações e revogadas as disposições em Continuação da 3• discussão · do projecto 
contl'Mio. , . . . n. 268-A. de 19oo·.autorizanpõ o Poder Ex-

Sala da~ Commissões, 30 de jtillw de 1901. ecutivo · a gar::wtü· os jur03 e amortização 
· 'd t ilt; · k durante 15 annos; na imjlortancia annua1 de 

- Pattla Gu!ma?·ães, presi en e. - !' ay:;m ' 71:500$, ·correspondentes ao enipr. estimo de 
re1ator .-Nilo PeÇanha. - Senedello Corrêa. -
_ Cir~na,to Bmga. 650:000$, juros tie 7 %, e amol·tização de 

4%, que elfecti:far a Associação do 4° Cente
nario dó Braz i!, . para p fim de construir ·.o 
edificio -destinado i't Escola de Bella&:Ar-N. 133 :- 1901 

A~ttohzct' o Pode1· Executivo a abrir ao llfinis
terto da Just.iça e Negocios Inte1·iorez .o 
credito de 6:850J;, , supplementw· á ve1·ba ga 
do M .t. 2° da lei n. 746, 'de 29 de ele.tem· 
bro de 19.fl0 

tes ·; · . 
1 a discussão do pl~Ojecto n. 113 A' de -1901' 

autorizando o Govemo a abril•. o credito de 
16:060$,pi,!.ra pagar ao bacharel Umbe1ino de 
Souza Marinho us seus ordenádos, como juiz 
de direito em disponibilidade, decorridos de 

A Commissão de Orçamento, attendendo ás 22 de abril de 1894 a 31 de dezembro 
considerações da expos}ção do Ministerio da de 1900 ; . . . 

·Justiça, qué acompanhou a mensagem do 2• discussão do projecto n. 81, de 1901, 
Sr. ·Presidente da Republica em data de 13 restabelecendo para todos os. e/feitos do de
do vigente, é dG parecer que se,ia adoptado ereto legialativo n. 657, de 2f> d.Q novembro 
~ _!!eguiut@ p!'ojE?-Qto ô.a ll'li. ' . . dl'l HlQ9 ; · 
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Discussij.o unica. rio pt~ojecto n. 102, dn a.ht'it' ao Ministeria das · R•lações Eitóriores 
1.901, autqi•_iza.ndo o Governo a. concerler um O creJito da quant ia ncces3aria, até lSO:OGO$ 
!i.lln9,,de licenÇa .• con} tolos oiJ .. v.Çlt1<lil)Dll ,to~, · em ,ouro, para occort'<W . ú.,: · despeza.s . coíu a 
~o. Dr1, ·t-1ano.el J,QS~: d9.· Qu.ej,rpz. Fert:e_ira; t't"Pl'\'lS .:m_tiição ~razi"leiea· ,na. segunda. coi1fe • . 
Pteparador _de phystca;. dt\ .Escala Polyte- l'éneia interna:cional american i~( que sé _ re
chn~~. pa,x;a ;&rata.r ,(le !\u'lsaude ~ • .. unit'{L no Mexico· ; - . · . , . • . . ·. 

- : .. Discns!lito , J!Uici :do . pr~j~qto n. 242, de . ·2• .discussão dó. projec to . n ~ 12.1, de_ 190 l _, · 
1895, ele:v;ando ã 100~ m~nsa.es a Pflos'Ko que a,utorizaildó 9 ."Podetr Exei~u~ivo . a·. abril· ·ao .. 

- p~('Çebe, _D. ,Gybele;(i~ ~Gn~()PÇ;\- ,S,Quz<). Mo ri:- Ministe'rJo di1 Ju~.tiÇa c: Negocias Interiores, o 
_ t~ir,q, ,y,iriv.à.' çlo t~p.~~té Mno,X'~r:io .. do ,~ e,~er: · creçlico do :1 OO:opq~, -supp.lementa_L' _ao · n . . 14 
cJt.ü)-Je~eo_tlor9 ; {\.'éel!nq , ,4,e. So.uza ,-Monteu·o ; dp aN, 2• da let n. 746, ele 29 de dezeml?ro 

· ;;-·Pi~IJI!São .. umcii, do P~f~J~Ctll . 22, !le J por, ·de ,.l9t!O ; . . . . . . , . . · ·. · _ • . · 
_júlf~·ã.i:Úlp · que não .devém set· . ~cceit:üuts •.. R".lii3cu.>"'ão do :pJ'oj .~cto n. 77_, de JQGL, 1'e-. 

. ~mepdas otfet•eci.das na 2" disc;ussli."o . cl,o - pro.· · l~,th'O á. .emeuda olt'flre}ida. na ~a . • dis~ussão 
· j~~~~n ,.:?_32A; df,l_}9.Q01 Q;U~J~Uéoriza ... o Pudét' do ·projt;Jc&o n-: 2 17, ··de ·_1900, <J,u~o:·izâ~dO: o 
. ~;t,~cp~tyq a,:h:;Ll1Bforma~;lo_s ; 1•, - ~'\. q3•~m·~ Pqder . !Jjxr~cnttv.o a a!mt' ao Mimstenocla_· ~ae :da.. Sub-Dtre::torta . dos Co~~etos _er.r,d •, Gttel'l'i1 o çt•eltto \>W:~ctal de 8: U5$608, _para 
. 2& e;·3• secções-:ctapirec.tqrht GJt·~L,_ yass:tt'Nô paganwnto dq;;, yenci\nentos, do )otlenté:- :' 
. os chefes :ile turma.s a-. chefes de secçao, desde ·coronel InnocJncw· Serzedello <,5ot•rea, rever- · 
~:üe' pr~~_n;chl!-Jll a:· cJJ..spoSiQoê~ r<Jgulan}~nta- · t.ido ao S3ririço do exel'cito e tle lentr. da Es: 
res; e dar;tdo outr.as peovidencias. ~ :· -. . .cola Militar, por a~ to 1egiBlati v o ; . . , 
, 2•: 4sscqssão do project.o n . .. 94, de · !'901, - . 3' discussií.o do ·jJl'ojectó n. 67, de .1901, au-

, autor.izando o J>oder Executivo a cont_ae .· ao ·. t.Ql'iz~ildo o Po<l_et' Execnti v o a abriL· 1\Q Mi
~: ~~~ip~üí:~~orio, .do .:.Thesouro --~'etlet•al cy- nis~}riO da Gü~~rit o_ crerlito eXtraOt'tliil•.rio 
J.;i,:;t,cQ.",.;'\DW!JioAqs. .SantQ~, . cJi'rlO tcmp:) tb dc ,4:80f$$6'10, para . Cillnpt'Ü' a :- ~entença do 
ll~~y.i~ , : o . P.~!il.01'~id~ , çie lD de feve!eiro de S\Wrcp1o ~~ribuqi\1 Fe_rl.Bt·ai, qrii~ mahd,óu pa.,._ 
!e7Q.a ~&. de _ feyere~ro de :l883., de I;:._ -de no- _gat :w ID1.J-W IJ .~ nwct•t t<? -l•'crrett'a da Stlva os 
:yel)l.PI.'P ch -1884 a . 4 -de seteiq.:bJ'O.· de . 1889 _e vencimentó3 que · deixou 1le· Í\)ceber como 

. <h~ ?.Ja·.df,l fevereiro· de .1894 a 3[ de outub{u lente, . em disponibilidéttle, th EsciJ ia. Militar . 
de. -~~~;5; .:.-- ·· .. · .. . .· . _ · do -Estado rlo Rio C1l'anrle do Sui ; _ 
. 2•d~scussão do . projeto.· n .. .120, de .1901; 3<· discussão do projccto n . . _217,. de 1900, 
i*oP.tori~;l..nd,<JO , ~bVf,ll')10 a a)Jdr ,ao.IvHnisterio autorizaildo o .Po ICL' Executivo . . a a.bt'Ü' ao 
. !Ja; :. G~~rr"' .. o ,ç:Efid..tto . extrao~·~-inar.io' . de Mioi> 'lel'io d;\ MM~inh \o Cl'.:Ídj~o espe"cütl de 
)4:40l$$_QO,Pl!ora pagamento ao rnar,echa.l Jo.;é li :760$; pW<'· pa.garu.ento •lo solilil ao . vi<:e
.Q.e ;Urn,eid.a Ba.rre~o. em .vi-rtw.Lo ~n s:mtenç:1 almirante Arthur Jacegu,ty, · reve\'titlo, ao 
do Supremo Tribunal Federal; . ,. . _ c1ui1 !ro elf0 ~ti vo da ;wmarla ; .- ·· . 
, :Nova. di13cu~são da. eJ:nend~J; . cl'o S~·. H!lr.edia .3·• dis ~ussã : > ' 1lo _projecto n. 264, -dG 1900, 
d,~S~. ~o ,·proj~to,n, . 33 /'i; de 1901, . que au- _a.utm~izantlo ·o Governo · a · pt'Ot'ogar o prazo' 

, to.riza. ,o ,Qov~rno. a confir,t~at•_; a,ttend13ndo ás concedido á Sociedade ~ontepio . Gel'a1 . de 
· J)~ess_ar.Ias. _ vag(l.s, no .• primeü::o . posto de Econ omi:•, dos Servitlqre.:;.do Bsl;ado p •.r,\ in
officii\>ldq. ex~Jrc~to; . .os. aU~res g,l'aduados que demniza.r o--Th es"J nt·o FelP.ral da C!i.IaUtifl. de 
ti.ve~_em p)Jtido as ~,ppt~ova_ções plenas de quo r1úe lhe ~ 1leve lm·a. até qllr~ essa institui~·ão 
trl!-ta. .li' . art.. 95 do regulamento de 18 <lo ·l'ogul<Lrizc sua situaçúio, p 1dend!) mesn1o re
abriti9..e . l,898; :: .. . . · · . · · .· Levai-a do p;tgamento . tla importancia em 

r~ _diSCUJISão do .proj!)cto . . n. 74 A, de 1901; que ficou alóoçada no anno de 1899; · · 
- ~<mc~d~nçi.Q, o . pr;L,ZQ de .Jj:iais . mp. -anno de 3''~iscu~sãp do 'pt·ojechn. 231 . A, de 1900, 
Jnatrj ~l,ll\1 aos ex-alumnos -.clo pu_r_ao superior -elevando a l6 o nume t•o de en g-enltei~'i .ché

-d~ ~s.cola Mil.itar dq Bt'<l.zU, des~i.gadoa · p Jr fcs de rl.istr.icto, na Dil'ectoria G3rai !.los i:e
JUottvo de -reprovação em. um11 mesma ma- legraphos, no cxcrciciJJ de 1901 ; 
~e_ria, .~\lr~p.te do.\1.8 a.n-nos con;;ecu ti vos, côm . 2a discnssãJ r Lo peojecto n. 43 A,· de 19 ~)1, 
émen.da da Commissão de Marinha e Guet'ra.. autorizando o Poder Executivo a abdn10 !,1.3" ,dis,Ol!-S:'\ã.O do _projecto. 11-. 12.7, ,de 1901, Mhlisterlo da. Justiç<Hl Negocios Interiores o 
~tspqn~o soJwha contagem.da antigqid~de do ct:edito exte;tordinario de_ 2 :827:';800, para 
JlQStQ .. d.QS ·_officiaes ch' e'5ercito., a que, se . ra- pagameot,~qí. D. gugenia To r reão · Conêa de 
~~e~gs arts. JQ·e 2° da lei n. 350, de 9 de Araujo. viuva do juiz rle dil'eito, e~ di.~pon i-
de.zeiQ;brQ de 1895.. . . . .·. . . . bilidade, bacharel Lindo1pho Hisbello Corrêa 

2a P<~:rte ás 2 I /_2 houras, ou antes: de Araujo; 
Cpntwuação da 3• discussão do projecto J a discussão do p rojecGo n. 304, de 1893, 

~_, , 4,2 B .. 4.e 1_9ql, .que:fixa. as forças de tel'ra aut:>rizando o Goverho a applicar em fwor 
pal(a,)?· El~~!'QLeio .de 19Q2.; , de D. Maria Aclehüde Antunes de Abreu e 

Coqtinnação {ta .3" discussão do projecto olitra, pa rentes ·conilJ.nguinéas de frei Satur-
n. !04, de 1901, a,utori~a,ndo o Govel'po :\ n[qo de Sa.qca. q;:~,ra Antlu~cs de Abt'Gll, :pto .. . 
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•.W~s~~ I),P.~~entMq ·_d,.o, . §yqinas~o . ~iicÃori1jl, : lenÜilO, Soares ao;i Siritós; Francisco Moura, 
J~J~~lE)(!id.O; . â)ll~p~~IÇ!!-o do, art. 27, h:rpo-'- Fhi.qCi.sco Alericast1·o, _vespli;stcj.no ne Albu-. 

· - ~h.~~.ê, . .?a ·~ó, )'egula;ri:if\hto <i.qe, .bai,x,i~ cÇJit,l.:p cj.liérque, Atfeedo Va·ella e · Diogo For.tu'J)a . 
. de~~·etp:, n .... ?~2 ,A; t;Ie 3,LMónttibro d9 . l~QO; • A.l)re-~e [t-sessão. \ / 

. ~)~d\IS(!U.~S\í;J_ ,dó : lir>oJee~o n,..)J A. - lW;-)~ql,.; . . . . . ' . . 
automapdo o Poder;E::weutrvo a. abP1r um E' 'lid[l. e pos·t<v_em disclissão ;.aaétà • . 

: cl'editodaqi.ianUa /<ié2i63S$o45,.·.[',ô MHii5te-- • ·. . · . . : .. - . . _· .· . " .· . •. 
· ri() da F;1z~ndi.t i .Ii!J.rá . Pag~irienti:i il~ fqrrã~ . o Si.·. ·al)eno de. Audra4a -verri 
· gens,,.a,gua .e .?b,jã-ltos çte-, e.x-p.id~ente ,fQl'!ieci• fazee Uf.l1!l,l'e::hrpaçãp sobre a acta. . · . •. 
_ •qqs , .P~la; ,Qompa)1hi1\ :u)1s . · A,gu~':l ·.<J.o "M~ct)ió; _e · .... O discui·so honterri ·.· prol'el'ido nesta Ca-sa • 

()tJtto§; pJ:r: CoQtll. . d.,ô,~Hu.ist~l'LO dá: .. G]j€\'eht;, P.?lo s~V. â.I~iigo, b s~;~ :§e~,bi·á., , q ''-'hoje, pu ~li-. 
,dQfa.Iite os éi•Jrcicio:-: .de. 1894, 18!!6. ·18-97 e caJlo ri,o _Dwno do _ Gongr~sso . :.na? . tra?: · os 
i898· · · · . · ··. : ·~ ·. ·· · · · ·. ap;~rr:te~. ~o pt~oto jto trtw o prauo1~ Ih~ de\l . . 

•. >·;ia '.4#Çiissao_. rt9 ji~·üJ~ct~ 1i •. ; iôa, J~.t 9ÜL . por ~ão caljei·eqi 1?a a,cta,< l''ô.3erva as pa~ · 
.marcando os ca!lós c a fôrimi. da révisão da<á hy~·;:ts,ile protrp,sto _que ~eJil a oppor ao qu_e, 
cóndemnàÇõos :. . . . dis:íe d. ~e'Ü . illu.stre .~ eo:lléga, .à Sr. Seabra, 

· · • · •·· · ·. · · · · · · .. · · - '-· · · tes~rvri.:,~!1. p ·.i\•,, c in monientq l,ilaisoppol',tl]no 
. Levl\iita-sea sessão á.;; 5 hor;is e 30 rniiiti~ e e_I_.ll. exp-_licaçião nÍeJ;ame_r<te .pe,s. soal contestar,-

tós cta: tâi·a. -~. · · · · 
p~r:a. g!ie. nã\0: _p(ts~3i1l ·. c:c1eatite, -p.s cbncei.tics 
em1tt~dos a .sm1 l~Jspe!Lo. (lYI~lto bem.) ·- .. : . · . -

-b Í!ir' s~~i).i.~ déciâ~à que- ó ~ieü 
amigo e cqllega, representante dQ S. Paulo 
rião tem i·azão. · · . , · . 

{iga'SESSÃO E:\l 7 D;.; Àc;os;o· i9Jl ~Í§U . dfscursó (Jt publica~Ó apenas e!'q ,r.~ 
._sti.Q.t_ni .. Io_.a'nAd .. uo)_ ·~~aJ;l.'li.eá. ~~l.eri-pa,_ou .. bJl.~t.ciaí~de_ ov_l··nstaól.nP-te_ .. !'llgor:,~_ r,as·· de?r•-· ~ar.o . . ' PresiJ~ridi:; dos Srs.- Vct.i ·d.éiiieito (fresi- 1' L " 

.· d_en:ff,i); Çarlos de f:lovae:s .. (1° Secrr;.,tario:), ig~i&lrii1,1nt,e ,P,uhlií;a~çís to(los. ps apá.i·tes que 
-Arrgelo N'elo)2~ ,Sec~·etario) e Cai· tos de No- o noot'e_Deputado deu. 
'l)aes (1° Secretário).. · ' · 

. , () si·. poresidehte-0 noht;e Depu~ · 
. .Á o meio-dia proeed.~-se à ehà.iTiad ~ A qrle tado j:J_or s~ PauJ() reclamou contra ~ fa.Há de 
responilelh os. Srs. Vaz de . Mello; Carlos. .. de in--serção dos seus ap:trtes no discnJ:SO do no
Nóvaes, .1\ngelp .Né~q, AgapÜó ~()·;; Sai1tô,s', bre Deputado pela Bahia~ · -
Ll1iZ Gu::t,~bertq. C~!'los Marc~lliop, . R0qd..,. o SR. ri'oENÓ DE.ANDRÁDA:.....Sim; senhor. 
g1,1es F.~q'lan.de$, Christino ·.Cruz, .R'ayiuundó . 
Artlü~r.~ Nõgt~eira. J\cciillo/. Fi:i;idedco Bórgés, · _'o SR .. PaESIJ?ENm:-:-:-Eiltão ó nàbre -b'epu
SeJCgio Saboya. Oól1çalo soütó, Tavil,l'es de ti<lçLdéve rhri.nclú su:t reclamação- tJcwes.-
Ly\'~, Ltiiia .Filho. ·cil.nü!Ib .ele . Hollai:iaá, Er- cl)pto: · · 

· íriirW Coutinho, Celso.' de $oi.I7:a, Te!Xeieil; de ' IM seg-uida, é _p.ppra,radaa acta da se>São 
Sá, Bl'ició Filho, Pei'Qirà Je Lyra, J\.!ot·eO,.a antecerlente. 
Alves, Corneli'o da Fonsec:t, Julio .de ).Iello, 
Pedro Pérriambüco.. Affonso Có;ta, , José o $t-. JuÚô de. Ittenó -Peço a. 
Duarte,_ Epalll-in,ondas Gricindo, · Joviniano pálavrct para uma explicação pessoal. 
de Carvalho, !lorlr~gn()s Do1•ia, Seabi•a Felix 
Gaspar, Manoel _Caetano.Eugen,io Toüe.inho, o Sr. Pt•esidente-Tem a palài·a· 
Satyi.illl Dias; Alves Barbosa, Adalberto Gui-
marães, Augusto de Freittts, Pat~anhos i'vlon- 0 nobi•e Depútàdo . . ·· -
t~negro, Galdino LÓ!·eto , Heeedi<i. do Sd., · · · 
Henrique Lag-den, AugLISto tle. vàscoücel1os, o Si-. JuJio de Mello (pw:a .itma 
D.eodeciano d'} Souza, Nilo Peçauha: Jülio erx:plicaÇLio pessoal. llfovimento. de attenção)
:Saütos; Aueeliano dos santos; Martins . Tei- Sr. Presidente, começo poi.· declarar a 
xeira. Theophilo Ottoni,lldefonso Alvim, Es- V. E:(. o á Casa que desde este momento me 
;peridião; Alfredo Pinto, Carneii·o de Rezen- considero exonerado · do cà.rgo de 2~. Vice
de, Adalberto Fer1·az, Leonel Filho, . Hénl'i- Presidente tla Cama.ra.,pela. renuncia foriual, 
que Salles, ~ayrin1\., Cal'los ottoni, Lirídol- que oí'~ fa~·o; .dõ referido cargo . A elle im- . 
pho Caetano, Eduardo Pimentel, Olegario merecidamente elevado (nao apoiados ge
Maciel, Padua Rezende, ·Fernando Prestes, · raes) durante tres sessõe3 cons~c.11tivaa, por 
Oliveira Bt•aga, Büeno de Apdrada, Adolpho extrema benevolencia dos meus illu;>tr·es eol-
.Gordó, ,Cajado, Ciuciriato Braga, Teixeira le~as · · · . . 
Brandão, Manoe.t Alves, Lamenha Lins, Car- O SR. HEREDIA DE SA - Muito mereci· 
los Ca.valcanti, Panla, R~t>mQs, Fra.ncisco To· !lamente .. (ApOíados gemes.) 



88 A.NNAES DA CAlot:ARA 

O SR . Juuo DE ME:LLO- ... cOrre-me o O Diarió O(ficial de 3 do corrente publicou 
·. dever ·de significar-lhes por esta o ~c:tsião o decreto, pelo gual o St'. Presidente da 

os meus mais sinceros agmdecimontos, não Rdp L'tblica a.ppro\'ou o contl'acto de arrenda
sópor estas re1)etidas prJvas de confiança, menta 1las Es&rad(ISdc Ferro do Recife ao São 
como pelo. prestigio c pela consideração {te Franciscó, Sul de Perilambuc·o c oütrás, com 
;ue fuí cm:cà.do, sempr·e que.:. ·_. _ ... - a referida comparihía ingleza Gr·eat Westei-n. 

' o_ Srt . ANcflo:LO N~:To~CõÍuijder;:tção muito ' o SR. BuE-NO DE ;ANDRADA~ T~ndo cr-ie- · . 
. justa . e ,bem merecidét e a que V. Ex. fez gado h ontem o proponente ·melhor. · 
; sempre jus. (Apoiados.):_ · _o SR. JuLIO DE MELI;o -'- Os Jornae3 de 
: · ·o SR.. 'Juuo DE Ji.1Et.I.O-, .. tive de occui:mr hoje annuncíam c1ue o cJrrtrJ.cto foias.signa•' 
temporariamente· [l,'cadeit'a que v. Ex., Sr. do naSecretal'Í<l. ·da Industria, sem a Jllenor -. 

. Presidente, tã.uto honra. · · . · alteração em qualfluer de sr.as chmsulas, · 
·.· . .. Acreditando quo q, cargo · qüe verrho -de precisamente, portanto, no~ termos anterior

rengnciar ohriga o DQput;úlo que delle se monte anuuncia_dos pela. irnprénsá, quero 
·a .clla investido a pt'ivarcse de torrúír parte dizer, com grave prejuízo p1ra a Faz_anda · 
activ:a nas discüssões·d<L Canüi.ra, pela mnrir- Publica, é àcarretando para· _~); lavom•a elo ' 

. 'gerícia em ciue sempre está 'de sér. chamado m.eu Estado o seu completo anniquillamento, · 
a _peesi.dil' a sessão, e. tendo, · St'. -Pres_idente, em útce da c"eise tcmerosn; que a asi)obéi'ba. 

· dé cumprir óut.ros iinp:wiõsos dever'm ao .osa . Mo~EIRA ALvEs- o· inaior escan-
lado dé-meus illtistres compan 1teieos de ban- da! o que se tem praticado 1u. a1ministr<tçao 
cada, outra não -poderia sce-a minba con- puh,!ica do p:1.iz. (Apoiados ela bancada pe1·-
ducta. · · . ·· : ·· · námbucana:) · · 
· Não porque :Pense _q_ue o.n~argós da Mesa · 
seJ·a.n,l dà confiança de Pode. r Ex:e·cutivo, e O SR. BUENo n:E ANDRA.DA-' E' a - pa"toki. 

"- maxirru. · ' - · ' isto seria abs[lrdo,.dada a comple~aseparação . · · · .. . · 
. do3 tres . poderes const.itucionae:S, mas sim- OSR. COSTA JUNlÓR- Isso 'é: expiicaçãõ. 
plesment9 ·pelos motivos expostos, é que ·re- pessoa,! 1 · ' 

· nuncio o cargo de 2°~ Vice-Presidente da, Ca- o SR. Btucro FILHO - ,V. Ex. chegou 
_mara. . · -· - . . tarde, atrazado como sempre.· 

Fcit:1 esta: declaraÇã(), nos termos· precisos ~ O_ nobre Deputado e'l>á explicando porPixe . 
. 'em_.que venho . Lle formulal-a, passa.rei a ou- - ·~ 

tl'o ponto, que_, 'fundame_n~al'á, por igual, a deixa ci seu Jogar na Mesa. . . . - · . . _ 
'explicaçãQ, que me trou~e á. tribuna. . . o SR .. OósTA_ JUNIOR --: Dispenso' a cxpii-

,Em uma das sessões passadas,tive occasião cação de v. Ex.; a minha iiltellige\lcia basta 
de occnp<1r a at tcnção da Ca!Jlara, justifi- para comprehendel-o. (Hlt outi·os apar/.es .) 
cando um . requerimento em quo a bancada 0 SR . PRESIDENTE (fa zendo soar os tyrri-
perMmbncana pedia ao Governo · informa- .panos _ At~enÇão ! 'Attenção ! , 
ções sobi'e o arrondunwilto das estrutlas que Cl'l·ocam-se apartes enl.re os s1·s. E-rido 
constituem a rêde de viação ferrea do norte Filho, Jlloreim 1ttves, Costá hmim·, Affonso _ 
d<l. Repuhlica. . Costa, Pedro Pemnmbuco e· outros Srs. Depu-

Li então <'L Cumara trechos de mil ·urtigo tados.) · · 
editorial do Paiz, conceituadissimo orgão 
ua impeensa diaria daa~a CapHal (muitos o S!L Ju:Lro j)]' MELLO (dirigindo~sc ao Sl·; 
apoiados), e, embopa nesse artigQ, be1n como Costa Jtmior) - Meu collega, si ha . caso de 
nas notic-ias de outros jornaes, se affirmttsse, explicação pessoal é justamente o meu, por
de modo categorico, que era uma questão que estou expondo os motivos que me levam 
r evolvida pelo Governo o referido arranda- a renunciar o cargo de 2• Vice-Pl'esvnte. 
mentocoma companhiainglezaGreat lVeste?·n, O Sn.. CosTA JUNIOR- Ninguem contes: 
quo em Pernambuco explora a estradil. de tou, mas V. Ex. não pôde a este· pi'Oposito 

· ferro do Lilhoeiro, tive, .Se . Presidente, a discutir um crediéo. · 
ingenuidada de acre~itar ... · O· SR. MoREIRA ALVES_ Credito! Qual . 

O Sa. MoREIRA ALvEs-Apoiado; foi in- áedito ! 
. ganuicladc. · . O SR. Ett:IIIRIO CoUTINHo -E' dcsceedito. 
. O SR. Jur.ro im MELLO- .. . que o Governo (Apoiados.) 
- do meu paiz, por. um simple~ impulr>o do o SR. BuENo Dlc ANDRADA -E' 0 dascre

pateiotismo, não seria capaz de commotto1· dito do Governo. (Apoiados.) 
um acto nas condiçõo3 em quo a imprensa o 
annunciara.. O SR. CosTA JuNÍOR-'- Foi lapso. (Tr·ocam-
·. Fui, porém, complet(l,Jllcnto illudido na se m·uitos apartes . Soam os tympanos.) 
minha hoa fé. (ApoiadQs.) O SR, PR.r.8IDl·!NT8 ~;; Attenção; 



. '.o S.a._ JuLI~ I? E MELLO '---- Sr. Pt•es'itlente, arrendatari:a, reservado á.:_ companhia o di
reatan'dó o fió das minhi!,S· considerações, es- :rtlito_ de reduzil; a~ · dita~ tarifas, quando o 
perQ que OS met~S dignos cpllegtis e OSp~Cial- julgar conveniente _pâra '<r desenvolvim~nto 

~mente 9 nobt'C Deputado pot• S. Pauto, a do trafego, observadas_ as re..gras respecttvalil 
quem me prend~m laços de sympatllia, con- do regulamento de2<Vde abril de 1857, para 

.sentirão que o humilde orador, que tã.p raro cada nma das linhas arrendada(>;, , . ·· . 
· ·occupa• a attenç:ão da>Casa, contin)Hi ·na serie -. Podel'á .a an>endataria usar tartfas moveis · 
: <ilil eonsiÔeraÇÕCS tendentes a justificar l1 S@ corri O cànibio, Variando até ctnco por cento , 
renuncia do cargo que occupava -na M'el)a . . (5 ·;~) os préços :do transport~ por cada um 

·o· s c:, ·. ·3 . . · .· ··s·. . ,.. .-.. · .·. ·. ··. ,·- dinheiroabaixodevintedtnhetl'os(20d.)por 
. . . R._ O:?TA' ur:IOR- ~ eu _'OSSO prO~I_ miJ réis (l$000). - _ . . 
: · .~ente, nao consen .1~ que fallas,e n_es~o _ ter . Os generos de producção nacional poderã::> 

reno, mas tenh() mu .• to pr~er em ouv1L-o. gosar, no sentido da.. exportação, de ~bati-
O . SR . . ESMERALDiNO BANDEIRA- ...:... Feliz· .mentospor_acc&do êommum.,entre a COIJlpél.· 

·mente não é, · · . nhia .· e o Governo.» _ ·· . · · · .· 
·o ·s r· ;· M . · . · ' ' · t' D'ahi resultará, Sr . . Pr.esídente; oompa-.. 

. . . R.. RINEu ACHADo-:- _A Mes;1 . es a radas ãs tarifas da>via.:..ferrea _d.o Limoeiro, 
. actma de, qualquer censura.InJust'!:. que das . estradas em <questão é a que~tem 
- D ·sa . . Jur.w DE MELLO" Parece iricrivel, tarifas mais elevada,s·, coin as tarifas . da 
Se. Presidente, que o Governo da Repu- Estrada de FerrJ Sul de, Pernam(iuco, .de · 
blica, pomlode lado os sentimentos depa-' propriedatle d(l ·aovertid', que, só em. relaç~o 
triótismo que devem inspirar . todos os actos ao assu~r; a dj!ferença, dada a eqmparaçao· 
da admioinistração publica, esquecido de das t) rifas, será de 75 • ,'~ ·t . ' · --: ·. · 

. qrie poderá ser arrastado a maiores diffi· ' · o SR:. MoREiRA. itYES ;_ cim1hiô a 12:. 
culdatles pela sua falta de orientaçã J, tenha · 

~ entregue a poderoso syndicato ·estrangeiro a O. Sa. JuLio DE MFJÚQ -Passarei. a' ler á 
. ex-ploração_1le extensa e ~mportante rede de Cmnat•a alguns dados comparativJs, qti e seP: 
de viaçàa ferrea (apoiados); isto_, Sl' . Prcsi- Virão de prova -ás àssérÇões. que .venho d~ 
dente, preci.Sament~ no momento em que os · fazer;_,- · . .. . . 
ageicultores do meu Estado veem-se na tfiste Comp· araç(io d~s tarifas . ·da .Estn1,à a Sul 

· eonting!lncia d: suspende1• a moagemdeean~ - · 
nas . pr·e"er·'ndo ab·~ndonal as nos ca· n ·on , . . . c.om.· .as de Limçiewo .• 
· c , . !' J u. • . I p "'' · 
piirque o preço da mer:ado_ria não com- um.atonehda de -assucàrem-IOO.kil.ome· 
pensa ~s desp~zas de col~letta, 1cete e_outras. · tros "paga na esteada de Limoeieo o feete de · 

Fonte de n.quezn. ?acwnal,_ a agrlC~llt~tra 18$200 ao cambio de--12 ; ao. cambio. ·aotuaJ 
do norte, ~r. Presidente, ttnha o d1rc1to, de 10 l/2,o frete set'á, ain.da ,maio_r . 

. eamo tem t1d~ a_Lavour~ . . do ~u l, de esperar o fre ;e de igüal quantid~de ·de assucar e ·· 
-do· Governo, s~ · nao · f1UXIhos d1eectos, o que, na m 1sma distancia, 11·a . es';rada Sul, é :dA 
ontr~tant~. nao, s~r1a. de estt·anhar, em face 10$400, ·havendo · assiln unia díjfel'ença de 
da srt~mça~ ~ffhpt1y~ em que fie debate, ao 7$800, isto é, a ·brifa desta es';rada ter<i .de 
me?o~ anx~lws mdnectos, que resultam dos ser eleva!la de 75 o; •. 
mmos facelS de transporte · dos seus produ- - · . .. . .. ' 
ctos,- mediante fretes modicos e razoaveis. · Canna,-Estrada do .~unoeuo. . -

Mas, Sr. Pre:;;tdente, o GoYerno da Repu- . Uma t~neiad~ teaiisport;tda a 50 . lulom~
blica prefere desferir o go lpe de morte sobrá tros de ~-tstancta pag<L d'e fcete, ao cambw 
a lavoura do meu Estado, o que tanto im- de 12, l$720. Na estrada Sl!l, na me~ma 
pol't<t estatuir em uma das clansul<v-i do con- dü;tancia e qualquer qn~ seJa· o cambw
teacto de4rrendamento quo as tarifas das l$132. ·Ha, porhnto·, a dlfferença -de uma 
estradas arrendadas terão por base as actual- para outra de 588 ré-is; ou 52 •; •. , 
mente em _vigoe na estrada da companhia Alcool-Estrada de Limoeiro: 
arr~ndatar:1.a. · .: Uma tonelada a 100 kilomett•os, ao cambio 

E o que reza l!' ~lau.,~Ja 14• do contracto, de 12, paga, 18$200 . . Na Sul de Per~anibnc_o 
que pn.sso a ler !L Camara. paga l0$400. - Differença para ma1s n> Ll-
·-« _A companhta apresentará ~o Governo o moeiro 7$800, ou cerca de 75 • /

0
• 

proJecto de reguJamento das · lmhas arren- .. · ·· 
. dadas. Em1uanto não fôr approvado, vigo- Coinparação entre as tarifas da Lünoei1·o e da 
rará o' regulamento actual da companh:ia· ar- . _ 1 • s. Francisco . · 
rendataria. · 

As tarifas serão sempre as que se accor- Uml:t tonelada de assucar na Limoei:·o,a "wo 
darem entre o Governo c a companhia ar- kilometros de distancia, ao cambio de 12, 
rendat:lria, tomadas como base as 'actnal- 18$200 ; na S. Francisco, ·ao mesmo cambio, 
menta ern vigor nas l.inhaSJ da.. c::ompanbia 1.4$.980.-Di.fferenç(l. 3$220, ou 21 "/ •• 

P~ll11\l'V, V, JV 



ANl'tAÉS bÀ CAMARA . ... 

Canna-:-- Limoeiro.-flO, kilometros . . cam
bio de 12, l$720. S. Frrincisco. 18614. -
DitferetlÇa, ióll t'éls_ou (i l/2 °/ u. . : _ 

Alcool:-Limoeit·o.~ 100 . I~ilom ;t~·,;~, · c:t!n
bio _de 12; 18,$200.,.-S, Fril,pcisc~;~, 17$H'f(J.-: 
DilterenÇa 560 réis, on· cerca dn uniponCD 
mai$ de :3. 9 /o- :. · , _; ·. .. .. c- .• . · " . . · , 
· . Pela .cQJnparação , que (l,ca,l,Jp de ,fa,z~r. ,é 

·. Clal'O, é . iPill!ldiyerq,tl~ o Ç.PIJ tr,actoom qq~
stí}o prejudica enormemente a tndust.t· .ia a,s;;u, 

. careira do.meu j<;stado, .produzinllo fat:i.lmen
tear;na. asphyxia .. _. , _, .. ,. , .. :. , 
.· A bancada perníJ<i11bucana; ·~!'• J?rcsiclQOte, 
foi_ sempre contraria ;ts . ;,~,wt()riza~ões, pa.ra. 
arrendamo!) to. ou venda, das estl'<Ld-as . do fer-

'ro tia Uniãp, ,por entendCt' fJ Ún ístp, sqb;•e ser· 
Urn ·!H~rp _poliiico, ~e' ta,mbem nm desastee 

. eco~on:;üco.< (Apo(~:ulos,.) ..•. , . · . ;.. . , . 
. As .e~tr;tda;J de ferrq custeada~ p )h Esta<! o 

não dev~m ser comiUemtdas fontes de t•eéei-
-t~ •. coÍnõ. eáóneãin~ote se. Pins,a ;_ s:ã,Ó aot~s 
urh elemento de t)esenyolvimento para ;1 in.
dustrla em . geral, fac:iiitando o;;; .meios .de 
transporte dos . ·seus produêtos. ( .4.poiàdos. 
, ReduzH-as neste inom::~n :;o, cl'itlco para .a 
Pa.tria. Br~tz i leii~a . _ a fonté rle- exploração em 
fa. vor de um_feliz i\yndicato inglez é,Sl~- Pre
s~dente,- prejudicando a nàção; amesquihlutr
:IJ.Oi'\ ca,d1,1 v.e~ m.:ti:-3 aos olhos do estt'<tngciro. 
(kpoiifdos.) · . : - . . . . , . 
· Contra isto; S1·; Presidenle, protestam. os 

_ J198:SO~ ;!)rios, ··H a I?f?~J. honr~, (q,pqiados);, e 
nao_S.o çm, npw e deste,s . acp~u~tentpg, cq~nq 
tambt)Jll porq t)e o cqn ktctq a, ,Cjüe ;n}c tenho 
referido tete .de frente ós, m~tis vitaes, tnte, 
resse~ do glorioso .E;istádo que teqho . ,a )1oprà 
de represel)tJ,r, ~que_ a banyarln. pel'na mlm
ca:ria, por meu hu.milde orgã,_o (1~<i.Q . apoiados)~ 

. pt•otesta solemne. c . energicament!3 contea 
.e.ste acto do Governo, acto que está lev1J.n~ 
tando os mais justo" elámo.('es por parte rlas 
class~;Js laooriosas de Júinlla terr~L (Apoiados 
da bancada pernambucana.) . 

Assim me exprimindo, . Sr. Presidente , c 
promettendq voltar mais de espaço <i. que: 
stão, do alto. desta •tribun<t . re;,pom,abilizo 
desde já. o fjoverno da Repnblica , si o seü 
acto in considerado ... 

O SR. AFFONSO CuiTA :__ E impatt•ioÜco. 
(Apoiados.) 

O SR·. Ju'Lio_nE MÚ.Lo--;-:- .•. lé.val' ao des
espero as victimas desse attentado, riüQ não 
poderão ver de beaços cruzados o sacrificio 
de seus haveres. em proveito de ur\la com
panhia estrangeir:1. 

0 SR. TEIXEIRA m: SÁ-E do.> advogados 
administrativos. 

O SR. Juuo DE MELLo,-Para concluir, di
l;ei,Sr.Presldeniie, que um Governo que as
~im procede, e um GoverQo sell1 or~entação, 

SP.ll1 .pateioti:':mo, sem ceiterio. (Palmas no 
J'ecin ló . Mtti/.o bem; ·-lintito lle;)l ! O orado1· ·e· 
t'ivame;lte _ cwnpdmen tada.) · 

_-_Q $i-:! bUeDO ~d-~ Àriti~~ad.á fp~ra 
t(Ín,q._ . ~ttxpf.ic«Ção pessoal) dú q.ne o ~;~obre . 
f)J'lpgtadq ~i· . . $~a,bl'a; . çp1andO ~ se ..• levantou 
ho_nt\3111 inesp13radnmc1l~e, ituí:ria_ explosiio·de 
;~.nHH' rogÍ!nentaL, allu.\liu . <~ amizadeque:·Jiga 
o oi·;).dpr a s. Ex., pát•a. fot·t:tlecél' a. sua al'- _ · 
gümentação. · _ · 

. \ 1eái i;esp1nriei· i~o. riÜJjr~ coÜegâ; s~m 
qnebri< de~se s _: ~ rttimento de . <i ntiga <~miz:üle, 
fJI!_e, está certo, ha de perdtlra,r-. . 

P.lide n:ffit·il1a_r · coin ·· Orgulho qil!l ~jám,àis ·. 
faltou a mi1 rlevei' cívico; ja:ma.is creon em- ·. 
bar aços, ;i: Republica. · · 
·._ Us,ando hontem da p:~lavri.t para 'urna ex~ 
pncaçã:> pessoal , .IJão fez . mais ilo que 
obsér:Var a pt\IXB que a tolet•ancia do hon
rado e. illusti'e Pt'esidente da Camúa 'tem 
cs~abelecidÓ. · ' _ . .· __ · . · · · · ·. 

. E~ tl_e esti·~rih~t',< Qh·7~r·.v~ _o .6i•;1d•Jl'! .,guê- . 

.mstament(l , aqi.H~llcs . que p(\o podem f:Lzeeo 
hist-Ji'ícd .das (liscus~õe~ - . ri()s~ii ·ràsa, porque 
ncrii. s~mpre pqniia.rieceí·am .a<111i;_ sejani 1ó~ 
prit'i\e~ro~ :.qeva.r1~ar reçla.mações contra a 
nobre ti liot1cst<~ r.olee<iHcia da Mesa. 
' R.C~j)Ó~deqdó a ~~ia ~p~i:te. . da > St... Costa 
J1inior, fJtz ,que pão esta. talliançlo eai'apnç.i\. 
)J,f!.L'.'l- pçss.o1!- ;~.lgun:w, ; ~stâ ~Ül'\plesm~pte Ja~ 
zcn;,Lp a S\la dj}fes<,t . . Pi.t'éÍt;,por~"n, em des:... 
eqci;~,rgo d.e su:.\· çoi1scjencia, 'que todas as 
ver.~s que, . Jalf,a . ás -!le3sões , justifica,. 
semtwe a! sua ausenç:ia. Não é, portanto, um 
desertordostt'abalhos legi:;btiyos. . . , 

Po1:issci, d:.Je~1-lhe q~o o {iÔbre-.Dój:liltádo 
pela Bahia ó' tomassc p;ira e.xemj:>lo daq uélles . 
q(io protelain ris _discusi:lQiis nesta c 'asa , per-. 
tm·b~tndo a inàt•ch:1 reguli~rdos negocios d[l; 
Republic:._ 1!: quando assim fo$si\ pensa o 
orador; a. pl'otelação :ás vezes, é uma arma 
nobre de que as minorias se val~m ixn•a snf-
focar o despotisino dos governos ab~olutos, 
Haja vist<t a attitude pli~ t·[oticri. ~1.b~egasla 
da banc:tda ii'landeza no seio do parlailiento 
inglez, quando ella sé li:i.tia ilela ihdepert
dencia de sua patria. 

Úsim, cntemic o orador que e muÜas 
vezes neccssat·io alongar uina rli$eus:são pará 
qne o Govei·üo tCJíliá tempo. ,de refléctri· ç 
iJQ,o commett.« ac to.> precÍJlitados, como o da 
assignatu!·a do contracto. rlas . estradas de 
ferro, que é nm<t vet•thtdeira mailch(l, pa.ra rL 
Republica. 

O or,tdor, quando usou da palávra, refe~ 
riu-se a uni assumpto que empolgava t_oda a 
attenção publica e delle nã.o so atfastou uma.. 
só Iinlla. 



SEsslÓ ÊM 7 DE AGOSTO DE 1901 91 
I ' 

. .. As observaÇões do Sé •. Scn,l)ra foram, pois, 
desc<LbHas: · · :. . · . 

- PRIMErRA PARTE DA ·ou.DElvi DO DIA 

. Póde diZ 'lr 1 .~am a mcsnn oiortn3nci<L, ma.; ~~ a11nt1nciada a coiltinuaç[o da discns ;ão 
Com a mesma. . since.l'itla.de do_ .. t J•ibu•w · l'O- unica da. emenda. do . Senado 'a.o projecto 
.mano· : . juro· q1,1e ·1;cnlío ctmlpt•üfo o mJn n. 15 A c 1 [1 B, cJ.cst<i a nno, qUe fixa; a fot•ça, 
dever ! ( Muito vem, muito bem · o orador é ita.va1 para ·o exeecicio r! e !90::l. . · · 
múito feli q_iladà pelos seu$ coltegas'.) . . · 
. Gorp.pareceram.JÍ1:1ÍS os Srs. ui;bano Sri:n: o () St~. Presidente- Tem à. pa-
to.;; , Albuqqcrque . Serrj0, · GaiJriei· S:1.l<radb, l.<LVTa o Sr. Hc n~·i• tu e La.gdeo. . · 
Artht!l' Le.ltios, · AhtonióH:tstos, I.ndio llo"'Hh•: 

\Ztl, Serzedello Corl'êlt, .. Lt1iZ -Dôffiin'gucs, . o . sa.~~ 1-lenr~-(.UC L~gden :vae 
•José Euzebio, .Ciinlta M<i l'tins Anizio fie hojJ -conclu il; ,,o:; ohsel'v~~ç()es· já iQjciadas h1L . 

Abi·,eu ~ João Oayo.~o, Joaquini Ptl'ei,' Thon'l".:tz dias solJí•e o pi•ojecto em disc,Issãd. . . 
J\Céioly, V:irgi.l!o Brig ido, Joã-o Lopes, , F)'.'lill- Va~to é o camrio . de · -observações, ·inriu- _. 
cts:o d~ St~, Aug_nsto .. Sevel'O, . Pereira Reis~ -meros sã,o . os problemas a..g(lsolver, · quo,pdo 
Tl'lndade, Esmel.'aldino .Ban<).eira., , · Ar1wjo se tt·at:t de as:>ntúpto ,da n;Ltne0za . dac{tielle 
Góes, Arroxellas G:~ l vTI.o , Raymunclo .de i\11- que está em discussão. , . · ·- . · _ · 
J'a.nda,_ Fausto C:trdoso, C<tstl'o Rebello; Nei-- O ot•adoe não f<Leá divn.gações,entrará -logo 
v a: Mrl~OlJ, Tosta, , Angustt,> Fmnça, Paula no assurnptQ, pois que _p:.wa isso se a.ch<t.COlll - -
Guunaraes, Rodi'igu ~:> Lima, Toleutinu (los petentem(Jntc !1Pprcrelharlo ... Dirá. pl,'eliming.r- · 
S<1:ntos; Pi:nltnit•o J,miot•, J sé Ma1•ce llin.o, p.ie1~te que , conio repyeseiltai:t te da .· :t'(ação, 
Irweu l\faclmclo .• Nelson 1Le. Va;;concellos, os- ·sente vertladciea teisteza. c1uandci; lauçandq 
.cal' Godoy, . Ra nH~:wt·oso , .!3anus Franco Ju- suas vistas solH'C os p:üze:r da Europa· e 
nior, Ahres ué Ht•ito, Custod i o Co-elho Pe- mesmo tia. i\Jri'c't•ica, vé 03 . progressos que 
r eira Lima.,. Cili veil•tt Figveí icdu , y 1·a..1icisco todos os ·cJ ias se opeea.l11 nn: mal'inha· de 
Ve)ga; Monteh·o. de Bat•i·os, Mon teiJ·o da Sil- g uert•a de todos aqueltes -pa.izos, ' aó passg 
·veii'':• Bueuo.tl.e Pa,iv:.t, L;t11<lulpJ.to de Ma.- que oü' ,nosso nada se faz ncsse ~seh ~ltlo : . :-
gaJha.es, Ma~10el FulgcHcio, N6g ueiea,.Tun.iór; Passa a.· tt·a..t~tl' dcL parte do · tll:SCill'ilO do · 
Roclolpho P:.dxão, Cost:t Jtini<,H', . Ji:(lmiltH.ÍO S't·. Pet•eir·a Lima,, em que S. !<;x. apmi.ta eis 
clq, Fonseca, Luiz · Piui,. Az.oveclo Mu.rqutJs, inconvciüentes da d(recç[o dos postos n.üli~ 

.Ara:ujo Cintl'a, Qvlilio ALr:.Mltcs, ··Beuetlicto tat·e.~ não serem dados a c i vis, · 
cte Spuza, Linclolpho Sel','a. , ~ Xaviú _1lo Vrdle, (O S1·. Presidente pecl'o- ao ·orador para in
Alencar Güimúãcs, Barbosa Linm, .MarÇal ten·omper o seu cliscw·so, afim de se p1·ocede1_· 
Es~obar, ·om·mano H~sslocher;Victorino M6n:- â vptaçlÍO da ·s matei--ias ef!ce·r:radas.) 
t cn·o o Campos Cal'~ier.. · · · · · · 

- · · · · O Sr. Presh:iente - Havetl.do tu~ 
Dei'xa.m de ccimpÚec3l' com cai.ts:t parti- 1úero legal, vàe-.. w , p.rocrâe+' ás V:ota9õe.; q;~.s _ 

cip1L'la os Sr,;. Git-.;tão çla Cunh<t . . José Boiteux, · ma t eria<; que se acham sob1;e a.: Mesa; · 
Sá ,Peixot o·,_ Pedt•o Cheemont, Soat•es Nelva, · · · 
Silva Mal'iz ,' Gomc.>dc · Mu.ti;os, Malaquia~ Peço a..os nobecsDepnÚdos que occtrpem as 
Gonçalves. Est.;.LCio Coimbr .. t, Elpidio Fig.n61 - suas cadeira:> . · 
redo, Fi'n. nei:sco ~ollrê, Vergnc d~ Abreu, E' a nnu ncüda a votação do requerimento 
-.Marc.olino· Moura, Diooy~io Ccrqu<'ira, . Celso tlo se. Julio de Mello e outl'Os, offel'ecido na 
dos Reis, &Mnpaio J?erraz, Mar tinho Campo;. sessão de 1 de ttgosto col'l'ente, cujo teor é 0 
Silva.. Castt·o, Pet·eira dos Santos, R:tt1gel seguinte : · 
Peiltana., Estevüo Lobo, Vil'iato Tvla~car·enltas, 
Penidô }".J.llío , Neccsio 1\wares, Sil.vciea « Requeiro q_ue , por in terrile!lln da Mesa, 
Drummoilã , Arthul' ·Torres, Mira.ndõ;L . Azo- ,;c peçam <VJ Govm· no as seguintes informa
vedo, Gustavo- Gorloy, Domingues de Castr o, çõe~ ; 
,Dino Eueno, V a.! ois de Cctstro, Pauliuo I. o Si E'1 e\acb que se acha. contract:J,:do . 
Cál'los, Al feeclo IWis,X.a d m· rl e Almeida, An- com a conipanhía G1·eo.t \ Yeslent o a.rPencla.
gelo Pinheiro, Pinto da . nocha c Ca~siano llo menta cla.s e:;tt•ada;,; tle fcrt•o elo Recife ao 
Nascimento. S. Franci~co, Sul tle PoenambtÍco c · ou-

E sem cansa os SPs. Guellellm Motu•ã,o, tl'aS; 
·Eloy de Souza; Joã.p Vieira, Sylviu Romcl'D, 2. o No caso aflirmati\'O, que st~jam envia
. Eduardo Ramos , Sá Freiec, An tonino Fia lho, da.,; ;í. Camara, cópias tias p_eop:)flta.s apt•esen· 
Lourenço Baptistá, Joaquim Bl'cves, Jos<; ta . .das ntt Sec:ctaria ela lmlu;teia, para . o_ 
Bonif~io, .João Luiz, Fl'ancisco Sa..llcs. La· arrendamento dcLS referidas estr_adas. : 
mounier Godofeedo·, Antonio Z:wha.rias,. L:.t-
martine, Moreira da Silva, .Joaquim Alvaro, O §r .• J u.lio de Mello (pela onlem) 
Hermenegilclo de Moraes, .loã.o Candido, Ri- -St·. Pt'esillerite, conside t•o o l'ilquel'imeilto, 
vadavüt Cot·eôtt e Ameliao.o Bal'bvsa. qun apl'CS~qtei em, meq norne e no da !Jan~ 
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cada a que tenho a honra de pertencei'. pra- N. 135~1901 . , 
judica:do. As informações que nella são pedi~ Crea estações_ 11_~eteo1·ologicas de 2a classe, an.d~. 
das .i á foram publicadas. no Dim·io 0/ficial de, logas os que funccionam ein. A-racajit. e baYm: 
3 tlo corrente. . . -- do -Rio· Grande. do Sul-, nas: cidades 'cl_e Be- -. 

J>eço, poi'tailto, a v: E_x.. se -.digne. consul~ ·- lé1it;F'o1·tâléza ·e FloJ·ianQpolis, ·e: dd outras _ 
tar <t _Caniara sobre se córúente ná retirada . P1'0Videncias. _: . . - . . -

. -do m~nio . rei1i10rimento. - · .. · .C'ensid~l;a~do (}s\~portante~ 8-erviços ·que 
Consultada.. a CanÚtr~; - é concedida a r.êü-. já.pt•e3tani a~estações metcorologiça;s··a ~cargo ._ 

ra~a pêdida·. ' · ·_ -. '· . · da Directoria de Me~e:>rologi~ da Ca1~ta Mil-
. . - rili.ma, errrais, _que sem ,atigmento da dt~s-

Em segtiida ::é sem debate ·appr()vada a peza, pQde-se fixat~- Dfficialménte 6 serviço já 
r edacção.fin<tl dó .pt·ojecto n. 129, de . l9Ql, conseg~do; qú~ e)n-grànM part'e é feito 0f,., 
para ser en,•iado ao ·senado·. - · - ficiozamente, como: perigo de: cess:.t1L impr.e-:- , 

· · v:istàffiente por · Il:réros ·-JJ?,ot)v:oS - pessoaes~ 
: .0 ; Sr; Driciô_ Filho ( péa. 01·dem ) imposstvet·ae evitar seni. qlJ~ o - ~er-v-iÇo ·te- · 

· Si'. Presidente, · peço à_ v: Ex., não ~ó - ~_haorgànizitçã.o)·egal. .. . •- · 
usando · do dir\)itb que meeonfer·e . o R~i- .·· o Congresso Nacional. decreta: . , . . . 

'l .tHinto; coma tambern do de se'r opposionistá, -.A,J:t. , l. o Fi-caüi : creada.s estaçõiB meteoro lo: ·· 
ma ode vm'ifi.cú ·a votaç,'io que. acabi;t de ·ser gioas de 2a clas:>e,analogas <ts que funccionam: 
feitl, para que nos. certifiquemos si ha· ott ·orn:· Ar·acajú e· bart•à doRio Grande-do Sti1, -.nas 
não ha 1m mero na C,amara, · cidades de Belém, Fortaleza e Floriano_polis. 

·. . Art. 2. 0 As est;tçlias de 2"- ·ordem _ficãi'ão . o Sr. Presldenie ~ Votaram .à a cargo_ dos ,CO~ffia!J-dantes -·d~s , Escol.as qe 
favor H6 Srs. 'Dep].Itados e contra 3 ; total ;- - Ap:r:e~dtzes Marrnhmros,_ e. e?1. ~la . falta . a(,)S 

· 119; · · capnaes dos portos, _ -q~te dtr1gu:ao . o· -_pessoal _ 
pel'Ümcmlt'e~ás mesmas, corfforme_ a tabella 
·atinexa. ' -_ · - · · · Sã;o lidos, julgados_,_ objecto de delibera-

ção os seguif!.tes - - -
"" ' .'\ 

.. -,PRQJECTOS _ / 

-_ AI't . 3. 0 -Ficam creadas; arinexas âs citpí · 
tanias dos portos, estações pluviometricas 
analogas ás - exil~tenfus em; Manáo_s, S. Luiz, 
Paráhyba1 Nat_al, Jaragúá, ·'Bahia Victoria,· 

:. :N. -1 __ 34 ...:_ _lfJOi . • _ _ Santos, l?aranaguá, Porló ~ - Alêgre,' Jta:qui; 
Ladaria, Cuyabá e I>ai·nahiba. _ · . . 

· · · · · · · · ·· Art . 4. 0 A Estação Central de Meteorolo- · 
Suspende a e[recuÇcío do ·-dedreto ·n. 4.111, de gia ser<Uotada com 4 esücion~rios e -2 'au-

31. de jucho de 1901,-relativo .ao an·enda, xiliares ; a_s estações de 2 .. ordem com um 
mento das est1·ada~ de fen·o Sul :de 'Per~_- ·estacion·ario e um atixil-iar, ·e as estaçiões 'plu
nambuco, Recife a S. F1·áncisco 11 outras, ate viometricas com um auxiliar, · . - . · -
que o Congresso vote umá lei de tarifas pro- Art. _ 5. « os vencimentog !lo pessoal . dê\ . 
vis_orias pam o-s p1·oductos nacion.àe~ . Directoria de Meteorologia {3 dos estaciona-

- rios e auxiliares das estações Central, de se-
Q _.Gong·resso Nacümal decrela : -. gunda ordeni e pluviametricas serao os inar-
Art. 1. ° Fica suspens:t a execução :ao - cados ll i:l-· tàbella annexa., assim como -de ac

.decreto n . -_4 .1 U, d"e 31 de julho de l 901, cordo com a -mesma ta bella -será. votada a 
relativo ao arrendamento das estradas de distribuição das verQas orçamentaria~ para 
ferró do Recife a S. Francisco, Sul de Pe.r- é\ Directoria de Meteorologia. ' .-;· . . · -· · 
nambuco, ramal de Glicerio á cidade da Art. 6. o. O Governo - eu tender ... .se-ha com 
União, Conde d'Eu, Natal a Nova Cruz, Cen- o gov_ernado1' de -~rgipe, n~ sent_id'o de lhe 
tral de Alagôas , e Paulo Affiinso, até que o ser cedida a estaçao «A'ffierlCo Stlvado», lle. 
Congresso Nacional vote uma lei d~ tarifas Aracajú, que passará a pertencer ao quadro -
provisorias para os pr_oductos ~acionaes. das estações da União. . 

Aet. 7. o Aos actuaes terceiros estaciona
Art. 2 .° Ficam revogadas as disposições rios das· estações de Florianopolis e Rio 

em contrario. Grande do Sul serão conservados os venci-
Sala das sessões, 5 de agosto de l9Jl.- mentos de 960$ arinnaes, que percebem, em

~Comelio da Fonseca.-:-J. Mo1·eira Alves.- bora passem á classificação de auxiliares,até 
Ermirio Coutinho.-Jt1lio- de Mello.-Pedro serem promovidos. - - .. -_ 
Pernambuco.-Teixeim de Sá,:_ Cdlso de Art. 8 .0 -Revogam-se as disposi<:;.ões em 
Souza.- Affonso Costa.-Pe1·eira de Lyra.- contrario. 
Esmeraldino Bandeira:.-B,·ir;iQ Fillw.- -A' Sala· das sessões, 5 d.e ;~.gotJto de l?Ol..-:; 
O()mm~:>;~ã.o rle <J:rr;am.ento~ .4-.úpuetQ Sf.'ii~rP.< 
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DÍRECTÓRÍA. 
,> DE 

METEOROLOGIA _ 

1- 'diré~to~ .. : ~, .-~~ -;· . : -~ .. >~ ~ ~ · ~ -- ... · · 
3 ·ajudantes . ,:, .. :....... · 

·1_ eScrevente ........ '" . 800$ ·· 400$ 
_ ~L sérve.nte_. .. ; ·; . ·: ..... ·. · .. · 840$ 
· - EstàÇ~á- C~"pttal·;; .. : .-. : ... ' . ·- ·· 
·• 4 .·estacionarios.; .. :_; .. ~ · :4 :-800$ _2 :400$ · 

2 -. auxl.Iia:res . : . . , .... ::. 1:200$ 
_ Estáção BéléJD .... ... ; • 
•l . :eucarrega4o . . : ...... . 
l estacionaria ..... ; . ~ .. 1:200$ · 600$ 
1 .al!xiliar . : ·. ·. . . . . . . . . . . 600$ ' 

-Es'tação Fortaleza ..... . 
_ l éncarríjgado ....•... : . 
) esi(_<tcionai>ió . : .. ; . ~ .. • . · 1 :.f200$ 
1 áqxlliar : ......... :. . . ...,- , _ 
Estação Ai'acajú: ·. ; . ; ; , . , ·.:... 

·-
600$ 
600$ 

L:6.00$ 
1:800$ 

. 36_0$ . 

I encª'rregado. , ; ....... ~ -
1 ~stacionar~o -...... .. -... - I :200$ 

·. -- :.360$ . 
.. 900$ : ·.-

1 auxiliai:· . . ....... · . ... . . . 600$ 
Estação Florianopolis ... · 

. 1 enc;J;rregado .. ; ...... . 
1 estacjonario~ ......... 1:200$ 

·. I · a;uxiliar . ·' · ....... , . , . 

·- " · 

EataÇão Rio · Gra,nde do 
·· sul ~ .. ::>.:; .. ... _ ..... : 
l encarregado •. . ... . .. -. 

· 1 estàcioila<•io ... . : :. . ... . i:200$ ··. 600$ 
I iJ.uxiliar-• .- •.......•. ';-; _ - :, -.600$ 
14 ~ cstações . pluvlometri~ · 

cas ..... • .. .. ; ... -~ . ; ...... .. 
14 auxiliar~s . : .. ....... · . 5:040$ 

. 360$ . 

--.360$ 

. it4Q$ _5:000$ 1: 000$ 17-;000$ 

· ·· : 

1-20$ .-. 

120$ • 

. 120$ . 

... 

. 120$ .-. 

\ 

Bolnmas ....•.. . _._ .• . . -1-l:-600- $ -1-0-;8_8_0$- :1 ·---"--5-.:--2-~9-$11,680$ -5,0<!0$ -:l ,ooof Í7~ 

Total. .........•..••. . 52 :360$000 
. Despe~~ actuai: ..•. : .. · 53 : 139$000 
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N. 136- I901 dezembr·o de ·1897, se a lei n . 478, dé 9 de 
compol'i.L de: 

-E stabelece qtte os m est1·es e con t.ra.·mestres dos , 
a1·senaes da R epubl·ic(( r;o nti.mtarcío a pc; ·ce
ber, mesmo clepo·is ile-prom.o·vi,_clos, a grati,
ficaçcío: acldicional ele 20 . 0 ( 0 sob·re ~etts •t,en-

. Cimen~os, concedida ao t,empo ·em que servi
.. 1·am como ope1:m;ios, · ·· 

Classes ele offiáa.es m arúiltei1 ·os 

12 mestl'es-sargcritos ajudantes·. 
30 contr·a.-mestrG§- 1•• s<u·gentos. 
.60 g\1ard iãos::-2•• sa._rgentos . . · 

~. ,.· 

O Çongre8so ~a~io~al i·c~ol~e: Classe de fi ei"$ 

12 fieis de 1" ~tasse-sàrgéntes-a.judantes . 
18 fieis .tle 2"; classe-J os ·sargentos .. 

·50 fieis de 2" classe-2~· S<"!.l'gentos. 

Classe - ~e en(.et·mei?·os 

Art. 1 •·. Os mestees e· contJ·a.-rncstras tlos· 
<Lrsenaes da Republi c<L dos Estados Uuidos dó 
Brozil continuárão n. perceber, mesmo deyJois 
de promovidos, a gratific<Lção addicional t).o 
20 °/ 0 sobre seu~ · vcnciiríent\)S ,que lhes tenha_ 
>!id o conceclida. ao tqmpo, oni quo serviran'l . Í2 e·nrermoieos de ·1 a . classc~sahentos-aju· : 

·· cómo opel;Mibs . . · · · ·· · · · da n tos . · . 
. Art. 2• . Revogam-se as . disposiç,õos em l i3 cnCermeit·os de 2a classe-I "• _sargentos. 

, contrario. ~ . ·' 50 .. enft.H'lHeiros ·de .:1" clas:ic ....:2•• ·s<tt'gentos . 
Sala rhts ses ;õs, cm·2 tle agosto de 1901 . 

- H enl"iqu,e Lagden - Ir ine·u Machado . -
A' Commissão de Orçamento . 

N. i:~7- I90J · ,,· 
Estabelece que os opemrios ··aos:· Arsdnaés de 

Ma1·inha e Gtte1TC\ ela Republica e os de 
todas ás. officinas dos Estados, qtte fm·em 
)J?'amovidos aos log.m:es de cont?-a-mest?'e· e 
mest!f!, ·sereia ad?itittidos a co?it,·ibttir pa1·a 
nionWpio dos funccionm·ios publicas, mio 
lhes sendo appticavel Q ·rwt; 37 · da l"ei 

· n. 490,'de 16 de · setembrO de 1897 

. O Congresso Nacional resolve:· 
Art. 1 . o Os opel'arios dos Ar.:;en:tes de 

Marinita e · Guet'l'<L d<L Republjca e os· de. 
tQdas -as .offl.cinas dos Estados, . que Jb!'em 
promovidos aos lagares de contea-rnestre· e 
mestre, sêr-ão admi ttidos <L con t"ribult· }Jara 
o mo1Hepio d0s funccionarios publicas, nã.o 
lhes SBildo · applica vel o art. 37 da lei 
n. 4 ~~\ .. ~.:~ 16 de setembro de 1897, 

At·~ . ~ . • Rm ogmn-se as disposições em 
contre.<·:o. . 

·sala G<>s oossõBS, 2 de agosto de HJCiJ . - . 
Hem·iq~;e L agden. - Irinett :Mp,cftaclo. - .(\.' 
Co!llQlissão de Orçathento . 

N . 138-1901 

Reo1·yani::;a o quad~·o do r.m:po de o(ficiaes 
· inferiores da Armada · 

O Congresso Nacional resolve: · 
A-rt. 1.• Fíca.m revog-ados os arts . 2•, 39,· 

4?., 5°, 6•, 7• e 8° do regulament:J annexo ao 
decreto n. 3.234, de 17 d'e março de 1899 . 

Art. 2•. O novo quadro do .corpo de offi.
.ciaos inferiores da. Arn?-itcla, de accordo com 

-Classe r.le esc·reuentes · 

t·~ escJ'eventes rle. I" clns.>e-sÇJ.L'gentolil aju-
. · dan~es. · . . . , .· ,- · · 

15 cscl'évente~ de . 2a ,élass.e-1 ~· . sàrgentos. 
30 esceeveates do ;:a cla.sse- 2•• aa.~·gen.tos_. 

Classe de m·titkes 

12 carpinteil·os~cali1fatcs de I" classe..:,sar
gcntos-ajudantcs . 

1.4· cúpinteiros-cabfates de 2• classé.. -
1•• sai·gento.>. . _ 

15 ca.rpintoit'os-cala1'ates· ile :'l• .classe - . 
2°1i sargcnt9s . ~. ~ .,. . 

_3· seeealheiros ele I" -daS.'lll-S<~I'geil tos aju-
dantes . . · 

6 senalhei !'OS de .2" classe-I o, sa.rgen tos. 
10 serralhcü·os de 3" :cla.ssc- 2"; .saegenfos. 
3 .ca.llleiroit·os de I• cl<tJse-sarge nL0s aju-
. chwtes. - ·. 

5 caldcireiL'OS .de 2" classe -I ó, sa.ro-entos. 
7 é<tld.[t•ci"J·os de 3" _c1as.m- 2°• sargentos . 
4 a.rmciros de l"' classe - sa.'1•gõntos · aju-

-dantes . · 4 

9 armeiros de 2" chtSse-l"' Sitl'gcnl;os . 
lO ai'lllllÍl'Os de 3" clasde- 2"5 siiJ·gen tos. 

AÍ·t . 3.° Ficttlil aggt'Cg<LUOS á · ]a· ~lctsse 
todos: os arLifiços que fol'am rcfrct:ixados da ' 
mcsm,'l. classe, por elfeito do art. 6 do re.
gulamento em vigor, como· se praticay,a iw 
regimcn anterior ~w decretG u . 3 .234, de 
17 de mar·ço de 1899. 

Art . 4." Ficam igualmente de ora avante 
reintegl'ados·no post:J de 1 • sargento, addi- ~ 
dos á 2"' classe, creada pela ;)l'esente lei, .os 
enfermeit·os na vaes que daquelle posto.foram· 
peivados por ct.feBos do <Lrt . 4• do mesmo 
t1egu1amen to. 

A11t · 5. o- Para a class ificação do .pessoal no 
novo quaclro elos officiaes infuriot'es da ar
mada., o Governo terá, em vista aproveitar 



- ~-~~ ' clas~~s· s~p~riore~ os se;,ventuafios dó 
~q~_dro· ~c-~u~t <Ne ''fl9~}:~1;er~:r :·f.~v~l~1'o ': ~~: 
1-ll()~'~ê a. ptid?es _P.ro~s,nonJ!;~_s_, s~I)'l pr.~J ug I C~ I' , 
porém,· -aquelfa-.> que '·dessas classes iu1 ·:.ml 
_pt•ivâdos ' ~~lo · ~l:Jêf~to ·· -f! e· ! 1 ·· de -~ núri:o 
do 1 8~9 .-___ .. _,, . •· · :· -·· :· __ ••· _ _, __ ' ··- · :, _ 
_ "·Art: · 6." Todos os officlaes inferiores da . 
· arm;Lda! gôsà.~;~o qas_ ·váA&âgeM · e . r~i1Hi):~ 
é in ·vigor· -ua miJ.Jinha _e gú~~aa:r~q c"ritrii · Si 
a pre&éCJenCii hiilítar' ~d_ê' ;ti#irdÔ cotil a '''aiJ: 
tiguüíade pós postos''re~p_ec~íiros. · · · ' · 
· -A:rL ·7•0 "'Ü.> ·verléinielifus ao$.-offi.cíaea in: 
feriores d;x ~ arnúl.(Ji saó:···as· 'jriesrnils>4iJ. lei 
n ~ 304" d'e' m· ae-· eutüJu·ó dó 1895 .- êonti: 

-nuan<fo -~ro. Yigó'r ~.<i' observaçõe.~ éii.l~ a:c-óíQ.
p<tnhâ_\iam ií ··~âbJUá tl,hoe~<!< - ~o · qecr~tõ 

- :.:L2S4, <ra 11 ~~ - riiarÇp dé' ' lS9Q. · ·. __ • _· • · 
-Mt: 8. • Pàra a exécliÇãc/ dii presentwlei; 

o Qóyerno i'lléldirá' ·no ·tüt'Ltl;ó orçãirie'ntci ·a 
. mesriu:t verba que· déspe;ii.4ia 'com -- () li,htigo 

corpo ile. ôfJ).Ciae3 mariiíJieh•o_s · e !Jrig~tdas de 
artífices êsm;eventes;· . enfet·meiros e· . fieis; 
<Lnt~do Mere~o · n. 3.~4. dê-17 de m·Ú;Ço 
de 1899. " · ·· · · · · · · •· 

, 1.' I 

calafates f[ue 
ficaram ag
gregat(qs âl ã 
classe com _a 
r c o l"'anii;a;. -
ção 'd~ qua
qro, de _ a;c~ 

- corda com ' ·a -
pra's~nt~' pf!o~ 

. ·pos.&a:'.·:·. )'.' .. 
I d .e· m;· idem 
· 'pri.ra - pa&ã
mento •a:

0

20 
e nferm'eiros 
ét ue dã"ve-r:ãp 
fic(.Lr , a.ggre- -
gados · éj; · 2~ 
c[a.Ssê tfó !lO: . 
vo qnadrq, . 
nct r<\zão ., de 
lO$ mcnsaes .. 
acada um;por 
ter em .s.ido 

1 1 0~00 
; · ~"· .- ' . .. 

-· ·úi';'' 9 . ~ Re-voga.ni-~c a,s dispo!iqõ_es 'em · 
contrario. · - . -~ ·. · · · .. ' · -- --: . -_ -

nomeados an
tes do·:-: de-

. ereto :n.3.1234, . 
de 17 'de m ar-, 
ço· de- 1899, 
com o posto 
de 1 o sargen- . 
tá c de ~c-~ r- _ 
dó' COm''o··nó
vo pt;oj~êto.; 

Salail_.;tíl sessões,em 2 de agosto de l 90L__:_ 
_ H~nri.qu~ -- La.gderi.-.c...::.. Irin'é:u - Machado.-- · 

.. . •.: ; ,.: ;·. ... 

_ TabeUa denwnskat~va 

Despeza 

.A. q.ês_pépder-eê · 
cóm -. ·70 sar;.i 
·gentos ' kju
daiites, per
cebendo cad<~ 
um' -6 •soliio 
me n:·s_a r de 
100$; ' dé ' ac
côrd.o côrir a, 
presen~epro
posta.: ..... 

Idem coii:1 115 --
1 os sal'gentos 
p e r co.bendo 
eada tiiú. ' o 
soldo mcmsal 
de 9Q$ooo ... 

' Idem com · 232 
2o•satgentôs, 
p e ~· peb.enuo 
~ada ·-úm 'o 
soldo mensal de so$ooo. - ~-· . 

DiffereJlça· de 
soldo â razão 
de 10$ men
saes a. cada 
um. do,s ·· 11 
c a.rpinteii·os 

_7 : 000$000. . 

10:'350$000 

18::360$000 .. : _•. 

Annual -
t, , ._ 

8~:ü_~QOO 

• ,>i.·"•, • •• 

Totu.l. ... 

Quantia que _ o 
Governo de!!· 
pen4Ja .êo-in -
.o ;tntigo-cor-.. 
po a:e· ~ otli-._
ciaes · · mai\i-
l)hefeos -p~ra 
o pa·gamento 
de soldos an
te.> ·do decre
to n. 3.2:34o, 
del7 de rriar
ço de l-899 
( Orçamento· 

200"000 --~ . - . 

de 1899) .. .... - l04d00$000 
Idem, -idem - - · 

com- o pes-
soal das --bri" · 
gadas 4e ar· 
tifices, fieis, 
e s·àeventes 
e - enferiner" 
ros na.vaes; . . 366:1M$000 · 

Total.. . . . 
DeduzinQ.o-~e .. 

95 

~=10.0$000 
-- -~ ~-·---

43f: 6~o$ooo . 
. ..:. . ... . 

470:560$000 
43~:640$000 
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RealiZl-se a S!l
guinte eco-
nomia.. ... . 35:920$000 
-A' Commissão de M<\l'inha e Guerra . 

· N. 139-1901 

. Estabelece q1le as etapas ao~ otfi.cia~s do _exer
. · cito e ·da · w·mada ·nunca se1·á m(ei"WI" a 

f $400, qualquà que_.seja a· _quam.içtí~ .a que 
pertençain, salvas as excepções da let . 

O Congresso Nacional resolve:·· · . · 
Art. ·1.0 A etapa dos .officiaes do e:;:crcito e 

da armada, a que se refere a lei n. 247, de 
15 de dezembro de 189.f, nunqit será inferior 

~<L l $400, q uàlq uer que' seja a gu;wnição _a 
que os mesmos pertençam; salva a excepçao 
contida no art. 1_7-'da lei n. 746, de 29 de 
dezembro de 1900, relativa aos-Estados do 
Par(L, Amazonas e MattoGrosso e outros que 

•em lei posterior forem c01~templados pelo 
Congresso. · 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con-
tra.rio. · . · 

Sala das sJssões , 31 de julho -lle 1901 .-He-. 
.t·eclia de Sá.~A' Commissão de Orçamento. 

N. i40- 1901 

ReStavele_ce os .venc'imen·tos Llo chefe. do estado
. maim· general da m·mada, de qu·e t1·ata a 

tabella n. 11, que qcompanho'tt o decreto · 
~~- 389., de.13 de junho de 1891, e torna esta 
disposiç{{.o. extensiva ao çhe(e do: es.lddo-mw:or 
do eail:wcito; .. . 

·O Congresso Nacionali'esolve: 
.. Art. 1.° Ficam restabelecidos os venci
mentos do chefe do estado-maior general da 

.armada,. de que trata ;t· tabella. n . 11, que 
acompanhou-o decreto n .' 389, de 13_dejunho 
de· 1891. 

Pa.ragmpho unico. Ao chefe do estado
maior do exercito fica extensiva esta dis-
posiçãq. · · · 

:. Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala -. das sessõe.3, 31 de julho de 1901. --:
H e1·edia de Sá. 

A' Con;}missão de Marinha c Guer1·a. 

· · N. 141-1901 . 

Dete1'mÍ11.a que o .Governo a.pr~s<?nte; na pro
x ima sessao legislativa, o balanço dÇts re
ceitas e despe; as. publicas, compreherÍdendo 
todos os exet·cicios poste1"i01·es ao u ltimo bel
lanço publicado, podendo clespende1· até 
30 :000$000 e11i gratificações ao p essoal in
cwnbiclo deste se1··viço 

O Cong.r•esso nacionalresol ve : 
Art. 1. o O Governo apeesentará na pro

xim~ s~~são legislat iva o balanço das re-, 

cci t as e dospezas public<ts, coíuprehendendo 
touos os exercícios posteriores ao ultimo ba
lanço publicado. Fica autorizado a despender 
até a quantia de :-30:000$000, em gratificações 
ao p·essoal incumbido deste serviço. · · 
· Art. 2. o Revog~m -se as disposições · em 
contrario. -Alfredo Varella. ~Barbosa Linia; 

Os amigos sinceros do actual- sys~ema pré
cisam.:sem-demora sair da critica situação 
de penoso constrangimento om qúo se acham, 
const(l.ntem!}nto accusados de in fieis na appli
cação-do> pr1ncipios quo mais· precodtz~ vam. 

Clamando contm a -desidia ·e abandono das.
cousas publicas, correntes no tempo do lliJ.- · 
perio;devor<tdo lentamente pela. politicagem, ' : 
pl'eo-aram annos e .annos . a necessidade de . 
ostabelccee-sc um rcgimcn muito mais c:Ie 
accordo com as terminantes reclamações Iia
ciona.es, que exigiam uma .aus_tera rl}forma 
da administração. Deposta a monaechia, po
dei' em parte irresponsavel, em ·partc de -res
ponsabilidade illusoria, fundam os revolu
cional'ios um outeo, segundo o .plano de ·ha· 
muito apontado como o mais convenienté. e ·. 
etlicaz para o effeito de tornar essa re3ponsa- =' 
bilidade, de vã que era, ctfectiva em toda a 

·extensão du. llierarchia politic~ : proclama- se .· 
a lei-magna que veiu codificar os preceitos 
regene1·a.dores da e.::cola rcpüblicana e rea
lizar os de.>ignios patrio~icos, o b.jecto a,té ahi 
elo activissima propa,garrda. .. ·. . · 

Quando, no entrótan to,. suppunham os bra
zilejros ficara supprimido o ar-hitri.o em um
dos maiS's'érios departamentos da gov:et•naÇã.o 
publica-o emprego dos din~eiros nacionaes 
-verifica~se que é let.tr;qnor'ta o dispositivo 
do art. 34, n. l, in fine 'da carta 'de 24 dc.fe
vereiro, aquelle cuja doutrina é cardealís .. 
sima na ingenua pratica do systema c1ue 
adaptamos : o e.xame, pelo ramo cempetente 
do poder superior da Republicà, d<LS despezas. 
resultantes dos variós !-leryiços da U oíão . 

De modo que, ·após 81 annos de vida cha
mada constitucional c 12 de vida republi
cana, é com o voto do Congeesso que se 
destinam verbas diversas para attendel' aos 
differentes expedientes administrativos, mas 
é á revelia dos tiscaes da nação qu: .. ,· ellas se 
despendem_ e applicam ! 1 • • -

.Quer dizer que a Republica Brazileira, ·re
produz, nos humbracs do sec!J.lO XX, a mesma 
physionomia anormal, c1uanto a e~te aspcdo 
político, da malsinadissima realez<t absoluta, 
de fins do sec . XVIII;-dizemos, mantem a 
me;-;ma torv<t e mysteriosa dirocção do et•arios 
que nct l<rança tanto <tpressou o pavoroso 
ea.taclysmo de 17~[) ! ·· . 

Era de ü10to immcnso o abúso alli, como 
em toda a paeto . · 
· · O povo pagava impostos que haviam sido 
decretados mais ou menos regularmente· ; o 
medo, porém, per que tinham emprego, isto 
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escapava em a1Jsoluto ao seu exa.me, facili- cmnptant que já Golbert t:cmtar;:, supprimir 
tLtndo exces;,;os e malversõcs que vieram a no reinado de Luiz XIV, em pleno sc
cf'ear um estado de cousas insustentavel, culo XVII? t 
quanto intoleravel. . Diz Besson qu3 «qualquer que seja n.s 

O Parlamento de Rouen dizia ao Rei em organização do::~ poderes publicas, em um:.t 
julho d.e 1873: monarchia :.tbsoluta, como sob um regi-

«ÜS males chegaram ao auge e presagiam men represent'!!tivo, a gestão da fortuna. 
um e.:;pa.ntoso pol'vir. » · . do Estado o, ma.i::; particul:.trmentc, o em-

O successor· do g1·a.nde Turgot no ministe- prego dos reemsos a.nnuaes do quo o im~ 
rio tentou remedi<u·, m<tis debalde ; Necker po::~to retü·a da l'iquoz<b nacional, devem ficar · 
a. penas teve a satisí'açã.o de ra.sgar os véos sob a gnarda de uma vigila11to fiscalização, 
q_ue, desde tempo immemorial, recatavam a i:lob a garantia de uma conta,bilidade metho
administração das finanças aos olhos do tlicamente ordenc:úla.. Toda a. gestão reclama 
paiz. , . \um exame, todo mandato termina em uma 

Até esse tempo a. pereopção e emprego do westaç~ã.o de conttL::S. J~' este um principio 
producto elos imposto . .,, semolha.ntes a umn. geral quo governa,, com idontico rigor, as 
secreta alchimia,roclcn.vmn-se de uma. sombra fortunas pl'ivadas c n. administração dos di:
impcnctravel. nhcíros do Estado.» Juizo este ClUC coincide 

Por sua nature7a, a. matcria da~: :finanças com o do ab<:~lisado Candido Bttl)tista de Oli-
cra. occulta e repcUi:.l. a, luz. ~ veira,, á pagimL 42 do Systcma financial do 

Foi contr<.t o::Hes persis~entcs vexames c B1·a:il, ali<ls da.n1lo o nosso autor maior im
communs demasias do poder (não removidas portttncia ao caso: «Nos governos ~·opeesen
q_ual convinha, pela promptot retirada da- tativos o meio 1) oprio e efficaz do levar a. 
quclles dons ministroB), que a França se er- effcito a ncccssaria fiscalização sob1•e as ft. 
gueu indignada, sublimo na sua terrivet co- nança.s do Estado, o, por outra parto, o 
let>a, e sustentou luta,_ formidavel contra as unico congenia.l desse systema é a publi
resis·&oncias internas e externas · que se cidade obl'igatoria das contas do Thesomo, 
oppunlw.m aos seus inten:-!os renovadores. feita com regulal'idado e pela, fôrma pre~ 

Quasi todos os povos do occidonte, recebido script;1 pola lei, pu.ra o fim de serem suh-
o impulso da prestigiosa. nação latina, com- mottidas omwrtnnamontc a.o livro e compe· 
sumir.:tm boa parte das ciwegias civicas na tento exame dos ropeoscntantes da Nação: 
consecução do mc.:;mo ideal, rompendo no e (seja dito do passagem) é esta a misscío es
rcino lusitano o Brazil em 1820 o movimento pecid e a mais importante da rcprcscnto.ção 
reformista. nacional, quo ma.l cone.,pondor::t á, eontlança 

Nesse intento do impor diques ao dcspo- dos sou~ constituintes, si dla não desem
tismo financeiro~. a huma.nidade, conscia de penlnt religio::;a,mcnte tU.o sagrado dever.» 
qne era. mister prodigaliz<tr esforços, csper- Si isto a.ssim é, nos l\3gimcns <.L quo se re
dir;~ou immcnsos ca.be<l<Les, consumiu-se em rot•Jm essas autorid.ades, quo diremos na
guerra;-;, vm·Lou ondas do sangue, preferindo q_uoUe que se decla,ra gonuina.mento rcpubli
lmsc<n' um remcdio a, seu padecer a,tl'avés de cano? Govci"no tal é sobretudo um govorno 
mil perigosos tl'a.nsos inolmrr<tvnis, c tlei- t•csponsa.vcl; o, como lta de ser ello rospon
xar-sc devot·c.u• pcl<.t çilrconut do tLlHtHo inve· snvol, si desconhecermos <t gestão dos di~ 
tcra.do, que a o.~t.ava reduzindo. a. uma con- nltoiros puhlicos, mol<L o chave de tudo, si 
~=mmpçã•J cm·t<1 o infhllivcl,ta.l como fa.z o on- nno iiivm·mos conhecimo.nto da mnncira por 
fot•mo em dc:;espero,quo pl'ocUL'<L r·esoluto um quo SCl applicam ns dota,çõCl::l correspcn(tentcs 
desenlace aos mtüos tlUC cur·t.e, pL'ovoca.ndo <~ aos diversos S<n·viços, si não soubermos so 
crise prccm•sor<1 dtt morte irmnedit~l;a ou de houve pm·teit<.L cx.aCÇlãO 011 desleixo ou cr·imo, 
l'<.tpida. cura, cl'ise prc(edvol a,o lento ca.mi- no destino datlo 110 protlucto dos impostos·~ 
nha.1• para a miseria plly:::iologlca b pam o E que isco é o essencial, quem lm que o 
de todos os modos incvit<tvel a.nt1tquila.- ignoee, no mundo politico brazileiro? 
menta. Reunem-sc a.nnualmente os represe.nta.ntcs 

Pois ap(·,s as scycr;t:;; I i1;·õcf: <la. hi:::l;ol'ia., n votam os orçamentos, supponclo r1ue com 
a.pós hm·ripiln.ntes d.ramas sanguinolentos, Q enm.vr·ime11to de:.,;to devet• o principal. 1-m 
apóí! os arduos sn.cl'illcios pm::G.d.issimos, foi· obtevn, qu3 6 cortar o n.rbitrio dos govct•
tos principalmente om pi'ol de umn. melhor nantes, no quo respeita a. impostes c des
ord.em na rar.et1da pnhlicu., ci::: qtte nos vemo::: pc~;~s. De que vale, porúm, esta cá.utela, si 
com a.nnos dt'pois no mesmo sitio om qtlf\ lhes doixnm ütrt.u.s on~<tncha:s no aeto de cm
começ:ara. a penosa. ;jol'lla.cla: <vlcantnmo::: peogar as qna.ntin.s votn.das 't Pois não 11c:1 
tanto comn no tlhL p1'imei1·o da pi·omissot·a ahi uma larga IW1J'gom para. as ma.is com
part;id:.t? ! Tttl o no:::;w progre;,;so a. c:-;tn J'ü- pletéts volhacijl'Üt,s'! EmQu<.mto ao voto d~ts 
l::poito, que vigot•n.m ttté ll.o.jo, l::ob i,ranspa- tlospczas futuras se não soguiL' innuecliata.
l'entes clisf'M·ces, os pl.'opl'io::> acg_1.úts de rnen ta o exame d<l:'5 que fora.rn antes reah· 

C::uu:1rn. Y. V [ · :1:} 
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zadas, o p.:tpol do Congresso corrospondc, IHl.. oloiçflo dos a(1rninistra(lorcs, pan~teén. 
om vigor, a uma ritliculissima. comedia,, ex- curativa de todos o.3 malos na esphera govcr·
cellcnt'.3 n,p:)nas para occultar entre povos namcnta.l, segundo facilmen :;e aclmititiu a 
atoleimados e sa,tisfeito~ i.flo sómcntc com nossa. grande incxpcricncii1. Hoje cs;;n,mos as appctl'CllCÍaS da libül'dtt(lC O ÜO l'Jpul.Jlica- _convencidos de que na l'üSponsa.bllidade clfe
Uismo, os desmanuos de um poder absoluto. ctiva desses admini:::tn:vlores ê q'i:l:e est,t o ro-

A supremacia financeir<t do Parlamento, mcdio <~O arbi :.rio, pouco importando (lllé, na 
diz o <wtor (le intorcssante obra franceza Constituição naCiunltl , fitplcm ctlcs indcpcn
sobrc o assumpto, não tcr·ia mn.is que um dentes do voto populu-, em lindo c por· tudo. 
valor thcol'ico, si clla. nlio sobrevivesse ao Ora, a rcsponsabiHdn.dP, quanto ás fina.nças, 
voto do orçamento, para. afHrnutr-sc de novo, é ~nui.~l di7-el-o. ni'io se consegue sem a, pu
a.pós o oncenn.mento flo oxcrcic:io, pelo ox- bllcaçn.o e exn,mo dos elemen r.os com que s!3 
am.e o julgamento puhlicos das contas mi- pos::;a, imcrnir, quando ~(~.ia. mister. um pro
nisterin.es~ cc;;so rcgul:w da. adrnini~'>1it'aç:?í.o, acto esse em 
. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Precisamos acci'cscontaP quo, sem o exame, 
<t publicidadQ maxima, C';sGnei<tl de nosso sys
toma orçamontario, seria, 1ifí.o · incomplo'f.a 
quanto illusoria.? Que importa a. pulilicidado 
inidal do orç:tmonto, si '-l. cxeenção dcs;-;c 
à.Cto fica nas somhras? g• pelo exame quo a 
publicidade so torna fructuosa ; <~ <t sua luz 
que a nação se pódo dirigir atravcz o dedalo 
obscuro das cont:.t.lJilidadcs e discntir, um a 
um, os actos de gestão ministerial. 

Em definitiva, <L pultliciclade, que é a alma. 
de nossa organização financeira, não existe, 
não tem valol' sinão pelo exame. Póde-se 
conceber uma fiscalização ~-;em publicid<tdc, 
mas a reciproca januüs. Isolada do · exame, 
á publicidade é <IJ>Cnas vã palavra ; . co.mo 
um facho nas mao'5 de um cego, sc111 tllla 
em pura .Perlla, e sua luz, que nada. dirig~, 
é impotente para mant.Oi', no canunho di
reito, a marcha de nossa:) fin:~nças publicas.» 

E diglt-se con'ii.t í'L'ttllll uez<L devida (L Patria, 
melhol' fõt·:t ni'í.o oxhibit• anntmlmen l;e o mi-

. sero entecmo;~. a. quo demos adina. o hnm 
m,orecido rJtw.Ufimtl.ivo; pr·irnoit•u, po1:rpto 
em m'uHo cooper<l. para I) m~dol' iLb:tstaJ·,f~t
iuonl.o tlu., (~ostumns po!Hieos; scgu11do. 
lhll''j118 :-::dlll iL sua, l'CPl'CSOI1La.t;ftll mnit.n Cíll'i~ 
a.o Bmzil, 'luaudo longe o~i;;\. ullo de pJdet· 
pa.g-ar c;;J::;:t contlmn 11a.vnL }'ll'rHlig:d id:vlü. TJn 
l'act.o, sinem·amr.t1l.n Jna.uif'est,;tndu o filiO o ;I.;\. 
na. cun:-:eiellt:ia. de l.utl.os, pa,m (jii<J sm·ve o 
Congresso '? 

p,i,m a oln·<t das ltds ·~-A lJ.isttH'ií.L d;_~ no~iia 
e de f;01l:~s :ts ussern hl.t;.a~J pat.nllliuia as:-:: i . ~ q 110 
nfi.o h:t meio mot1os pl'OPJ'io p:tt'i.t im;l,i I. ui t' a 
legislu.ç:\o d.e uma n:~donalid:ulo. Pai':~ a tls
calLmção dl) modo corno se gmd;:nn os (:altn
daes co11fi.atlo8 aos g·ovornos '? - Mas, disto 
·fogo assn:-: i;;tctic~o. . • · 

Que repl·cscn l;a, poi~ . orn no.;;:-;o r1 WHÜ'o 
eonsiiituciomtl ·~-O pap < ~l do 11m o1·gi'io sem 
J'uncçho cssoncittL em earninlw, pot·J;anl.o, de 
proxinm atrophht c dcsa.pparcci nwnto. 

A sit o.';col:.t. poliliic<L dos tempos modm·no:; 
voiu dcrnonsl;rar 11uanto <1 illus:'i,o demoei'a
tic<~ nos uiio deix:LVl.L vet•eeher <L J•ealiu<Lde. 
Aul.o,;; !JiU':L 11ú.~ :t supt'eln:t. gar:mtia. e.~l.a.va 

que fitlUC, ou a cober .. o rl.c vagas accu:>aç,êbs . 
commnns em nos.;;os dias. pela r;ttifica.ç?io lo
gislativ<.t, ou em que se decl<Lro sua. culpa.bi
lidado c se p1·omov<t o rigoroso castigo d.c 
quem o mcroc ::w. · 

Nã'o deve continuar, pois, csso iree...,ula-
rissimo estado de cousas. 

0 

Allcga-spque as muittts agitaç!ies que toem 
com baHdo ~t Repn blica. embaru.çm~am a, t.Cl 
hoje o cumpl'imen to do dcnir constitucional, 
mas a fraca. desculpa uão dc~cobt'e sinão n, 
muitn. desídia administrativa rainanto entre 
nós, porque em t udo esse pm·iodo as despczas 
toem sido esci'iptnr:.tdas, é (le suppôr, o o 
apparclbo cujo fim no sys+.em:~ vigente é pro
duzir a.quollc des~jado eifoito, quasi incolnme 
ahi permaneceu de pé, dm'ante taos com
moções, a.ugmcnt;ar1o aintla, depois da Ropu
blica, com um novo o1·gão appae;~toso. 

. Isto nfí.o o bsbn te, J nosso projecto, paPa 
que se nã.o ob,icct3 pe1·r.l.urarem irremovidos 
os oh;;taculns .itt ditos, faculta ao GoYcJ·no o 
dispcn<lio tle to r te som ma. ~:J.l'<L quo ton h a
mos ao monos. pelo mila.g·ru das JH'Üpina:-;, o 
que o simples cumprimonto do <lewr nã.o 
~-;:Lbc ]H'oduzir. 

Pnnll<~mos um,1o!illii,i ro Üll'lllo <tu a1·hitdo 
o onhomos de Yo;.: 1m pli:Lse Ioga!. E' pt'c)<:i:'.iD 
que sn nü,o tliga figtJt';H'em a::; instituit;Lid na 
B.epnltliea-BI·<tzilnil'a eumo cssa.s o~i;ento:m:-: 
pyl':unide~-; og-ypcias: nwiJ111110ntos improsta,
vcis tl:~ vaid:Ldn lmma.ll<t, scm1 u1na U.Jlpli-
c:v,,rio 11t.il ttu:dqum·. . 

Cun1 fH'U, ao con trat·io, di:::so, IJ uo vivam 
vid:L acti~1 i:::sim<L, cpro e:1,da. qu:ü gyt•o nor
mallllonl;c na stm o::;p!JoJ·a. , o gire sem ccssaL': 
qtmntlo em um sy..;torna dn engJ•onn.gcms mul
t.i.plml do:;l;irta .dn~ <~ enntin110 movimento, uma 
só das rodas vmn a. lJ:ü·:u·, ~:i se nã.o lhe ac
eótlc logo, o mac:ltinismo va.r·i;e-so, <tt'J'uirm· 
so tutu.lmcn l;e. J•:' 1lo que cs l;;t u.moaça,do o 
nos~o, e<LSO nõ,o pr·ovidenciemos .itt c ;jt\. :-;obl'o 
o ttnllamunto dcsl;a Cll,ju, pal'alysa.çU.o tudo 
cs tú. compt'ornet. tC'n<lu. 

Sem tal i'<LZOI'Jnos eom :.L mais absoluta 
seriedade, nos:-::o crodi l,o sot·:í, sompt•c pt·ecario 
c d11v.idoso. 01·edito suppõc confia.nça, o 
como ha de existil' Glll UHW. nafi~O de <:ujo 
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re:tl estado financeiro ninguem sabe ao o ba.lanço de su::t. situaçã.o. A mais lJella mis
ccrto ? Os eapita.os, si abundam no velho são, fosse ella assignalada por milagres, não 
1mlndo, · rnosr;ram-su esquivos, depois do~ isenta,rü~ desse dever <.~quclie a quem hou
mnitos prejuízos que tem acarroti1do o seu vesse sido confiada. » · 
emprego na Americ<~ do Sul. O meio de nos Cumpra-se, portanto, o dever constitucio
:tttraJüe de novo, com a antiga boa, 'font::~do, nal: prestem os governos as devidas contas. 
é o de ctuc usam os simples pa.rticul;n•es: Isto lhes mandam a lei, a mais vulgar hon
patcntoal' sem rebuços n, nossa casa a todos, radez c n, sua, pr·opria conveniencia. Ficam 
bom orclenada em tudo, especialmente o assim li vrcs de levianas denuncias no pro
m·;_u'ill, mostrando, a quem a qulzer ver, a. sente c üe i.njustu.s responsabilidades no 
cont;~bilicla'ic publica ent dia, com o devido futuro, deante ele cujo inflexivel tribunal 
visto e appr·ovação dos Jl.scaes c1ue <~ lei comparecem, h·azondo em mão as attestações 
designou. _ ~".,~';h do bom descmpcrtho que deram á gorencia 

Por todas estas razões, é mister d'ora em dos din1li3iros federacs. 
doantc saiba a nação como foram gastos os Estamos cm·tos de que a: patriotic11 a.ctivi
sous rccmsos.O dictador Juan Manuel de Ro- dado do Governo actual, até a hoea de hoje 
s;~s, conf'ormo vimoa ainda ha pouco em uma voltada p<tra a solução do problema finan
l'olha, do tomi)o, ützi<t ]mblicar diariarnente ceiro, vao O':!cupae-se deste quo suggcrimos, 
o halu.nço da Peccita e despcza d<.~ Confedera.- comprellondendo quanto isto importa. a,o 
ç?í.o Argentina, na pari;c que lhe eStítva ~on- levantamento elos creditas dn. Rcpuhlic;t 
1üvlt~ ; c a, reeusa desses dados á legitimn. Bru.zileira. 
inspeeç~ão do pa,iz foi por nosso Bernn.rdo A Russia, com sce uma monarchia n.bso· 
Pei·r.il'a de Vasconcellos capitulada de c1·i.mi- lut<1, não dcsconllCceu a vantagem de viver 
nosa ve1·.r;m~lw. Não ü muito, pois, que entre o seu regimen, financeiro, segundo a fórmtt 
nós se exijam esta~ contas, que é de obrig1~- que Michelet achou conveniente para todos 
ç.ão nos apresen ta1•em todos os armos ; não os nossos actos e relaçiõcs da existencia. social: 
se mosi;rom, nisto ao menos, os governantes . vit'C1' sem somln·a, em plena lttz. 
republicanos inferiores áqu'elle chamac.lo dos- «A publicidade tln:tnccira, diz autor do 
puta. nota, <}, com cll'cito, a condição primordial 

Ni~ ItlLlitt, onde rege o paiz um poder em do credito. A Ru:ssia. nã.o o ignora. Si ella 
certn, cspher<~ ir·eesponsú.vcl, cinco mezcs põe u.ssim <ls claras o estado de seus orça
depois do encerramento do anuo financeiro, mentos, não <í paPa satisfazer a principias 
póde pronunci;w-se <L. fiscc:~lização legislativa.. que a, sua constituição politiea rcpellc. 
Em Ft·<~nça,, peh~ U>i do l4 do abril lle l8Hô, A inspecçüo da opiniào publica é alheia, do 
t~;dos os annos a 1 do novembro o Tribunal ceri;o, ús ])rcoccupações de nm govm·no a.bso
de Contas apl'escnt~~ o seu relatOPio <ts Cam;.~- luto. Esta pui,Jícidado só tem nm fim: tran
ras; ;d.(~ maio os Minist;pos fornecem i.odas quillizm' os ca,pHaes, consolidne a sitna.çã.o 
;~~ e:q)llca.ç;.t>es l'PiaLi v;is :ts va1·ias (lm~pozn.s, e dos ti!;ulos russos no mot'Citdo intorna.cional 
inicin.-se o estudo do balanço. Na Inglaterl'a, e de~mnb:u•aç,at' o eitrninho pa.l.'a. o~ empees-
113 mut.cs dc1Jois do cnécrL'a'JIIOlll.o do anno fi- timo8 vi.ndouro:-3.. · 
Jmncoiro, pr·ocedc·so :t definitiva. liquidação J~slit~ razã.o tle ot·dcm oconomica, Vide ttnl;o 
tk, sua,s opct·~~c;ões. Na Belgiea, um rnez após como ontr·a q11alquor. Sejam quacs l'ot>em as 
a, ahw~m·a. do J>a.Pln.111on l;o, <í Stlbmct·tido [~o sna.s ea.usas ·dc·toPmintLntc::l, :.L publicidade 
ju lg-:.uncn tio dns Canmrns o lJ:tlançl) do ar111o orça,montaria é, em si mesma., um beneficio. 
anl;el'ior. N:~ Russia, o IJ:d:~nc.~o definitivo das W ét condiç:ã.o 1'nndamcni.al pi.l.l'::t que haja. 
l'lleci liitS e (lcspcz<~s 6 remo~tillo n,o Conselho fiscaliz<wão. Nella, ost;t a mais fit'lllC garan Gia, 
do Irnpcrlo ao mesmo iiempo cgw os pro,jectos de esta.bilida,dc . :pa.I':.~ as financ:·<U:l do Estado.» 
<le Ol'Qamc.nto fui;m•o, isl,o <\,no rncr, do outu- I~' o que prcci::l:~rnos p1·:Li;ic:ü• com a. ma-
bJ'o dn carh a.nno. xima plcni&udo, mn IJenoficjo ta.mbem desse::;' 

Fina,liza.ndo, àehi\mos de muHo pPoveito altos interesses, pa.ra quo assim a naçfto se 
J'Ocommcnllitl' aos br;~zilcieos og seguinl;es rclta.l.Jilitu, obtnndo om tml:~ a. pa1•te o JWCS· 
concoHos de Mieabo:.w, profi:widos na,dn. me- tigio c ct·odHo <piO 1nuito merece: nisto se 
nus cpre hn mn soculo : « Q~tando quií':esl,cs empenha o pundonot' n:wional. 
se~· livr·cs, niio J'oi. pn.t'i.t dcixil,l' ;~um st'J ·~:v!-
nlini~l;pa,çü.o d.a, p:u·l;e nuds i.utpodante tlq N. 1 L2 -- l!ltJI 
YoSSi1 Constituiç:Tio; porqnc, si sú L~Comdiifiui
çTi.o púrle dar Ol'llem :ts tln:.~n QiLS, só as Jlnan
~.~:.ls :podem J';~zcw que se firme ;i Consi;Uiuic;ã.o. 
A nossa, nacionalid:ulc não póclc eonsuniiil' so 
osi;a.boloç~a. n. üi.el.aürn•;tnas fina.1iças, o oxcrco· 
1·in. lima voedacloir.·:t <liel;a(lllra o Jromem que 
se subl;misse t~ ob1·iga~ão do vir dar ao pu.iz 

BeoJ'[Jani;ct o ÚOl'JIIi de ltt!fJrmlwiJ•o,~ YallaOs o 
(i.1'a o pcssoat do fJ1U.Lih·o m·tlinal'io 

O Congr·esso Nn,eiona.l, rosolvc : 
Ar G. I". Fica. o Govm·no au torlir.:vl n <L 

J•ooJ•ganiznP o Corpo do l!~np;onlloiJ'OS Ntwncs; 
de aecoL'rlo eom iLS ~ogu inl;us lms~s : 
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100 ANNAES DA CA!I1ARA 

a) O Co1·po de Engcnh0iros Navaos sor<'L 
constit.nido 11elos oflieiae:-; tr<msf'eriüos do 
co:·po <la J\I'Hl3.U<.'t Qí]'() c~ Glvamento Ulllpl'ega
ÜO$ n:1s e;;:lX\cia.litbdcs <lo constl.·uc(ão Juvo,l, 
m;_telüna:s a. vapo.l', artilharia. c pyr-otecllni<L, 
to1·pc.los e olcctl'ici<1a(lc c l1ydJ·auliea, divi
didos em cinco sccçõ<~s . ;t saucr : 

1:.1. 1:\ccç:ão- Conn·nc~'ã.o n;tV<Ll. 
:?.P· secçfi.o - ~f<.te llin til <t va.por. 
:3'' secc;Ti.o - Artilll:u·üt o p,n'otcchnia. 
"P ileeção - Toqwlloil e ckdrlcid;tdc. 
5" suc~·~to ·- Hylll\tUlica. 
!1) O qnad1·o on.lin<wio do Cor·po do Engc

ulwiro::- NaYacs cons~a.rü. do ::Dguiuto pessoal: 
1 Engonl:oil'o inspect:or gwal - Vicc-a.l-

m it·a.1ne. , 
l En!!.oli1toil'O c1tel'e - Contm-almira11to. 
5 Engenheil'Os do 1:•. cla.sso --Capitães Llo 

mar e gtwna. 
5 Eng·cnilcü·o8 \la :2'' dass~.- Ca.r)itãe3 de 

fl':l ~·;Ll<t. 
7'-En;.!:enllcn·os \lo 3" elasso - Capitilc::;

tonentos. 
lO Engcnheit·os d e 4"' das,;c- Pl'imeit·os 

tenentes . 
c) Os offici:ws üo Coi'po de Ellgcnhoiros 

Na.V<LOS sot'úl•{i,o cll.'odiv:uncnl;e ~ttt~- os limi
tes <lo iclttrlo cst~tbclucidos no nl't. 5° do doc. 
n. 108 A, de :-lO··<le dezembJ'o de l88~l. 

d) Os vencimentos dos ongonhoirog na.vacs 
consün·ã.o dos soldos e etapas das .respecti
vos patentes, sendo as gt'.~ttiftca.ções as fixí1-
(las nos regulamentos d<tS rep ctrtições onde 
servirem. 

c) Os a.ctuaos engenheiros na vacs B.ã.o . pro
cedentes da Escola Navnl poderão· optar 
pol;!, rci'oi·m~L no$ postos em llUO se acharem 

-ou pel<.t apo;)cnta.Lloritt, do accordo com o 
disposto no art. :3:36 do regulamento quo 
baixou com o dec. n. 745, de 12 de setem
bro de 1890; sendo computado para reforma. 
ou aposentadori:~o todo o temp~ em que os 
clta.üos engenheiros . estiverem em estudos 
ü:~s su<Ls especialidades e no desempenho de 
funcç,ões da, engenharia. mLval. 
n Os antigos ongcnhoil'OS·alumnos que pm· 

forç:a. do dec. n. 3 .197, lle lU de janeiro de 
lS~m. furam l'Overtidos ao quadro da Arm<.t(la, 
poder·{Lo ser a.dtlidos ao quttdro de en•ro
nheiros nava.es, ao qm~l irão pedenc~r, 
prcenchida.s as fol'm<dLiades legacs, indo 
occupn.r nn. escala loga.r aba.ix:o dos enge~ 
nheiros n:wacs mais antigos do que elles p01~ 
occn.sião da.quella. tl'o,nsferencia. 

Art. "2°. Revogam-se as disposições em 
contr<.trio. 

Sal:1 das sessões, em 30 de julho dé 1901. 
- Ol1:wJú·c~ Braoa. 

Cü~ll'.\.l:Ac).\0 V.\ l>l•:Sf'J·:lr..\ A F.\Zl·:n. CO:\[ O !'\0\·o C~UAIIRO l'lWl'OSTt) 1'.\H.A O COltPO ])E 
l·:Nt;l'::\111-:liWS 1'\,\\'"\I·:S CO.:\I A l~tll·: SI~ F,\Z ACTUAJ,i\WN'l'E 

., 
f)wu/.ro propus/o Jia/'tr. v corpo clv Cn!fcnltâros navaes 

e.tlt.;unlllli l'u í nspec~iOI' g t~ral-vieo-;Llmit·ai1· 
tlj, 8u!do ..•........••.••........•.• , .•.• 

] ellgi!lll!ei l'u-: : llcn~-~~on tl·a-;t.llnii·:uJ,;u, sol\lo .. 
5 Cllg'üli!Jeil•tH •!c l" t•litS:S t. \-t'<tpitf~t 'S de lli<Ll' 

o ~~·w~l'l'n, soldu ..... -................... . 
;) ell.~t · nh ~ ·it•oS do ~:• c·! :t .. -;:o)C-l'ajlit,;J.e.~ do 1'l·a-

g;t,•j;t .• ·• o 1 1 I • I O o I I o I I I o I I I I I I O I I I I. I O I I I. I 

7 üll;.;'l'llllOÍ l'US tll.! :\" d; t.~.~u-t•:tpil.:·u)-;-'Lt'IHl!llil~ .~ , 
~ulci.1J ...................•.............. 

lO cngt!1111dt·os tl'l .1·• ~~lil.:~Sil- l"" tcnonl;es, 
s Jl•lu ..... : ................• , ..•....•. •. 

(Juadro w :lw•t 

t)il go1ll11~i r·u-d1nl'n -c·uflld:a,-almi r·<~.lll.e, 811ldo. 
G Oll.!.:l ! lllJeit ·u:~ d1 ! t:• t·.las::H;-t:a.plii:"w;o:; do ma.r 

C! giiOI'I':t, ::(}! dcJ ....... , ....• , . . . ,.,,, .. . 
ri üllg'I!IJ!lf;Íl'US dn ;~• l: la.SSI!-·Iê:t,liÍJ::LoS· <lO J'l•a-

ga,l,a, S•ddo ........... . .. .. ............. . 
G Ollimnll<\Íl'U' d.o :1" t·l:t::;; ,;-e:qJiti"tr!;,.i;onentos, 

~ulcl.u., . ,, .. , . , ... ... , . , , , . , , .. ... , .. , . , .. 
!i ~>11h-1~lt~•!ll!lni1·u.~ ~~~~ .1" l:ln,.;sl)-1"' tunnnlios, 

' scddn ...... ... . ' .. . ....................• 
(i ~;·ll.>·t~tlgtllllw.i l'CJ~ do :!.a. t:l:t-,sn--:'t'".' tcnon tos, 

:-.;fJl1f (J I O f I f I I I ' I I I f I I I I I 'l t I I I I I f I f. I I f f f f 

fi: ôOO.~OOO 
7:.~UU$000 

:~ . t: 000$000 

l! I: .~00~000 

~:.:: G '20$000 

:~4: 00~1.)000 

7: :200.~000 

2:( 1fJOU~OOO 

1! I : .'~00~;.000 

20 : l li0$000 

14.: ,, 00$000 

10:0~0$000 
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Aggregados 
sub-engenheiro de 1 a. cla.sse - 1 o tenente, 
soldo ................... ~ .............. . 

1 snb-engenhcü•o de 2" cla,ssc - 2° tenente, 
soldo .............................. : ... . 

2:400$000 

1.680.$000 !1:080$000 !)9 : 120.)000 
------ ------ ------... 

Diffm•ença a,nnna,l para mais no- quadro proposto ............ , . . . . . . . . . . . . . 8: cfOO:T;OOO 

Contadoria. da. Mal'inh::t, 24 do julho do 1001. --0 conttldol', A. de Bauo hni<w. 

N. 143- HJOl 

Enw11e1·a os casos ele desctpJ·opríctçüo por 
ut i liclacle publica 

O Congresso· N aciona,l resolve: 
Art. 1.0 A dcsapropriaç5.o só p :)llerá -vori

:fica.t·-sc por necesstd<.1de ou utiliclaclc pu
blica. 

Art. 2. o Consideram-se casos de ncl'es~i
datlo pu hlica.: 

L A scgurm1ça. publica.; 
li. A defesa d<t União ou do qualquer Es-

tado; .. 
Ili. Os soccorros pnblicos om tempo . <lo 

fome ou de outra. cabmida.d.e; · 
IV. A salubridade publica. 
Art. ::{.o Consideram-se casos de utilidade 

pnblictt : · 

I. A fundaçU.o elo povoações c de quacs
quor estn.belecimcntos dcstin:.ulos a. serviços 
fcclm'acs, e.-;trulnac:=; o mnnicipn.e.~ ; 

li. A abcl'tura,, ala.rg:1monto e prolonga
monto de ostradn.s, ruas, praç:ts o Citnacs; 

IH. A eonstrucçü.o de pontos, fontes, di
flUCS, cúos, por·tos, a cquccluetos c reserva.-
1m·ios; 

iv. A consl;rueç:ão do oln·a,s <lcstin:ulas à 
commodidadc c servidKo pnblie;1, (L dccora.
çã.o o l!ygionc; 

V. A cxptoraçã.o 1lu,s minas. 
Al't. 4. 0 Nos:le~ mesmos caso~ scrfi.o exigi-

das a.s sor vidões. · 
Art. 5. 0 Det.cl'minn.da, <~ obea ou acquisi

çil.o, serilo orga.nizados os planos c as plan
tas, com <t clescripção minnciosa do obje.ctü, 
sna. sittmção, seus c:waetm'isticos e oxtons?io, 
e sendo terrenos sua. delimitação o euitkios 
ncllcs construidos. 

Art. G. o Approvados os planos c 1)lani;:1s 
a que so refere o <H'tigo n.nteecdonte e <.le
cl<Ll'<t<los os nomes dos prolwiet<.trio:{ e q_ua.cs
qncr tituhtres üc rlireito sol>rc o ob,ieciio, será 
tleer·ctLL1la <L üosaprotn·üL,,{í,o, total on pt1rein.l· 
monto. 

Al't. 7." Nos c:LHos do ])Ol'igo immincnt:1 , 
do gUOI'I'll, Oll COilHllOi,~;lo into~t.inn, SOI'(LII 
disponsa.clits <ts foJ.·m:üida.dos o llndor-su-lm 

. tont:Lt' pos.~c Üll u..;o qmwdo basto ou do do
i minio di1 proprieu<.Ldc pttra stLti;o;1hzer a. 
lnecessidttde urgente, mellütnte unut dcchtr<.t· 

<::'i o 1Jrccis;1, pré v ÜLmonto ontro.~·11o ao pro
pricti1rlo na peescn,;a de tecs tc~temu
nltas. 

Paragra,phn uni co. Scmt ontrogne ao 11l'O
prietal'io ·o. indernniZill~:ãO que fl.ll' <ll'bítl'alla., 
logo que !sQja possível, (J U lla.vcr<i, o deposito 
do sc tt valol', fic~Lmlo s;1l.vo áquollc o tlieeito 
de recla.1nar em pt•océsso cowpetonte. 

1\.rt .. 8. 0 O domínio o a posse <lo objedo ;~ 
tlcsapro1Jrüu· só se trn,nsrcrcm dor)'lis do 
pagamento d:1 i!lllcmniza,;:i1o ou de 1.lopositado 
o sou V<dor. 

Art. Q.o. Qui111tlo <1 indom11lz·1eã.o n[o se 
ptulor fa.zcr <tmigavolmcnt;;, scr<1 <l.l'bitl·ada 
por· juizes i1l'bitt•Ois, olJcdoe:mdo-se :Ls soguin
te."l regras: 

I. As indemJliza,c.;Õ::l '> sori1n dis~inctas qllan
do a.s pa,rbs a. oll<t · ti vot'O Jn direi l;o por 
titnlos <li!l'erontcs; 

H. No caso de usofr·neto, sor{L · arbitr;1tb 
uma só indcmniz~~çü.u, <tttcndcn ·o-se :to YrL
lot· tnta.l d.n. l)roprindade; e o HSIJfl'nc:tnn.rio 
C O lll'O[ll'iCtMiO CXCl't;lll\-lil f>OUS direitos Sll
lH'l~ :t qu:tnti:111xada,. 

Ili. A ind.cmtliz <H,,;io nü.o pod.cr<t Sfn' snpe
rio: á, pt'O})nst:t da pm•tc; 

IV. Nn fixaf,:i'Lil d;L quantia., os <1l'hitl'OS <le
vem attendnr ü . . lncatidatln, :to tmnpn, au 
valor. em qno flcn,;,· o t•c:;to d;t pt•opt·imladn 
cp~a.ndo <t dosa,pl'.I]Wi:tr,<to f,),· pa1·eial, ao 
danmr> p!'(I\"Onicnto d<L dosa.propt·í;u)'io c a. 
qrmcsquor 11n 1; l'n~ cit'ctunsr.a.nda.s. 

Pat·agl'aplto nnÍ.t;ll, As r:on;i;t•ut:,;-<ics, plan
til.ç•ries c qmwsqnor bornf'oitcn·ia.s f'eitas mL 
propl'iodade, dn11ni.~ do eonlwcido o pl<mo 
ü:1 cmJH'CZ<t ou do feitos os o~tuilos rcre~ 
rentes tt d.esaproJwia~.~ão , nU.o soeã.o a,ti;on
d.hliki, desde qnp ~c vo:·ífir1uc qno cs~as mo
ditka' .. 'õcs tiveram o fim do cleva.e n, in(lornni.-
za.t·.ã,o. . 

~\l't. 10. Si o~ : tcrl'onos ou prodins quo ti.
vormn de sm· dos:1.pt•opri:1dns sómont;c em 
pal'to th:a.rcm l'odttt.itlus <L mono~ de met:vlc 
de stm oxfit\l1sií,o on lkat•om pt·iviulns das sor
vr~ll Lias llOI:r•ss:u·ias p;Lt':L ttso n gosn dns t.ot'
l'lllit>S o pl'Dilin:-; nü.n t:ulllpl'tlil(1Jldi.do:-: 11n, tks:t.
Pl'OIJI'i:tl_-;'10 nu (l,·:Lt'tnn llt'ol'il!HI:i.illt'itl.•.•. d.l'S
Yalnl'i·!.adod peh lll'iva,::·,u du obi'a'> o lit'.!lll't.ü
tol'ias imprn·t:.Lntos, sol'iiO du::;;LpL'llJH'in,dos o 
indcmniz<td.os no sou til do, si o.prorrl'ietario 
o requerer. 
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Art •. ll.Si os o bjectos desapropria,tlos não rc- .a:~aliação da indcmnização, observando o 
cebcrem o destino a~signn.lado on clenko de , dispoi;to no art. 10. 
dous a.nnos não forem utilizado;,; pa1·a o 11m VH. Ih St\nf;enç·a que homologar o laudo, 
da. desa,pt•opriação, os antigos PI'O}ll'icl;ariús eabo rocmso, Sf)mentc _no. cll'oito dcvolu
tecm u direito cln pcclü• ;t restitui(~ã.o, tL:po- tivo, par·a, o Supremo Tr·llmna.l, dcvcntlo 
f:;itando p1·cvhmento o pre~~o recebido. ser annullado o processo no caso de prc-

1 . • ., _ t . J-·,. -'t . ' • r terição de formalidades cs::;enciaes ou do 
_Paragrap.w n !11co. Es e LOl 0 Pl o:-;cl 0 ' e ã estar dcvichmente const·:t,t·tda a utilidade 

nao sendo excrc1do no pl'<tso de um a.nno. 11 ' 0
11

. ' ' ' ' ' 
. _ _ pu ) ICa. . _ . 

Art. 12. O mtoros:>~tdo que. re~cber ou le- Art. 16. Nas dcsapeoprraçoes de 1ntcrcssCl 
vantar o valor da, Indemmzaç,ao perde o do Dlstrido Federal, o processo correrá pc
dire~to a rcclama.e . sob o fun~am~nto .de I'antc o juiz dos Fei~os d:~ FazClnda Munici
nullidades, est~b~lectdas. n~ lc&'lslaç~o com- pal, havendo I'ecurso p<:~.ra a Côrte ~e Appcl
mum, som preJmzo do ~n·etto a acçao cspe- lação, observado o disposto no art1go a.mo-
cial ele que trata o a.rt'-go antecedente. cedente. 

Art. 13. Qm~.squer anenclamcntos o lo- Aet. 17. Revogam-se as disposi,}ões em 
cações, c direito (lo habitação e de uso re- contl'ario. 
solvem-se pela des~tpropriação c se convor- c• 1. d' . ~-.- , "O d, - lh 1 1901 _ 
tem om um direito :i. inclemnização; bem 0 ?- a, ·~S ~e .. i:\oes, ,) c JU o c e • 
assim as hypothccas, cujos cfl'oito::; ficarã.o Jose Bonifacw. 
recahinüo na, qua.ntht arbitrada. N. 144-1901 Art. 14. Os emprezarios das obras decla
rados no <trt. 3° exercerão as mesmas í'unc
çõos do procurador seccional, quando tive
rem de recorrer á. des :~propria.ção. 

Ar-t. 15. Na.s desapropl'iaçõcs de interesse 
da Unü1o, serú. ob.3orvado o seguinte. pro
cesso: 

I. Iod i cada. a obra. e approvados os planos 
e plantas a quo se refere o art. 4" e resol
vida a, desa.propriaçií,o por decreto do Poder 
Executivo, correrü o processo de indemni
zaçii.o perante ·o juizo seccional uo tlistricto 
em que estiverem situados os bens, sendo 
os documentos onviados ao procurador sec
ciOtml. 

11. Este fúnccionario, instruindo o seu rn
querimonto com a cópi:t do doct·cto o os al
ludidos documcJüos, r·oqucJ•ot•it a citu.c,:ão dos 
proprictarios c mais de quem de direito, 
pat·a <tppt·ovar c nomear arbitt•os na pri
meim audicnciu.,soh pena de rcvelht. 

III. Na <t ndiencia para, quo se fizer <t ci
tação, o procuratlot· soccion:1l, a.cc11sando a 
citação, íar(t a oll'orta c, si fOr acccita, os 
autos serão conclusos pa.r<.L a. homologação, c 
não o sendo, a parte far<L sua propo~ta. 

IV. Si até a audienciascguinte ni'lo houver 
algum accordo sobre a proposta, far-::;e-ha a 
louvação, apresentando o procurador sec
cional dous arbitras e outros t<tntos o ci'tittdo; 
dos propostos cada. pa,rtc indicará um, sendo 
o terceiro uomeauo pelo juiz. 

v. Havendo mais de um interessado, a 
escolha do êl.l'hitro respectivo será feita uc 
accordo entre elles c, n<t impossibilitladc 
dis;;o, será. tirado ;\, surte dentre os apt•csen
tados. 

VI. Nomeados os arbiteos o feitas ns ci
t11çõe~. rounir-::>o-hão olles so h a presiucmcia 
do juiz, no dia e hora designado~, . c depois 
<lc pre~tu.do o c.omp1•omisso, procederão á 

Equipam os ·vencúnentos do inspector· de sou
de dos portos de Alagoas e os do secretario 
da inspecto1·ia ~·especl -i·va aos dos in.~pecto1·es 
c sec;·ctarios das inspecto1·ias do ]fm·anh(To 
e elo Ceani, elevando· a seis o numero de 
1·emado1·es daquella 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. 1. o Ficam equiparado::; os vencimen

tos do in::>pector ele saudc dos portos do Esta.-
do de Alagoas e os do secretario da, inspccto
ria respectiva aos vencimentos dos inspecto
rcs c secrotar~os das inspcctorias de saude 
dos po1·tos dos Estados do .l'vi<~.r<tnhão o Cear;i. 

Al't. 2.° Fica, elevado a seis, com os ven
cimentos que const.am da. ttthella do orç<t· 
monto mn vigor, o numo1·o de remadores 
da. mesma in~pcctoria tle Alugoas. . 

Art. 3. 0 Rov'Ogadus as disposições em con-
teario. · 

Sn.la das sessões, :=n de julho de HJOl.
Raymtmdo de lllimrtela. - Angelo Neto. -
Epaminondas G1·acinclo. - Josd Dum·te. -
A' Commii:isüo do Orçamen~o. 

O Sr. Presidente-O Se. Julio do 
Mello pediu dispensa do cargo de 2° Vice-
Presidente dt~ Camara. -

O.-; senhores quo concedem a. dispensa pc • 
di da que i r<tm l~va.ntar-se. 

O Sr . .Julio de:. Mello (pela 01'· 
dem)-Sr. Presidente, nã,o pedi dispensa do 
cargo de 2° Vice-Presidente da. C;tmam c 
sim renunciei do modo · muito foPnml o refe
rido ca.rgu. 

Parece-me, data vcnia, que esta. renuncia, 
não tom do SOl' suhmottid:.t (t dolibcm.t<;ão d;t 
Camara.. Entretanto, me cOJifoi·nmrci cmn tt 
decisão fJHC V. l~x. tomar a respeito. 
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E', pois, ncstt:ts vbgeris que os I~J.arinheiros 
se podem exoreita. r con venien to mente, fic:.tndo 
habilitados para a vida do mar. 

O Sr·. P••esident,e_:_O Sf•. Depütado 
Julio ele i\1ello declar::J. que deu sua renuncia 
dt> caego de 2° Vice-Presidente desta Ca
ma,ra. Os senhores que acceibm a renuncia 
queiram levílntar-se. (Pausct.) · 

A estadia consta.n-Go dos nossos vazas do 
guerm nos portos é, pois, um dos primeiros · 

Consulbda . a Camar<.t, nã.o é conccdid<1 a ineonvonientcs a i·orilover; seria prererivel 
r enuncia pedüla. que se gastasse ma.is um pouco ~t que per

durasse essa gl\WO irrcgnltn'idade. 
O Sr. · .Tulio de Mello (pela m·- Na. ultima. sessão, em que o orador dis-

dem)-Agradeço á Camarlt a nova prova de cnti<.t este projecto, estav<1 justamente tra
distincção que acq,ba de dar-me. tando do soi'teio militar, qmtndo foi inter-

Sou, porém, f_9t'Çado, pelos motivos jli ex- t'ompido p :.lla hora. O omdor demonstrava· 
postos c que ~ao ponderosos,.a. i1~sistir nn. então as razões poriJUe se oppunha ao sorteio· 
J'Cl1Uilcia que nz do c,Lrgo de 2° V1cc-Presi- militat'hl como ellc e::~tü. estabelecido. . 
de~tc · , .,., ,, . . . . . I ·. E~istc uma. fonte perennc, o nele o Sr. Mi-. 

l-o?~· lJ~l L.nto~ a_:· Ex.: S(. Prestd~nto, lmstrJ da. Mttnnha. obtem smnprc elementos 
que :;':: ütone consúH.Lt nova.mcnte a Casa,. para preenchimento dos claeos no corpo dos 

. Consultacb .de no_vo a Ca,mara; éeonce- marinheiros na.cionaes: as escolas de apren-
üttl<:t n, renuncw, peütda. dizes marinheiros. 

O Sr. Presidente dcclant que 
m<n'cãrà para ordem do dia de mnanhã a 
elciç~í\o para. o cargo U.e 2° Vice-Presidente . . 

Continua a Ji:Scussão unica da emenda. U.o 
Senado ao projecto n. 15 A c 15 B, deste 
anno, que fixa <L força liaval para o excr
cicio de 1902. 

Entretanto, es . .;;c· ideal não é completQ, e 
quem lê o relatorio do Sr. Ministro vê o· 
eetado htstimavcl em que se acham essas 
osmolas. · 

Pensa o orador que tã.o bons sã.o eis ger- · 
viços que ellas 1n·estu.m que em cada capital 
de E"tu.do mu,ritimo devia existir uimt escola 
de aprendizes marinheiros. . 

O Sr. Presidente-Coiltinua com 
A economi~t que se f'a.z com o operaria que 

se despede dosapparece com os prejuízos que 
adveóm da fa.lta do proprio oper<.q'io. O rela.

- torio do Ministro diz que diversas obras im-
a p~tbvra o Sr. Henrique Ln,gdcn. 

O St·. · Íieitrique Lagdel.i ( con- portantos deixaram de ser ~~oncluidt~s ou en· . 
tinuando ), antes de continuar nas obser, cotadas, por falta. de pes:'1oal idoilco. · 
vaçLbs encetadas a respeito deste projecto RefC're-se á noya classificação dos mwio~ da 
dir<~ que a Mesu, vom de tir;w-lhe, com a. nossa esquadt·a, e inostl'a que os de instrucção 
votação havida, narh meno.3 de 17 minutos. si.'io deficientes em numero e em qualidade 

Nã.o tem meio de remediar osso prejuízo. e liuc os flLLvin.os ni:í.o tecm tt menor· propl'io
Limitia-se, por isso, <t lamcn ta r a stut soPte. dado boll:ica , ni:í.o sm'vcm de d~fesa à 

ltnrcwia-se, q u:indo in torl'ompo11 as suas nada. 
consillel.'açú1os, it') almir.,,n t;ndo ingloz o mos- ·Nota que o actuitl Minis ~ ro .tmn de~ 
üavn n.~ vn.ntagon:,; que advieiam par<.t o monstl'allo <t mclhot' vontade em dar lil
Bmzil de i;er el.'cada cnl;l'e nüs idcntic<t strucç.ào dos oíficiacs o iüarinheil·os o em 
i ns tHnição. . . ini.pu lsionar todos os scrviç~os a seu cargo, 

O conselho 1nval, qnc alili.s tem, em certos dentro uo limite oscttsso dos·rccnrsos de que 
casos; pl'csl;aclo sct•vi~~os tecli nü:os o valiosos, dispõe. -
é pol' sua ot'g.utiz:J.ç~"i'io um corpo consnlti V•J. Interl'Jmpido por ter dn:rlo a hora, o orador·. 

O al:nil'<tni;ado corl'esponclel'iu. :í.s nece~:- deClar<t que vao restinguir :is sud.s consi~ 
si~<tllo;:; do Brazil, que, por s0u, vasto littoral dera~~ões e concluil' o seu dtscurso. . . . · 
o mnurnm'os pol'tos e en:-::e :·.U.as, precisa t ~r Antes de terminar, nã.o . . deixar<L de . OC'-7 · 

.lllal'inlta de g-norrit tre~vezos superioe ás das cupar-so de um ~ssumpto de in~ontestavel, 
outras naçõe8 sul-amuricanas. relevancia: a questão do preonclnmel).to do~ 

Ontt•o ponto importante, que dove pl'ender clai;os nos corpos de marinheiros. na,ci?~aes, 
a, a1;t::mçã.o da adminisGrtt(;fío dtt m:~rinha, é fei'to actualmonto, ou pelo sorteiO mll1tar, 
•t instrucç"i1•1 do pe:~soal. que ainda não est:lpositivamente_em vigor, 

Antigamente, officiacs e marinheiros ou pelos contingentes de aprend1zes forne• 
aprendiam manobras do appal'elltos e de cidos pelas capit:uüas dos portos, o sobre · 
volits. · tudo peltt Capital F'cclcral. . . . . , . 

Hoje a educação milit<n' mudou. Com os Quando ao modo do. preenchimento pe!o 
pl'ogressos da navegação, com a suppr0ssã.o sorteio,-discorda o orador, uma vez que. <i,.. 
dos n;wios de veL:1s, a instl'ucção dos officiaes lei do sorteio n~o ttitingo (~s outras clt\SSeS 
o dtts peaç<LS sofft·eu morlil1t<a~~ão proi'umht, soc~ttes, 
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E', pois, uma excepção odiosa, cxEn'citada 
contra os desclassificados c os desfa-vorecidos 
da fortuna. 

Pensa que o melhor meio de se conseguir 
o -voluntariado, ombora sem premio, seria, 
mediante promessas rca.c~ . cxequivc.is c ga
rantidoras do futuro desses servidores da Pa
tria, dando-lhes uma coiJoeaç:ão determinada 
apoz o termino do engajamento Res<Lltarht 
ain<h. a vantag em dalles, assim apJ•ovei
tados, constituir-em Yerdadeü'<L I'CldOJ'va da 
marinha de guerra. Fossem cllos coltocados 

, nas capit<mias dos portos, preferidos nos ser
. viços da. mal'inha mercante, re.;peítadi1s as 
suas inscripções, e o Govel'no prtttic<i.ria um 
acto de justiça, premiando assim os que bem 
serviram á pi1t::rh, ao mesmo tempo ·que 
teria dado um grande passo pa.ra resolvel' a 
questão do sorteio milit<il' o estabelecido a 
reserva ela marinl1a militar. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se tí. 

SEGUNDA PARTE DA ORDI!:M DO DIA 

E' annunciada a continuação ~)a 3a dis
cussão do pl'Djecto n. 42 B, de l 901, que fixa 

as forças de ten'<J..}Jara o exercido de 1902. 

O Sr. Pres·.idente-Tem a palavra 
o ·sr. Alfonso Costa. 

O Sr. Atronso Costa diz que, do
pois dtt declaraçã.o do sou honrado compa
Jlhciro de bancada, o Sr. Julio ele Mello , 
l'esigni\ndo o cargo do Vice-Presidente de.,ta 
Camara, como o tJt•Lis sol•mnc protc.-;to ao 
e:seitndaloso c imrnoral <tl'l'endamento das e::;
tracbs de fm·ro do Nor·to, cot·t'c-lhe o dever 
de, })Ol' sua. vez, ta.mbcrn ])l'otestar contra 
este indefensnvcl ado do Govet·no, aguat'· 
dando-se par<L, em opportli!HL occa-.;ião, dis
cutil-o e verbcr•al-o dtL tl'ibuna. 

Conelui1·ú. hoje as con:;idera~\ücs que tem 
iniciado solJl'o ttssumptos mil i ta,t•cs , ma.s i1ntes 
de fazel-o pergmHtt si ,já foram I'emcd;tidas ú. 
Cama.t'<t as tn.bellits relativas a.os dilfcrentes 

· Ministerios da Republica e bem . assim si 
sobre a mesa se acha algum Ol'çamen to, es
perando emendi1~ dos Sr.,. Deputados. 

· · ·. Da resposta negi.1ti va do Sr. Presidente o 
orador í'az a sua defesa cont1''a os que o 
accusam de estar discutindo longamente os 

..:projectos que fix:.~m as forças de terra e 
'mar. 

Agradece à Mesa o <i Camara a. attenção. 
que lhe têm dispensado n<1 discussão do pro
jecto que fixa as íorçns de terra para o ex
ercício do 190.2, e va.e occupar-se J.o <:u't. 2°, 
'que estn.~elece o modo lle preencher os claros 
do CXOl'CltO, . 

Antes occúpou-se da. necessidade de ex
ecutar-se, quanto. antes, a disposição consti
tucion::tl, relativa ao serviço militar, dis
cutindo o modo de compor as diflercntes 
commissões en~arrogadas do-alistamento o 
llO sorteio. 

Com relação a.o tempo de serViço, que em 
geral é trcs u.nnos, l)ensa o orado!' que no 
Bt•az il osss tempo devo se e de um a.mlo, fa
cilitando-se a.sshn a e-xecução dtL lol, o debe
lando-se os emhaeaços que o projecto tem 
cre ,do entre nó.~. 

Compt'eltende-se que tanto maior fôr o 
tempo de serviço exigido do povo, quanto 
mai3 accentu·Lda. será. a vontade de evi
tal-o·. 

A idélt ue diminuie o tempJ de serviço foi 
a.gora propo::;ta nn, Allemanha., onde foi allo
pt:Ld<•. como experíench. 

O projecto levantou objecções c sobre elle 
faltaram os competentes. 

O Minis&ro da, Guerra (leclarou que, de 
momento, podit1 apres0ntar ao sy::;t·3ma. as 
seguintes observações: 

l . 11 O numero de homens instruidos é pe- · 
queuo (l/2, :pouco mais ou menos, da uni
dade) ; uma, grande parte delle8 dcsttpparece 
no· fim do segundo anno do meio da. tropa 
(57 por batalhão mais ou 1nonos) ; a com
pa.nlüa fica reduzida. no nivel de uma escola 
de rect'utas c os quaclros não passarütm de 
foema.ções csquclet.icas ; 1lalli veria p:tra o.~ 
q uadt•os l e sto-menctge, u <Lbatimon to o <~ 111<~ 
:preparação á guerra. 

2.a Les Gefreite não tem tempo de adquirir . 
autoridade e de serem contlt·mados no con1-
mando de pequenos destar.amontos. 

3.0 Dul'ante o pcr·iodo da. ins)rucção dos 
recrutas, não ha sob as lnndeims sinã.o uma 
clas.;;c mobiliz<wcl, insufficicnto para. dar 
uma consistcncb. r·ogul<tr :tos batalllõc;',\ mo
biliz<tdos. Uma infantaria com Hm long-o 
tempo de serviço, dí~ o ministr·o, llúdu mttit
ter qu:.tdros incompletos ; unut infanlttl'ia 
com o se1·viço de dou:-; <tnno::~, tom nccm:siuu.tle 
de fortes classas de ;:m tígos sohlados. 

Quanto <.is vantagens da rol'omm proposttt, 
elle as resumia. assim: 

Permittimlo-se incorporn.r um grande nu
mero de homens, o serviço de dons annos 
d;L a an to r idade militar mais soldados ex
ercitados, ]Jouentlo-se deixar na ultima 
linha as classes mais antigas. 

E, finalmente, o genet•al ue Gôssler decla
rou que o ensn.lo do serviço por dous a.nnos 
scr<i, continuado dura.nte um período de 
cinco a.nnos, para set· <tdoptado dcfinítiva-
mM~. · 

Tomando a iniciativa de semelhante sys
tcma do recl'utamcnto, n AHemanha se 
inspirou no principio que fez a força das 
ins~ituiçües militares da Prussiano passado ; 



tas 
105 

165 

co1il effeito, retendo seus soldados dumnte de idade, no e.3ta.do de poder manejar armas, 
menor tempo sob as bandeiras, poderá_dar a são obrigados a servit' no exerci to da Repubii· 
instrucção militar a maior numero de ca, p01· wn anno . .. 
hoínens. , Soccorrendo-se do livro de J. Lauth, de-

O pensamento de diminuir de tres para -monstra tambem que na Italia, onde em ge
dous atmos o tompo de serviço militar na. ral o serviço é por tres annos, acontece que 
França, tem encontrado objecções por con- muitos cjdadãos servem menos de tres annos 
tüloraçõcs todas especiaes; a prooccupação e outros pouco mais de um anno. 
da Franç'~ é c;:;tar Bemprc prevenida contra Nestas condições, não ha motivos de se 
a Allemanha, co1i1o _se vê do que dizem os querer introduzir entre nós o serviço abri
seus officiaes. gatorio por tres annos, quando nos paizes 

Quando a França- diz Dupuis- L'e~Jolu- já acosl;urnados a es3e encargo~. tendencia é · 
tion mihta:i1·e en ;llfernagne et en P:1·ance - no sentido de tornal-o mais brando e breve. 
mantem 561.319 llornens, a Allernanha, ao ·.Si, afinal, preva1ecer tão longo prazo e 
contrario, enfileira 587.000, e o Ministro da forem mantidas ta,nta,s isenções quantas vão 
Guerra deixa transparecer que este effecti- a,pp'1recenrlo, acontecerá, entre nós o qne,diz 
vo será proximamente augmentado. As fol'- Messimy, acontece em França : enchem-se 
ças a(;tiv,ts disponíveis no caso de guet'ra os collegios e despovoan1-se os campos, na 
entre os dous paize.~ apeesentam · actual- época do sorteio. 
mento uma dífferença numerica de 50.000 Pensa que por muito tempo as diilposi~ 
homens a favor da Allema,nha. Si nas con- ções da, lei de. 1892 regularão o caso e por 
dições actuaes, nós substituímos o serviço de isso propõe n,lgnmas mcdificações ein varias 
tres annos pelo de dous, nos parece impossi- emendas que <tpresenta. 
vel admittir, no estado denossos costume l, Estranha. que a Commissão tivesse rejei~ 
e apezar de toda a eloquencia das cifras, tado asemendas apresentadas pelo Deputado 
que se possa obter corn duas classes o mes- Carlos Cavalcante á lei de fixação de forças, 
mo res~tltado que com tres. sob o pretexto de (1Uf3 esta, lei não comporta 

As::;im, é certo, o numero de nossas tropas disposição de caracter peemanente, quando a 
:.tctivas ser;t diminuido ; mas em que pro- propria Commissão confessa, que varias dis
})orção ~ posições da, lei de 1892, lei de 1ixa,ção de for-

« Deste modo verifica,-se que a refurma ças, contém disposições que ainda estão em 
produzil•ct certam:.mto o enfraquecimento -do vigor, e, por conscquencia, sãa do caractel' 
valoP ntmHwico e profissional de nosAo cxer- permanente ! · · 
dto o accrescenta?'á sensivelmente a superio- Compeomette-se a discutir largamente 
1·idad e 1·elaliva das { m·ças activas dct ;1/le- esta q uestã), caso a C .nnmissão não accci te 
manha.» ·· a,s emenda~ que apecsenta. 

l•:ntl'et.anto, continua o orador, o projocto Dentre outros assumptos militrLres que 
tlo Lliminuição do tempo de serviço co,tti- dem<Lnclam tL att;cnç~i'Í/l do poder publico, o 
nwt n cncorrtrae c.l<tt'onuos defensoros. orador dest1tca os arscnaos de guerra, que 

O e;tpitiio Moasimy prJpõo treze mozcs, o em toda ptLrte constituem uma, neces~idaue, 
.iu~titlc:LlM•ga.monto '~sua, iJéa. recordando á Cn,marn que, no presente ruo-

« Na imprensa, no paií:, nas Ca.maras e menb, a Repuhlica Argentina, no meio de 
no pt·opPio exercito, se levanta, o crcsco medidas quo p.·opõo ptLrn o oxot•cito, salicm
um chtmot• urmuimc contra e1ssa Jol IJas· tou - <L cl'ett~~ão do noVo$ twsomtes o o a,u
tarda o uon tr<tria ao~ princípios d3 iguaJ- gmontn de sua [trtHhm•i<t. 
dado, tmnsacç~ão entre os systcmas dos Lastima que no BrazH, ultimamente, não 
exercitas permanentes e o da hação ar- se pense as.~üm, pois foram supprlmidos os 
mada, mas transacção mal estudada, im- de Pernambuco, Bahüt e Parà, ttpezal' dos 
peefeita, arbitraria., como todos os com- energicos protestos de muitos Srs. Depu
promissos .. E' ella que dospovôa nossos taclos. 
campos; é otla., sobre tudo, que faz Rememot'a a campanha levantada na Ca
transbordaram os collegios e universi- mara pró e contea, a suppressão, continuando 
dados com candidatos innumeraveis, de- a pensar que a economi<t realizada foi insi
dicando-se a estudos sem fllturo e de to- gnificante e muito nniores os pre_juizos. 
dos almejando o bem-aventurado man- Advertido pela :Mesa do c1uc a hora desti
darinato que lhes parmittirct escap<teem nada -<1, ordem do dia estava tet·minada, o 
a trcs annos de ·caserna.» orador despede-se com saudades da tr.ibuna, 

O orador refere-se ao voluntariado na In- abandonand.o vasto campo de evoluções mí· 
glatPrra, onde o serviço o brigatorio não se Htares, dep:>is de ter abusado, por tanto 
pratica,apozarderegulamontado,e mostra que tempo, dn benevoloncia, da Ct~mll.ra .. (111uíto 
no Chile,pelo decreto de 5 dese:;embro do anno bem, mtâto bem. O 01·ado1· é muito wmp,·i
pa,ssado, todos os chilenos de 20 a, 45 annos mentado pelos collegas.) 

Cam::u·a V. IV 
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Fica a discussão adiada pela hora. 
Pissa-se <.'t hor<t dustinad<-~ ao expediente. 

_O S~ . ..~.~ngelo Neto (2•> SccJ·eta-
't'ta?. sel·mndo de 1°) pro3ede (t lelturtt (lO se
gumte 

EXPEDIENTE 
Officios : 
Do Sr. Sabino Barros:J Junior, do G do cor

r~:r:te, commuoicando q no assu.mitt o cxcr
cww do cargo de l\Hnisteo <le Estado da Jus
tiça o Negocios Int3rioec.s, para. o qual foi 
n~mea.do por decreto da, presente chtta. .-In-
ton·acb. · 

Do. M!ni.sterio d;1 Indu>tri~, Viação c o bras 
Pul)ltcas, de 6 do c 'I'renta, satisfazendo a 
requisição desta Camara, no offici:J n. 21 de 
j':lnJ1o pr?ximo ~n~o. -A qncm fez a reQui
Stçao. (A· Comm1ssa.o de ObPas Públicas). 

Da Intendencia :rviunicipal de Belém do 
P~y~, de 22 do mez findo, em resposta. ao 
o_fhcw desta C<~mara n. 92,de 3 de julho ul
tuuo, c.~mmumcanrlo_ que os livros requisi
tados .1<~ foram reg1str<:ulos no Coreeio da 
Capital do mesmo Estado .-A quem fez a 
requisição. (A' Commissft.o de Potiçõos e Po· 
dores.) 

Rocp1erimento · de Joaquim do Miranda 
. Santos, pedindo umn. }JonsKo.-A' Commis
são de PCí!slíes c Contas. 

O Sr. P.-·esidente - Antes de 
dat' .n. pal:wl'rL ao Srs. D_cputa.dos inscrlptos 
no },xp_9dtcnto_, commumeo <t Camar<L quü 
<l.manhu. terH'tma o pra.zo do 10 dias. mat·cn.do 
:pelo H.cg-im~nto,l~i1I>\ rccubcr cmcnd.as o pro
Jmd;o do Cotltgo Cl v1l. 

Tom n p.davr;~ o Sr. licl'odiêL de Sti. 

O §a•. llea•edia de Sã - Sr·. 

O St ... Dal"bosa Lima O.iz niio 
consentirem os seus a.ntecedentes politicos e 
os s:1us s:mtimcn.tos tiliacs de Pernambuco 
silcnciae a rcspGito do contrado com tt Great 
1·\TestlwJ·n., como não o l)Cl'mitto tarnbcrn a 
sua. coherencb ; porquanto, desde 1896, vem 
se batendo contr~t o a.erondamento da,s es
tradas. · 
. q seu intuit~ niio é fa.zer pa.rto llcssa oppo

Slç;w ~Iem~gogwa que se obsGrva hoje e que 
:.~bonuna swceramunte ; não quebrai'á. a sua 
hnha de condnebt sempee rocl;a e sempre 
lcü para sustm1tae hoje o c1no comba.tou 
~wntem, m::ts b:ttcr-sc p.;los pl'inciplos e pelas 
ulé<tS qun sem})t't3 lho pareceram as mais 
consc;ntancas eom o programm:_t cssenci.<tl
mentc r0puhlictwo. Nã.o qunr immiscuit'-S3. 
em q.ucstõcs do pa.rtidal'lsmo estreito c pc
quemno. 

Vem dizct' que dis0utirá. opportun~mento 
a qucstio ele <.wrendc~rncnto das estt•ada.s, 
qu~ndo, por exemplo, éntmr em doba.to o 
crellitJ de 30 c.mtos para 1'<1cobimento de 
aJg-um~s das que for"am bncampadas. Tl'a
ta.rá. então da qu-astão te.chnicamenLc com 
toda imparcialilla.dc, concluindo como 'cl'teln 
conclue questão sclentlfictt e não como quem 
entra ern ~tssnm}Jto com intuito preconcc
. biela de faze e unic~~mcnte opposiçã.o. 

Não a.Llopt.n,r·ú. a ttttitude desse opposicio
nismo clcma.~ogico que pol' ttlti vao sul'gin
do : repete 1sto, p:wa que em ineio tla 
t~nsão_ ex1stoni;e na athmosphcea pJlitlcJ. 
ntVJ sO.J<~ tt sua. CümlucLa. exploe;.tdtt. . 

A parl;e teclmica c sciu t!ificl1. tlo contracto 
sertt, p Jrém, discn titia. sJm vaclll<tç~õf~s. 

Ficttr'tt c:ml;cnte si chug:at• a. c:Jncluit• com 
unm opiniio, no as:mlllpto, int.oir'amonto de 
applilu~OS a O ÜOVOl'OO q tiO, 11<.~ Q Ui1dl':t di f!leil 
que a.r.rn.vossa. [L Repnhlica., tmn. est<tuo, nn. 
sua opinião, ;i. ltlêura, tl<.t sitwt<,~ft.o. 

Pt•osi<lt•nte.scre.i. muito ht'cvc, pot·qnanto ton
ciono_deixar ans Ol'i~dorcs inscl'lplos o tempo 
sufTlc10nto Jlal'<.t podel'om apr·ovcitat<so da 
Jwen. (lo .Expediente. 

Tm•minn, o orrulot• sallcnt<tndo as llcllcz:v~ 
do rogimon ropnblicano pt'C:~illnncinl, Llcsdo 
que fiulmcnto nxocuta~o o Q->lit•anlmndo quo 
no qm\.l'~O mo" Uêt scssao nenhnm ot·çamoiÜ:J 
haja, em ancl:t.monto n;t CanHtl'<t J)i_ll' cutpa do 
Govcl'no quo wlo remettc ns t:Lbcllas e por 
culpa da Conunis::;?í.o rospoctlva, quo tom no 
Regimento, art.. 44 o ])l'OCG(lentes, meios üe 
ttprcssar a discussão das leis de meios. 
( Muito bem ; 1múlo bem, O orador d feli
citado.) 

· Pedi a. 11:thvr11 só monte 11ara ft1zer ontreg<t 
a v. Ex. do uma l'O})l'CSCntação dos se-r
ventos da Alt'<tndoga desta Capital, pedindo 
quG a Me . .;a, so digno dar and;trnonto a um 
projecto que c:>G(t em 2a discussào, relativo 
ao <mgmento elo seus pa,rcos vendmonto.3. 

Sendo um pedido Justissimo, espero ClllC 
V. Ex. se digne de a.ttentlel-o. 

- Vem à Mcs:L, é litl;t o enviada ú. Commis-
s[o de Or(~amotÜtJ, uttt<tpetiçfio dos serventes 
da Alfa.ndcg<L do Wo de .lanoiro, podindu 
augmcn;;o do voneimnntr;s. --

O S1 ... Presidente-Tem tL ptü<Wl't.t 
o Sl'. Jhr bos<~ Li 1mt. 

O ~r. Serzedello Corrêa
St•. Pl'csirlnnto, poucos minutos me restam c 
ou pmlit'i<t a V. Ex. quo cons11ltasse <t Casa l'i 
concedo n. pt·ot·oga(,~ão do expod.ienk~ poi' m:.tis 
~() llÜIHttuK. 

Posto tL votos, G ttpprovn,do o roc1ueri
mcnto. 
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O Sr. Serze<lelloCorrêa, traJ-o 
:t tribuna a aprescntaç~Ko de urn projecl;o que 
sulJmotto ao estudo e <1 consídnr·;ttlilo ela C<t
nuwn,, roforcnto· iL assnmp~o que' intcr·cssa 
rUrcci;~tmcntc a situaçi'io econo1üic~t do pitiz, 
·especialmente d<L industriu. agricoh, porque 
o projecto visa csta,belecer do modo conve
niente o regimen dos armazens geraes o com 
clles o da circulaçilo do:-> warmnts OLI dos cer
tificados de deposito, de modo a fornecer 4 
lavoura mais um instmmento de credito, 
com o qual possa obter os recursos neces
sarios para evitar que os generos de pro
dncçã.o fiquem ao desa.mparo, · entregues á 
_exploraç~o dos jntermediarios. · 
,, Dispensa-se de justificai-o, pois quo reputa 
o seu proje0to da mcüor import<J,ncia, e dep'ois 
do pareJer da respectiva Commissão tratará 
de f<Lzcl·o, mostrando á ca.mara ·todas as 
suas vantagens. 

Ao mesmo tempo vae formular um reque
rimento . de informaÇões ao Governo, com o 
jntuito de chamar a sua attenção :pára as
sumpto que lho parece de capital impor
tancia~ 

Tevo conhecimento da promulgação do 
varios decmtos publicados no :fim do anno 
11assado pelo Governo de Venezuela crcando 
postos aduaneiros na margem orienta.t do 
Rio Negro, alJrindo a .. ~sim f'1'1mco commorcio 
intcrna.cional atrLLVés do Amazonas. 

O assnmpto tom gJ'iLn!lc importaneia. pehL 
newssi.dtLdo <lo aeautnhtr o no;-;so eommol'cio 
tntornaclonal o do cvit:Lr :t1mssagom do con
tl'ab<tndos, o llllO não aconliOI,~a, eoJil o Alt;u 
Rio Nogl'o o IJUO jâ <•stà acontocondo com o 
Alto .Jnnut o Alto Pllt'I'IS, c11,jo cummot•cio 
absolutamente pel'tlomos. 

Além do quo o Oi-!t:Llloleuimont,o dostas 
auuamts com e11l'<tctot• internacional, vom 
ftwilii;u.r t~ p:Lssttgcm do mwrmos "contra
hwtlos. ontro Vonoz11ob o n0ltunbl<t, p!•o,iudi· 
c:wdo dessa sot·to os intorossos <h> SOLL l•:stado 
o tlo Amazonas. 

E' <.lo seu dcvet' responder ás observações 
formuladas pelo repecsentanto do Rio Grande 
do Sul a, respeito th~ situação d<L C:~mtLra sem 
est;n•a discutir ainlla, 'os diversos orçttmentos. 

As>'!eve.t•a quo tL Commissão tlc Orç<tmento 
tom cumprido o sou dever. A S. Ex. não 
<l1we ser o::.:tranho o facto de quo o relator 
da Iteceita, desde o começo tlit presentB 
scsfi.o, mtüto se tem )_)l'coccnp<l,(lo com a eln,
horação do OI'(,lf.Lmcnto da Rccoita. 

Pediu <L~ i.JlÜWnaçõos nec0SSi.~rlas, anclon 
rlo secreta, r la, crn socrotaritL, :~ consu !.ta r 
tudos os (locumontos, p~lt'tl confcecionat· c.')
crupulosa.men:io o Ot'<;a11l,CII to cltt Rccoit<L 
qtw c~t't tlo ÜLcl;o confucelon:.Ldo o impl'O':lso, 
c.tgmLrdando ap011as <L p1·opos·ttt d<t Receita c 
1Jespozu. quo, segundo os prccodentos ado-

ptados, eleve ser incorpMada ao propi'io 
Orça.mcnto pttl'-'1 so1' distribuitlo á Camam. . 

Qua.nto i:L tlnestão de lmhnços, não ê de.' 
hojo que estão <ttra,zn.dos; vem de long<~ .;t 
chtta. · -

Devido ~LOs esforços do Governo 6 que o 
balu.nço de 1894 foi publicado e distribuido: 

Com os dados incompletos de quo dispõe o 
Governo, o porc1 uc o Thesomo não IJóde 
manda,l' imprimir e rometter ;1, Ca.m<n'n. ba
lanços de:fieientcs, a.pcnas pÔLlQ definitiva
mente apPess~tr-sc ern mandar public~~l' q de 
1894 o distl'ihuibo <L Ca,nutra.. 

No emt<.tnto, o oraLlol' no Orçamento Llâ 
Receita pt;ocurou colliglr '<t mc.tior somma de 
iiiformaç~õcs, de modo que possa fornecer a 
Camara uma no(;ã.o cxacta dos 1Jala.nços a.n"." 
teriores ao a.ctui1l cxm·cicio. (3ft~ i to TJern ; ·· 
muito bem.) 

V em ::.í. Mesa é lido, apoiado e post') em: 
discussão quo é adiada por ter pedido <t pa
ltwr<t o Si'. Seabrn, o seguinte 

REQUERHrENTO 

Requeiro que o Governo itJfurmo se teve 
conhedmonto tlus decreto::; ns. 97 e 155, de 
20 de sctombeo o do 13 tlo outuhro'clc 1900, 
pelos quaos o Govm•no de Vcnczucltt ereou 
Alnt!Hlcgas n~L zonn ol'iental do Rio· Negro, 
nbrin<lo 'coll1JJICl'Cio o naveguçfío intcl'nacio
naltttt'M'é~ <la, Amttzonitt. 

Sala. das l-\ossões, 7 do. itgosto tle 1901,
Se:!·~erlal/u Ool'l'c~a. 

Ficn. !'Olwo a. ).lesiL o.Lt~ ultcriot• dclihm'ttçã.o; 
o sog-uinto j 

l'ltO.T gc1'0 

Dos nrmuzens geraes 

CAPITULO I 

ES'l'ADELgcrl\mN:t'O, OilRlGAÇÕI~S E DIRgiTOS 
DAS E:i\Il'H.EZAS DE AitMAZENS GERA.I•:S 

Art. l . o As pesson.s na tm•aes ou juriclicn.s;. 
aptas para. o exel'cício do commorcio, que 
prot;endercm estabolocor ompreztLS do ar
mazcns geraes, ton\lo por íim a ,gmwda e. 
consorv:tção de morcaclorias o a. omissão de· 
titulos e.spechtes, quo a:) representem, de-, 
verão clecla.rar á Jnnt<t Commo~i<tl do re·· 
spectivo tlist.ricto : . . 

lo, a sua firma, ou, Sl se tl'at:tr do SoClo-· 
dttdo <tnonymrL, iL dussignaçã.o quo lhe fôr 
propl'Íi.L, o etLpi.t;d ~a OlllJ!l'ez:t_.c o domicilio; 

:.!:', a, donomm ttç~;w, a :::üuaçttu, o n utnot'o, 
tt cap;wichdo, :~ cuJIJ!I10düladc e a,. segu
l'<1nç~a dos <tl'JllazoJJs; 

~i0 , a. müut·ezit !las mcrcatlol'ii.LS que roce• . 
hem em dcpo;,ii;o; 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:31 - Página 12 de 40 

· 4°, as operações e serviços a que se pro-11';1dos aos q_ue as emprezas particulares 
_poem. / emittírem, e as mcrca,dorias por elles re-

A es.3as declarações juntarão: presentaclas ficarão sob o regimen da prc-
. a) o regulamento interno dos armazens e sente lei. 

da sala de vendas publicas ; Art. 3. o N~e.3tações de estrt1da de forro 
b} a tarifa remunerabria do deposito e da União poderá o Governo, por intermedio 

. dos outros serviços; do Mínisterio da Ind_ustt•ia, Vü1çã.o e ObraJ:i 
· c) acertidã.o do contracto socictl on osta- Publica,s, estabelecer armazens geraes, ex

; ·tu tos-, devidamente regis ·;ru,dos, si S9 tratar pedindo as necessarias instrucções e a, tarifa, 
· de pes;:;oa jurídica. sendo a.pplícada, ás merca,dorias que tiverem 

§ 1.0 A Junta Commercial, verific[l.ndo que om deposito e aos títulos, quo emittieem, 
··•· o·regulamento interno não infringe os pre- a disposição do p::tragrapllo unico do art 2°. 

ceitos da presente lei, Ol'dcna,I.'á a matricula Pa,ra.gt't1pho uni co. 1\.s companhias ou em
.do pretendente no registro do commercio e, prez<1.S pa.rticulares de .estradas de ferro fi
dentro do prazo de uru mez contado do dia, carão sujeitas ás disposições do art. 1° ·se 
desta matricula, fará publicar, por edital as quizerem omittir os ,;itulos de que trata o 

· declarações, o reJulamento interno e a ta- capitulo li, sobee m3rcadorias recolhidas <.\., 
· ·J:>ifa. aemazens de suas estações, devendo apre
. § 2. 0 Archivaclo na secret·1ria da Junta sentae, com as declarações, a que se refere 
: ~ _ Commei'cial um exemplar das folhas em que aquelle artigo, autorização especial do go-

se fizer a publicação, o emprezario assignae(L verno que lhes fez a conces.3ão. 
termo de responsabilidade, como fiel de})OSi· Art·. 4.0 As empt•ez~"l.s ou compa,nhias de 
tario, dos generos e mercadorias q_ue race- docas, que receberem em seus armazens mer
b3r, e só depois de preenchida esta formali- m1dorias de ilpportação e exportaç,ão (decreto 
dade, que se fa,t'<'L conhecida de teeceiros por legislativo n. l.74<l, de 13 de outubro de 
novo edita.! da Junta, poderão ser iniciados 1869, art. 1°), o os concessionarios de entre
o.~ serviços e operações. que constituem o postos e trapiches alfa,nclcgados, podeeã8 so-

-- objecto da empreza. licital', do Govet•no Fedei•n.l, autoi'íza.ção para. 
,: . . § 3.0 As alterações ao regimento interno e emittit•em sobro me~·cadorias em depositos 
>- á. tarifa entrar·ão em vigor trinta dias de- os titulo3 que trata o capitulo li, declarando 
.. ·-pois da publicação, por edital. da .Tunt~1. Com- as gaeantii~s que oH'et•ecem :\, f<~zenda na.cio-

mercial, e nilo se a.pplicari'í.o <toS depositos nal e apresentando o J'ogulamcnto interno 
realizados até tt vespo1•a. do dia. em quo ollas dos a.rm:tzcns o "· t:~ew.~ rennmcrn.toria. do 

;- entrarem om vigor·, :salvo se tt·ouxorcm deposito c tle otttt·os :~ot•viços a que se Pl'O· 
vantagens on beneficios Mli dopo.~itante::;. ponlt:bm. 

§ 4. 0 Os administ;ratlot·es dos ;n·m ;~zon~ Nest() roguln.monto sorií.o ostn.bQlcciua.s as 
_ geraes, qua,ndo não t'tJL'I111f os pt'O}ll'ios em- rola.(:ües !hs (~otnpn . nldu,..; dn (loca.s o conccs
, .. prezn.t'io:-;, os llcis o ;outro.~ pt•opo~tos, antos sionariw; <In ent;t ·npo.-;to .~ o tra.piclto;; aH't~ntlO· 

de entrare111 um cxnrcicio, rceolJot·fí.o do pl'o· ~:~do::; <'OIIl os cmpt·c~adns n.dtmnoiroii. 
poncnto uma ·nomo\<)fi.o n.-~el'ipt.n, quo l':u·i'io ,\ attbri~iLÇ!il.o pat•tt :t cmis.;ii.o dos titulas 

· ins~rovm• no reglsu·o do commer·cio (Culllgo o t~ nppt'i)\';~r;í\n uo rog.tla.mcnto o t;wiftt scrüo 
Commnrcial, art. i4 c 10 tl. 2.) dn.tln~ pot• d"c:ub cxp~Htido pelo Ministorio 

§ 5. o N:l.o putlot•ào SOL' ompt•cz:tt'ios, ad• da Fnzon<h. 
ministrauCire:-J, ou liols uo al'llt.azcns gomos Nenhuma. altoraç~ã.o sm•;t ft~ita. ao re~ula-

.. os quo ti nn·cm sofl't•iuo CdlHlomntt<}ilo pelot: monto ou ú. ta PiCa. som c:ts me.;;mas formn.li
··. crimes ri o fallencio. tml po:m ou frauuulunt tt, dados. pt·cvttleccndo a dispo::;içup da 2a. parte 
~: estelionato, tdmso dB conflu.nça, üüsid,tdc, d 
, .. rouho ou flll•to. do § 3, o art.lo · ' 
t:.. § 6. o As publicações a que se refer~J este Paragrapho uni co. Obtida a autorização, 
~:.;~ ~rtigo dêvem ser feBas no Dia1·io Official da as doc.1.~, os entrepostos particulares e os 
~::-,.união ou do E~tado e no jornal de maior trapiches alfandegados ficarão sujeitos ás 
~~;i-circulação da. séde dos at•mazens geraes, e á dispusições lla pt·esente lei, adquirindo n. 
[;~~custa do inteeessarlo. qut1lid<tde de armttzens geraes. · 
fft Art .. 2. 0 eü Govel't1o Fetleral designará as Aet. 5. Na porta pt'incipal dos entrepostos 
@~: ·alfandegas que estiverem em condições de \puhlicos ou armn.zons d<ts alfandegas e das 
~:·;· emittir os títulos de que trat:t o capítulo li, estações de cstraria de fer·ro d<t União (arti
i::.;,é sobre mercadorias rccolhidtt::~ em seus ar- gos 2 e 3), m1 dos e,;t,;~belccimentos mantidos 
·il:;·:-mazens, e, por decreto expedido polo Minis- e custeados p n· ompt•ozas particulares (<1.rti-
;·:·~··.· .. :.·.~.·:···:·· .. : .. t.erio di1 .Fu.zendt~, da.r<.L as .i!1strucç~õcs sobre I gos l e 4) e ~l<L::i sa,l<J.s de . vonrlas pt~b~ic. as 
~(/;' o respectrvo ser vlÇ\O o a t;trtla. (:tré. 28), !Wt'tto uffixados, om logar VJ.'llvel, 
~J , Paragr<tpho unico. Os titulos emanaclos a,s inst.rncç·ões oflicitw~ ou o regulttmento in
§;::-;destas repartições serão em tudo equipa- terno e :.t t:.n•i!'a, e exemplares impressos 
~~\· ·, 
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destas peças serãe entregues~ gratuitamente, 
aos interessados que os solicitarem. 

Art. 6. Das mercadorias confiadas â sua 
guarda, os armazens geraes 11assarão re
cibo, declar~ndo nelle a na.tureza, quanti
dade, numero c marcas,fazendo pesar,medir 
ou contar, .no a.cto do recebimento, as que 
forem susceptiveis- Je ser pesa.da,s, medidas 
ou contadas. 

No verso deste racibo serão anotadas pelo 
aemazem gm'<Ü as retiradas parciaes das 
mercadorias durante o deposito. 

Esta disposição não se a.pplica ás merca
dorias estrangeiras sujeitas a direitos de im
port(!.ção, a respeito das_quaes se observarão 
os regulamentos fiscaes_ 

Paragrapho unico. O recibo serâ-resti
tuído ao armazem geral contra a entrega 
d<.ts meecJ..dorias ou dos títulos do art. 15, 
que, a pedido do dono, forem emittidos. 

A quem tiver o direito de livre disposição 
rlas mercadorias é fttlcultado, durante o 
p1·azo do deposito (a,rG. 10), substituir esses 
titulos por aquelle recibo. 

Art. 7. o Além dos livros mencionados no 
a.rt.l L. do Codigo Commercia.l, as emprezas de 
armazens' geraessão obrigadas a ter,rcvestido 

· das formalidades do art. 13 do mesmo codigo, 
e escripturaclo rigorosamente dia a dia, um 
livro de cntr;:td<t e sahida de mercadorias. 
devendo os lança.mentos ser feitos na. fôrma 
(lo <tr.;. 88 n. li, do citado codigo, sendo 
:tn not<t<hs as consignações em pag<tmonto 
(<u·t. :-t2), a.s vendas o tod<ts as cil•cumstancia.s 
quo occorem·em relativa,ment'J ás mcrcaclo-
rhts depositadas. _ 

As docas, entrepostos :particulares e trapi
ches <tlfanclegados lançarão naquolle livro 
<LS mercaU.orias esti·angeiras sujoitas a di
reitos de importação sobre as qmtes, a pe
dido elo dono, tenham de emittir os títulos 
do art. 15. 

O Govorno, nas instrucçõe.3 t.iue expedir 
:pai.'a as alf<t11degas e arm:tzen.') ue estradas 
de fer•ro da U,Jiã;l, determina:i';j, OJ livros 
destinados a:) serviço do registro das merca· 
dorbs sobre a.s quaes forem omittidos os 
titu~os do art. 15, e seus re:ruisitos de, au
thenticidadc. 

Al't. 8. o Não pollom os :wmazons get•acs : 
§ l. o Estnbelecer prefcrencüt entL'C os de

posita!ltes a respeito de qualquer serviço. 
§ 2. 0 Recusar o deposito, excepto : 
a) si a mercadoria que se deseja armaze

nar não <! tolerada pelo regulamento in
tepno ; 

h) si nfí.o hOJIVCl' C'sp:t(.l:) par:t n sun. accom
modaçã.o ; 

c) si, em viduclc elas condições om quo 
oll<~ so- a.chiw, 11odor thmtnitic;w as jtt tleposi-
t<1das. · 

§ 3. 0 Al1ater o preço marcado na tarifa _ 
em beneficio de qua.lc1ue t' depositante. 

§ 4. o Exercer o commercio de mercadorias ·: 
identicas ás que se propõem receber em de- · 
posito, e adquirir, para, si ou para outrem, 
mercadorias expost:J.s â venda em seus esta
belecimentos, ainda que seja a pretexto de 
consumo particular. . 

§ 5. 0 Emprestar ou fazer, por conta pro· 
pria ou alheia, qualquer negociação sobro os 
titulos que cmittirem. -

Att. 9.0 Serão permittidos aos interessados 
o exame e a veeifica,ção das mercadorias de~ 
l)Ositadas e a conferencia das amostras, po~ · 
dcndo, no regulamento inte1•üo do armc:~zem, 
ser indicadas as horas para, ess3 fim_ e to~ -: 
madas as cautelas convenientes. 

Paragrapho · unico. As mercadorias -de · 
que trata, o art- 12 serão examinadas pelas _ 
amostl'as que deverão ser expostas no ar
morem. 

Art. 10. O prazo do deposito, para os ef
feL·6os deste artigo, começa.rá acorrer da data 
da entrada da mercadoria nos armazens ge-
raes e ser(~ de seis mezes, podendo ser proro 
gado livremente por a.ccordo das partes. 

Para as mercadorias extrangeiras sujeitas 
a direitos de importação c sobre as quaes 
tenham sido cmittidos o;:; títulos do art. 15, 
o prazo de seis mezes poderá ser prorogado 
até mais um a.n no pelo inspector da alfan
dega si o estado das mercadorin.s g<trttntir o 
pa.gamcnto intcgl'al 1laqucllcs diL·eHos, arm<t
zcnagons c as dcs1lczas o adianf;;uucntos role
ridos no art. 14. 

Si est<LS mercadorias cs ti veL·em (leposi ta
das nas docas, nos entl'cpostos pal'ticulares e 
trapic!Jes alfandegados, a prorogaçã.o do 
p1·azo dependerá ta.miJem do consentimcutr• 
d<.t respectiva companhüL ou concessiomtrio. 

§ 1. 0 Vencido o prazo do deposito, a mer
cadoria rcputa.r-se-ha ahan<lona.da, e o ar
mazem geral dará. aviso n.o depositante, 
marcando-lhe o prazo ele quatro dias,impro-. 
rogaveis, pa,ra · a retirada da mercadoria .. 
contra a entrega do recibo. (art. 6°) ou dos 
títulos emittidos (art. 15). 

Findo este pr<Lzo, quo correrá. (lo dia em 
qtte o :wiso fôt' registrado no co1'reio, o al'· 
mazom geral mandar<."t vender a mercadoria, 
por corretm; ou leiloeiro, em leilão publico, 
annnnciaclo com antecedencia de tres dias, 
pelo menos; observamlo-se as disposições do 
at•t. 28, §§ 3°, 4°, Ô0 e 7°. 

§ 2. o Pa,L'<\ :L prova do avi:;;o prt~vio hasta
rü.o a sua transcripçtio no copiador do arma
zcm gcra.l o o cm·titlm~do do rogistL•o da cxpe· 
diçÜ.O pelo COl'l'CÍO, 

§ H.o O pt·oducto dtt venua, dotluzidos os 
c pedi tos indicados no <tl't. 26, § lo, si não fot• 
procurado po1• (1uem de dit•eito dentro do 
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·:. prazo de oi to dias, ser(~ depositado judici:1l
mcnte por conta de quem pertencer. 

As i1lfa.mlegas reterão em seus cofres esse 
··: saldo e a administrJ.ção da; · estrada de forro 
-~ da União o recolhct'ú á repa.rtição fiscal àesi· 
- ·· O'na,da pelo Govm·nt.l" nas in.:;tr-ucçõecl expJdi-

das na. conformida,do do i1l't. go; · 
§ 4.o Não obstante o processo (lo art. 27, 

§§ 2o e 3°, vcrifkado o caso elo § I o do pre
sente artigo, o armazcm geral ou a compe
tênte repartição fedm•al üwá vender amer· 
cadoria, scientificn.ndo com anteccdencia de 
cinco dias 110 juiz dn.quclle processo. . _ 

Deduzidos do producto da venda os creditas 
indicados no nrt. 2Ci , § lo, o liquido será 

· posto â disposição do juiz. 
_ · E' pennittido ao que perdeu o titul? obsti1r 

·: -a venda, ficando prorogado o -depos1to por 
~ · 1nais t.res mezes, si P'~gar os impostos fiscaes o às _despezas tleehtradtts no art. 23, § 6°. 

Art. ll. As emprezas !lo armaze~1s geraes, 
além- das rcsponsa.bilidades esp3cinlmente 

· estabelecidas !)..esta. lei, respondem : 
l.o Pela guarda, conscrva.ção c prompta e 

fiel entrog<1 das merca.doei:~s quo tiverem 
: , rocebillo em deposir.o ; pen<L do sert3m pres)a 
_.os erpprezarios, gerem tos, supeeintcndentcs, 
: '<?LI: ad~illicltradores sompro quo nã.o elfe
:. ctuarerit aquella entrega dentro do 24 horns 
· depois que judicialment9 forem l'Jqueridos. 
· Cessa a, rosponsabilida.de nos ca-;os de ava
_rias ou vicios provenientes d<:t naturezn ou 
acondiciomunento das mct·cadorüts, c de 
forr-<~ mn.ior, salvo t'\. disposi<.:ão tlo m·t. 37, 
:P<tragl'<~pho unieo. 

2,0 Pel:t culpa, J'ramlc ou dolo de sons 
empregados c prepostos o pelos l'ut·tos acon
tecidos aos gerferos o Jltcrcatloria.s dentro dos 
arma.zens. 

§ l.<> A indomniz;;u,:ã.o llcvi<la pelos al'tn<~
zcns gera.o.;; no ~ ea~os rol'. :ri•lo~ neste artigo 
sorü. (•ort•e:-:;pondont•J ao }H'uço <lit mcre,1dot·ia 

. em bom estado no logat• o no tompo om quo 
dcvüt ser entt•cg-t.w. . 

O-direito {~ indcnu1iz;ação prcserovc em 
tres mczes, contidos do düt em que u, mer
cadoria foi ou llcvii1 SCl' entregue. 

§ 2. o Pelas alfandegas e estradas de fel'l'O 
ria. União respondo dircc.tamonto a Fazenda 
Nacioqal eom n.qção regressiva contra sétlS 

.-funcCionm:ios culpados. 
_Art. 12. Nosat•ma,zcns gcracs pollemser 

- recebidas mercadorüts da meHma n:tinrnza e 
qualidade, pertencentes a diversos donos, 
guardando-se misturadas. 

Para este genero de deposito deverão os 
armazens gera.cs dispo!' de legares proprios 

·e se appal'Clhar para. o l)Om desempenho do 
, sm•viço. 
- A's doclru•nçücs do quo tr;J.ta o art. 1 o jun
tar~L o ompl'e2 a rio <t tlescripç:ão minuciosa. 
de todos os aprestos do arm<~zem, e ~t n1atri-

cula. no regbtro do commercio só mente ser{t 
fe.lt:L · depois de exame mn.ndado procede!' 
pela. Junta Commercial, por profissionaes, e 
á custa, do int::wessado. · · 

§ l. o Neste deposito, além das disposições 
ospe;: iaes na presente lei, ·observar-sé-hão as 
se<tuintes · 

1.a o armazem geral 'não é obriga.do a 
restituir a. propria mercacloda recebidi1, mas 
póde entregar mercc1doria da 1nesina quali
dade. - - _ 

2. a O ar mazem gm't\.lrespol}de pela.spel'
das e a v ar lc1s da. me1·cadoria, ainda mesmo 
no caso de força l'uaior. 

§ 2. o Reln.tivamento ás doca.s, entrepostos 
particulares e trapiches alftmdegadog a attri
buição acima. conf'erid<1 <t Junta Commercial 
cabe ao Governo Federal. 

Art. 1:3. Os armazcn::; gerae::l ficnm sob a 
immedin.ta fi,;calização das juntas commer
ciaes, â>J qnaes os omprezarios remetterão 
até o dia 15 dos mezes de abril, julho, ou
tubro e jn.neiro -de cada anuo um balanço, 
em re.mmo, elas morcadoeias que, no tri
mestre anterior, tivel'em entrado e sahido e 
dél,s que existirem, bem como a demonstração 
{,lo movimento dos titulos que emittirem, a · 
importancic.t dos valores que com os mesmos 
titülos forem negociados, as quantial:! con~ 
signadas, na conformidade do arG. 22, o o 
movimento das vendas pu'Qlicas, onde existiw 
t•em as saln.s de que tratn. o capitulo UI. 
.Até o dia 15 de março as empreza,; apre,. 

sentarão o balanço detallla'l(Y do todas as 
opcr-<\çõ.es e serviços realizndos durante o 
a.nno anterior nos urmazens geraes e sa.lt1s 
de Yentlas publicas, fazcndo:q acomp:bnlmr 
de um rclatorio cit·cumst<1nciado, cententlo 
n.s considci.•açõos que julgurcm uteis. 

§ 1.0 As alfandegas, docas, entrepostos 
p<Lrticnlares e trapiches alf';J.ndegados ficarão, 
p:Jl'ém, sob a. e.:xclnsiva, fiscalização <lo Mi
nüstot•io dt1 F;tzenda., c os arma1.ens das es
tu.çües do estt•ttd.as do fert•o da, União sob a 
do _l\Iinisterio tla lnclustrla, Viação o Obras 
pulJlicas. 

Os inspcctores das· alfandegas, omprczas 
ou companhia.s de lloca.s. conccssionm•ios de· 
entrepostos c tmpiches n.lfandcgarlos c r!iw 
roctores do estradas (lc ferro federam; en
viarão i1as épocas n.cima designadas _os 1xt
l:.inços trimen8ítCS o o ba.ln.nço e rela.torio an
nuacs ;w respectivo rninistm•io. 

§ 2. 0 O Ministcrlo da Fazenda, o da In(lus
tria., Viação c Obraf$ Publicas · e as ,iuntas 
commerciu.es, poderão, sen11n'.c que acharem. 
conveniente, lll<\Udi1r inspeccíon<u os arma
zens sob sua fiscalização, afim ele verifica- . 
rem si os ba.lt1nços apresentados estão ex
actos on si teem sido fielmente cumpridn.s 
as iustrucções ou o regulamento interno . e a 
tarifa. 
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Art. 14. As emprozas de armazens g_ct'aos ·mencionará. esta, circumstrmcia e. o numero 
tcem o direito de retenção pa.ra gara.ntia (lo· e data. do certifica.do do registro postal. 
pa;~ê.1mcnto das armazenagens e dospozas com l Annotar-se-hão, tambcm, no verso do talão 
a c"'onscrvaç~o e com as ?peraçõcs, ~cne- 1 a.s occnrrenc~a.s que S3 doren1 ~Ol~l_?S titul~s · 
fi.cíos e serviços prestados as meecadonas, a ~1. delle extralndos, como substJtmçao, rest1-
pcdido do dono; dos adea.ntamon-to~ ~citos tuiç~Ç), per·da, roubo,.etc. _ . 
com fretes c s:;guros, e das comm1ssoas e I § 3. o Os arm<.l.zens gern.es sao rcsponsavms 
jnros, quando as mercadorias ll1es tenham par<1. com terceiros IJCla.s irrcgularid<.tdes e 
sido rcmettitlas em consignação (Codigo Com- incxn,ctidõcs encontradas nos titulo~ que' 
mercial, art. lS!J). emittirem, rela.tivamente <"L quantidade, na-

Este direito ele retenção pôde ser opposto turem e peso da. mercacloria. 
(t massa í'allida do devedor. . Art. 16. As mercadorias pa1'a servh•om de 

Tambcm teem as emprezas ele armazens ba'lc ;t emissão dos titulos devem ser segJ.!.
. gcraes direito de indemnização p~los pre-. gura.da.s contra risco.) de incendio no va.lor 
-juizos que lhes venham por culpa ou dolo do de.:;igindo pelo.dJpositante. 
d.epdsitante. Os <Wmazens geraes podel'Ko ter tq)olices 

cspecia.es ou <dwrtas pttra este fim. 
CAPITULO li 

E.\IISSÃO, CIRCULAÇÃO E EXTINCÇÃO DOS TlTli
LOS E:'IIITTIDOS PBLAS Ei\'Il'REZAS DE ARl\IA· 
í\ENS,,GBRAES 

Art. 15. Os armazens geraes emittiPão, 
quando lhes for p3dldo pelo deposit .mtG, dous 
·títulos, unidos ma.s separa. v eis á vontade, 
denominados conhecimento de deposito e tom·
?·ant. 

1.° Cada um destes tHulos deve· scl' :.i Ol'· 
llom c conter, além da. sua designação pal'ti
cular: 

l o, a. denominaÇão da empt•eza. do n.rma.zcm 
geral e a sua sédo ; 

';!,o, o nome, prolissão c domicilio do dopo• 
sita.ntc ou de tcrccüo por este indicado ; 

·3°, o lrgar c pmzo do deposito ; 
4", a na.1iut•cza o qu'1ntitlad.e tb.s merca.·lo

rias _em deposito, llesigna.das pelos nomes 
Hnds nsttdos no connnercio, seu peso, o estado 
tio:; envoltorios c todas a::; mttt•cas c indica.
f.'t"ies propl'in,s para. ostn.bolccerom <.L su:.t iden
tidade ; 

G", a, qu~tlitl:Hb da. mo:'c<tdur.i:1 •. tt•;,tt:tndo-sc 
tbquellas a CplC se i•ct'cl'e o ;:te·i;. I 2 ; 

6°, a indie[tçã.o do sogm·ador· da merca
tlori::t C O V<.dOI' do SCgUl'O (art. lG) ; 

7", <.l. dcclar<tç,ã.o do~~ impostos e direitos 
1iscaos, dos eneargos c dcspezas a que a mce
c<:~dorü~ cst(t stijcita, c do d.ia em qúe come
~~:arn.m 11eorrcr as ,armazenagens · (a.rt. 26, 
~ 2n) ; 4 

8", a 1httit 1h cmissfLo dos titnlos o a as•Jí
gna.turr~ do cmpr;Jzn.rio . ou pessoa dovicltt· 
mente habilit<~da por este. 

§ 2; o Os i·c"ferielos ti tu los serão ex:trahidos 
uo um livro d<ftalão, o qual conter(t toclas 
as declarações acinm mencionadas o o nu
wero de _ordem correspondente. 

No verso do respectivo talão, o dêposi
tantc, ou terceiro por este autoriza.do, }.)aS
sará recibo dos titulas .. Si a empreza, a pa
tlido do depositante, os expedir pelo correio, 

No casorlo sinistro o úrmazem g~;~ral é o 
competente pal'a recelJcr a indemnização de
villtt pelo segurn.llor, e sobre esta exol'cerão 
a Fazenda Nacional, a omprezn; do armazens 
ger <~ef:\ e os portadJres de conhecimento do . 
d:::~posi to e u:armnts os mesmas direitos . e 
l)rivilcgios que tinham sobre a mel'cadoriu. 
segurad<L . 

· Pa.ra.grt\pho unico. As merca.llorias de qüc 
tracta :0 art. 12 serão seguradt1s em nome da 
empt·cza. da. armazem g.Jl.'al, o qual ficp. res
pon~avol pel<.~ indemniz~~ç:ão no c:•.so· do si
nistt·o.· 

Art. 17. Emittido~J os titules de que trata 
o art. 15, os gencros c mePcadorüts, não . 
poderão so!rror emb;ugo, 1mnllora., seqües
tt·o ou flualqucr outro emhamço quo pl'o· 
.iudlq uc <t sua Livre o plena. del)OSiçã.o, s: ~lvo 
nos casos do art. 27. · 

O conhecimento do deposito e o ·loa?·~·ant 
ao contr<n'lo, podem ser IJOnhorados :.trrest[t- · 
dos por dividas do portador. 

Al'li. 18. O conltceimonto de deposito c ·J 
·wa1·1·ant podom sm· tt•a.nsferídos, . unidos ou 
sop:w,ttloa, po~· ondosso. 

§ 1. 0 O entlosso pódo sot• em braneo ; neste 
ca.so conl'ct•c ao portador do titulo os dit•aitos . 
do cossionario. . 

§ 2. 0 O endosso dos títulos unidos confere , 
ao eessionario o direito de livre disposiÇão 
da. mm·cadorla. depositada,; o do ~oarrant. 
sop:trad.o do c.onhecimcrfto de deposito o 
direito de penhor sobre a m()sma mcPcndoritt, 
o o elo conhocitnºnto de deposito a fa.cqldacle 
d~ dispor da morca.doJ'ia., s:1.lvo os direitos 
do (~rcdnr, portadot· do •waJTanl. 

Art. 19. O primeiro endosso elo 'l-oarmnt 
dccl;~rar<.'t a importancia do credito garantido 
pelo penhor d•t mercadoria, i1 taxa dos juros 
e a. data. do vencimento. 

Estas decla.ru.ç·õcs serão tra.11scri pta,s no 
conhecimento do deposito c assignadas 11clos 
endossa ta. r los do 1om·1·ant. · 

Art. 20. O po1•b:tdol' dos <lous títulos tem 
o dil'eito de pedil· <1, üivisão da. mel'cadoi'i:.t. 
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em tantos lotes quantos llio convenl~a, e a prazo de tres dias, sob pena de responsabí
cntrcga de conhecimentos de dep:Jsito e lidade e de satisfazer perdas e damnos. 
~oarrants corrCSl)Ondente.~ a cn.da um dos § 1°. O portador do wan·ant fará vender 
lotes, sendo rcstituido:S, e ficando annullado:) em leilão, por intermcdio do corretor ou lei-
os titulas antoriormen1;e emittidos. loeiro. que· escolhel', as mercadoriâs espe-_ 

Esta, divisão sómente scn:t ütcultatla si a cificadas no titulo, independentes de forma
mercadoria continnttr a gara,ntir os eroditos lidadesjwliciaos. 
preferenciaes do a,rt. 26, § 1°. § 2. 0 Igual direito de venda cal>c ao pri-

Paragrapho uni co. Outt•üsim- é permi ttido meir;) endos::;a:dor que pagar a di viela. do 
ao portador dos dous títulos pedir novos ti- wrtrmnt, sem que se,ja nece::>sai·io constituir 
tulos á. sua ordem, ou de terceiro que in- em móra os endoss,~dures do conhecimento tle 
dicar. em snhstituiç·ão dos primit;i vos, que deposito. · 
serão restituidos ao at•mazem geral e annul- § 3. 0 O corretm· ou leiloeit· •, encarregado 
lados. lla venda, depois de avisa· o administr,~dor 

Art. 21. A morcadorh depositada ser-á re- do armazom geral ou o chefe d<1 competente 
tirada do armazem gee.ü contra a ent:ega rcr1:trtiçã.o fmtel'al, annunciar~'L, pela im
do conhecimento de deposito e do toarnmt ])rens:t, o leilão, com antecedencit•. ele quatt·o 
cor1'espondente, llberto pelo }Hgmnento do (lias, e·;pecífi.;andn as merc,tdoria.s conforme 
principal .e jnros da divida, ;-;i foi nego- as decln.rações do -war}'(tnt e declar<wdo o dia 
ciado.· e hora da venda, as condições desta e o logar 

Art. 22. Ao portador do conhecimento de onde potlom ser examinadas ;1,quellas merca· 
deposito é 11ermittido re~it'ae a mer~adoria dol'i.a~. 
antes do vencimento da divida constante rlo O agente da, venda conforma··-se-ha em 
toa1·rant, consignando 1-io armazem gcntl o turlo ~OU1 as disposiçõe.:; dt) regulamento in
principal c juros até ao vencimento e pa- terno dos armazens e das salas de vendas 
gando os imp::>stos fisqaes, armazenagen.~ publicas ou' com as instrucções officiaes, tra-
vencidas e mais despeza,s. · tan~lo-se de l'Cpal'tiç~ão federal. 
- -Da quantia, consignada., o arnmzcm geral § 4.o Si o a1·rematante nãl) pagar o preço 
·passará recibo, extrahido elo um livro de da venda, applíci'tr-se-ha a disposição do 
talão. art. 28, § 6°. 

§Lo o al'mazem geral d<tt'<i, por carta rc- § 5." A pertltt ou extravio do conheci-
gistrada, immodiat·) ;wiso desta consignação monto <lo depo::;ilo (art. 27, § Io), a fallencia, 
·~ • pt•imciL·o-ondo!;sadol' do tcal·,·onl. os meios prevontiv~s d.o :ma <lcc~a.raq~oc a 
< < E~te <Wi:'o, q uu.ndo contestado, sct•;t pro- mnrte do dcvc:loe n;w su~pondem nem lntm·-

'
ralo no·· te1.1110 , lo 111,t lO "'90 rompem <L vcn'la annuncmdrt. . 

< ~ :s 1 
< • ' t> "' • • § 6 o o lo ed r p·- ue ,,. ev·tar a ven h até s:. 2° \ consi<rn·lçf1.o equivale a, real c cl'- . · < v 0 c~ Ia 1 < . < • t .' ' 

fegtiv~ ~agamc~1t~, 0 "· quantitt consignadtt ? m:nncnt~) <~e. sc.l' a .~~rc<~llo~·~~ adJu~ltctvl<~ 
será, pt'ompta,rn ~nte ontt•errne ·w ct·od r mo- <t? q no mawt I.~n~,o ullm·_cer, P<l~:><Ln~o Immo 
diante a r·estit~lição do ·tt~o'l';nt comu~t d..1- dHttamente a thvula ~lo wan·ant, os Impostos 
vida quitaçfw. fiscacs, dc~pozas deyHL<,,s ~o ~\rmazem, .o to-

§ 3o. Sl 0 wa1•1·ant lôt• apt·osenbdo ao t~~ts ,as I~l~Ll;" que <~. (~xecuçao do~ .l~g,ar, mclt~: 
armazcm am•u.l até oito dia:-; depois lo venci· s1vc. cu. ttL::; do pt•Jtos~r~~ com!nt:>suos do co1 
mento 1 la,~:~dlvida a qun.ntü~ consi"t~adit sertL l'ot.or ou ;•.gente tle lmlues e JUt·os da móra. 
1 d .. 1 ··t '· d' .· 1 , "'. 1 • s 7.o O pol't ~do!' tlo toal')'{tnt qno, em tem-
ev,a a l\ ~cpost o JU tela por cont,t (e quem po utíl, n'ilo interpuz3r o protesto por 1'cüttL 

pok~~~~~·~ndegas e estradas de ferro t'ellera,cs de p:tga,_:n~nt?,. ou que,. llentt·o de 1? l!itts, 
essa, qnantia tor<l. o destino declarttdo no c~ntn.t~o:; tlMl<~t.,L do wsr.rumcnt~_.do ~~otcsto, 
art lo co o:>o • _ -r. e n.w promovm a vend<t da mmc:a,tlona, c_on-
< • • ' ~ •) ' ?.n ,,.n · · ' t- ' t - t · · 

§ 4o. 'j\ perda, 0 roubo on 0 extravio do ser1~nr~ '\o somen. e a.cçao con ,ra o prunm~·o 
'I.Oa?'ront não Pl'~judicaram 0 C'xe:·cicio do di- endo~s.t<lOI do 1~co ra~tt e conti ~ os endossa
reib que este artigo confere ::Í.o por-tu,dor tlo dorc~ docon~l~cimen~o de deposito. " . ' 
conhecimento de deposito. Art .. 24: Hllect\md,t a vent~a, o couctor 

ou lmloen·o dar;~ a, JJota do contracto ou 
. Art. 23 .. o portado!' do~ war1·wtt que, ~o conta de vend<~ ao armazem geral, o qu~l 

dta, do YeD:cuuento, nao for pago, e q:ue na.o receberá q preço e entregar{t a,o comprador 
achn:r consignada ~o ar:nazem geral a 1mpor- a mercadoria. 

- ~a,ne1a do seu cretht.o e Juros (art. 22), deverá § l,o o armazcm geral, immetli~Lt<Lmente 
mterpor o resp~ctlV~ protes&o nos l)razos e apoz o recebimeni;o do p1~ollucto da venda, 
pe~a fórl~l.a apphca V eiS ':_0 protesto das lettras f<~~á as deducções dos creditos preferenciaes 
de cambiO, no caso tle nao pag<~mento. do art. 3[), § l", c, com o liquido, Jmg'<trü, o 

O official dos prote3tos entregará ao pl'O· p:_)l't<tdor do t')arrant, nos termos do art. 2G, 
.testante o respectivo instrumento dentro do peincipio. 
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§ 2. o O portadO I' do wa1·rant que ftmw inter llura.nto tt·os dh1,s, pelo ,jo1·nal de maior cir
gralmente pago entregará ao annazcm gc- cuht<;tio dtt Sl;.de d•Lquelle <Lrmazcm. 
ralo titUlo com <L quitação; no caso contra- § J.". Si se f;mtae do conhecimento de 
rio, o ;u•mttzcm gcra.l mencionará no tr:a'í- deposito o correspondente uxwranf;, ou só do 
mnt o pagamento parcial. feito e o restituirá pl'imci I'O, o 1 ntercssa.do poder à olJtcr dupli
a.o portador. C<tt<L ou a <'ntreg<L da mercadoria, gar<mti-

§ 3o Pago o credor, o excedente . do prnço do o direito do portttdor llo warrant, 
da. vemh~ sel'á. cntreguo ao portador do co- sl este foi negociado, ou do saldo â 
n hecimento de deposito contr<~ a restituição smL disposiç~ão, si <t merc<:~doi'ÍlL 10t• vendid<t, 
deste titulo. · · observé.tndo-so o processo do§ 2. o, que corre-

§ 4.0 As quê1nthts rcservada.s a.o portador rá per<tnte o ,juiz do commcrcio em cuj<~ ju
do tvm·l·ant ou ao do conhecimento (lo depo- risdicç·ão se achu.r o armazcm gemi. 
sito, quando não reclanmdas no prazo tk30 § 2.0 O intere~sado .requererá a notificação 
dias depois da venda d<L mercadoria terão do armazem geral para não entregar, som 
0 destino rleclaraclo no art. 10, § 3°. ordem ,judicial, a mercadoria 011 o saldo . 

Art. 25: Si o portador do war~·a.nt não disponível, no caso de ser ou de tm• sido ella 
tíe<tt' integralmente pago. em virtude da in- vendida, na conformidade dos arts. 10, § 4°, 
sutricieocia do producto liquido da venda da e 23, § 1°, e jgstiticará summariamente a sua 
mercadoria ou da indemnização do seguro, propriedade. 
no easo de sínistro, tem acção para haver o O requerimento deve ser instruido eom 
sttldo contra os endossadores anteriores soli- um exemplar do jorna.l em que fô1• annun
dariamente, ÔlJservando-se ;1 esse respeito as ciada a perda e com a cópia Hel do talão do 
mesmas disposições substanciaes c proces- titulo perdido, fornecida pelo arma.zem geral 
sua.es (de fundo c de fôrma) relativas ás let- e por. este authenticadà. 
tms de cambio. O armazem ueral terá sciencia do dia u 

O prazo para a prescrípção da a.cção re- hora. da justiftc~ção, e para esta, si o 1oan·ant 
gressiva corro do dia da venda. foi negociado e ainda não voltou ao arma;r,em 

Art. 26. O portador do warrant será :Pa.go geral, será citarlo o endossa.t!trio deste titulo, 
do seu credito, juros convencionaes o da cujo nome devia. constar do corrcspondetltc 
móra, á.I'<tzão do 6 °/o ao anno, o despczas do conhecimento de deposito perdido (art. 19, 
protesto, precipuamente, pelo producto da 2~> parte). 
venda cht merca.doria.. O juiz, na sentonç~a que julga~· procedente 

§ t.o p 1·orerem, .porém. , tt este credor: a justificação, mtmdará publicar editacs com 
o peazo de 30 dias para reclamações. · 

lo, <~ l'azcndt~ ntl.cionat pelos direitos ou Estes editaes reproduzirão todas <LS deelu-
impostos IJ.Ue lhe forem devidos; rações constantes do talã.b do titulo perdido 

2", o corretor ou leiloeiro pelas commis- e_ serão pnblicados no Diario Officiat c no 
sons taxa.das em seus rcginientos, on l'Ogu- jornttl onde o interess<~do annunciou a refc.
l<ldas pot• convenção entre ellcs e os com- rida perda e affixados na porta do arm<tzem 
mittentes, o pelas despezas com annuncios e na sala do vendu.s publica.s. 
ria venda. Nfi.o hu. vendo reclamação, o juiz expedirá. 

:J.o, o.m·mazom geral pOL' todas as despe- mandado
1 
conforme o requerido, ao armazem 

i'. <~s 1lccla.radas no art. 14, a respeito da.s geral ou dcpositat•io. Sendo ordenada a dupli
q uaes lhe é garantido o direito d,e _reten- cata., della. constar<t esta. circmnsta.ncia. 
1;ão. Si, porém, apparccer reclamação, o juiz · 

§ 2. 0 • Os croditos do § 1.0 ns. l e :3 tle- marcará o prazo do dez dias para, prova., e, 
vom ser expressamente referidos nos titulos 'findos estes, arL·azoando o embargante e o. 
(art. 15, § t.o, n ; 7), declarando-se a q_ua.ntia mnha.rgttdo em cinco dü.Ls cn.da um, jul" 
cxacta dos i~npostos devidos ú. fa.zenda. na- gar<.t afinal com appellação som effeito sus-
cional e de todas as despezas liquidas <tM o penslvo. . 
momento da emissão daquelles ti~ulos, pena. Estes prazos serão improrogaveis e fu.taes 
do perda da preferencia. e correrão em cartorío, independente de 

Todas as vezes que Lhe fór exigido pelo lanr;mnento P.ffi a.udiencia. , 
portadm• do conhecimento de deposito ou do § 3. 0 No caso de perda do warrant, o 
1.sm·rant, o ctrmazem geral é obrigado a li-. interessado, que provar a sua ' propl'iedade, 
quidar os creditos que p1ieferem ao toar1·ant tem o dir~ito de receber a importância do . 
e fornecer a nota da liquidação, datada e credito garantido. 
ü.ssignada, referindo-se ao numero do titulo Observar-se-ha o mesmo processo do § 2° 
o ao nome da pessoa à ordem 'de quem t'oi com as seguintes mollificações ; 
omittido. . (t) Para a justificação summaria serão ci-

APt. 27. Aqnollo que pm•dor o titulo avi- ta.dos o primeiro endossador e out1•os quo 
su.rá o arma.zom ge1·t~l o annunciarú. o facto, f'ol'em conhecidos. O armazem·sorá avisado 

Cawara. Y. IV 
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do día.o hol'<t da ,jtÍ.stifieaç-ão, e notifiearlo ju
dicialmente da perda do titulo. 

b) O manU.<tllo jutlicüü do }Ugamento sor<í. 
expodid.o coJÜl'<.L o primcü·o endosSi~dor ou 

· contr<~ quo111 tivm· em c~onsi.gn <Lr;fio 01.1 dopo
sito a importaneia. currcsponden to li. rli vicb 
do ~va?·1't.mt. 

o referido ll1<.tndndo, si :t di vid<t nã.o () .~t;i, 
vencida, sc1·;i. a.p1·escntado <i.quello pr·imoiro 
endossador no dia do Vilncimcnto, sendo ap
:plicavol a, disposiç~ão dó a.rL 2:~, no ca.so de 
não pagamento. 

§ 4. o Cessa. a rc~Sponsabil_ida.~le rlo ar ma.zem 
geral o do devedor Q.mLnrlo, em vit·tndc rle 
ordem judicía.l, omíttü· tlnplic; Lt<t ou cntt•ega.r 
a, mercadoria 011 o s:.Llilo em son podül' ou 
pagut· a di vid:L O prc.i udíc<.Ldo tce<i. ac\§io so
mente êontl'<.L quem indcvidmnonte d:Í8JJOZ 
da merC<LdOl'ia on cmholso11 <t quantia .. 

§ 5. 0 O que fica disposto solJrc perd;~ do 
titulo apptica-sc aos ca.sos de l'onbos, i'ul'to 
extr<tViO OU destl'IIÍ~~ão. 

CAPITULO II1 

SALAS DE VENDAS PUBLICAS 

· Art. 28. Annexa,s a.os seus csf;:LlmJccinwn
tos as e1üprezas de ::Lrina.zons gm·<te~ pode.t·ão 
ter salas apro}wiatlas pa.r<L VtlJHla.R p11 hli~as, 
voluntarias, (los genermi o mcreittlol·ías tllll 
deposito, obsol'V<Lnclo-sc as segui n tn.~ dispo
sições: 

§ 1. o Estas S<Llas serão li':.t.nq ueadas ao pu
blico e os duposit<~ntes podcl'fto tol' tthi ex
posi(;[o de umostras. 

§ 2. 0 g• livJ·c ao~ intm•esst~dos t'Seolhcll' o 
agente da ,·ond<L dtmtl'o os eoJ'J•e.lioJ·od ou 
Hüloeiros d<L respeetiva )H'<L(;a. 

§ ~L 0 A venda sm·;l. i.tnlllln«~ iad:• . pnln ''UI'
retor ou leiloei t•o, rvm .iot·nu.us lrwa.ei;, th•d:t· 
rando,se o dia, ltom n eoudi~·õt·s clu IL•ilito o 
da entrega tla mm·c;tdoi•ir~. nnmot·o, n;d,n· 
t•eza e quanticla(le rln ea.da lnt«•, :.tr·m:tzoll~ 
ondo so ar:lm, e as liul'>L8 dllt';Lntl~ as (l't<w~ 
pódo SCl' <~X til 11 i 11 \Mlíi .. 

Além disso, u.lllx:li'<L aviso nu. ]H'a.~~:~ do 
commol'cio e na sala onde l.onlla 1\o ell'eetu<.tr 
a vontla. 

~ •1. o O ]HilJllco scr;L u.tlmittido i.L oxamlnar 
. a. morca.doria tmnuncia.d<t tt venda, sendo 
proJiorciona.das todas ;\s facilidades pelo 
administl'ador do arma.zem onde ell<.~ se 
achar. 

§ 5. 0 A venda será feita por ê.Ü:.tcado, não 
podendo cada lote ser de valor inferior a 

· dous contos de réis, calculado }Jeln. cotação 
média . da niercadorla. 

§ 6 ,o Si o arrãmatànte ·não pagar o preço 
no prazo marcado nos annuncios, ·e, na falta 
destes, dentro de vinte e quatro horas de

. pois da venda, será a mercadoria levada a 

novo leilão ])OI' sua conta e risco, fic<Lmlo 
obl'i (rado :t completaL' o JWCÇO porque a. com
pl'Ol~ e })orde ndo em beneficio do vendedor o 
signat (lllü lwuvor dado. · 

,J1u.ra « : OIIt•;LOÇ~a. da. dill.'Cl'd/l~:a liOt';Í. <L pat•l;c 
intercssa.üa a ;~(Nã.o .cxoeuti v;L dos a.1·tH. 30\l 
c seguintes do decl'cto n. 7:37, de 25 de no
vem b1·o de 1850, <lcvcndo a, potiç:ão inkial 
sor instruid<.t com certidio extt'<Lhi1l<L doi:! li-
vros d.o corr·<Jtor ou agontc d.c leilões. · 
~ 7. o Tl'at<Lndo-sc llas morcatlot1.as a. quu 

se -ro('erc o ;u·t. 12, observa.r-sc-h < ~ o dii!posto 
rio § l ", n. I, do m csrno artigo. 

Ar1;. 20. Onde cxistieem snlas do venda . ., 
publicas S()l'ào nell~Ls crrcctuad;ts as vendas 
dcquotr1:tkun os <U'ts. lO , ~ l 0 ,o2::,~ l", nf~o 
sendo cn~ü.o applica,vel ·~ dispm;ic..~<-i.o resLrie
ti v a tlo art. 28, § f>". 

CAPITULO IV 

IHSPOSlÇ'Ô~S FISCAES g PENAES 

,\rt.. 30. Sfio sujeitos <.~o scllo fixo de 
::WO réis: 

1". o r·ceibo das mer·cador'ÍiL:-l tluposit<LÜas 
no~ •:tt·mazcns gt~t·a,es (art. ô••); 

';!,", o eunlweiJnenl;rJ do tleposito. 
O mesHw Sl~llo das Iol;tr·u.s tio r:ambío e tlt: 

LUI'l'a p:q.(':u•;L o wa1'1'tml q trantlo, Sl\l1ilt'i:Ulo 
de dnposit.o, !til' 11cltt. Jtt'imeit·(t vez endo::;
Sittlo. 

l\t•fi. iH. ~iú) porlem HOl' t;txt,Ldos pelos Es
tados nom poh~s Muniripulitl<.Ldcs os UC})OSi· 
lios nos <Ll'lllitZCltS j:{et'ac~. hom como as com
pl·as o vontlas t·~hlizatla8 nas s:tJas annexw~ 
a. m;l.t\11 f.l.l'llli.LZ.CI18. 

Ar·t. :h~. lneol'l'ut'Úu n<L mult.u. Üi:l200$~L 
5:000!3 OS 1\lllpl'OZ.:I.I'ÍUS tlO i.Ll'lllar.ens got'tLC~ 
t[UO Jlit.o oll:it\1'\'Ul'<!lll as }H'CSt!J'lpr_~ÕOS dO).) 
iLl'f.s . 5·•, 7" l) S'', ~§ jo a 'Í", ~~~. 2.2, s :~·J, 24, 
!:H~ Jo e 4••, ::!0, s ';.!.", ultima. pttt•t.e. 

P:tt•a.;:.rl':tpho nn it~o. A mHlt.a sot·;i. impos~•t 
p11t' q lllllll ti ver· <L spn e:u·go <L fisca.Hím~~ão do 
<Lt'llliLWIH. o enbt•a.dit oxncutinuucnto, por 
intoi'IIIOdlo do !\lini.~&erio Publico, í'i ntlo fôt• 
pag-:L dontt·o de oito di<ts depois ([o notifi
cad<L, mvertend.o em beneficio das misori
COl'dias c orplmm~tos existentes na sédo tlos 
l.LI'J11i1.ZCU :'3 , 

Art. :3:L Será. caç<td<t a. matl'icub (u.rt .1 o, 
§ l 0 ) ou revogada a autorização (art. 4°), 
por quem a ordenou ou concedeu, nos casos . 
seguintes: 

~o, falhmcia e meios preventivos ou liqui
dação da respectiva emprez<1 ; 

2°, cessão ou transferencia da empreza a, 
terceiro, sem prévio a viso .á .Junta Commer· 
cial, ou, sem autorização· do Governo, nos 
casos em que·esta 1or necessaria; 
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:3°, infracç\ã,o do rçgula.monto interno om 
prejuizo do commoreio ou da F<tzonda Ntt
cionltl. 

Pal'a.gl'<llllto unleo. 1 A Jispo:-:~ic;,rí.o tlesto 
al't.igo nfi,o pt•o,illllic<t a. imposi~\il,o daH mutta.s 
comtll i n;t~Las no ;u·t. :-12 nem tt a.ppli.c<t(,\YLO 
d:LS nut,l'iLS .JHli11L~ Olll fJIIO, ])Ql'VOntm•;t, tn-
11lliLlll itWOI'I'ido OS llffifll'CZii,['ÍOS dO itl'llHI,ZCllS, 
o seus Jll'O!)osi.os. 

Ar!;. ::4. As vona.:; o~t,~hniecidas pctra os 
e:tsos d.os a.rts. 32 o :~3, ns.2° c 3° só lloderiio 
sm· irnpost;Ls tlepois do ouvido o ompeczal'io 
do at•ntazom get·aJ. o gerente ou super in t;cn
deni.c chs <Jomp;t,nllias do Docas e os conccs
:;iunal'ios elo onl;_t·opostos e trapiehcs alfande
ga.dus: em ]Witzo J'azfmvel, f~tculliando-se-Uws 
a loiLtll'<t flo inquol'ito, l'eiatorio, denuncia e 
pl'OVilS CO!hitliLS. . 

Al't. ::5. lneot•t•ct·ü.o nas penas de peisU.o 
eellult~l' por lllll a. quatt'o <tnnos e mult;~ de 
100$ '~ l :000$000: 

1 ", os quo em i Ui rem os títulos rc('el'ldos 
no e:~pltulo·IIscm qne tenham eum}wit.lo ns 
dispo!liçõus dos ari;s. 1 u o 4° desl;a lo i; 

~o, os empt·cza:1·los ou :Lr.lminisLt•adores do 
arnmzon-; gomes que cmittit·em os ditos l;i
tulos sem q uc exist:~m em lloposil;o as moe
ea.dorirts ou gcnei·us ncllr:s ospocificauos, ou 
que cmittam nmis do um conhccimonto de 
deposito o. 1 L c wan·ant so lJI•e as mesmas mcr
C<ldot•üts OU geBCl'OS, Si:l.lVO OS C<LSOS do 
~n·t. 20; .; 

:;o, o.;; cmpt·cztu•ios ou administradol'es llo 
;u·mazcns gcrn.es fl'lO fizerem empl'Cstimos 
un qu\tesquer negoci<Lções, por CIJJ1ta propl'ia. 
un do terceiro, sobro titulos quo emittirom; 

4°, os cmpt·ezn.t·ios o administradol'es tio 
;~1·mazons geJ•aes rpte desviarem no todo ou 
um pi~l'tn, -f'rlm(lal'om, Oll suhstitnir-om po1• 
outra:-;, aH me1•cadorias confirvlas ;t sua. 
gtmrcla, sem pl'Cju izo dn. pena. tle pl'isfto Llo 
quo te;LtiL o al't. 11, 11. 1: 

5°, os cmpt·e~aL•ios ou administ·;ulol'OS Llo 
a1•nm~ens gomos quo pão 011 trcga.mm no 
devido tempo, "· quem de dü·oito, a impor
tn.ncht <lns consignações do que trattt o 
art. 22 o as qua.ntias que lhes sejam confia.
(las nos termos desta lei. 

§ 1 . o Si n. omprcza. fôr socíeda.dc anoriyma, 
ou comm;mditaPi<t poe acçõcs, incorrcl'ão 
mLs pcm~s acima comnünadas os seus adn:ii
nistradorcs, . superintendentes, gerentes ou 
fieis do arma.zens que para o i'iwto criminoso 
tcnh<tm concorrido directa. ·ou indirecta
mcnte. 

§ 2. o Si os ti tulos íorem cn;li ttidos pelas 
1·epartições fcderaes, de que tratam os 
arts: 2° e 3°, incorrerão nas penas <teima. os 
fieis ou quaesquer f'unccionarios que concor
ram para o facto. 

§ 3. 0 Nesses crimes cabe a acção publica. 

CAPITULO V 

DH:!PUSIC]Õl~S GEH.AES 

Arli. :m. Ficam comprehendidas na disp·o
Bit,\[O tlo a.t·&. 1\J, § ::o do decreto n. 737, de 
25 de novembt·o elo 1850, os (lepositos nos 
a.I·mazolis gora(~H o as operações sobre os 
titulos que <l.S respcctivtts cmprezas emi.t
tirom o os contractos do compl'lL e venda a 
qqe se refere o art. 28. 

Art. 37. Sã.o mtllas as convenções ou 
clausula,s que diminun.m on restrinJam as 
obrig<~oç.õos e l'OSl1onsabilidaU.es quo, por esta 
loi, sã.o impostas [ts emprczas de arrnazens. 
gcnws o r~oos que figura.rem nos títulos' que 
olla.s emiti;irem. 

Pa.ra.grapho unico. Ao contearlo, pôdem 
os :.~rm;tmns goracs se obeigar, por con
venc,·;'í,o corn os depositantes e mediai1te a 
·taxa combinada,. a indemnizar os prejuízos 
acontecidos á mercadoria por avarias, vícios · 
in trinsocos, ütlttt do acondicionamento e 
mesmo pelosr casos do f o eça maior. 

Esta convenção, para que tenha. effeito 
pa.m com terceiros, cleverá constar dos ti• 
tulos rlo que tr:.tta o <WL 15. 

.Art.. :~:-L A ]H'csente lei não modifica-as 
dísposiç:(jes rl.o eapitulo V do titulo III da 
pm·tc I do ·codigo Commorcial, que conti
nuam em inteiro vigor. 

Art. :39. Revog;.uu-so as lliS})OSições em 
contrario. 

Sali.L da Cam<tl'<t, 7 de <.tgosto elo !90l.
Se1'zcdeUo Cotrêt"t. 

O Sr. Seab.-a - Sr. Presidente, a 
hot'a ost<L a tormim~r, não posso no tempo 
quo rest•~ fazer as observaçãcs que desejo, 
niio quero massar os meus collegas com uma 
pt•orogaçTI.o, o nest;Ls condições péço a. V. Ex.~
quo me insct·eva. pat'<L o expediente de ama· 
nhã., dando agortL n palavra<~ <llmlqueroutro 
coUega quo se ache inscripto. , 

0 SH .. PRESIDENTE :...._ Restam <tinda Vitlte · 
minutos e 'não ha ma.is orador inscripto. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS- El!ltamos prom-
ptos a dal' pro rogação a V. Ex. -

O SH ... SEABRA - Não,' em virite minutos 
não posso· dizer o que desejo, e si V. Ex. :me 
garante <:t palavra para amanhã preferirei, 
·porque tenho de responder" não só ao nobre. 
Deputaqo por Pernambuco, que declarou 
estar a bancada em .opposição, como ao Sr. 
"Bueno de Andrada, illustre Deputado JlOl! 
S. Paulo e ao honrado Deputado pelo Rio 
G1•ande do Sul, quanto á censura que fez ã. 
Commissão de Legislação c Justiça. 

. UM SR. DEPUTADO- V. Ex. está. coin O 
bastão. · 
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·o SR. SEABRA- Já vê V. Ex. quo tenho 
unía ta1•efa difficil a desempenhare,portanto, 
peço que me inscreva para amanhã. 

O Sn.. MoREIRA ALVES- O Sr. Dino Bueno 
está demittid.o. 

O SR. Pr:n:sml~NTF.- O nobre Deputado 
'fica. inscripto para 1al1ar amanhã, na hora 
do expediente. 

V_ão <t imprimil' os segui.n tes 

PROJECTOS 

N. 62A-190l 

Altera a c/.asse 1~ n. 1 das tarifc!s das 
A.lfemdegas 

· Sujeito ao estudo d<t Commissão do Taríf'iti:i 
o projecto n. 62, do corrente anno, referontn 
ao imposto de 30$ pela importação do gtt(lo 
estrangeiro, ella se apressa em emittir o seu 
parecer, por se tratar de um dos mais mo
mentosos problemas, que falla de perto, ti, 
riqueza publica do paiz. 

Os Estados de Minas Geraes, S._ Paulo, Rio de Janeiro, Goyaz e Matto Grosso, como todo 
. . ·o planalto sul do Brazil, teem na. industr\a 

.· · pastoril o seu mais risonho futuro, SL a acção 
descuidosa dos poderes publicos não conti-

-- .nua.1; a impedir o seu natural desenvolvi
mento pelo abandono mn que jaz sinão a 
mais pelo menos uma das mais uteis riquezas 
do }Jaiz. A industria pastoi'il, que tão grande 
influencia sempre exerceu na riqueza dos 
}lovos, oncontr!.~ nos Estado.:~ apontados o 
meio mu.is iavora;vel ao seu natural cresci
mento. ; extensas c cxltub:;rantes pastagens, 
rica tlistl'ibuiçãa: de agua, clima benigno e 

· ern alguns delles; completa ausencia de pra
gas e épisot1as e,. cousa .essencial, terras su
periores pera a industria agrícola, socia 

. obrigada da pastoril. 
A Commissão de tarifas não pôde deixar 

de accentuar ao formular o presente :pa.
receL', as ccmsas determinantes da actual 
pobreza e mesmo ele perecimento da industria 
pa.storil, por entender que são todas remo
víveis, quando no paiz se congregarem os 
bem intencionados e o Governo qulzer en
frentar o problema em nome do bem pu-

. blico. . 
· A falta do capit<tl, - a ü.tlta. de direcção 

. ·intelligente e o abandono por parte do Go-
verno ao lado de muitas outras, que não 

: cabem nos moldes estreitos deste :parecer 
_ são as causas principaes do nosso atrazo e 
·do nosso empobrecimento pastoril. . 

. O Governo remonta o exercito com caval
. los do Rio' da ·Prata, quando devia pro
. cural-os nos Estados criadores do paiz, aindit 
. pagando-os mais caro, porque isto animaria 
· c.~ ._industria e nos tir<tri.~t da ·triste depe~-

doncü..t dos nossos visinhos o com os quaes, 
dada. a cmoi·gonciit de um confiicto interna
cional, nos collocttrhtmos . mal. Ag-ora, umc.t 
pothn·o::;a cmpl'eza ameaça eom <~ importação 
do gado platino o anniquillamento por com
pleto d<t indu~tl'ia pastor·il no fornecimento 
rlo gado 1lc córte á Ca.pital da Republica, 
fundada em um contracto leonino e incons
titucional, quo tão Iarga margem vae dando 
pa1·a o enriquecimento do::; seus exploradores 
ao lado (la deprcs:;ão dos costumes e creando, 
pela gana.ncia revolta.ntc com que encami
nham t<tl commercio, a mais pL·onunciada, 
dcsci·ença na cias:'.ie camponez<t e agricola do 
paiz. ' · 

A Commissão de Tal'i!'as proci::;a dizer ma.i::; 
meticttlosamcnto sobre o a.ssumpto, poeque 
trai;a-so de ma teria ·de alttt relevancia, e o 
sem })arecm·, quando nU,o t>crvindo de incen
tivo <~os quo com tanta. responsabilidade· 
dirigem <lopal't.amentos da administração pu., 
blica, ao mono::: reflicta. o seu · esJorço, indic 
crwdo o::; ponto~ cttpitaes da questão como 
satisfu.nã.o a. csHc desgosto latente que lavra 
na g1·ailllo classe agrícola pastoril. . · 

Bm vordado os cr·ladores brazileiros sen
tem-se p;:,ados para ttcon1pauhar do perto a 
~t·anst'ormo.ção cvolu'.iva da industria pas-: 
toril, pJrque comquanto ella encontre no 
nosso solo elementos extraordinariamente 
favoravl•is, de outro lado lei alguma de 
protocção tem vindo em seu auxilio, de forma 
a não poder cntr•a1• em fl'<tnca competição 
com a U.o outros povosq1Ie intelligenteruente 
so nos a.vantajtn•am :por· um :preparo ·longo e 
pcr•sovor•ante no estudo e aperfeiçoamento 
dos p1•oductos pa.stoeis em todas as phasea. 
porq uc passam. · . 

Os Estados Unidos e a Argentina. podem 
nos servir de e:{emplo. Esta ultima ainda 
em 1887 estavu em relativo atrazo e para 
disso nos convencermos leiamos o que diz 
Godofredo Daircarn:p na. sua bella obra La 
Cria del Ganado em. La Pampa a pagin-a 300: 

t Aho1·a, cudt , de é estos productos, el 
de màs valor relativo de producion mds se
gura, y de salida màs facil ~ No hay duda 
q-ue sea el cuero. _ 

Tomen un 1·odeo al corte; en el estado 
actua~ de lcts cosas, la novillada gorda di dicho 
rodeo serà natúralmente la parte de mds 
val01·, porque tendrá sebo, carne beneficiable, 
y cuero pesado; esta novillada representara, 
cuando mas, un cUez por ciento det rodeo; 
todos los demàs anim,ales, aunque estén en 
muy buen estado, son inventibles; - hablamo! 
en general, p1·esr;indiendo de los que se haUan 
favorecidos por circunstancias muy especiales, 
porgue son muv pocos' - de otro modo gue ar 
corte, es deci1· que no tienen ni sebo, ni carne 
beneficiale, valen pw el cuero y po1·las. espe~ 
ranzas , de attgmento, nada más. · 
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En los mercados e1-wopéos, .. toda a cltMse de 
cante, por tal que esté gorda, tiene su. coloca
cion fdcil y ventadosa; la carne de ternm·o es 
muy buscada; la de buey tambien, y con ellft 
se coUoca y con lcL misma focilidad, , la de las 
vacas, que habiendo pasado cie1·ta edad, no 
ptteden servú· sino para matadero. , 

Aq-ui, al cont1·ario, (ue1·a de la novilf.ada, 
que se 1·eparte entre los 1nataderos y los pocos 
salacleros que todavia t1·abaja'n, y de algunes 
tenieros de t.ambo, tienen que mo1·ir de viejos 
ó ser cgnsumidos en las estancias. :. 

Depois do illilsteado escriptoe trata1' das 
conquistas-dos pamp:ts accrescenta : 

« P_oblat· la pampa, que se les ha abierto, es 
el officio de ellos; per..o la situacion c1·eada po1· 
esta conquista y la producción exttbe1·ante qtte 
de ella res-ulta inponen la solucidn urgente de 
una cuestion qúe ya pasó del dominio de la 
econom·ia 1·w·al, al de la economia política, la 
espo,-tacion en g,·ande escala de las carnes 
conservadas, cuestion que parece 1·esuelta en 
parte, y p01· la iniciativu pi·ivada, cn lo que 
corresponde ú la carne ele ctwnel'o, pe1·o 
que queda por 1·esol'l)er cn lo que toca á la 
cat·ne de vaca. 

Cíertamente- , seria muy · pre(e?·ible que la 
'in~ciativa p_rivada pudiesse, y pttdiesse sola, 
dar con la solucion del rwoblema, pero desgrc!
ciadamente, es de du,dar qtte le sea posible. 

El sistema frigorifi.co pa1·á la consenJacíon 
de la ca1·ne de carnero puede dar . esperanzas 
para un porvenir cercano ·; pero., nos parece 
qtte, d los lwmbres de estado cor1·esponde tu· 
mar en manos el às~tnto, como ya pa1·ece que 
lo estan'tomando, y segtdrlo con constanaia. · 

Refm•indo-se o mesmo· escriptor aos pro
cessos que deviam ser adaptados 1111. A1•ge~ 
tina relativa mente <t exploração do gado 
vacum e appellando para. o concUI'so do Go
verno conclue « ·- Quando esta verdad hay 
71enet1·ado en la mente de los hom.b1•es ci, quie
nes inte1·esa, entrará el pais todo ·.::n.·una e1·a 
de p1·ospe1·idad cüyos Z.im.ites son 1'ncom.ensu1'a
ules.» Esse escriptol', quando eni 1887 tNt.
çava essas verdades não suppunha que em 
pouco ·mais de .dez ao nos o pro1Jlema se 
achasse quasi por completo resolvido na,
quella Republica. O mesmo deverá se dar 
entre nós. 

Os resultados colhides nesse ramo intet'~ 
essantissimo do nossa · actividade social estão 
mui aquom dos desejados e que só serão 
obtidos quando,á semelhança do que se fez na 
Argentina e na Americ::t do Norte, o Brazll 
tiver ao lado dos institutos agricolàs já. 
creados e por· crear -o apoio amplamente 
protector do Governo Federal, de fórma a 
alentar as energias emprehendedoras, porém, 
não confiantes, e ÇJ. esclarecer o espírito ainda 
inculto daquelles de nossos criadores, - que 

só com o exemplo abandonarão os nossos roti- . · 
neiros costumes. · 

Si os bons principios economicos aconse- · 
~ham que a iniciativa e execução de taes ':i 
emprehendimentos devam partir do esforÇo :: 
particular, não é menos certo que esse es- · 
forço só se poderá pr·ecipitar produzindo o 
exito desejavel si os poderes publicas do paiz 
bem orientados imprimirem o cunho prote
ccionista, que interesses de tamanha valia 
estão reclamando. . . 

Já. não é possivel a continüação das pêas 
condemnaveis e impostas pe~o cont1•acto in-. 
constitucional ela Emprcza de Carnes Verde, 
a que t.em estado sujeitas até aqui na Capital 
da Republica uma grande classe industrial 
e a população. A Commissão de tarifu.c:; tem 
conhecimento da lei n. 807, sanccionada a 13 
de abril do corrente anno' pelo actual pre
feito, e si esse illustre homem publico calcar 
sobre essa lEü a remodelação do serviço, a 
Commissão de Tarifas pensa quo a medida 
lembrada no projecto 62, que ora lhe set•ve · 
de est_udo, auxiliará o plano da referida lei;· ·· 
por salvaguardar o interesse do productor 
sem . prejuízo para o do comsumidor. Sus~ 
tentando a adopção do projecto 62, a Com
missão de Tarif<~S não póde deixar de apre- . 
sentar no . presente parece1' um calculo 
app~oximado do movi'fnento commercial que 
deve ser operado pela Em preza de Carnes ' 
Verdes, evidenciando desse .modo como se 
estiola o esforço de uma importantíssima. 
classe indus ·;rial do paiz, ferindo de frenie n~ 
seus mais vitaes interes~es sem beneficiar os 
do consumidor. 

. A. em preza, de accordo com o ex-prefeito .· 
Dr. Coelho Rodrigues, devia abater 408 rezes : 
diariamente ; tomemos, porem, a média ado- . 
ptada .por ella, que é de 375 e teremos: 

Receítd 

Mínimo de um boi 200 kilos a 
$800 ••.••••..•.•.• ' .••••..••• 

/ 

Diariamente: 375 x 200=75. 000 
kilosx $800 .............. .. 

Couros e miudos 30$000X375. 

160$000 .. · 

60:000$200 
11:250$000 

Total diat'i:l.mente.......... 71 :250$000 --

Annualmente 71 :250$000X365 26.006:250~ 

Despeza · 

185.875. boisx 100$ ......... · .. 
Saldo de lucro br·uto ....•..• 

13.587:750$ 
12.418:500$ 
------

26.006:250$ . ~ 
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ANNAES DA CAMARA 

lmposto Bois 
4$000 X 135.875.. 5"l3: 500.~ 
Manutenção l!o 

Matadouro dP 
Santa Crnz... 820:374~ 

Despezn. (approximadíL) de min:. 
dos em favor dn. l'vfunicip~li-
dade ...................... . 

Ti•ansporte do 135.875 bois 
peln, E. F. C. do Br~t.ziL . . .. 

Lucro bruto .... . 
Despeza. ........ . 

12.-!18:5008 
2.181:2.49$ 
~-----

Sa~do ~e lucro liquido s/c de 
:íracç~oflj'l, ................... . 

1 . 3G0: 87 f$ 

132:000$ 

(i70:375$ 

2 . 181:249$ 

lO. 237:201$ 

lho pa.1':L a. eonsr. :~ llí;ão desP.r. fim Sl'rá o elo, 
movimnnt.a.ndo 11rna J•lrpu: z:1 la.l.(~n~c dt> nossa. 
jJ:I,1,rl:t, colloeal-n, om cirellmsl;:t.neias d0. não 
pod ir a.o os tJ·angciro, aq ttillo q no Plln. púdf\ 
mnit.o lllais v:Ln ta,josa.men te }Wod n:ÚJ'. 

E :t C~nnmíssão pen::.:a qnc com as, mcdiclas 
acantolacloJ'as, comü a rlo qno nos occnpa.· 
mos c outras quo l'Ol'üm ~ondo adopta.d:ts, 
qua.lqncl' ponto do nosi>o tcniJ;odo -}Jódo em· 
fntm·o proximo ea11~:1t' a::.somhro ao mundo· 
inteiro, como ca.nsa. em nossos di[t;:; Clticago, 
a gwtndc ci<lu.lle amel'icana.. 

E porque não ? 
Para. sa.licntaP :t importa.ncia. do as

~umpto :t Conuníssão apt·csontn o hist.orico 
do qnc se dcn n:~ America do Norte e de 
como í>C fez então a gt•andem do Chicago. 
Vejamos o que diz em 1803 '1'/t.e Stc!ti.~ticaZ. 
Pt~bUslun.fJ Company. 

A Commis:São no calculo qnr :tpro:>cnta A IIYSTOPvY OF CIIIC;\00 UNIO:-\ STOCli YARTJS 
tomou para base de seu estudo o peso de 
200 kUos para cada rez, quando a mérlia é (llislntia dox enlteposlos rle r;arlo r/o Unir1o de 
geralmente computatla. em ma.is llc 220 ki- l:hir·rt.rJo) 

·los, e só se pt•cnccupou com n. mat:wr:a do 
gado 1Jovino, - quando o la.nigero e o Rnino Os p1·imoii'OS cntr·eposl;ns <lo ga1lo P.st.abe: 

. devem deixa.r um lucro superior <.~ 300 con- lecido.~ em Cltkago fol'am loc:tlizados no 
tos pal'a a emprf\za cxplora.dora, visto a. cruzamento •las a.'vcnit1as Ashland c Odge?~ 
média tla matança dos primeiros ser de com <L rua, \Vesi~Mmli.~on, o formn ç:lmma.dos 

~.25.000 e a dos segundos do 20.000 annu-al~ o BuU Pen (cmral de bois). Esta denomina.-
mente. ção ex.t(}ndia-se a. um pequeno espaço de 

Ora, pelo estudo feito pel:t Commissã.o, é torr9no triangula-r, n sitio dos vulhos curraes 
obvio que esse est::Ldo de cousas não deve 1.té ha lmm pouc:1 tempo ante .~, qnn.nllo· 
continuar, sob pena. de entorpecer a marcha levantou-se soln•e aqnelle tert·cno um e(li· 
progressiva da industPia pastoril, c não ficio <lo aço e cantaria. O Buli Pcn foi con
âdoptar a medida contida no pecsente pro- ~lruiclo em lK48 c foi o primoit·o mol'ca.do 
jecto n. 6.2 so))l'C a, importação uo gado cs- r<~gu!tu· dH ga.uo <JIIO S\l ost<Lholoccu em 
trangeiro scr<l '(brnecor ::t essa pouer·os::t mn- Cltiea.go. ~eis a.nnos· dnpois , :t Jllichi[Jrot-Sou~ 

-preza mais nma a.rma. CI)J11 que (!}b vir•:i tlwn1 Rrdh·oad al11·ín C!IGL'epostns no g-encro 
fel'Ü' ao cPí:td<ir ::.:em \·a,nta.gmn para, o eon- junto <l:L esquina U.as l'll<LS do Ti:.~tmlo o Vinte e 
sumidor. Dou$. l•:sse~ entrepostos 1'ol'êLl11 fechatloi: em 

Resumindo a.;'; suas consitlm•;Lc}Ões, a Com- lSGü. · 
missão de Tarifas pr.nsa q nc iLS ea.usas :tpon- Em 185fi os en f;rnpostos My1·ich nn. ;we
tadas ao inici<U' :..1. clallot•:tr;i\o do pt•esente nida. Ovl.lâfJe Grúve ClltJ•n ns J'ttas Vinte c 
par•ecer são removíveis, e todas as medidas Nove e 1'-rin/.a e 'l'res, f'ot•am etlilieados por 
q.u .. e ·d· e pe.rt.o ou_remota!nente podem in~nil·, J. H.· ... Sherrnan. l.~sses ~nt1:npostos tinham 
para a anJrnaç·<tO da mdustr·1tt pastol'Ii, e capactdado pa.t·a 1'eeebe1• :"J.OUtJ rezes o ~)0.000 
entre as quaes se achn. <L d(} qQC eog-ita. o porcc-s. As ost1·ada.s tlo f't~rt•o Michigan C'cnt1·al 
projecto, d.evem merccrr o nutis solicito cui- e llUnoi.!: CentJ·I\l ea. ·a. 1111m tinha tl'illtoil e 
dél.do do lcgii>laünr. giJ'adot•es ( .~ tdlchcs !) p:tt 'tl. i.Joa.nsitat· tltmtt'o 

Assim, o preço da c<wno, hoje olíwado, dos m<·J;..;mn:-i. 
á.Qii.ixar<.t d.esclc que medidas· pl·otectoJ·a~ li- Taes entrepilsios, com ontt·o::: menoJ'fl~ 
biwtein o criadol' da extorsti.o a. q11o temr.s- em diH'nrentes p:u·l;e~ d:L cid:úlo cneart•egt.k 

. tá.d9 sujeito e ga.mnt.a,m i;odos os ~a,(wi1k:i( s vam·se de cuida.r· do tudo o gado nm·pl\ u,té 
tentados, JWl'Cl\10 olle irá. procuJ•:u• no apor- que ficou e \' :id 011ei:trlo que os ill tm·csses 1'8· 
feiçoament.o do prodnci;o ma1·gr.m l)U.l'<.t sen i'erentos ao gado C:Hl1 Chicago dcvía.ú1 1lcat• 
lucl'O e vantagem~ para o consumidor. conccntrndo~<s _em uú1 )llüco log~Ll', ·a, fim <le 

A Commissã.o est<.i. convoncirJa, c cumpre fn.cilif;ar :.L remoção das rezes o dos porcos e 
~ão esquecer, que se tl'ata de uma obr·a: do tliminnir a.s tlospczas. O inconveniente de 
-pati'iotismo, qual a tlc leva.t· por ma.L;; esse haver localizados os cntropostos tão longn 
zneio 11ova. vidn o novo alc~nfo ;í. mais f'ut.u- nns dos ontr-os ('oi ca.nsa dn ~e ompl'ehendn~ 
rosa ind 11:->ti·ia do :p:ti z o f! llf' todo o Ll'a bit~ w·m ü~ mll.r·opo:::.r.os tia. U ni:\o(1'hc Union Sloch 
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Yards) e a Companhia de T1•ansito (1'!t r, l p;1J'í1 27 annos e cinco düts de 194.238.919 
'l'ransit Company). . cn.bcças de garlo, 70.895.9H:i das quaes foram 

Urn pl'Oilpecto fo1 lanç:vlo no ou l;nmno 1lo embar·cad;J,~, ficando 12:3.343.000 qué foram 
18~4, dando como_ l'O.'lttLf;ad.o uma snb:'lcl'i- :tlJ:üi<las on <lo quo so dispoz de qualquer 
pçao q li!~ montou {t 1mportancia. de':(;LOOO.OOU. outt·o modo em Chicn.o-o. 
A com}Janliia fui <lovidamcntc oJ•g.:wiz;adn. c r.~ 
fh•mo1l os seus compromis~os com o Govol'no A uWülctde de um novWw mm-to 
om 13 de fcvm•cü·o de 1865. T. B. Bln.ckstono 
foi o sen primcil•o pl·e~idcntc, e F. H. \Yin- As reze.<> si:í.o compl'atla.s e vendidas a peso 
sl;on o scn primoil'o secJ•ct:u·io. TJ•czcnt:ts o o o mesmo _ a.con tece com os porcos, que, 
Yinto geiras(ca.rla, gcie.:t vale 40 ares e 47 con- como aqunHas, suo transportados sobre via
tia,re;'>) de tel'ra quasi n. oeste da run. Halstcd, ductog para os tablados onde :::i.í.o :tbatidos. 
n•t CHla.tlc do Lago (1'own o( Lake), forn.m Um novilho, qnantlo nma. voz pm·a ahi to
compr::ullls a !oã.o \Ventwortll por $100,000. cado, cont:1 o seu ultini.o dü~, o tem pouco 
O trabalho fo1 começado no novo. sitio em tempo para pensar on conjecturar (si pm·a 
j11nllo -r!c 1865 e cincJ di:1s antes do anno tal tom m~pacitlàde) sobeo o seu destino final 
11ovo foPam abct'ÜJs túr commei·cio os en tró- ainda quo o sen mod.o ·do pl'occdcr muitis
postos .. As eni;rn.d:.ts n6s · pl'imeiros !lias fo- simas vezes nos íh.ç<l. a nós, que o observamos 
ra.l1l de t'i13 l'OZO:-!, 17 .7G4 pül'COS e 1.433 C:l.l'- crer que elle tem Ulll YÍSlnml)l'e de idéa 
ncir·os. da so1'te que o agmmb. 

03 eJltl'epostos foi'itm alinhados em Puas e . Quantlo eU e a vanç:L o primeieo passo so
altías. cruzando-se mnas .com as ouü•as em bre o vladucto, que lova ao edlllcio onde se 
angulos rectos. faz os pachinys, deixa atraz toda a espe-

CePca de 120 geÍl'as ful'am occupadas corn l'a,nça, c esse viauucto é como a Ponte do 
enrraes ao seeem inaugura(los os entrepos- Suspiro e assim podia ser chamada . com pro· 
tos, porém o desonvolvimento da, empl'eza p1·iedarle-alli não ha só .suspiros. · 
depois den loga1· a ;:iccl'c.3cimos de q nando mn Entretanto, o estctlido do chicote do baia
vez, até que no momento presente ach<.tm-se clei.ro c o alavirlo que faz vem a pl'oposito. 
cobertas pelos mesmos 200 geira·s. Ao chcgtLl' a packúiç1 howw, o novilho vê-se 

Os cul'!'acs são de vat'ios tamanhos, tendo so.~inho mcttido dcntro(le um cm·ral pectueno 
a.lguns a capacirlacle dtL car·ga de uni. vagão, e ostr•eito, e, si olha parn cima, vê um 
cmcl'mnto out1•os podcr·ão contei' n. carga de llomem empunll':,nllo um mn.lho comprido 
lO vagões. · _- com·nm c<1bo fino suspenso sobro iL victima. 

Nos primoiPos annos ela llistol'ia. dos UnJon Esttt ouve o tilinün· das col.'rentes o o bn.rulho 
8/.och Ym·lls, curraes pa1'n 1.200 rezes c :to elo gninrla.sto, c alc'm elos compn.rtimentos ao 
mc~mo tempo currae~ p:1l'tt l .000 porcos o lad.o, sente o chcit•o Llo sangue c de !'ato, e 
carneiros m·am sufncion tcs pa1•a aceommo- ent:í.o pal'Oec ter a, eealidailc tlo VlW que se 
dar totlo o gado tJUC nntr;Lva no nu'lreado de acha em dmag-J'arl:tvol posiçã:o. Vira pa1•a a 
Chie:tgo, ao passo qnr, hoje so exigt~m mais dit·cita. c pal'i.L a. esquct•da, lerantt a cabeça 
2.000 (Pe?es)o l.MO (pot·cos c cttJ·ncil'os) c d:i. lll'l'os do medo o elo l'aiva; olha p<tra. a 
p:wa. os ontl'o3, afh'ft do s;tf;i~fazct• com di IH- po;;so<L qun tom -o malho susponso sob1'e ella 
culdarle os pctHdos qlle llto eltog:un. com os olhos sang-uineos e {erozmente sup- · 

Corc~t de 20 milhas de alé:ls e. l'!t:ü:, unns plieos ; a bocea la.n(la escnma e o suoe corre 
macadamizada.~ e otttt·a~ atet•t·ad:ts com ca.s- pot• LO(los os pellós do cot•po. Mas o tempo 
calllos e matel'ias carboniferM (cintle1·s), ti- nl'ge; jü. o homem do malho levantou o seu 
gam esses cm•r;ws com as plat:tfól'mas p:u·a. terdvet instl'umento; o novilho move com 
cal'rega.r o descarl'egm· os vagões de 20 for- a eaber;:t, e ~tssim ganha. um ontl'o instante 
l'O-cUJ't'is que entl'ega.m o g<ulo:50.000 rezes, !le vid:t, o cnl;ão, como um !'elampago, o 
200.000 poJ•cos,:30.000 cat•ncit·os o 40.0: Oca- malho ·caltc no alt;o J.a testa, ,justamente na 
va.llos podem .cnconJ;p;LJ' commotlos !tojo nos ba.qe que medei;L entre os chifres, e·a victima 
l'Ct'eridos entl•epostos. calw, inOt·te como um potlaço Je potéa molle. 

As entradas totaes de gado clul'n.nte o n.nno Uma :ütLva.nca é pu1\ad!1 e o assoalho sobre 
de 1866 fol'<l.m: re:o.3, 393.007; porcos, o qua.L jaz <L rez mor~tt é vil•ado; ao mesmo 
7.'71.4435; carneiros,207.007; cavallos,l.55:3. tempo as divisões do lado abrem-se e o no
Para o anno llQ 1892: rezes, 5. 571./913 ; vi- villto resvalá ptLl'a outro cpmpartimento. 
tellas, 197.576; püecos, 7.914.435; cal'neü•os, Alli um homem d.ccept~,-lhe a cabeça a, golpe 
2.145.079; cavallos, 86.!:)98. As entradas to- de facão. Outros cortam as pernas nas juntas 
taes desde que os entrepostos de gado foram dos joelhos; outros mei;tem ga.nchos nos teu
abertos, até o 1° lle dezembro de 1892, foram: dões das juntas do jarrete; outros põer~:t-se ~ 
rezes, 40.542, 48:3; vitellas, 1.129. l76; por- tirar-lhe o couro e,em espa9o de terp.po_ mcr1-. 
cos, l3l.353.7ll; cal'neiros, 20.542.483; ca.- volmento pequeno, o novilho esta, suspenso 
V<'l.Uos, 1395.~l3, peef<~zeJ1do o ~rq,pdo total c pro.mpto. Um hom.e.nJ, con1 um~ C!lO~Il\~ 
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machadinha separa-lhe a espinha dorsal e, 
entTI.o como o porco, olle desliza por um 
carril (along an Otler/uxul t.rack ?) para. dentro 
tle tuna camara, f1·ig-orifica. Nesse-1noio 
ter!fio, o coração e o figado são destacados 
<los bofes e outras porções do corpo c depen
durados em ganchos-cabides. Todo o s~b8 é 
tirado das cn tra.n llas c do ventl'c. 

Os bi-productsdo novilho são: carne da. face, 
coração, figado, lingua, pancreas, seho, 

- sangue, estomc1go, traché<t-arteria (fort·o da 
passagem da hocca pa.t'<1 o estomago, usado 
pam recheios de salsicha), lJ::~xiga, couro, 
clüba.ta e mimlo:-::. A cal)eça <Lo nov·tlho é 
esColada, e a pelle conjunctament.e com as 
das pernas e d<L cauda, vae pa.ra a fabrica de 
colla. As b:)chnclHts :são co1'tadas das man· 
dilmlas (qncix;ld:ts) e são empregadas no fa
bl'ico de s Jsicltas· de Bolonha.. A linguá é 
mett.ida. na salmoura e dai'nma.da. ·o skult 
v ao para. o faht•lco do colla, onde <} fm•vido, 
c <la.hi pa:r:~ :1 f:tbl'ica. de o::::::;os, e dn.hi pa.l'a a 
do fertiliz:ülores. Dos c:tscos tambern <1 i'<t
brica. de colla e ,~l. de os.::os tiram pa.rtiJ.u. de 
(lHe se obtem 1g-ualmentr. oleo de mocotô 
( neat4ool. oi{. ·~ ) -

Com :ts pancrea.s se faz a pancee<ttina; a.s 
porções do 1ig:Mlo e do CJraç-.ã.o são emprega
das lXtra o fabrico de varias especies de sal
sichas. To(lo o sangue e miudos vã.o para o 
fcrtilizador e os chifres .são vendidos lJara. 
serem convertidos em c<tbo::; de f,tca, botõe;:; 
o :pentes. · 

E' pela economi<~ e utHizaçã.o a.bsoluta de 
toda a pul'Ção do novilho que tol'na-se pos
sível ao impol'tadot• tirar qualque·~ lu~ro, 

. p~los preços en:t que são actnalmente ven<li· 
das aos IneJ'Cll.disr.as as ca.rnes prepa.radas. 

0-Sl'. P. D . . Armout•, da ib·motu· & Com-
1Jany, em sua. infot·maçã.o pel'anto a Com
missi'i.o Especial do Senado dos Estados Uni· 
dos, lla. alguns a.nnos, dis:;o que o htcl'O li· 
qnido que tem <b SlllL companhia pe.lo abati-

. monto e venda. de um novilho, posand<l em 
pt~ I .l44 libras, é de$ 1.2.2., c esse pequeno 
lum·o tornou-se possi vel só mente; pelo extro· 
mo cuidado que se teve em realizae toda a 
port.~ão do animal mot•to. 

O homem que n.bate de uma. n. vinte l'czcs 
lJot' dia nií.o tem proiJabilitla.ue 1lo eompctit' 
c:om Sltet:esso com aquolle que n.lxtte milh:t
l'OS, ])Ois <Jne nt'i.o pódc 1;irae lucro dos miudos 
q 11e o outro tit·a.. 
· Dul'a.ntc o anno a quo se refere o Sr. Ar
mom·, diz olle .tjue a sua companhia. abateu 
340.ti79 rezes ~.:om um lucro tle 418.104.40 
dollar.s para a companhüL. 

Em-ptwotad01·es (p(tc/te1·s) notwveis. Entre 
as firmas notaveis que fhzcm nogJcio no dis· 
tJ'ieto d.o entt·cposto como empacota.dores 
(p<tcker.5) :figuram os seguintes: Swil't and 

· Comp .. At•mour <\nd Cori1p., Nel-son ll'lon·is 

Comp<my,Libby, Mckeilland Libby,The Anglo 
American Provision Com,pany, 'l'he Chicago 
Paching and Provision Cornpany, Jones a.nd 
Stilcs, Moran a.nd Healy, 'l'hc Inf,enwcional. e 
outr;Ls. 

Suift and Comp. são os maiores a batedo
res e export<idores de carne pre})arada do 
mundo. · ·· 

gm 1892 elles abateram 1.189.498 rezes. 
l.l3LG92porcos e l.Ol3.5~7 cn.rneiros. · 

A venda. que fizeram naque.lle anno montou 
a .(: 90.000.000. 

Ellesteem,a.lém dos de Cltica.go,geandes ma
tn.rlouro~. pa.cking-homes em South-Omaha. 
l\.;LU::\<tSCity e East St.Louis, e empregam mais 
de 3. 000 ca.rros frigoei ficos p<ira. tl'ansporta.l' 
os seus produc :os aos mm'l~aúos, onde são dis
teihtlillos pot· mais de 200 casas fHiaes, esta.
belecitlas na,s principaos cidades do.; Estados 
Unidos c d;~ F.ut·opa. Te em la.bol'tttorio phar· 
maccutico, em que fa.bt•ica.m p~~psina, pan
Cl'2atina, rennotina, oxteacto de carne e 
carne ílnhLt, tudo <lo excelle~lt l qualidaue e 
pelos melhore:; processos. 

As suas exhibições na exposição Colum
biana são hem cligna.s dt~ visita, pl'incipal
ment.e a qne se aclm n!) Pavilhão da Agri· 
cultura, (illC t} unica o bellissima., sendo um 
carro fl'igol'ifico de vidro chato de tmn::mho 
completo, car1•egatlo com to<hs n.s especios de 
prodnctos seus. . 

Sinl' ;wd Comp. acham-se tamhem cnti'e>. 
os m~Liores fabrican ies de colla do mundo 
e teem uma. fal.n•ictt modernisl!imtt o completa. 
segundo a pl:tnta que olles exhibom na 
Union Stoch Jw·tls. 

O nomo ele Armout• tornou-se umn. pa
la v r a. e<tseil·<t. As sui1s carnos propat•ada!Cl 
em la.tas ehega1·a.m a.os pontos mai.;; m
motos do mundo. O autor dosto tra.ba.lho l'oi 
;qmnluu• lat:ts desgar!':tdas eom o t•otulo 
At·mour and Comp., nos alca.nt.is mais U(lso
lados elas monta.nlta.s Rochosa8, na Uolumbia 
inglez:t, etc~ 

Si'í.o elles os maiores ttLittotloros e paclte1·.~ 
(prep~tradóres) do porcos du Chiea.go e a.nd:un 
rontüs com Swif't, a.nrl Compn.ny no tllmlet•o 
do rezes. · 

Pelos seguintes alga.rismos póde-so fazer 
iM~<l. tlo.-; negodos feitos por At•mom· anel 
Comp. ; fit•m:L fnz nogoeios nu. impot•
ta.nd<t de f>!LOOO:OOO$ duran1il~ o n,nno que 
tm·minou no I ele abril tle 18Hl. 

0>3 porcos abatidos pela. eastt subiram a 
1.7l4.UOu; rezes, 7l2.000; ca.rneiros, 413.WO. 

Os empregados tle Armom· and Comp. an
daram JW.quelle pel'iodo em 7.900, e os or· 
rlenado:~ que lhes foram pagoJ importaram 
em :3.800.000 dollars. A firma · tinha. 2.250 
carros ft•igorificos. A area total coberta. 
pelo~ edificio:s da tlema 1bi de 50 geiras; a 
a.rea toti1l de pavimento de edificios, 140 
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geiras ; ea.mara frigorifica e ·rtrea de arma
zenagem frigorifica 40 geira.':l ; capacidade 
de al'mazenagem dos edificios, 130.000 tone
l::da.-:l. 

A Armour Glue Works (officinas de Colla. 
Armour) fabricaram 7.000.000 de libras de 
colla dentr•odo me3mo período, 9.500 tone
b,das de fertilizadores, graxas, etc. · . 

O ter1•eno coberto pelos editicios · des;;e de
part:tmento cobre 15 geira-s, e . o numel'o de 
empragados (! de 600: 

Nelson MM'l'is an.l Comp. ê o tere iro 
membro do triumvieato dos pacltús de 
Chicago. . . 

Fazem um negocio immenso e teem fili~es 
espalhadas por todo o paiz, e são la.r,:tamonte 
interessado;;; em engorda1· as rezes. 

A Chicago Packing and Provision Com
pany é uma consolidação de um g1.•a.nde nu
mero de packeJ•s em menor e.-;ea la, que a 
fazem uma tla'l maio1•es compa,nhias dos en
trepostos. Li!Jby. MckeiU and Libby sã) 
principalmente enlatadores (w1·ne1·s)de car
nes e nesse servil;oe!Les empregam o·numero 
de 2.000 reze'! por •1i[t, ás veze3. 

03 seus prvductos sã.o conhecidos em todo 
o mundo. Em uma futura edi~ão nos estor
Çttremos por t'allal' com mais desenvolvi
mento destes pachm·s, pois o tempo e o es
paço nos · olwigam a set•mos breves nesta. 
edição.» . 

A Stafistical Publish.in.CJ Company Mknos a. 
osc.a.la. progressiva que1• do numet•o de reze• 
a.IJatidas, qum• do seu valor orn um perlodo 
de 27 annos ; o valot' dai rezes nc pl'imeiL•o 
u.nno (l86H) da insta,llação dos paekin,r1s foi 
tlc s 42.71i5.328, e -27 annos depoi~ (189.2) de 
~3.83ti.502 dollal's on em nossa. moeJa, ao 
cambio do dia. (4.3411), I.l03.173:43í$692. 
l~m publicações t•ccentn.{ tla. mn~ma. Stalis
tical P~thlish.inrJ Company, sabe-se quo a e:<
plot•ação só, d ~- ca.:{a SwH't anil Company, 
sobe u. mais de 170 milhõe.{ , dr. dollars, o 
que quer dizer que em rolaQã.Ó fl.o valor 
do 1~92 a Union Stoch Iards (leve ter au
g~entado ao duplo o sen movimento finan
cmm, ou seja mais de 400 milhões de dollars. 

. A ~ommissã.o ~odia, a.p1•esent:u• a.irida o 
lu~tol'ICO rios dema.ts pPoductos que a {jnion 
Sloclt Yards explora nos seus pacltinq-houses 
m~.;; ~eria tü.stidioso faz :l-o. O qu(i a. Com
nussa.o com o pt·esente estudo do 1 paching 
houses pt•etendou fvi salientar a releva.ncia 
fio assnmpto e domonst1•:-w (pensa tet-o f'eito) 
que só monte Cl)lll e::>se ape1•feiçoa.do systemit 
po!.let'él se transfot•mar· o commm•cio dao:; car
nes vet•ues o indu . .,tt•ia'3 connexas entre nós. 

o pel·feito estado do producto e o sem mais 
compl.eto ~pro.ve~tamento dependm•â. (le uma 
m•gantzaçao stmllal' - a de Chicago, nesse 
ramo da actividade humana. Jü dissemos 
que Q pt•oductor e o consutnidOl' corn ª 
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systematização de um tai servi~-o se cncon· 
trarii1 á wntade e sem queixas reciprocas; e: 
a llomonstraçlío do asserto est<t nas fiados que 
tiramo:.~ da StatisticaZ Publishing Com.pany,. 
(1ua.ndo a ca.s:t An;wttr and Compa.ny de c~~, 
pital sup3rior a 20 milhões da doUar::1, aba- ·· 
tondo 310.679 rezes, obtem um lucro liquido 
do 418. 104,40 dollars ou em nossa moetla ao 
cambio ·· do dia, desp1•ezarli1 a feacção, · 
1.817:079$984, ao pJ.iso que a empt•eza de 
carnes verdes llo Dist1•icto Federal, sómente 
com o pequeno cnpital de . movimento, a.ba· 
t en•lo 135.875 razes de peso c1uasi qriatpo 
veze~ inferiol' au das rla casa Armour, obtem 
o fa.lmloso lucro •le 10. ~37:2:) 1~1)00 ! · 

O interes~e Jo m·iadol' e tlo cônsumid01~ são
perfei&amente consultados pelo pl'ocessô se-- : 
guido na citiude americana, c para não nos 
alongarmo;.; citemt>s . textualmente as pala .... 
vras tlo Dr. Assis Bl'J.zi L, nosso Ministl'o . em 
\Va;;lüngton, no retatm•io qne sob1•e o a~um- · 
pto enviou a·1 Ministe1·io do Exteriol': 

«Uma. ultima oiBerva.ção sobl'e a~ packing~ 
houses em get•al: Peta unificação do t1•aba:--· 
lho , pelo auxilio dM machinas, pela boa ad
ministração, emfim, estas casa., conseguiram 
dous r J~nltados que.se afiguram a~tagonicos: 
fornecer melhor e mais harato a ca.1·ne ao . 
puhlico o fazer valet• nuis a rez pa1•a o 
criador. Está verificado _que ella'J não ga~ 
nham cuusa alguma, antes perd~m, no 9-ue 
vendem propriamente parn. a altmentaçao. 
O seu lucro cst.á em ap;·oveihr o que sem 
ellas sel'i:l deitado t'óra. N:~da se perde nesses 
estabelecimentos. nem uma unha, nem um 
fio .de cabello. e tmlo se vende na fórma. 
niai:; propl'ia a. dal' hwro. As immundi?ies, 
que tornam tão nauseabunda. a approxtma• 
çli.o das nossas xarqueac\as do sul, são. aqlti 
converl.iú<~"i> em onro. e e:Sses est:\boleClmen· 
tos giga.nt;ns podem pel'manecet• dont••o dP 
uma. cida.de do ce!'ca tle dous milhões tl.o ha·. 
lJHant.es som incommoJ<\rem o olracto .e nem 
pr~judicar a sn.udo (lo pul.JL.ico.>) . · 
· A Rcpublica Nort;e-Amm•tcitna conqutstou 

essa invejavol posição lttta_ndo, e. não só. te
rnos <1110 imitai-a, o que nao sem tlemas1ado 
aspirar. de l't"n•ma a su opot•a.r nm hom mo
vimento nesse ramo da l'iqneza. publi~a _do 
paiz. O movimenl;o economico e financetro · 
de algum<tS c<tsas commerciaes· do nma só ci
dado, com a t~xploraçã.o (le tllU só genet•o é · 
supet•iot• ao lle algumas podet•osa~ nações 
ctl1ire as quaes a no.-Jsa, e por.J.ue nao acom· 
panlli1l' esse ensinament~. si ~s ra.ctol:as ~a· 
turaos c1uo possui mos t\lll ostao, de pr1me1ra ~ : 
m•dem, rocla.mando unjcamente o impul~o do ' 
homom ?! · 

Um sO dos nosaos Estados, o de Minas ou de. 
Goyaz, sel•(t bastante para, desenvolvida a in· 
dustria pastoril, ct•ear pt•odigios como os ~e . 
quo nc;>s occu~llTIQ.S a.o traçar 11t.lguma.s pag~~ ··• 

16 . 
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·~as da llistoda. dos Sloch- y,_tnls c par:ltinq
)wuses de Chicago. 

A Commissiio th'l Tarilhs osU~ convencida 
_que, convenientemente prot<Jgida., em poucos 
~nnos, a. Repu1Jlica cncoJltl'<trü, no dcsonvol

. vimento da indtBtria. pecua,rüt o ma.is sognro 
· ~lice1'co para as sua.s tina.nc;as, t'a.zendo cecs

cer ao mesmo tempo o bem esta.r do nosso 
. agricultol', 1hando o gráo do pro:;peridado a 
q9,e · elle tem direito l"\ impt•imindo aos nossos 
~esolados campos novo v:doL', nova. vida. 

' ·· Concluindo esta peq ucna. cxpu:;;ição de 
dados e razões, a, Connnissiio entendo, que 
t1•<1tl1ndo-sc de matcria, tão relevante e que 

. esttt reclamando a it t tençiio ci:1s po J ereg pu
blicos do pa.iz,deve ser a.ppt•ovadn o pt'ojccr.o 
que Jhe serviu de estudo, porqno assim a 

· _Camara demonsteat•:í l}ne nào lho (~ inuill'e
~·ente um dos mahJ momcni;:Jsos proltlmna.s 
~a nossa a.ctualida.de cconomica. 

dispõo, ~~omo o decl::tt•a o St>; l\Jini~tl'o da 
Guei'J'il., {L p:tgi n ~~ 154 de sou J'elnJorio do 
prcscn te a.nno ; · 

Con~rdorando, ainda., que pude sne obviado 
os~m inconvenientn, sem que p:.u'a isso haja 
angmcnto de dcspeza,, propõe :t elcvad.n. con
sidct•aç:Io d ~~ Ca,mal':•. o S<'gllinto }WUjüdO de 
lei: 

O Congresso Na.eíonal resolve: 
Art., l." Ficam crC[tdos os Jogare~ de adjun

tos cla.s so~çõcs ·tJn rn tcnd.encia. Ucml da 
Guct•ra. 

Art. 2.0 Pa.r.:~. esses logares snt•ft.o norncatlus 
capitiics tio quadro elfectivo do exercito . 

Art. :i. 0 Revogam-se as disposições ~m con-
trario. . 

Sala das sessões, 7 de agosto de WOl.
Af.oes /Jm·úosa,prrsiuen te. -Rollolpho Paixao, 
r•elator. - Ow·los Oavalcan/1:. - Socwcs rlos 
Sanfos.-JtlbuqueTql.te ScnJ.fo. Rio de .TaneiJ'n, 23 de julho rlc 1\JOl.-

4-tt_qusto Set•e1·o, peesitlcnte inttll'Ülo, (com rc-
·stl'icções sobe~ o pa, t't'~cm•).-Pmlua Re~ende. O Sr•. Pt•esiden te-Estando allnan-

. ~·olatgJ·.-0/i~:â?·a Rl'a{f<t, com l'e:,: tt•ic<;.Ôt\:>.- tad~L :t lto!'a., designo p:wa ama,nhã. :1 Se
Leonel Pilho. - l!ampo . .; Cal'lir:1·. com l'8S· guinto orrlorn do dia : 
t1'icções. , J>l'lmeira p:trtc, att~ 2 lj.?. horas on n.nte.'l: _ 

Elciçiio pa.ra o cargo de 2° Vicc-Peusidonte; 
Continuaç:ão da discnssiio unica da. cmentl:t 

do Senado ao projecto n. H> A c 15 B, deste 
a.nno, que fixa a fot•çn. naval para. o cxerci.

Al't. ).o Nas t;u·i('.~s das <1llh.ntll'!!'aS · om ~ · cio de 1902; 

PH.O.!ECTO :\'. 6"2 

. O Congresso Nacinnn.l <lec~L·nt:1 

vigor s~r;t l'eita a. ::;egninte a.Loraçã.o : 
•J _Continuação da 3"' di,:;cus.:;ã.o do projccto 

A cla,sse Ja n. 1, onde se diz-gado vacc\lm n. 46, de l\101, autorizando c Poder Executi-
15$000-diga-se-gado va.ccmn em P<! ou vo a ;1lwir ao Ministerio da Guerra, o·cretlito 

· abati<lo importa,clo pntos portos marítimos extraordinario de 4:225$800, para p<.tga
da Ropuulica,, :30$000 · . monto do ot•donatlo n, q uc tem rlircito o 
· At•t. 2.n Hr.vng;~m-sn <1~ di::-:pnsiç.õn.>' em almoxar·ife Llo extincto Arsenal de Gneri'<L do 
qpntl'at•io. - Pcrni1mbnco, ,Joiio Climaco dos Santo~ Hcw-

Srt1a 1las sr.i:I:-\ÕCii, H) d(\ jnnha de 1001.- narJ.ns; 
Rodolpho Pai;l;rio.-Padr.ra Re;;cnr.le.-Lama1·- Couti'lnaçiio <la 2'~ discus~fí.o do pl'ojccto 
tina.-Lindolpho Ctwltmu.-Alfl·cdo P.1:nto.- n. 27 A, de 1001, estabelecendo l'og!'as pam 
Vi?·iato J1Iasca1·enlws. -.~fwwcl Fulgencio .- a. aJ.judic:tç"iio de bens nas exocuç~ões om 
Carnei1·o tle n~~~cntle.-i\ntom·a Zachm·ias.- gel'a.l, com yato em sepa,t'<.tdo do Sr. Azo\'edo 
Leonel Pilho.-JMua1·do Pimentel. --Jldefonso Ma.rq nos; 
'Al'Vún.-Espe1·idiao,-Nor;u.eim .Junio1·.-He1·- Continua.ção da discussão unica doparucm• 
?nénegildo de 1lforaes.-Estevao Lobo.-Xc<'IJÍCl' n. l4, de l!.lOl, opinando no sonti1lo tle se
de Almeida. - 1'eimeira BJ·and(ío. - Ovidio rem acceitaa as emcntlas ofl'erccül:ts n:L :~~~ 
Ab1·antcs.- Linrlolpho de M:a,r;al/r.l'íes.- Nilp disctissão do pt•ojecto n. 09 13, de HJOO, qno 
PeçaniHt.-.fosd nonif'ncio.-.Joao Lui::. reorganiza a Justiça d.o Districto Fo:lornl; 

Continua.ç5.o da. 3" uiscus~:Yi.o do projocto 
n. 268 A, de 1900, autorizando o Podee 
Executivo a garrtntir O$ juros e amortiztLÇÕ.L) 

- 'Crêa o.~ logm·es de wljunl.os llas secçries da dur•ante 15 annos, na importancia a,nnual. de 
Intendencia Geral da Gue1·1·a e ?Jurntla que 71;500$, correspondente~; a.o omprcsti.mu de 

_ , sejam 11om.eallos pa1·ct esses lo,rJm·es capitties 650:000.~, juros de 7 o 10 o amortização de 
do quadro effccti'l,o do exm·cito 4 o f o, q uc clfectuar a Associa,çã.o do 4c Conte-

.. . nado do B1·azil 1 para o fim de construir o 
~ ~ Commissã.o de Marinha e Guerra, consi- ediftcio destinado á. EscolcL J.o Bellas Artes; 

. · derando qne as secções da lntendencia Geral la. discussão do projecto n. ll3 A, de 1901, 
: fla Gnorra ostií.o accnniuladissimas de tra-I autorizando o Governo :1 abrü' o credito do 
· lmlho, nõ.o ::;en<l.o sufl~ciente o pesson,l de que H);QOO$ pa.ra :pagar :to hacnn!rP;! Umbclino de. 

~. 145- 1001 
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Souza Marínho os sons OI'dcnarlos, corno juiz 
d(! direito em disp ;~mibilidade, rleco!'l'idos de 
27~ de a.bl'il de lS\H a :'H de dczembl'ô tle 
J\)00; 

2a discussão do pPojo:;to n. 81, de 1901, 
restn.bclecendo p:ua. todos os cll'eitos o tlo
cl'eto logisla.tivo n. 657, de 25 tlo novcrnht'O 
de 1899; 

Discussüo un ica do projt~cto n. 102, de 190 I, 
autorizando o Governo tL· conceder um anno 
de lieença, com todos os vencimento~. ao 
IW. Manoel José do Queiroz l<'m•t•oit•a,.prcp ~
rndor de phy8ica da Escol<t Polytochnica, 
pi1l'<1 trc.dar de SIU1 saude; 

Discussã.o unica do peojccto n. 242, de 1895, 
nlova.ndo a 100$ mensétes a pens7io que per
cebe D. Cybelc do Mendonça. Souza Monteit•o, 
vittv:~ do tenente ltnnorario do exel'eito Bc
Inodoro Avolino de Souza, Monteiro; 

Di~c11ssíl.o 1111i.ca. do parecer 11 . 22, dn 1001, 
julgando quo não dovom sm• aeccit;:ts as 
emenda.s oll'erecitlas na 2:. discussito do pro
jocl;o n. 2:12 A, tln l!JOO, quo antoroiza. o t>odm· 
J~ xnent.ivfi n. ét·n.nsfm·mm· as I"', 2" o :~" 
tm·ma.s da. Snlj-IJit•ectoeia. dos Cort·oios om 
l "· :~o. e 3" seCf.~líos dn. Dit•r. :) tiJ l'in. Go I':tl, pas
s:wtlo os cl!ot'es do tm·mas a. ctw('(~S de scct;ilo, 
rlesrle _.qne pt·o::nch<ún as uisposkõn,; regu
l:tmonbu·os, o tlando olli·t'<LS provitlnnc~ias; 

~~" 1liscm;::;ã.o tlo pt•o.jccto n. !H, rlo 1001, 
n.11t.ol'bmndo o Podm· l•:xecutivo il. cont:tr :w 
:-~ .. nsct·ipbtt•al'io tlo Tl!osonro l•'Prlrn•:tl, Cy
t•iaco Antonio dos Sant,os, como t.nrnpu tlo 
sm•v ko o tlccot•t•it\o 1ln 1 o 1!0 revot•nit•o tlo 
l87H it. .~li dn fovflt't~i.r•o tlü IHK;l,, til\ 15 do 
novombt•o df! 18H4 <L ·l dn snh:rnhr·o dn -JHHO 
n do 22 do lh·nl'ilil'u tlr. IH!JI n. :H dn oul;tiiJt'o 
dn 18%; 

:za d iscnssã.o do lll'o.ioci;l) n. l·~n. tf(\ tno I, 
:wt.ol'izantlu o liuret•nu a a.ht·i r· :w l\lillisl,nl'in 
da. lillol'l':t. u er·odito oxt. t·:~lll'dinar•lo do 
:·biOl$800, p:tr·.1. p1\g'<l.llll~ll to lVI ma. r·nc~ha.l .Josti 
dll Almoicla Jlar•t•ot;o, om y.it•tud.u tlt• sr\llt.olit;l~ 
do Rupt·omu 'I' r• i lmnal Ft~dnt·al ; 

2" discussil11 do pr•ojncl;o 11. l:t:, rln1!101; 
:lld.ot·iza.ndn t> Potlet• l~xnentivo ·:t :LUI'ÍI' n.n 
~linistol'io da .ltL.~ti.ç<L e Nogocios C!ttm·iol'es o 
t::J•etlito de ti:85U$, snpplmnontm· :í. vcl'ba 9" 
!lo apl;, :~·'da lnl n. 7,10, do ~!J do dnznrnln•o 
dr. l\100; 

Nova. diseussão dn mnnndn, do St•. lfut•edia, 
de S:í. :w projnct;o n. :!f; A, do I DOI, quo au
tor·iza o Uo \'fll'llu a eon llt·m;n•, attnndend.o d,s 
m•cesl'!:u·in.~ v:tgi.l.s, . nu pl'imeir·o p.J::lti') d.o 
utliciaL do CXlll'C'ÍLO, o.-; alf'eros gL'i.l.tLUiulos que 
ti \'íwem obtido as 11Pt>rov;1f;ões plona~ de I LHO 
tJ•aüt o :u·t. D5 ·do roguliLmr.nt;o dtí .lH de 
n.ltt>il de 18ÇJ8 ; 

Ja c1 i scussã.o tlo p Po,jocto tL 7 4 A, de l 001, 
concerlcnrlo o pr•ttzo de mais nm rr.nno do m:t-
1;pienln, ao~ .nx·:tlurnnos rJo,ciu•so supcr·ior d:L 
J•:scnl<t Mil\í>:l.\' 1ln H1':1zil, Lies\igmlus por• mo-

tivo _ rlo l'üprov:.u;ão em uma mesm;t m~
tet'in. dm·;wto t.lo11s annos consecutiYOil, com 
omonua da. Comrnissã.o de Ma.r•inh:1 e Guerra; 

:·,n tliscnssii.otlo proj [}e~o n. l27, tle lDOl, 
dispondo sobt•c n. contagem da <lntigui<lade 
do posto <los oiJiciaei~ do cxel'cito, a quo se 
rofel'emosarts . l 0 o2°dalein. 350, de!> 
dn clr.zcmln•o <le 18\J::>. 

Sf\gunila. pal'tc, ;ts 2 l / 2 horas ou antes : 

Continua.ç~ão.da 3a. di~cussão do peojecto 
n. 42 B, de 1901, quo fixtt itS f'opças de tort'ê1 
p;wa o exercício de l !l02 ; _ 

Continuação da 3" üiscussã.o do pt•ojecto 
n. 104, de HlOl , a.utol'izando o Go\'orno a 
abril' ao Ministceio rhs ltcltt\,·Õ Exteriores o 
Cl'Cdito da. <1 Uttlltia 11CCCSS<l.l'Í:t, até l50:0008000 , 
em ouro, pam oecot•rm• :ts rlespozas com a 
represou J.açã.o IJr•a.zi lnii'<L 111, segunda con l'o· 
l'encia. Lntct•n;tciOtlll.L :tmtwican;t, r1un sn 
l'eunil•;i, no. Mexico ; 

2"' tliscussã.o rlo pPojr.cto n. 121, do 1901, 
a.u tot·izamlo o Podr.r J•:xocuti vo '" abl'il' ao 
Min ist: :rio 1la .ln:;ti~;.:t o Negoeios lnterior·~~s o 
c!'ndi.t.o de 100:000$, Sllpplemont.a.t• ;to 11. 14 
do ttl'l.. :!." d:L lni 11. 741\, do 2:1 tln dezombr·o 
tln 1\100 ; 

:l"tlisem::-;it.uiio }ll'ojoeton. ii, tle lD01, 
rolnti vo 11 1\llHlttd:t oll'erncitl;L n:.t 2a discussão 
tl.o pen,jocto 11. 217, tlc l !JOO, autorizando o 
Podor- Executivo n abril' :w Ministel'iu cl:l. 
Guet'l'<t o et·cdito espcda,L tlc R: ,1158GOO, p~r11 
pa.g:Lmonto dod vencimentos do toncntc-eo
J'.JnCl lnnocenci l Sm·:·m<lollu Cort't\a, pevcrtido 
ao sm·viço tio CXtll't:ito c do lent.n tl:L J·:~cola. 
Milif;n,!', ]lOl' :teto logisl<Ltivn; 

:l'L 1lisens8ilo do J.ll'ojoet;o n. n7, do 1901, 
au t,;wizando o J>o1lol' J·~xncu I; i v o n. ttiJI'ir· ao 
:Min[:.d;nt•io tla. Gunt•r•a. o Cl'flllil.u nxt;mot•di- · 
nado tln 't:NOtiBii:.lO, lla.t•a, CtlllliH'il' n. :·mntent.~i L 
do Supt·nmo Tt•\IJilrmll<'ndor•rLl, qun mandou. 
pagar ;w majot' llnnwct·ito Fm•r•niJ':t. !la Silva. 
os VOltcimt\lltm; t[llC deixou 1le t•eenbm• como 
lont.e, om tlispunibilitlad.n, tln, l·:~cui:L Milit.m• 
do Estatlo !lo IUo GJ.':wdo rlo Snl ; 

::a diseussi"í.•J do JJI'ojeetn n. 217, de 1900, 
antol'izando o Podrn• Exoeut.ivo <t abril• ao 
:'IJinb:;t,orin íla Marinha. o et•cdif;o cspocial de 
li :7fi0$, paPa pagammr to do soldo a.n vicn
alnlii'il,nto At·thur· .Tacogllay, r·nvm•tido ao 
<Jtt<tdl'Q e!T'od,ivo da. iLt'ma:ln.; 

:l'L di~en~siio do JH'djnd.o 11 ;- 2G4, tio 1900, 
aui;odmndo o llovet•no a pi'OI'ogar· o pt•azo 
Uilllen<lidu:t Soc:iotla,de Mont;np'ioGoral dcl!.:eo
rromi<~dos Servido1•c::; do g::;tarlo pa.t'u. indemni
zn.r o Thesom•o F'ede1•al da. quantia d(\ quo 
lhe é tlevcdot•n, nté que ossa instil.uiçi:Lo re
gul:Ll 'ÍZC sua, sitnnçn,:), podendn mesmo t•ele· 
val-I\, do pagamento da il11l)Ql'tn.nci:L em que 
ficou aleançadn. no anno de l89'9; · 

:~u. d iseussn.o do pt•ojcet.o n. 2:H :\, do 1 OQO, 
elnva.t)tlo tt lfi o nrpnot'Q 1in ongtm!ttdr·w:; íillll• 
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_ fes de districto, na Directoria Geral dos Te
legraphos, no exerci cio de 190 l ; 

2a discussão do projecto n. 43 A, lOOl, 
autorizando o Pode1• Executivo a abrir ao 
Ministerio tht Justiça e Negocias Interiores o 
credito extraordina.rin de 2:827$800, para 
pagamento a D. Eugenia Torreã.o Cor1•êa. de 
Araujo, vi uva do juiz de direito, em · dispo
nibilidade, bacharel Lindolpho HisbeHo Cor-
l'êa de Araujo; - . 

la. discussão do projecto n. 304, de 1893, 
autorizando o Governo a a.pplica1• em f.wor 
de D. Maria Adela.ide Antunes de Abreu e 
outra, parentes consanguineas de F r. Satur
nino de Santa Clara Antunes de Abreu, pro
fessor aposentado do Gymnasio Nacional, já 
fallecido, a disposição do ar~. 27, hypothe)e 
7a. do regulamento que baixou com o decre to 
n. 942 A, de 31 de outubro de 1890 ; 

1 a. di~cussão do pl'ojecto n. ll A, de 190 I, 
autorizanrlo o Poder Executi-vo a abrir um 
credito da quantia de 2:63~$045 ao Minis
teria da Fazenda, para pag:\mento'de forra
gens, agua e ob,jectos de expediente forne
cidos pela Companhia das Aguas de Maceió e 
outras, por conta do Ministerio da Guerra, 
d'!lrante os exercicios de 1894, 1896, 1897 e 

· 1898; 
· 3a discussão do projecto n. 103, de 1901, 
marcando os casos e a fórma da. rcvisã.o da.s 
condemnações. 

Vem ti. Me3a a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Reclamo contra a prthlica.ção do resumo do 
do discur.;o do 81•. Sen.b1•a no Dia1·ío tlo Oon-
91'tJsso de hcÍ.i~. 7 do' corront<l, S{ln'\ contm· os 
apartes qne dei ao ol'a.dot•. . 

Sala das sessõe.l, 7 tio a.gosto d1~ 1901 .
Bueno de Andrada. 

Leva.nt.a-so a. so::lsii 1 <t:l rí IIOI'll~ o 15 mi
nutos •la ta.t•tlo. 

Pinheiro Junior, Jos~ Monjardim, Her•edia 
de Sá., CelsJ Reis, Nelson de Vasconcetlos, 
Augusto do Vasconcellos, ·Nilo Peçanha, 
Alves de Bl'ito, Olivoit•a Figueiredo, 
Theophilo Ottoni, Frn.ncisco Veiga., Ildefonso 
Alvim, Bueno de Paiva, Alf1·edo Pinto, 
Ca1·neiro de Rezende, Lconol Filho, Henrique 
Salles, Mayrink, Carlos Ottoní, Manoel 
Fulgencio, Nogueira Juniol>, Lindolp_lw 
Caetano, Gustavo God1)y, Domingues de 
Castro, Dino Bueno, Oliveira Braga, Cinci
nato 13l'aga, 'feixei1'a Brandão, Manoel 
Alves, Lamenha Lins, Cm·los Cavalcanti, 
Paula. Ramos, Vespasiano de Albuquerque, 
Alfeedo Va1•ella e Diogo Fo~·tuna (52). . 

Deixam de comparecer com caus't pa.rtici
pada os S1•s. Luiz Gualbe;·to, Gastão da 
Cunha, José Boiteux, Sá Peixoto, Pedro 
Chermont, Antonio Ba.stos, Indio do BrazH, 
Serzedello Cor·rêa, Luiz Domingues, Gucde
lha Moru•ão, João Gayoso, F1•ed r~rieo Borges. 
Peeeira. Reis, Soa.res Nci,ra, Camillo de Hol
landa, Silva Mariz, Gomes de Mattos, Bricio 
Filho, Ma.Laquias Gonçalves, Moreira Alves, 
Esmcralclino Bandeira, Esta.cio Coimbra, 
Elpidio Figueiredo, Pedro Pernamlmco, 
Cas~ro RebeUo, Neiva, Milton, Tosta., Fran
cisco Sodré, Paula Guimarães, Augusto de 
Freitas, Marcolino Moura, Dionysio Cor
queira, Samp:1io Ferraz, Raul Barroso, 
Martinho Campos, Silvn. Castro, Custodio 
Co(1lho, Pet•eira {los Santo.q, Rangel Pestana, 
Estevão Lobo, Vil'iato . Ma.s ~a.J•enhas, Penido 
Filho, I~speridião, Nece3io Tn.vares, Silveit•a 
D1•ummond, AethuJ' Tol'res, Rotlolpho P<üxã.o, 
Mi1•anda Azevedo, Mui·oirn. da Silva., Valob; 
de Cttstt·n, Adolplw Go•·do, Pttulin0 Ct~l'los, 
Alfredo Ellis, At•.m.in Cintt•a, Xavie1· de Al~ 
rnehla, Ovidio Abt·:~tües. XiLVÍCl' do Vtdle, 
l•'r<~nei~r.o Tolr.ntino. Baebosa Lima, Fran· 
ciseu Mom•a, Ang·elq Pinheiro, Victorino 
Man !;e i I' O, Pinto fia Roclla o Cas':liano do 
Nnsclrnon to. 

ACTA DP. 8 llf. AGOS1'0 DI~ lfJO l 

P,·esidenda do 81·. U·rbano Sanf.os (1° 
1>1·esirlenle) 

1•: som ca.u::~a 08 Sr~. CnPlo~ MaJ•cnl
lino,Allmqum•que Sol'ejo, Gu.bt•iel Sa.Lga.do, 
A1·t,hm• Lemo:,;, Josl'~ Buzobio, úlll'i:-;tino CJ•uz, 
Cunha M:t~•tins, Anizio de Abt•cu, .Joaquim 
Pit•es. Rn.ymundo A1·thul', Thoma;,- Accioly; 
Virgílio BJ.•igitlo, Nogur.il'll. Accioly, F1•a.n-

• cisco S:t, Sel'gio Srd.lnya., Gonça.lo Souto. Au
Vice- gust'' Severo, J~loy de Souzrt, Limn. F'ílho, 

Ao meio-dia pt•ocede-se :1 cltn,ma.da, a que 
l'espondem os Sr•s. Vaz de· MeUo, Urbano 
Santos, Cat•los do Novn.es, . Angelo Neto, 
Agapito dos Santos, Rodl'lgues l;'ernandes, 
.Toã.o Lopes, 'l'aval•es do Lyra, TI'indado, 
Et•mit•io Coutinho, Co1•nelio da. J:l~onseca, 
Julio de Mello, Josê Duarte, Seabl'a, Manoel 
C~etano, Vet•gne de Abroq, Alve$ Ra,1'I)01:!U., 

Uelso <lo So11za., 'l'eixeiJ•a tlo Sú., .Jo'ã.o Vieit•a, 
Peroira. rl e Lyt·r~, All'IJI~so Cost:t., I~_pu.minon
dM Gt•acintlo, A1•a.ujo Góes, Al'l'oxollas Gal
vão, H.aymundo de Miranda, .Jovíniano de 
Carvalho, Rod.rigue;-1 Doria., Sylvio Romoro. 
Fausto Cardoso, Augusto Ft•ançit,, Felix Gas
par•, gugenio Tom•inho, Satyt•o Dia~:~, Adal· 
b01·to Guimarã.cs, Rodt•iguei.l Um':',, 'l'olen· 
tino dos Sa.ntos, Edua.rdo Ramos, PaNnlws 
MOJrteuegJ•o, Galdino LoJ•eto, .Jos~ Marcel-



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:32- Página 2 de 2 

SESSÃO EM 8 .DE AGOSTO DE 1901 '125 

lino, Irineu Machado, Henrique Lagden, Os
cal' Godoy, Sá Freire, Barros Ft·anco Junior, 
Antonino Fia.lho, Deocleciano de Souz<~. Loll
ronço B<tptisb,Poreil'a. Lima,Julio Santos,An
J'cliano dos Santos,Martins Teixeira,Joaquim 
l1reves,Josê Boni1acio,João Luiz, Monteiro de 
Barros, Monteiro da Silveira, Francisco Sal· 
los, Adalbm·to F'ori·az, Lt~mounier Gouofredo, 
.\ntonio, Zn.charit~s. Landulpho tlo Magalhães, 
Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, Lamar
tine, Padua. Rezendo, Fernando Pl'estos, 
Costa Junior, Bueno de Andrada, Joaquim 
Alvaro, gdmundo da. Fonseca, Luiz Pisa, 
Cnjado, Azevedo Marq_ ues, Hermenegildo de 
.Mor;tes, Benedicto de Souza., Lindolpho Ser
J'a, .João Candido, Alencar Guimarães, Mar
ç.,LL K·;colmr, So<Ll'Os t.los · Santos, Germano 
HaHslofo.her, Ff'ancisco Alencasteo, Rivé.~davia 
t 'm•t·ê::~, Ameliu,no B~ebosa. e Campos Car
ticr. 

O Sr . .Presidente- Responcloi'am 
à ch<tmada apenas 52 Srs. Deputados. 

Hoje não lla sessão. 
Designo para, amanhã a mesma ot·dcm do 

dia de hoje, isto é: · 

Primei~'a })art.e, até 2 1/2 horas ou antes: 

Eleição para o CLtrgo de 2° vice-presiden
te ; 

Continuação da discussão unica da emenda 
(lo Senado ao pro,jecto n. 15 A e 15 B, deste 
u.nno, ttue íixt~ a forç:<tnaval para o exercício 
do 1902; 

Continua(;:·ão da 3u. discussão do projecto 
n. 413, do 190 l, autol'izando o Poder Exe
cutivo <t abrir ao Ministerlo dn Guerra o cre· 
dito extraol'dinario llo 4:225$800, parét paga
mento do ordenado <L tlUC ·tem direito o al· 
moxarife do oxtincto Arsena.l de GuOL'l'<t do 
Pernambuco, João Climttco do~ Santos Hor
nardes; 

Continuação tht 2" discussão do prujocto 
n. 27 A, de 1901, estabelecendo t•egms par<L 
i L <tlljud icaçiio d.o bons nas execuções em ge
ral, com v-oto om septtrado do Sr. Azevedo 
M<mtuos; 

COiüinua(,{í,o da discussão uniet~ do pat•ecor 
n. 14, tle 1901, opinamlo no sentido de sot•em 
<~ceei tas as emendas o1ferccidas na 3a dis
cussi\o do pl'ojecto n.99 B, do 1900, que reor
ganiza <t .Justiça do Districto Fcdet'ttl ; 

Oonliinua,r,lfi,o da 3a- discu~s'fio do pt•o.jecto 
n. 208 A, tlc 1900, autorizando o Podet• Ex
ocul;ivo a gil.t'<~n1jil' os juros o amortizaç~ã.o 
tltn•itnl;e 15 annos, na. irnport;ancia annual 
d.e 71:500$, correspondentes ao om_prestimo 
tle 050:000$, ,jUl'OS ilo 7 °/o, C t~ffiOl'tLzaçã.o de 
4 °/0 , que e1foctuat' a Associação U.o 4° Con
t,c~lar.io do ~t·azil, pal'a o ttm de construir o 
GdL!lCLO uostmado á Escola'<lo Bellas·Artes ; 

la discussão do projecto n. 113 A, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir o credito de 
16:050$ para ·pagar a.o bacharel Umbelino 
de Souza Marinho os seus ordenado~. como 
juiz de direito em disponibilidade, decot•ridos 
de 22 de abril do 1894 a 31 de dezembro 'de 
1900; 

2a dlseussão do pro.jecto n. SI, de 1901, 
restabelecendo p~tra todos os effeitos o de
creto Legisla,tivo n. 657, lle 25 de novembro 
de 1899 ; 

Discussão unica do projecto n . 102, de 
1901, autorizando o Governo a conceder um 
anno do licença, c.om todos os vencimentos, 
ao Dr. Manoel José de Queiroz Ferreira., 
.preparador de physica da Escola Polyte
clmica, para tratar de sua saude ; 

Discussfío unica do projecto n. 242, de 
1895, elevando a 100$ mensaes a, pensão que 
p<wcebe D. Cybele de Mendonça Souza: Mon
teiro, viuva do tenente honorario do exer
cito Heloodoro A velino de Souza Monteiro ; 

Discus5ão unica do parecer n. 22, lle 1901, 
,julgando q_ue não devem ser· acceitas as 
emendas olferecid<v3 na 2& discussão do pro
jecto n. 232 A, de 1900, que autoriza o Poder 
Executivo a transformar <ts l"', 28 o :31\ turmas 
da Sub-Directoria dos Correios em l, 2a. e 3a. 
secções da Directorin Geral, passando os 
chetes de tunmts · a chetes de secção, desde 
que preencham as disposiç~ões I'egulamenta· 
res, e dando outras providencias ; 

2a. discussão do projecto n. 94, do 1901, 
autorizando o Podm· Executivo a conta.r ao 
2° oscripturario do The.souro Federal Cyrlaco 
Antonio dos Santos, como tempo de s~rviço, 
o decorrido do lO de i'evoroiro de 1879 a 26 
t.lo fev:er•oir·o do 1883, de 15. tlo novemb1•o de 
1884 a 11 de setembro do 1889 e de 22 do fe
vereiro de 1894 <L 31 de outubro do 1895; 

2u. discussão tlo pro,jecto n. 120, de 1901, 
au&ot•izando o Governo a a.bt•it• ao Ministerio 
da Guort•a o credito extraordinario de 
2:401$800, pal'a pagamento ao mat•ochal José 
do Almoida Barreto, em virtude do sentença. 
<lo Supremo TI•ibunal Federal ; 

211 discussão do projocto n. 133, de 1901, 
autoriza,ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministe1·io da .Justiça. n Negocios Interior o 
credit;o de 6:850$, supplementar á verba 
gu. do art. 2° lia lei n. 746, de 29 de dezem· 
bro de 1900; 

Nova dlscm;são da emenda do Sr. Heredia. 
do Sá ao projocto n. 38 A. de 1901, quo auto· 
riza o Governo a confirmar, attendendo ás 
necossarias vagas, no primeiro posto do otll
cial do exercito, os alfoi·os graduados que 
tiverem obtido as approvações plenas do que 
trata o art. 95 do regulamento de 18 do abril 
de 1898; 

Ja discussão do projecto n. 74 A, de 1901, 
concedendo o prazo de mais um "'nno de m"' .. 
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tricula aos ex-<Llurnnos do curso superior da 
J~scola Militi1r do Bl'a.zil, desliga1lus por mo
tivo de repeovi1ção em uma, mesma materi<L 
durante dou::; iLnnos consecutivos, co1u cmcnd<~ 
da Cornmissão de Mai·inlm e Uucri'<t ; 

3" 1liscussã.o do IH'ojccto n. 127, de 1 9rll, 
1lispondo sob1·c a contagcrn da an Ligu id;ido 
do posto dos onlciacs do exercito a que se 
referem os a1·i;s. 1° e 2° da, lei n. :350, de!) 
de dczem bro <le 1895. 

Seguntla }Xtrte, ás 2 1/2 hori1s ou :wtes : 

Continuaç~ào di1 ::}• discussão do pt·ojccto 
n .• 42 B, de l\100, fJHC fix<t <ts fot•t;a.s d.c t o t' l'<t 
pa.ra o excrcieio llc I U02 ; 

Continua.ç~ã.o (b ~~" di:~cllss;.io do ]Wojecto 
n. 10,1, de taOI, autorizantlo o Governo a 
<tbl'it• iVI Ministceio tl:.ts Rnlaç~õcs Extel'iores 
o crodi t:J d;t quantia. ncecssar·i;t, ai;ti 
150:000:), em out·c,, JHl'a oeeot·rcr üs .. dos
pezas com a rcpr·esontaç·.ão bl'azilcin na. 
sogundn. conferencia. inteen.aciomü ittncl:i-
cana, que se rcunirCL no ~Icxico ; _ 

2"' discussão do pro,iocto n. l~l, do !UO! , 
~uüot•i z;I.Jldo o Pnd 1n· Exec~n ti v o ;L abl'iJ' ao 

· ~Iinistnrio Ü<L .Tusti(.~ f'l. c Nogocius Intel'int·os 
o cl'orlito de HHJ:OOO;j1 supplomcntat· ;w n. 14 
do al'ii. 2'' da !oi n. '7 Hi, do 2!1 de <lozcmbro 
de 1900; 

~)"' discus~i\,o do projcci;o n. í7 , de lOO l, 
relativo <L emerHl<t ofl'er·eeida mt 2•• discussão 
do projccto n. 2!7, do . lDOO, autorizando o 
Poder Executivo a alH·ir ao Ministcl'io .. «la 
GlJel'l'iL o cr·edito especial de 8: 415$ci00, para 
pagam~ento dos vcnçim,entos do tenontó-co-
ronel Innoccncio SoJ·zedello Col'l'ên, t•cvet·-
tillo ao scrvioo &o exercito o do lente rla Es-
coli:t Milit;w, por acto lcgisli1tivo; 

3'" discussfío do pro,jecto n. 231 A, de 
1900, elcvc.tndo <L 16 o numero de engenhei
ros ehcícs de dist.rictu, 1m DirectcJt'ÜL Geral 
1lo;-; Tclegmplw:-:;, no exet·cieío' de lHOl ; 

211 cliscussào do pl'O,jedo n. 4:: _ A, . de 
WOl, ;mtorizand.o o Poder l•:xncuUvo ·. \.L <Lbr·it· 
<Lo J\línistnrio ü:..t .Tusl; iç-<t. c Negocio!' In t< ~
riorcs o credito cxtr<tordimtt·.io de 2:R278800, 
p;u•a, pétgamont!) a D. Eugonht Tol'!'eã.o 
C<H'l'Ô:t de Arn.ujo, viuva dó juiz do llir·etl;o, 
em disponibilída.do, ba,clmrol Lindol111lo His
bcllo Cor·rê<-t do Araujo ; 

l" discussão do JH'ujccto n. 304, rlc 1893, 
;mtol'i~:tndo o Govef•no a appliear em f'a.vor· 
t!e D. Ma.t·ia Adclaido Ani,Hne.-; d.e Aln·eu c 
outt·a, p ;trnntes eonsanguincs d.n Fr·. Sa.
tur•nino de .- ~ant.a C.htra Auéunc; de Abreu, 
prnfcss;H' tqwsunta~.lo do Gymmtsiu Nacion<LI, 
.i<t lhlleeído, <L <líspos'i<;-ãu do art.. 27, llypo
thoso 7"' do- regulamento 'lllC baixou eom o 
deet·otu n. fH2 A, do :_H de oui;nbl'O de 18~JJ ; 

p IÜ~I~\lSSàO Ih vrojoct.o JL 11 A, ele 1901, 
autol'iz<tndo o PtJdet' l•:xecutivo :.l · abl'ir mn 
credito da qnantitL de 2:638$0~5 ao Ministc
l'io d<.L F<tzcnd;t, p;triL pagamento de forra
gens, <tgtm u oh_j udos 1lc expediente forne
eidos pela GoJHpa.nldi.t lias Aguas de :M;weió e 
outrJS, por· nont.a do Minist.orio da GHerra. 
dur;url;e os exorclcio::; de 1804, ISU6, 18!)7 
c ISDS ; 

;:)"' discussào do pwjedo n. 103, de 1001, 
nuu·c;tndo os ('<.t~.ms c<~ fórm<.t tht revisfí.o das 
contlommtç·ij~s. 

7(}1 SESSÃO E:.\1 0 DE AGOSTO IH: J 90 l 

1-'rcsiden<:t:(t dos Sr.~. Ch·bano 8an tos (f o 'l'ú;e
l'resúlenle) ~ 8al!fl'O /Jirts (2•• Vice- Prc
sidc.:nlo) 

3"' discu~sã.o do. pi·oject.o n. G7, do IDO!, 
autorizando o Podur· Hxecu1iivo a :dJI'i!' a.o 
'Minisierio da nuerm o credito e:dmordina
rio de 4:ROG$(i30, piLl'i.L ('.llJUpt'il' iL snntf\n<.;.it 
do f)npPemo TribuntLl Federal, que mando11 
pag<LL' ao maJor· lJomoet·itu 1<'orroit·c.~ «la. Sil\';•, 
os veneimcntm; ljlW deixou de rec1,3bm· co1r1o 
lento, ern disponibilidade, dal•:scol<L Milit;u· Ao meio-diiL pt•oeet!e-so ;i, t·lmnmda <t que 
do Jt:st:Ldo <lo Rio Grande «lo Sul; J'fklpondom o.) St·::l. Ut·b;tno S<mto:-~, C<~rlos do 

311 tllscu::;iJão do lH'O,jecto JJ. 217, Jo HJOO., Norao;, Angelo Nnlio, Agapito dos Santos, 
aui;oritmnllo o Potlcr Executivo <L abrir <to Lni;r, Uua.llJor·w, S~1 J>ei.xot;o, .Jo:~lli EuzclJio, 
Mintlitnrio diL Ma,rilllta o f:t'etlUo eS1lOcia.l de Cnnh<.L Martin;;," Anizlt> do Ab1·ou, H.<Lymun(lo 
ll :7GO$, pat'<L pu.ganwnto Jo · solfJo ao vieo- Al'l;huJ·, Noguoir;t Aecioly, .João Lope:-1, I•'t'<Ln
ahnil'<tnto Arthur· Jaccguay, revertido ao eiseo S<L, Fredcl'ieo Hot·ges, Gonçalo Souto, 
quadro oll'eciivo da arm<.ula, ; Augusto Scve1·o, Jl(weira Rei.~. C<trnillo do 

:3:. discmssão do projccto n. 2G-j , de 1\JUO, Holliwda, Brmirio Coutinho, Ce1:so do Souza, 
aHtoriuqulo o Govorno ét prul'ogar O prazo Teixoira do Sü, B1'icio Fillw, Cornelio da Fon
concodido tl Sociedade Montepio Geral de I sec<t, .Julio de l\.fello, Pedro Pernmnbuco, 
E. cono)nia .dQs S. 'ervidorcs. elo Estado. par·<.1 in~ A~. ·r?~e1hLs. Chd vão. lhtymundo .do Miran.c~; .t, 
clemmz<1r o Thm;ou.r·o Fc1lertd f\i:L quantta. de Jovmmno de. CtLl'Y<Llho, Rodt'Igue.:; Dorm., 
que lhe é devedora, até que ~~ssa instituição Sylvio Rornero, Se<tbra, Noiva, Manoel Cae· 
r~gularíze sua sittta.ção, podcn,do mesmo rele- tano, Vorgne de Abreu, Satyro Dias, A-lves 
v~l·a, do pa.gam.ento da irnportitncia em c1ue Barbosa, Adalb01·to Guimarães, Augusto de 
ficou ulcanç~da no a,nno de I8!J{J; Frcitu.s, Tolentino dos Santos, Pa.ranhos 
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1\Ioni;cncgl'O, Galdino Lol·eto, JoS(l Monjar
dim, Hm·edia de Sá, Celso um; ReH, Hcnl'lquc 
La.gd011, Nelson (le V•~:-;1.\tl!l(:e\tú :> , Augu3to de 
Va:->conr:ellos, Deoclet:Ian ·l do SIJUZ<L Alvos 1lc 
HJ'il;o, .Tnlio S$1.ntos, lVhtrtins Teixeit·;t, Oli
Yoit•;t, Figncil'edo, llrlefr11Ú!O Al\rlm, Eduardo 
Pimentel, Gusbvo Gnd•>y, · Fel'lli~ndo PJ·e.-;
tcs, Dorningues de Ca.st!'u, Di11o Bueno, Oli
veira Bt·ag<t, Cost;~ Junior, Adolphn Gordo, 
Cn.,j;1do, Teixeira Branuão, Ovidio Abeantcs, 
i\l;~noel Alves, Xa.vier do V<~Ue, Lt.~menha 
Lins, C;~rlos C<1Vitlcanti, Pauln R:tmos, Fr:tn
d~eo Tofcntino, B<trlJos<l Lilmt, Mttrç.ü Esco
lmr·, Vcsp.<tsiano de AlbwlUCl'rflW e Diogo 
Fol'tuna .. 

Ah1·c-sc ~~ sessão. 

E' li<l<.ve pnst<t ern disnm:l8(io <L <teta 1lo ilia 
7 1lo CIH'rcntc. 

O Sr. IJ:arbosa Lilna (.~ob1·e a 
acf.n) (')-Sr-. Presidente, :-;i tivcsKC ha.vído 
~r.ssiLo lton tem, lton tem mesmo eu tcl'it~ rei to 
<.~ J•oet.ific~vií.o qnc venho lltzor· a.gora.. 

O J'OSinno publicado no Dicwio r)o Gonrvesso 
CIJiliO :-;ondo o do men disem•iJo proferido 
•~n Lr~-ltontom, nfl.o é fiel-é l';dso c f:J.lho. 

Corno rn:;;umo deixou tlc lu.do t.~memaçõcs 
f•.a.pilaps indispcn~a.veis ao conjuncto do mciJ. 
disem·;;;o. 

Far,\o· q ncstfi,o do :wcen tua r csta.s ittfil'Jna
r:iíes omittidas pelo Dia·1·io do Cong1:1!sso e 
que, entretanto, não escapar<~m ao resumo 
puhtie::ldo por outros joma.o,; desta, Ca.pitaL 

Pf'imeh·o, decl:trci que nn.o discutia :t Clues
Lfí.o do c.ontr·;Lcto da, cnca.lllp<.Lç:\o e íW\'Cnd;L
JIH'·Ill;i) das estmrlas de J'err.J do norte, não 
pot'f[IIn nfio tivesse opinião fit•ma.d:~ sohl'e 
~ ~s:-;n t·ont1·u.r:to, m:ts por·outros motivo:; qun 
t•xpt•tltli na oce•~siã.o, ;~r:eent.ut~ni.lo <il•:::;!!.c logo, 
(o1\ r·.onl;l'iL i.L orni::;sáo deste ponto (LIID jlll
.:.orei-1110 IIIJ dcvel' d!l rcel;wta.r'), a.cecnLna.ndo 
dt•sdn Jogo, l'O]Jito, IJlltl 011 roplltit.\'8. ·-·-:to eon
Ll'<tntn, tl q no rn;d.:-; o repnt.o :.lg'OI'il, depoi:-; d.o 
d ist~ll t·so dn Sr. Loopoluo <lc Hullluos, JW Sc
ll:t,rlo,- inlbliz o dnsastt·oso. 

E~i;o pDnto nito cstt't na meu 1hsem·so. 
o resumo o::~tá. rmhllctL<lo pol' tal ti3rm:t a. 

da,l' <L ontcn<lm· 'lUC tnr·g.ivePsni na. (lltost?i.o, 
nwda.nclo d.c opiníào. que todo o Jlllllldo sa,bí:L 
qu;ü fosse, ;.Ltt·avés üus <hpal'tcs com quo, na, 
YllSper•;J. vim intcrl'ompcndo o discul'SO elo 
r10hro Deputado pelo Rio Grande do Nol'to, 
Sl'. Augusto Severo. . 

Nfio muclei de opinião ; repito, a. mou ver 
e:Mla. vez mais, qua.nto mais ostude a. qucs
tü.o, o eontr:wto ô desttstroso c infeliíl. 
~egundo, ou disso ql!-e oppol'tunamcntc 

dcmonstr·a.ria est<1 mlnlm a,sserçã.o. 

{·i E:ste discu1'so nfio foi 1'ev isto pe1o orador. 

Opp:n·tunamento não quel' dizer um adia~ 
mento indefinido, nem é uma cscapatoria de 
quem tcrgi vel'sa .. 

Eu decla.eei o qtmndo <.!_l'<L opportuno 
faze l-o. 

Ha um pc<lhlo· de cl'cLlito, fúito pelo Go· 
verno, m~. irnportancla de :)0:000$, para re
cebimento das estra1las cncampadas. 

Nessa occasião discutirei a questão do ponto 
de vista technic.:>, para demonstrar quo o 
contract;J é realmente infeliz e desastroso. 

O SR. MArtçA r, EscOJIAR- V. Ex. decla
ron justt~me11tc isto. 

0 Sn.. BARBOSA LlliiA- Mas, niu cstà. 
iLiltli no resumo. 
· Ess :!. omii>sào, não digo qüc :)Qja maligna, 

ma-; é tla mn,íot· rclev;t,nc.ia, no c.onjuncl;o íl{) 
men tlisctll':~;o, dad;~ ''· gt'<tvilhdc do momento 
<1110 i'.1;t·:wes:mmos. 

E' f<üso o resnmo do ·discm·so-;j;i demons
trei que é 1'aJl10 - ê fttlso, }lot' omh;são, c 
por<.tu.e me t~ttl·ibuc um;~ proposi~~ãot que 
n~io pruduzí no)ta t:·ilmn:t, c o "· seguinte: 
« Fkal'ú. eontonte ~o chcg<Ll' ,,, concluir com 
nm;•. opini:'i.o, no í.Ls~umpto, intim~tmente- ele 
a.ppt<ntso~ ao Gov<H'no qne, na <J uad1•a ditii
eil que atr,wes:m ,,, Repuhli.e ~. tem estado, 
n;1, :-;1n opiníào, :.i. :t.ltun~ !l:.t :-;itu:~ç:Ii.o. » 

M:mtenl1o. 
Não posso de:..ixa.t' de 1ica.r conte!!,te, si o 

GovePno, na publicação do donumentos . re
lativos a cstr•. qucstã.o, rruder spscjtar, des
per~:~l·, JH'ovoc;.tr os 1r~ous t~pplausos. 

Mas, nào accrescentei o quo está aqui : 
« . . . ao Governo, quo na quadra dilri.cil quo 
a ti-a voss<.t a Ropublie:t, tem est<ulo, n<t opi
ni[i,o do Ol'itdor, ;~ <.tHur<-t cht situat,~ã.u. » 

Eu .nào dissn istn. 
Tonho eoncluido';t mínlut r·octilical}ào. 

o !!!h·. t••·esidente-A l'ect.ilicâçã.o 
fui G:.L pelo nob1·e Dr~pu tado sm·;1 tom~tda.· Dét 
dcvirh considm·;tçi'Lo. 

Si 11:'1.0 lm ma. i:-~ q ueHr- q ueir:t J'i.tzm· ohser
vaçücs soht•o a acta, vou Jal-<t pm· a.ppt·o
va<ia .. (J>ausa.) Esüi. <.tppl·ov:.túa. 

O ~r. llrh~io Filho - I>eço a pa
htvt'<t p<tl'it uma, oxplieac;ão pessoa,!. 

O ~i\. Pnmn I>Im'l'l:: - Ai.n(la, Jw, uma acta. 
pn.ra. ser 'lida. 

O Su .. BrncJo Pn,uu-l•:ntão, dopoil:; du:lei_, 
tur:1 dessa act<t. 

E' UJ.a e posta. em discussão a <teta do_ dia 
8 do corrente. 

O S•·· Nefvu-Sr. Presidente, pedi 31 
palavra, apenas para declarar que o meu 
prezado amigo e nosso disGincto .eollega o 
Sr. Paula. Guimarães, fu.ltou hon~m por ' 
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motivo de molestht, que o lH'ÍV<t de ;.tiuda 
hoje comp<trecer à sessão da. Cam:.u•a. 

O SR. PRESIDENTB - A Mcs:1 fica in te i
rada. 

Em seguida. é approvada a a.cta, tlo dia, 8 
do· corrente. 

O St•. Bri«~io Filho (pam wna 
explicaçtTo pessoal)- Sr. Pro::;itlente, ó muito 

_breve a minha ora<;;ão. Sou leva.tlo a fazer 
i.\ pre -;ente explicação :pe5soal em virtude de 
uma publica.çã.o llojo inserta na parte inedi
torial de uma. das folhas rle.3ta Capital. 

Podem ficar -tJ·an(LUillos e descançados os 
regimentista." reccmn;ttos; eu preciso apena~ 
de poucos minutos para lov<u· <t cabo a minha 
·taref<t. 

Testemunhou esta Cws;t e viu o paiz que 
o escaJHialoso a.ttentado,que se cham<t m•t•en
damento tias estradas tle ferro do norte, 
não teve quem o deremiesse, dentro do 
recinto tla Camara, assim como não encon
trou um só ,iornal!Jue viessse em auxilio do 
"Gove1·no, tal <~ monstl;uositlade do decreto 
malsinado. 

Os oradores que se p1·o:põem á dBfesa do 
Podei' Executivo viio adiando os seus dis-

. .. cursos, vão deix;Lndo pa.r<t mais tarde as 
suas exbibiçõe~. provavelmente atropellaclos 
com as diffi.culda.tles de uma. empreza tão 
triste e tão inglol'ia. 
Qua~i~toda a imprensa. combateu o escan

dalo e dos .iornaes intlubitavelmente amigos 
do Goyerno o que escreveu alguma cousa foi 
para dizer que o contracto tinha l:'ido as
signado com todo~ os erros e defeitos que 
continha. 

Ninguem quiz tqm<n· sobt·e os seu:-; hom
l)ros a. responsabilidade de desculpa.r pe
rante <t opinião a ac~~ão impatriotica 1los que 
dirigem os destinos da Patrit\. 

Apena.s na secção livre do Jornal elo Com-
mtwcio um e'fl.t-rclinlwdo, lle origem eviden
temente governamental em vista dos termos 
em que e::;tá redigido, procm·ou defender o 
contJ·acto, dizendo que a bancada. pernam
bucana. o combi.\te, por te1• sido contrarin.d<\ 
em seus intm·esses políticos. 

Lamento, Sr. P1•esidente, que o chefe d<.\ 
Nação só poSS<\ sm• soQcorrido pelos ent?·eli
nhados, p:1,gos pelos coí'l'es do Thesouro, á 

_ custa, dos dinheiros publicos, acto pa1•a o 
qual o Poder Executivo não teve nem po
deria;-to r <\utoriz:\~:ão do Podm· Legislativo .. 

1•:' inexa.cta a. i\S$Cl'Qão <1 uo liga it opposioão 
da bancada pe1•nu.mbucana. a.os motivos tl.ll011· 
to.dos no alludido U.l'tigo. 

O Sn .• A1~1~0NSO CosTA-Apoiado. 

O SR. Bmow l<'ILilo - Na reclamação quo, 
em começo do anno pa--ssado, o honrado St•. 

Vice-Preshlente da Republica fez ao Sr. Dr; 
Campos Salles, com relação a arrendamento 
do estradas de ferro, não foram allegados 
motivos politicos, nem s·. Ex. se interessou 
por qua.lquer dos proponentes. · 

0 SR •• }ULlO DE MELW-E' exacto. 
O SR. BRICIO FlLHO - E:sstt insinuação é 

tao f<\h>a quanto a que se fez, em principio 
tlo anno corrente, a re:speito do <tccordu para 
o reconhecimento de poderes. 

Na, con1iwencia que sobre o as:;umpto teve 
o Sr. Dr. Rosa e Silv<L com o 81'. Dr. Campos 
SaUm;, a convite deste, nem siquer foi }Jro
ferida a phrase-}JOlJtica dos govcrnador·es . . 

Os SH.s. JuLIO DE MELLO E OUTROS DA 
BANCADA PERNAMBUCANA-Apoiado. 

0 SR. BIUCIO FILHO-Estamos promptos a 
apurar tudo desta. tribuna, assim o queira o 
Sr. Presidente da Republica. (llfuito bem ~ 
muito bem. Apoiados dt~ bancada pernam
bucana). 

Comparecem mais os St•s. V<tz ds Mello, 
Carlos Marcelliuo, Albuquerque Serejo, Ga
briel Salgado, Arthur Lemos, Antonio Bas· 
tos, Indio do Bra.zil, Serzedello Corrêa, Luiz 
Domingues, Rodrigues Fernandes, Cltristino 
Cruz, .João Gttyoso, Joaquim Pit·es, Thomaz 
Accioly, Sergio SalJoya, Tavares de Lyra, 
Lima Filho, Trindade. João Vieiea, Pereil'a. 
de Lyra, Moreira Alves, Esmeraldino Ban
deira, Ail'onso Costa,, .José Duarte, Epami
nondas Gracindo, Araujo Góes, Fausto Car
doso, Castro Rcbello, August•J l"rttnÇ<t, Felix 
Gaspar, Milton, Tost<t, Engenio Tourinho, 
H.odrigues Lima, Eduardo Ramos, Pinheil'o 
,Junior, ,losé r-.ütrcellint>, Irineu Machado, 
Raul Ba1•roso, Barros Ft'<.tnco Ju1iior, Anto
nino Fialho, Nilo Peçanha, Custodio Coelho, 
Pereir<t Lima, Joa(1uim Breves, Theophilu 
Ottoni, Francisco Voig<~, .João Luiz, Bueno 
de Pu.iva, Alfredo Pinto, carneiro de Re
zende, Achtlborto Ferra.z, Leoncll<'ilho, No
cesio Tava.res, Henrique Su.lles, Mayrinlt, 
Landulpho Magalhães, Carlos Ottoni, Ma
noel Fulgencio, Nogueira Junior, Lindolpho 
Caetano, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, 
Padua Rezende, Moreira da Silva, Bueno de 
Andrada, Edmundo d<\ Fonsecn., Luiz Piza, 
Cincinato Braga, Azevedo . Marques, Araujo 
Cintra, Benedicto do Souza, Lindolpho Serru.', 
Alenpar Guimarães, Soares dos Santos, Ger
mano Hasslocher, Francisco Alencastro, Vi
ctorino Monteiro, H.iv<tdavia Corrêa, Al· 
frodo Va.t•ella e Gttmpos Cartier. 

Doixa.m de comparecer com causa partici~ 
pada, os Sra. Gastão da Cunha, José Boiteux, 
Pedt•o Chormont, Guedelha Mourão, Soares 
Neivu., Silva Mariz, Gomes de Mattos, Mala· 
~uias Gonçalves, Estacio Coimbra, Elpidio 
I! igqeirodo, Francisco Sodré, Paula Guima· 
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riies, ·Marcolino 1-.Ionra, Dionysio Cerqueira, 
Sampaio Ferraz, Sá Feelt·c, 1'lartlnho Campos, 
_\h:cs de Brito, Pt:reil'a dos Santos, Aurc
li<tno dos S~tntos, Rangel Pest::wa, Estevão 
Lobo, Viriato M<wca.rcnhas, Pcnido Filho, 
Espcr'idião, Silvciru, Drummond, Arthut' 
Tol'l'es, Miranda, Azevedo, Valois de Ca.c~tl'o, 
Paulino Carlos, Alfredo Ellis, Xavier de 
Almeida, Francisco Moura, Angelo Pinheiro, 
Pinto da Ror:ha e Cassiano do·- Nascimento. 

E sem causa os Srs. Virgilio Brigirlo. Eloy 
de Souza, Oscar Godoy, Lourenço Bapr,ista, 
José Bonifacio, Monteiro de Barros, Mon
teiro da Silveil'a, FL'ancisco Salles, Lamou
niol' Godofredo, Antonio Za.charia::, L;tmar
tirw, ,Joal1uim Alvaro, I:Iermenogih.lo de Mo
l'iteS, Joiio Candido c Aureliano Barbosa,. · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annnnciada, a. con1.inuaç5.o da discussão 
unica <l.:t emenda, do Senado ao Pl'ojcdJ 
ns. 15 A c 15 B, deste anno, quo fixa a força 
n:wal para o excrcicio de 1902. 

O .Sr. P.-esident;e-Tem a palavra 
o S1·. G<tldino Lorcto. 

O St ... Galdino I .... ot•eto ainda 
um<J, vez vem ocCI.Il)ill' a tribuna om um mo
mento para, si inespCl'Mlo. 

Contava não fn.Ua."l' nesta. occ:\sião, porque 
outros Ol'i1dores mt<Lvam in.sc.riptos c cspc
t':LV.:t que o illustec rclato1·do pt•ujocto viesse 
l'CSptllltlet• n.os oratl!ll'OS IJlle SO OCCU}) Ll'\l.lll dü 
assnmp!;11. Tea.tn. :t emenda, or:t em dclmte, 
do rmhl7.il' o nnmeru de nspil'<Lntos a gua.l'
<las-marinh<t do !30 a !00. Iü nositt emenda. 
tlt> Scnaclo nm louvtwel in !;ui to do ec<momin., 
]llllVitYol dc·.n~o 1la mü. situaç~:i:o ii.n ~tneeiea 
que ;d.1•a.vessamns, c qnc nãn tom sitln me
lllur•ada; apcznt· da vol ;a d.os pag-nmentu.-; .em 
(\ .~pGeie.Louva, ptH'tt~nt 1 1, es::~e intuito Ül 
Süll<ldo. 

Ouviu a ro.{pcil;o o illns GI'C Dcputn.do rela
tor do JWojcc tn, quo se ma. nife~tou no sen
tido tle nho sm· ost.it c~ Hl011Ü<L eonvenic1rto. 

_Tom nnfi.trlo quo, ao pn.s~n q_no alg-11l1S Mi
ntstnl'ios Ützcm ViS[\' CiS <lC Jl10lllÍilS, <IULI'OS SÓ 
t1·a.tam r! c P,ugm nnlat· l!ospezas, algumas tlas 
qww·: intttci~ (\ out.1·w~ <tlli<wois . . 

Entl'e os l\-Iinf.;; l;eri•)S qun r,z;~m ce.; Jnnn1ia. 
Jigul'<J, o <b Mn.l'iulr1, quo liom l'eU;o alit~ 
t~o11 omiM JH'Ojudid:\c~. E' 1wlo rogi.ntt\11 da:-; 
t'·t ~llllomlas. Jlut'<ÍJll s drinmento <t[l}lli<:arlas, 

::; ~\lll ]ll'IJjUi:t,· I jl<ll'1.L ti Hl~l'V i<;O pu IJiit!O. 
_ Aill'd : ~ li : ~ diad, l!oHYB qlln!n clmlllassc tlo 
unpt'OJll'i:L o i11LpiL1,l·iotik:L :~ discu~s:1o tln um 
:Lvultatlo ct·od i to pa1·a um ropt'OS . .' II taçã.o a 
q110 o B1·azil ni1o O,jlf_L obr•ig:',<lo .(.4 pedilto da 
1\Iesa e po1· lw .. ve1· HWIWI'U pw·u ltS vo/.açDes, o 
Ol'<!dm· inlt.!1'J'ompc (I,S suas olJseJ·vaçties.) 

Cnmnrn. V. IV 

129 -

O ler. Presidente-Peço aos no
bres Deputado:;; que occupem suas cadeiras, 
para serem inic:iadas as votações . (Pausa.) 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado <i. Commis:->ilo de Orçomnento, o se
guinte 

Pl tOJECTO 

N. 146- 1901 

Instíttce 1·egras para o estabelecúnento de 
Emp1·e::;as de Arma;-ens Ge.raes, detenni- · 
nando os dü·eitos e a.s obriguções dessas 
emp1·ezas 

Dos armazens geraes 

CAPITULO I 

EST.-\.nt::LF.Clllll':NTO, OBRIGAÇÕE~ E DlltEI'l'OB 
DAS· Ei\IPltEZAS DE ARl\IAZENS GlmAES 

Art. 1.0 As pessoas naturaes ou juridicas, 
aptas pal'a. o exol'cicio do commm·cio, que 
pretenderem est<thelecer emprezas de arma- · 
zcns geraes, tendo por fim a guat·da e con
serva.~ão de mercadorias e a emissã') de 
títulos especiaes. qu0 a~ representem, dc
YerJ,o dcclal'al' <.'L Jltnta. Conunerclal do respe
ctivo distl'icto .: 

}o, a sua fh•ma, ou, si se t~·atcw de socie
dade anonyma, a designação que lhe for 
proprüt, o capi t:.tl da em preza c o dom i :::i li o ; 

2°, a donominaçiío, a situação, o numero, 
<t c;tpacidatls, a commodid<tde e a segllrança 
\los <~ emazcn ~ ; 

3°, a, n:tturmm das mm·caclorias que rece- , 
bem em deposito ; 

4°, n.s O)Xil'l\t;,õos o serviços a que so }11'0· 
poom. 

A essas tlocli\ra.ç()es jnnta.rão : 
c!) o roguhmwn to i ntceno dos armazens o 

dit ~~tl;t de vumlas publieas; 
fJ) a, t:tritiL rcmunct•atoria, do deposito o 

dos outros sceviços ; 
c) a certitlil.o do conkacto socia.l ou cstatu~ 

tos, üovid:unonte rcgis~rados, sl s~ tra:Gt\r de 
pessoa jnridiet~. · 

§ ! .0 A Junta Commorcial, veriflcn.n<lo que 
o l'egnla.mento interno não inft'ingo os pre
ceitos da, pm~ent::. Lei, ol'dena.râ. a matri
cula do pt·etenünn5e no reg!stt•o do comrner
cio o, tlon t i'O do Pl'U.zo de um mez. con
ta.do do dia. desta. matl'ieuta·, · lhrà public:~t·, 
por od.ital, us dudaraç~õos, o regulamento in
tm·no o a l;a1•ifa. 

~ 2. 0 A1·ehivatlo na socrotar·i:t da Junta 
Commot•eial um mwmpla.r das t'dlms em quo 
so flzot• a pü blicaç~iio, o empr·czario as
·Signa.I'<l. termo de responsabilidade, como 
licl <loposi ta rio dos genet•os c mercadorias 
c1uo rec~\bet•, o sú depois tle preenchilla. estu. 

17 
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forrmüidaue, que se f'tmi conhecidn ue ter- Iegisl.atívo n. 1.74G, de 13 de outn1Jro de 
ceiros por novo edital da juntr~, poderão fser 1869, art. l 0 ), e os concessionarios de entre
niciad os os serviçoa e ope1•ações que consti · po:~tos c trapiche:;; alfandegados poderão 
tuem oobjecto da. empreza. solicit::n' do Governo Federal autoriza.ção 

§ 3.0 As alteraç.ões ao regimento inbrno p:tra emittircm sobra mercadorias em depo
e â tarit'a mül\l.rão em vig-oe trinta. dia8 de- sito os títulos do qne trata o capitulo rr. 
pois da publicação, por ' edital, tla. Junta doclaranrlo as gM·a.ntias quo ofl'crecmn :1 
Commercial, c nã.o se a.pplic:wiio aos deposi~ Fa.zenda Nacional o apt•esentando o regnh~ 
tos realizados até {L ves})et·a do (lia em mento in terno dos armazens é a tarifa ro
que ellas entraram em vigor, salvo si muncra,toria. do deposito c de outro.:; sorviço.; 

· trouxerem vantagens ou honeficios :.tos dcpJ- a que se pt•opnnha.m. 
sita.ntes. Neste regulmncnto serão esta,beleciJa.s as 

§ 4. 0 _Os administi·a1IOl'OS dos arma ons relações tl::ts comp:tnhia.s de dócas o concc.>
geraes, qua.mlo não forem o3 propr·io:; em- síon:uios de entrepo:stose tra.picl1es a1tande
preza.rios, os fieis o ontt'O:'.? lL'epostos, antes gados com os ompragatlos aduaneiros. 
de entL·arem em cxeJ'cicio, receucr:io do A autorização para, a emis3ão dos t.itulos e 
preponente unu1. nome:tçã.o cscript.a, que fn.- a appeovaçã.o do regulamento e tarifa. serão 

_rão inscrever no regbtro do commercio.(Co- , dadas por deJreto expedido pelo .Minis&erio 
digo Commcrcial, art$. 74 e 10, n. 2.) da. Fazenda.. ·· 

§ 5. o Nio poderão ser emprezarios, ad- Nenbum<L alteração scr:.t foita, ao rJgnla.-
ministradm·o~, ou fieis de ~rmazens gc\l'aes monto ou ú tarifa som as me3ma.s forma.li
os (lHO tiverem sofl'rido condenmaç~ào pelos dado;;, prevalecendo a. tlisposição da scguntla 
crimes de f<~llenci <\ culposa ou í'L'<ULclnlenh, pa.rtc ilo § 3° do a.rt. 1°. 
estclllonato, nbuso do contianç·.~, fal;::;idatle: Para.gra.pho unico. 01Jtida. a autorização, 
rouho on fnl'to. as dócas, ns entrepostos particulares e os 

§ 6. 0 As publica.~;·ües <'> cpro so rcfêi'e este trapiches n.lf'an,l ogados fica.rlío sujeitos às 
artigo devem ser foih~ no Dicu·io O(ficial J.a .. disp:)sÍÇ\Ões da presente lei, :td!].uirindo a. 
União ou do E.'>bdo e no jorn~\l de m:1ior cir- qualidarle (]e arma.zcns gcra.es. 
culaçã.o da séde dos n.t'nnzcns ger;tes, e <t Art. G." Na porta. princip:tl !los entrepos-
cust:t (lo intm·ess:ttlo. tos publico> ou ;u•m;,tzens da.s n,lt'anúcgas e 

Art. 2. o O GoYerno Foder.tl design:tl'<t as das esta.çõc3 üe o,:;tra.da de foero <la. União 
alfandogas que estiYerem em eondições do (art8. 2u o 3"), na. !los c.'l;~~bclocimentos man
emittir os titulas de quo trah o c:tpitnlo li, tidos c custcn.dos por cmprozas pütrticnlat•cs 
sobre mcrc:1.doria~: recolhid;:,s em seus ;n•m<.'l.- (a.rts. 1° c 4°) e na.s sala.'l tlc venda,s publicas 
zens, c, por decreto expedido pelo 111inisterio <trG. 28), soelío ttí!ix:vlas, c!n log<.H' vlsivel, 
da F<l,zendl\, d<trü. as instrucç~õos sobt•c o rc- as in~trucçõe.s otnciae.~ ou o regulamento 
ápectivo serviço c ;•. ta.l'if.1.. interno o <t taril'tt. c exemplares impressos 

Ptwagnpho unieo. O,:; titulos em~1.nt~dos llesüts })C.Çi.\S serí'i-o OJ1tt·cguos, gt'atuit.tunonto, 
destas repa:·tiçõcs scri'io em tudo equípn.r.1- aos interc::;~;,vlos qnc os sulir.itttt'em. 
dos aos que :l.S ernp1·er.·•,s pa.rticnttu·cs emit- Art. o.o nas mcrea.dot•üts c·mflada.s :t sua 
tii'Orn, e as wet·.:n.dul'i:ts lHll' clln: l'CJH'n :on- gwu·.l:t, 11:4 :tl'lll:tzen:; got'MlS pit~sa. r•Jo J'ncif,u 
tadas tica.l'fin ~oh o l'O~imen tia lH'd.-:~HHn lni. nüd:tr:~nth> nntlo :\ tntur•er.:L, qtmutitl:.uln, 

Art. :·l. u Nas e .~t; '.<'õns dt~ üstt·.•.tb •lf~ li~t'l'u nrunnt·n o mat't!:Ls, t'aZL\tHILl lJOS<Ll', medit• ou 
da Uniilo podiH'<i. 11 n:,n)r·no, JHII' intor·nwdiu eon~ar·, IW aeLt'l tlo t•ecohüncnto, a.s quo 
do ~lini:>tct·io da lndusi;l'ia., Vi~~~::í\) o Ob:·a:-; t'oJI'ünt ~user.ptiVl~is tio ser po~adtt~:, nwtlidas 
Publicas cstabelocot· :Lt'Hmzen::; gnmos. oxpo- ou cnntn.tl:kl. 
dintlo n.s nocess:Ll'Üts inst.l'uet)uos · n ~~ tal'it'a, No vmos1 dn::;1.o recibo ~er~~u a.nnot:ul:.ls 
srmdo a.ppl ici1dtt ü.s meJ·c:~tlnt'h\.S IJIIO ti r e rem polo m•mazotn gol'a.l as rol.iL•ad:ts pat'ci<.t.c.s das 
em deposito e ~·.os titulo.~ qn() mnittit•cm a. mcrcadoria.s, dut·ante o deposito. 
disposição do ptn•;•,gt•aplto unico do art;. 2°. 

Pn,ragt•apho .. uni co. As compnnltin.s ou em- Esta disposição não se ttl)!)licn. ús m::n•cn.-
prezas particulares de ost1Wli1 de forro fica.- doriu,s cstrn.ngeira.s sn,jeitu.s n. direitos de im
rã.o sujeitas :í.s clisposições do :.wt. lo si qui- twrta.çfl'.u, :~ respeito das qun.os se ooservn.
zerem emittir os títulos do que trati1 oca- rfi.o o.3 regul<tmento .~ fiscaos. 
pitu lo H, sobre mcrcadorüts recolhidas a Paragl'apho un ieo. O recibo será. resf.ituido 
armazens de suas estações, devendo aprc- n.o a,rmazem get'<~l contra. a, entrega elas mor
sentar, com t\s decbraç:õcs tl qttc so refere <~t~dori<ts ou dos títulos do ttt•t. 15, qne, i~ l10· 
aqucllo artigo, autoriza(}ão especial do Go- ditlo tlo dono, foL'om emittidos. A quom ti
vcrno qm} lho:; foz <t concessão. ver• o direito de livro disposição d:ts marca-

Art. 4.• As omprczas on co111Danhia.s de llorias é J'acultnclo, durante o rn·a,zo tlo depo
dóons, quo l'ocobom om sous ar•m:.w;cns mor- sito (t~d. 10), :;ulJstituit• esses titulos por 
cadorias llo importaf,lão c oxportu.ç\'Qo (docroto aquello recibo. 
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Art. 7 , o Além dos livros mencionados no 
art. ll, do Codigo Commercial, as emprezas 
de armazens geraes são obrigadas a ter, re
vestido das formali<lades do a.rt .13 do mesmo 
codigo, e escripturado rigorosamente dia a 
(lia, um livro de entrada e sahida de merca.
doria.s, devendo os lançamentos ser feitos 
na fórma .do art. 88, n. II, do citado codigo, 
sendo a.nnotadas as consignações em paga
mento (art. 22), as vendas e todas as circum
stancias que occorrarem rola ti vamente ás 
morcadori<.ts depositadas. 

As docas, entrepostos pa.rticnhtres o tra
piches alfandegados lançarão naquelle !ivt'O 
a.s mercadorias estrangeiras sujeitas a di

- reitos de irnpgrtação sobre as quaos, a pe
dido do (lono, tcnlHt!n de emittil• os tiímlos 
do :wt. 15. 

O Governo, mts insteucç-õcs que expedir 
p:l.l'tt a. f.~ alra.nLlegn,s o armazens do estrada 
de ferro da Uniã.o,detcrmirari~ os livrosdesti
nados ao sel'Viço do regi:;tro das mcrcadorin.s 
sobre as qua.es fJrcm emHtidos os titulos do 
n.rt. 15_ o seus riquisitos de authcnticidadc. 

Art. 8 Nã.c podem os arrna.zr:ms gcr::~.es : 
§ l. o Estabelecer prererQncia ent1·e os de

positantes a l'espeito de qu::~.lquer scrviç~o. 
§ 2. o Recus::~.r o dcpnsit~,, excepto : 
a) si a mercadoria que se dcse.b m·maze

nar não é tolerada pelo regul<.tmento in
terno; 

b) si não houvet• esp:1ço para, a sua a,c
commodaçã.o ; 

c) si, em virtude das condições em que clln. 
se achar, puder damni11ca.r a.s J:i. cleposi· 
t::~.das. 

:::; 3. o Alntet' o prec,!o marcado na. tarifa 
em bonetlcio do qualquot• dcposita.nt.e. 

~ 4. 0 1<:-.:erc,w 11 commcrcio do mm•eado
J'ÍaK idonticn.s :ts quo so pt•opoom rccoi):H' mn 
dnposito,n arlquil'it•, pal'a :-;i ou par:L uutJ•om, 
llltlL't~:Ltltli'Í<~s e~l)osh~ ;i. vr.n1h om snus cs~ 
ta.belodmfmto::;, :ti111la. «lllf! 8n.ia a p1·otoxtn 
tlu consumo pa.J•t.imll :u•. 

::i G." l~mpt'C:'!Ü\.1' nu J'a.zeJ•, })l)l' ~~~~nta pi•o
pl'ia ou 'allwia, t[ltalqucr· nog-nei:.t<~ão :'!our·c os 
titulo:; qur. cmittil'cm. 

Art. !). 0 Sor·ào · pcrmittülos aos intcre :
S<l.uos o ex~tmc c a. vcl'iflca.ção d<ts mercad1J· 
rias tlepo3itn.d:ts e iL con t'orcncia das u.mo3-
tl'a.s, podendo, JlO regulamonto interno do 
arnmzem, sor indicadas as hor·as para osse 
11m o tomuclu.s a:.; cautelas convenientes. 

P<Lra.gra.pho unico. As mercadorias de quo 
tra.ta o aPt. 12 sori'í.o ex.n.mina.das pela.s 
a.mostr:ú; que dcvcri'í.o s::Jr expostas no t\.1'
mazem. 

P.ar<;~- as me~·cadorias _estrangeiras sujeitàs-;s~ 
a d1rmtos. de unpo!taçao ~ sobre as quae~· t 
tenha.m s1do C1mtt1dos os tltulos do art. 15, ;.~· 
o prazo de seis mezes poderá ser :rworogado.: ·\; 
até ma:is um n.nno pelo inspector da alfan- ·} 
dega st o estado das merca.dorias garantir o :, 
pagament') integra,l daquelles direitos, a.r- · 
mazenagens e as despeza.s e adeantamentos · 
referidos no art. 14 . · ~ 

Si estas mercadorlas estiverem deposita~ · 
das nas docas, nos entrepostos pttrticulal·es e 
t1·apichcs alfandegados, a prorogação do · • 
prazo uependcr(L t:.nnlJem do consentimento : 
da. respediva companhia ou concessionarío. 

§ 1°. Vencido o prazo do deposito, a mer
ca.doria re.putar-se-lnt abandonada, e o arma
zem geral dará. aviso ao depositante, mar• 
cttndo-lhe o prazo dé quatt-o dias improroga
veis, para a retirada da mel'cadoeia ·contra 
a entreg-a do recibo (art. G) ou dos títulos 
omlttidos (art. 15). . 

Findo este prazo, quo corrertL do dia em · 
que o aviso for registrado no correio, o ar• 
m<~.zem geral mandará vender a mercadoria, 
p~n' corretor ou leilo3iro, em leilão publico, 
annunciado com antocedencia do tres dias 
pelo menos, observa.ndo-se as disposições do 
arG. 28, §§ 3, 4, O c 7. · , . 

§ 2°. Para. prov~ do a.vi.so prévio bastarão 
a sua tran::~cripção no copiador do armazem 
geral e o cert'ifica.do do registro da. oxp&li· 
Ç[O pelo COl'l'OÍO. 

§ 3°. O prodncto da venda, dcduzi1los os 
creditos indicados no art. 2U, § 1°, sonã.o for., 
procurado, pot.' quem 'de dil'eito, dentro do 
prazo do oito dias, sot•:l depositado judicial
mente por conta.llo quem pel'tenco1·. 

As n.u·,~ndega,:-; retm·:lo em seus cofL•cs essa 
~alclo o a, administeac:ão tla . cstrttdn. <lo1erro 
d:L Unii'io o t·ccolhot•á. á. roptwtiçi"io fiscal 
tlesignu.dn pnlo Govol'no nas iusct•ucç!üe~ ox-
pndida::~ n<L co111ormidado tlo art. :3. · 

!:l 4'1 • Nii.11 obstantn o pt•oces~o ·do t~t·l;, 27, 
::;~ 2 n :!, Vtwi lh::ttlo o ca<~n dl) ::1 lu tio pt•o
snnte al'tigo, o at•ma.zmn gm·al, ou a cvnrpe· 
l.cnto ropal't.iç~Lo tudon\l, í'ar:.í. vender a mel'· 
catloria, scicnti!Jcantlo com a.nteccdencia de 
cinco dias ao juiz <ln.quclle pt•oces-;o. 

Deduzidos do producto d<.t venda os cre· 
ditos _ indicados no ttrt. 26, § 1°, o liquido 
sel'<i. posto á Llisposiçi'í.o do juiz. 

E' permitido ao quo perdeu o titulo obstar 
a, venda, ficando proroga.do o <leposlto poi•, 
mais tre.:l mezcs, si pag<J.r os impostos ftscae.3 

Art. 10. O pr<\ZO do deposito , pt\1'11 os 
em~itos deste :tt·tigu, começu.rtt a correr lla. 
data da. entmda llu.mCl'ca.dot•ia. nos a.rmazons 
geraes o sor<l. ·de soif!l mezos, podendo ser 
prorogt~.do livromentQ por t~.ccordo dtts ptwtes. 

o <~s dcspazu.s declaradas no art. 23, § 6°. , 
Art. 11. As empreza.s do armazena ge.:.. 

ra.cs, além dtt~ rospon.'la.l>ilidadcs especial· · 
monto ostabclecida~ ncslia lei, re.;;pondem : 

1 o, pelu. gu~~rda, consor v<~ção o pl'ompta e 
fiel entrega. das mercadorias quo tiverem 
receiJido em deposito ; pena de serem preso.3 
o~ mupl'Czt~.rio:·h gerentes, suporintondente~ 
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ou admínL;teadores scm}H'c que não ciTc-~lwdancü~ dos valot·es que com os mesmos 
ctuarem aquella entt•eg.L dontl'o do 21 ltcit·a~ titulos í'úl'Olll nogoc·i;Ld.o.-:, as quantias eon8i

. depois que ,judicialmeneo formu rcquel·!do:-.: .. gnatlas, n<t r:onfbr·midarlc elo ill't;. :22, e o mo-
Ccss~t ;1, l'CSpons;\Jtilidadn nos ea.:sos dn itV<I.- viment<) da<; vc: nda~; ru1Jlicas. nndo cxi:;:tif'Cl1l 

rias on vicio~~ Jll'oTonicn!;os ch ll<Lt.urez;L ou :t~ sala.~; de qnn 1 r·:tr.:t o capit.1tlo HL 
acondici.onamonto das lllCl'cad<.lt'i:ts, c ele Ar;G o dh 15 lhl març:u as nmp1·oza.s apru .. 
forç<t maior, :<alvo a tlispusi~·ão d.u ar L. 37, se1 : · at·~to u l1<tlall<~O doL:tllt<tdo de 1,odcts <LS 
paragraplw unico ; opel'lt<.;ücs c SJl'Vi;,:;)H l'ealiza.d.os, dm·ante o 

2°, pela culptt, fl•;.wdo on dolo do wus em- anno antedor, nos armaz:cns gcr:.ws o sa,Las 
pregados e preposto~; o pelos fnrtos acuntc- "eTc vcn:l~ts publicas, fazendo-o acuinpanhar 
cidos aos gene r os o morcaüorias dentro elos de um l'Olatul'io cii'Ctllnsta.nciarlo, contendo 
armazcn~. as considcra,ções cp1o julgarem uteis. 

§ 1. 0 A indomnizaç.ão devid:t pclQ~ :wnu- § I. o As alf<tndcg:ls, docas, •cntrcposto_s 
zens gcraes nos casos rel'ol'idos neste ar·tlgo rmeticuhecs o tra})icltesaH;tndega.dos fiearão, 
ser(~ corresr)mHlcntc <to preç~o da. morcatlorilt po1·üm, sob a oxclnsi v a íiscal ização (L) 1\fi
cm hom c:>tado no 1ogat o no tomvo em quo nist.orit.· (l;t FazcnrhL, e u:'l :n·mazchs tl.as es
devia ser entregue. ~ _ tar;·õL~s de ostr;ulas de forro <la Uniiio sob a 

O dir·cito Ct jnàomniza.ç:i'[o pres~.:rovü em do ~Iinistorio tla. Indusnia, VlaçiLo o Obras 
trcs mczcs, contados do dia. em qnc a. lllCl'· PnlJtie;~s. · 
cadorü~ 1oi on devia. sm· onh·f'guo. 0 .'> im:pc.d;oro.s das aWuHlogas. em}H'P7.:1.S 

§ 2." Pelas aJ(~wdeg-as e l'.stt·;;das 1lo ferre on comp<-tahias lln ctoc;ts, c•JJJ<.:nssionario~ dtl 
da, Unifit) responcle <lil·ecta,meiHC a J<'azenda l~nu·oposÜ1il e tl'a]Jiel!Cil all';mdc,g·ados e cli
Nacioni1l com ae,Jw I'eprcssiYcL cunt1·:t seus rcctnt·es de estr·adck:l tlo í'Dl'J·n f'lldm·aos un
funcciouarios culpa,dos. vi:11·1'io nas épocas aeim:L design;_tdas os IJa-

Art. 12. Nos arm<-tzcns gcPa.os potlcm sm· lan<,,O:':l tl'imcns<tes e o bal:uwo o rclatol'io 
rccchiclas mercadorias lla mo:-lm<t na1ínt·ez;t c ;mnu~LOil ao l'üspccGivo minisl;ceio. 
qualida<lo, pertencentes a diversos donos, s ~.o O Minh;tel'lo da F<Lzcnda, o da In-
guwdautto-~m mistuL'ULbs. dustria, Viaçho c Obras PuiJlicas o as ,j11ni;as 

P;n·a este gcno1·o de drposHo dcvcr?lo os commcL'ciacs poclerKo, scnl}ll'C qn:~ ach<trmn 
armazcns gcraos dispor (le log~trcs proprios conveniente, mnndar inspl~ccionar os al'nta
c se apparclhn,t• para o bom de~ompcnlw do zons sol! sua fisc;L!iza.ção, afim de vcl'ifie;trcm 
serviç~o. . :>i os bcÜ<1nço.s apresentado' cst.ão exactos, 

A's doclara.çõcs dn que il'ata. o art. Jo jun- ou si toem sido fielmente cttm}H"idas as in
ta.l'tl o cmpl·czario a dc::;c:r·i]lçfl.o minucio~a, tle str11cçõo:-; ou o rcgul<tmento inGOl'llô o n. 
todos o.~ :tprcstos tlo al'mazcm, c a matricula tarifa. 
no rP-gü;t,ro (lo eommcl'eio súnwnto StW<i !'cita Art. H. A':'. cmpt·nz:t:" cla armaznns gm•ac.~ 
tlcpuis do exame m:t,ndadu proccüot• pola.Jnn ta tecm o d il·nito elo t•etenc;ã.u pat·:~ g<Ll':tnl;i;L do 
Commoreial, por proli~siunu.es c li, cu"'t'" du pagn,n1ento das <Ll'lnazcnnge!J:-> o dr.~pozas 
intercssa.tlo. colll n. eonsurva<;fw o <·om as opt!l':u;0es. IJc-

§ 1. 0 Neste tlcpos'ito, illém das díspmüc:õe,;; ndicio~ e sm·víços J>l'C~I;u.dos {ts lllOl'cadm·ins, 
cspcciaes mt Jn'c~cnt.e lei, ob:lervar-se-hão as a pedido do dono; dos. nde;~ntamont•)S feitos 
seguintes : com fl'ctes o scgut·o, o cLts comml:>siics e 

l.n. O a1·mazcm geral nii.o é olJriga<lo a rc· jrJJ·os, qrw.ndo as morc:tdol'i;ts ll1Cs tonlmm 
stituir a propda mercadoria. rocciJida, mas 'sillu rmnettid;~s e1ncon~ígnaçii,o (Cmligo Com· 
pótle cntt•egar mercadoria da nwsm:t (pmli·· mm'ci;d. art. l8D). 
dado; Este direHo Jc rcLonçiio pôdn ser opposto 

2.a O :trma,zcm gcr;•,lrcspondo pulas )Jcr- á. m<ts.sa fa.llicl:L tlo dcYedor·. 
das e avarias d:.t Jllorcacloria, aind:.~ mesmo TantlJom tccm :t:-5 ompl'!.:zas de :u'mazt~ns 
110 caso de for·f;<t m<ÜOI'. gcraes !lil'cHo de intl<)mlliJ~,aç~:io lJPlos ]!1'11-

§ 2, 0 RelaGivmnonto ;,ts dncas, cnl.repostos ;jttizos <liW lhc;s vcnltam por cu!Jm ou dulo tlo 
particulares e trapit:ltcs ;;,lf'andeg;l,dos a. <Lt- depo;:;itanto. 

· tl'ibnição acima conf'oeid:t á .Junt:.t Oommer
-cia.l cttiJo tLo Govel'no Fcd ot·a I. CAPITULO II 

Art. J:l. ÜS arma;~t'JJS get'<lü." ficam sob <L El\IISSAO, ClltGULAt,'ÃO E EX'l'JNCC)ÍO DOS 'l'I-
. immedic1Ga. lisc;dização das juntas com mor- TrJr,os J·::w'rTwo::; PE! .• As miPJtEzAs n1~ :AR· 
ciacs, :'ts ljnans os empJ·ez:tl'io . .,; l'omcttcr::Lu 
até o dia. 15 dos mczes de tLIH'll, .i11fho, Olltu
bro o janoü·o de cacl:t anno um lJalan<~~o, r.m 
resumo, d:~s merc:tdoi·ias cluc, no trimüsl.re 
anterior, ti.vm·om entt·ado c sahidu o da:-; 
(ltle existiJ'cm, hem como a dcmonstraçU.o do 
movimento dos titulos que emittircrn, u. im-

Ad. l;J. Os <Lrm:.tzcns gcraos cHiitl;ir::Lo, 
qu:Lmlo lhes for pedido pelo dnpositante, dons 
títulos unitlos, mas sopara.vcis :i. -vontade, 
denom in:tdos - conltcdmcnlo ele clcposilo c 
warnmt, 
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~ 1.° Carh um destes titulas deve ser á 
oJ·dcm e conter, althn da su;t designaç·ão par
ticular : 

lo, a denominação lla ern:prczn, r lo n.rm;;zcm 
geral c <L SU:\ ~a~do ; 

2°, o no111C, Jn·ofissão o <lomicili.o do depo
sitante ou ele toreeiro por· este indie<Ldo ; 

8°, o lagar c pmzo do deposito; 
4",:t natncz;a. e qn<~ntülado das nwJ·eaüoria.s 

em clcposito, dcsígn,~das pelos nome.~ mn,is 
usculos no commcrcio, seu pc:-;o, o c,;ta<lo 1los 
cnvnltorios c tod:ts :ts marc;ts o índic;wücs 
J)['oprias para cstctbJlccoi·cn1 <L su:~ idc!Iti
da.de ; 

. 5°, a IJlH.<litl :>,dC th morcauOI'Ía, tJ'<ti<lndO·SO 
daqncllu:> a que se r ufcro o m·t. 12: 

()o, :1 inclieat;'i'i,o Llo Sl'glJradm· da mcrcn.
tlol'ia e o v;üoe do sogul'o (al't. 1G) ; 

7~, a, dcclanwti,o dos impostos o dil'citos 
fiseaes, dos oncm',~os c dcspQzas a que ~t mcr
cadori;~ ostü. :::njci tu., o tlo dia em q no come
Ç<tl'::tlll a eot'.t'Ot' as aemazunagon::; (<u·t. 2li, 
§ 20); 

N·', a da. ta !l<L mnissi'Lo do.-; tii ulos c <t assi
gnai;ttt'<L do crnlH'UZ~Lt·io ou JH~ :~sua duvida
monto lmbilíLa<hL p :JL• c.stn. 

~ :~.'' Os rcli~ridos titnlus set·;Lo cxtt·:dtitlos 
dn 11m livro de tcd:'io, o cuml cunter·:.i. tod;,,S 
as dcclal'~Lçú'Jcs ~.teilll:~ lttencion<Hl:ts c o nu
Hl<\1'1> do oPdom correspomlcn f;<~. 

No vet·so do respectivo t<tlão, o dcp<)Si
t.a,nto, ou tcrceit'l> por este antol'i;mdo, pas
sat•á. rocibo Uf)S tituto3. Si a cmJH'ez:t, a. 
pedido do dupo;,:ita.ntc, os expc<lit· pnlo cot·
t•oio, monciontLt';t ust:1 circnmstand:,, o o 
n tmtnro c d:~ta. do ~~ot•tifie;Ldo <lu l'r.gisttl) 
pus I al. 

,\nnot:.w-sn-llào tambC\nt no vcr:.;o do talã.u 
a . ..:: oeolll'l'OIJeias qnu se dut·<~lll eom os /;it;ulns 
<lnlln oxtt•;dt i<lo::l, eo11t:l su hsti Luil)i.o, t•esti
tll if.';t,O, pOI'IliL, I'Oli]JO, o te. 

:::\ ::." < 1:.: :~l'mazrm~ gm•ao.-.: :-;i'i.o l'nspon;;a.vuis 
pa1·n. eom t :H'cei l'cJS Jlf'l:ts il'l:t'gularid:i,,lu~J o 
·inoxa .c:tidiii\:~ enenntt·t~cl:ts nos W.1tlo~ que 
emittir.·om, rtd ;tl;intmeJHc :t t1U<wtidadc, JliL

tut·nz;t c J1CSO d<L 1llCl'e:ulot'ÜL. 
At·t. lli . . ·\s ntereatlol'i<LB, lJ<LJ':l, sm·vil'ent 

du lm:-::n ;l. tYnlissito tlus títulos, <levem sct· 
~egul'adas r\ontl'a. riscos do incondiu no v;Llor 
rl<~i:;ignadu pelo cloposit;:tntn. ... 

Os :Lrm;lzons got';t.es fJIHÜW~in tot• a.policns 
especl<LPS ou ;t.lJcn·tas pat':t e;; i;c fim. 

No caso tle sinist;ro o at·m;tzmn goml (~o 
compott~nl;o p<Ll'<L rccolJcL· 1L indmnnizacJü> 
<lCYidtt polu SClg'llL'li.ÜOl',C snlm_\ 1':-:\1,;1, <~XCI'\~ lH'll ll 
;t. f:t.z ;md;L naeional, :.~ Ullt]Wo~;L d.u ;u·rnaznns 
;:·ceac:> c o ; purr.:vf:H·u::; de Ctlll\teeímeiH,!S do 
tlOjJtJSÜO O 1W!J'I'flnl IJS IJIO.>IIJO .; tlii'0ii;n::; (l 

JH'i.YilcgiclS quo l;enlta.m ~n1Jt·o •~ JJWI'Cad.uri.:t 
sognracl<L. 

I '<~.I'<Lgt•:tpho n11 Ít':o. As mnreíl.clol'ia .. ~ d.(\ que' 
fil': t hl, O at't, 1 ~ St\l'i'\,1) ~~Ug'UI'<l,f.lt~~ Olll llOlUü Ü<~ 

cmprcz<.~ do arnmzem geral o qual fica 
responsavcl pol;t. jnd.cmnizaç:IT.o no ca.so de 
m inist.ro. 

Art. 17. Emitticlos os títulos de que trata 
o art.. 15, os gonceos e mer.·cado1·ias não. 
poderão sofl'L'el' embargo, pcnltorct, sequestro- .. 
ou qual,!UCr outro cmb<t.raço que prcjudi(LUO . · 
;L sna livro c plena cLC11osiçfí.o, salYo nos cttsos 
do arf; ., 27. · 

O eonhocimcnto do dOJ.1osito o o wm·1·ant, 
;w contr<tl'ÍO, podem 1-)Ct' )1cnhorado~:, arres-
tados por· dh·idas do portadm·. · . 

Art. 18. O conhecimento de <loposíto e o 
~oarwnt porlmn ser tra.nstcridos, unidos ou 
separados, p:)r cndoss0. · 

§ 1." O endosso pódc sei' em br•mco ; neste 
ca,'jO confere ao portador do titulo os direitos 
de cm;,>ional'i.o. 

§ 2. 0 O endosso dos titulos unidos confere 
;w cr.ssionorio o dil•oit.o de livre cUsposição 
da mcrcadol'i:t depositada ; o do wwTant se.
pa,t'auo J.u conhecimento do deposito o di
l'!Üto de vcnhot• ~o1Jre <L mesma. morco.àoria 
o o do conlmcintcn t.o de deposito a fhcul<htde 
de uispoe ÜcL l1ll~I'C<LUOl'Ía, S:l.l VO OS UÍl'CitOS 
d.o crntlor, portador Llo 1.oarrant. 

A l't. lD. O pl'imcieo cndos.-;o tlo 1DtZITant · 

decl:1l':\e;i. a importancia, do credito garantido 
pelo punltot' da. mm•caduria., a. taxa. dos jueos 
c ;1 d:üa. tlu vencimento. · 

Eshs declarações serão iíranscriptas no co
nhecimento de dcpo~ito c assignada.s pelos . 
entlo;:;sat;LJ'io:> do ww·nmt. · 

At·(;. :~o. o p:H·t,Lclor dos dou~ titulas tem 
o fliwito de l)[!<lir a. divisão damercaclol'la. em 
(;:Lnto::; lotes quantos lhe. convcnltn.m, c a · 
e,ntl'og·n. dt~ eonlwcimcntos do deposito e 
·J('rn.,.,wls cot·re;o;ponclentcs tL cn.dtL nm dos 
lotu~. BPnd.o rcstitnitlos, c fica.1ido annullndos 
os tH.1Jius anf;cl'ionnent;u cmitt.idos. 

l•:skL di v isã.o ;.:ômento scl'li. facultadn. si a 
JlWt'e:uliJl'ia conf;inuar :t garantit· os Cl'Cllitos 
pl'el'et·cnciaes do art. ;~(i, § 1°. . 

P:tt'iLJ.('l';tplw u ni ( ~o. Ontrosirn, é p:mnit
ticlu ;w pori.adol' dos dl)is 1,itulo:.; pedir.· novos 
titulos ;i. sua ordern, ou de torccii·o quo in
d.ien,r·, em. snl>::;t.ituic;fl.o üos primitivos quo 
sot•ho I'csLituülos ao m•niazom gm·a.l c an
n ttll:Mlos. 

Are. 21. A mcl'C:J.Ilorin, (lepositada será 
ret.ie:Lda do a.rmn.zom gcra.l contra <t entrega 
<lo conhecimento de deposito c tla, tomTant 
corr·espond.t~nto, Jii;ot•f.a, pelo p<tga.mento tlo 
pl'Íncipil.l.o .int·o::; tl<t divitla, si foi negociado. 

i\rL :·:8. Ao ptJrta.tlot• do conhecimento de 
1lor>osito é ptwmit.i;itlo rd,irm· <t mercadoria 
antes do vcJwimento da div·ida constante ela 
10(0'1'anl,, eonsígnand.o no [l,rma.zcm geral o 
principal e jm'oN aM ao vencimento o pa• 
ga.ndo os intpostos 1lscacs, ;u·nmzcn;tgons 
venci.clas u Hl<ÜH tluspt ~:r, as. 
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Da quantia consignada o armazcm geral 
passará recibo, extrahido de um livro de 
talão. 

§ 1.0 O armazem gm'al dará, ]Dl' carta 
registrada, immedíato aviso desta consigna
ção ao primeiro C'ndossn.dor da tca1·1·ant. 

· Este aviso, c1uando contestado, será pro
·• vado nos termos do art. I O § 2°. 

§ 2.0 A consigna,ção equivale a real e 
e:ffectivo pagamento, e a quantia. consignada 
sorá pro1llptameme enteeguc ao credor me
diante a restituição ela, warrant com a Lie-
vida quitação. 

§ 3.0 Si a. toMrttnt n~o for apresentada. 
· ao ~Lrmazem gorai até oito (lias depois do 

. vencimento da divid<L, a. quantia consigna.da 
. . será levada <.L deposito judicial, por conb de 

quem pertencer. 
_ · Nas a.lfa.ndegas c estra.da.s de ferro fade
, raes, essa quantia ter:l. o destino declarado 
··. no art. lO § :3° in fine. 
· · § 4.0 A perda., o roubo ou extravio da. 
.~oarNnt não prejudicarão o cxerclcio do 

· direito que este artigÕ confere ao port<tdoe 
·· do conhecimento de deposito. 

Art. 23. O portador da wco-rct.nt que, no 
dia do vencitUcnto, não 1'o1· pago, e que não 
acha.r consignada no n.r·ma.zem gcen.L <1 im

-portancia do seu credito c ,juros (art. 22), 
. . deverá interpor o rcspedi vo pl'ote::lto nos 
: prazos e pela fol'HH1 <~pplic<tvcis ao pr·otesto 
. das letras do cambio, no cu.so de não pag<t-
mento. 

O oíficial dos p1•otcstos cntr·cga.t•l\, ao pt•o
testante o rvsnectivo instrumento, dcntt•o do 
prazo do tL·es .. dias, sou pona. do responsttbili
daclo e de S<ttislltzm· porllas o danmos. 

§ 1.0 O pol't;ulor d:~ tcruTmlt fttrü. vender 
em loHão, por intct·morlio do corr·etot• on 
leiloeiJ·o, q 110 nseol hct·, as morcittlot·í:ts espe· 

· . cilica<las no titulo, irHlnpcnllentc do í'.>rm;di
dados judieüws. 

§ 2. 0 Igual diroit'J de vontla. c•tbo ao pl'l
meiro endossador quo lH~ga.r iL divirl~L d;~ 
1oar1·m1l, HCill quo sej<t ncccs~<t~rio constltuit• 
om môea. os endossado1·os do conhecimento 

·. de floposito. 
§ 3. o O corretor ou loilooit·o, o:wa.r•J•egado 

· da venda, depois (lo a.vlza.t• o a.dminü;trador 
.· .. do arm<.Lzem geral on o cltct'e rh eompctente 
>" repartiçã-o rcdcl'<.d, <tnnnnciitt'<L pela impL'CilSct 
:.:' o leilão, com antccolioncítt do qu:tt1·o rli~L~, -t especificando a.3 rnorcaclol'ias con üH·mo as 
'':: declaraçi:í;Js d<L ·wruTr.(1lt ~~ llccla.r·;tndo o d i<L o 

hora da. vcnd<t, a.s eondi~\ÕCH dest.<~ o o logM 
; _(onde podem see o:mminad<ts aqnoll :t~ lllCJ'C<.t· 

· darias. 
::.> o .. agente da. venda conforlllt~r-se .. fla e1n 

· tudo com as disposiçõe . .;; do regulamento in
~::· terno . dos a.rma.zens c d<:Ls s<üas tle venda.H 

'publicas ou com as instrucr,:ões oflkhes, tr<t
tando-sc de repartição federal. 

§ 4. 0 Si o arrematante não pagar o preço 
da venda applicar-se-ha a disposição do 
art. 28, § 6°. 

§ 5. o A pet•da ou extravio do conhecimento 
de deposito (art. 27, § 1°), a fallencia, os 
meios preventivos de sua. declaração e a 
morte do devedor não suspendem nem in
terrompem a venda anmmciada. 

§ 6. o O devedor poderá evitar a vencia at6 
ao momento de SBr a merca.doria a.d.jutlicada 
a,o q uc maior lanço o1Yerecer, pagando imme
düLtamentc o divida da ww-rant, 0 .3 impostos 
fiscaes, despezas devidas ao armazem e todas 
as ma.is que a oxecw;ão deu lagar, inclusivo 
custas üo pwtesto, commissõcs do corretor 
ou a.gente de leilões e .iuro3 da móra. . 

§ 7.0 O portador ú;t w :oTant c1uC\, em 
tempo ntil, não íntcepuzcr o protestn por 
f<üta de pagamenGo, ou que, dentro cro dez 
dias, contados da. dat<L do instrumento tlo 
pl'otesto, não peomover a venda ch~ merca
doria, conservarü. tão sómcnto acção contJ'iL 
o primeiro endossador da. toco1ant e cont1·a. 
os omlossadol'cs do conhecimento de depo
sito. 

Art. 24. E1fectuadtL a venda, o corretor ou 
leilooir~J clarà il.. nota do contracto on conta 
de venda. ao a.rm<:Lzcm geral, o ct ual rr~ce
]){'l'<Í o prcç) o entrog;mi. [VI comprador a 
morcadorh~. 

§ 1.0 O ~t·mazem geral, inunediatttmentn 
~Lp:n o l'Occbimento do prmlucto c.ht venda, 
1h1·:i. a::~ rleducçõcs dos m·editos preferenciacs 
do <t.J•t. 2G ~ l 0 , c, com o litluido, pa.gará o 
p:H'tadrn· dtL towTant nos termos do a.rt. 20, 
pl'inc.ipío. · . 

§ 2. 0 O porttdot· d<L tor11'1'Wtt que llctu• in
togt•allllollto . ptLgo entJ•cgtU'<L ao af'mazclll 
gnr·;ü o Litnlo eorn a rLnil;ução; no caso eon
I,J'<LI'io, o a.•·m;tzmn geral nwucion;tr•ti. n<L 
totoTHnl o Jlttg;tmonb llHL'Cbl fei t:J c o rosti
tuil'<i. ao ptt•l;a,dnl'. 

~ :3. 0 P<tgo o cJ·odoL', o oxcodoni;c do lH'OÇ\O 
dn. \'Oiltht :,;e r ri. entreg-ue u.o . P'H'ttttlOl' I! o co
nhecimento f!L~ rlupn~it·1 eont.t'<L <.L rcstitni~·fi.o 
desl·.n t.it.nlo. 

§ 4." A~ q nan I. i·-··~ t•esm·vad<ts <L') pol' ta.d ot· 
d;~ ual'l'an/. ou a;J do eonlwcirucnt.o dn clcpo:... 
sito, quando nfio l'ecl<Lniad.ts no prn.zo elo B!l 
di;Ls (iepois d.a. vontl<t da, mor•u :.vloria l.cl'àrJ o 
tio.~ ti no dcdat'<Ldo no <Ll't. 1 O ~ :l". 

At•t.. 23. Si ·o pol'taclot• da ''"'-U'I'twl ll~L() 
tlc:u• intngt'<.Limonto pa.go, um Yil'i;ude d:L in.
sullie:iHncia do JH'oduetu liquido tüt ven1LL da 
met'e<l.dcl['ia, on d<t irulemniz<wão do seguro, 
no caso de siní::;tro, tem acç:ã,o p<tL'a h<t\'Ol' o 
saJdo contra os nnt!ossadol'0S anéel'iorc~ soli
d:it•ianlcnto, obset.•v:tndo-sc a esse I'tlSpcito as 
mesmas d ispo~ic;õo3 su llstanciacs c pl'ocrs
stw.os (de rundo u tlu fórnm) rela.tivas é'ts 
letras de cambio. 
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O prazo para a prescripçãoda. acçãoregres
sivl1 corre do dia da venda. 
. Art. 26. O portador da wwTrmt será pago 

do seu credito, jnl'oS convencionaes e da, 
móra á razão de .6 o /o ao anno o dospcza.s do 
protesto, precipuamente, pelo producto d::L 
venda da mercador·ia. · 

§ 1. 0 Preferem, porém, a este credor: 
1 o, a Fazenda. Nacional, pelos direitos ou 

impostos quo lhe forem devidos ; 
2°, o corretor ou leiloeiro pelas commissõcs 

bxaclas em seus regimentos, ou rcgula.du,s 
por ccmvcn(,~iío enko olle~ c os committcntcs, 
o palas clespcza.s com annuncio da. venda: 

:3'', o <tenmzcm gcr;tl por t·>das as despe
zas cleclal'adas n:J a('li. 14, <t respeito d<~); 
(Ftaos lho c garantido o dit·eito de rctonç~ão. 
~ 2. o Os credi..os do ~ I o ns. 1 e ;] devem 

sce exprcssamcnl.e referidos nos títulos 
(a.rt. 15 §lo n. 7), dcclal'ando-se a qu;wtin. 
cxact.<1 dos impostos devidos á Fa.zentla Na
ciona1 c de tollas as despezas liquidas até 
ao momento da omissão claquelles titulos, 
pena. do perda d~ pref'oeencia .. 

Todas <ts veze:; que l!1c for exigido pelo 
vort<1dor do conhecimento de deposito ou da 
~MJTant o a.rmazem geral é obrigado a liqui
dar o.:; Cl'Cditos que·· profm·Qm ao toarmnt o 
fornecer <:t nota da liquidação, da.tada. o <1Ssi
gna.d<L, l'Gferindo-sc ao numero do titulo e 
ao nome da pessoa ü ordom de quem foi 
cmittido. 

Art. 27. Aqücllo quo perder o titulo avi
sará o arma.zem geral c a.nnunciar;i, o facto 
dnrante trCS dias, pelo jornal UG ill<:ÜOl' CÍl'
culação da sédc daq uollc armazom. 

~ 1. 0 Siso tt·;tt;w do eonhcelnwnt.o 1lo de
posito o correspondente. 'lOIJITmlt, ou só do 
pl'imoit'o, o intorcssatlo lJ~>dct•;í, ol1tct· d.upli· 
cattt ou t~ ontecga. da mcrcad.ot•la, gtU'tmtitlo 
o tliroii.o uo pori;artot• tliL 'l.tYo'l'wtl, si es&o fui 
negociitdo, ort do saldo <L l'(lltt dispoi:\iç~ão, si iL 
1nm·carloriu. foi vomlidit, obsm·varHlo-:::·,J o pro
cesso do-§ 2°, q uc corJ•m·;t pm•a.nto o jniz do 
conuuercio om cujtt jm•isr.licçito so ·achar o 
arma.zom geral. 

§ 2° O interessado roquor·cr·<i. a. notifieação 
do ar·mazem geral par<L não cnteega.r, sem 
oruem Judicial, a. mercadoria ou Sltldo dispo
nivcl no caso de ser ou de ter sido ella. ven
dida na conformidade. dos at·ts. lO§ 4° e 23 
§ 1°, e justificar-<t summariamcntc <t sua 
pt·opriedu.de. 

O requerimento deve sm• inst.ruido com 
um oxemplu.r do jol'na.l em que for anmm
ciada a perda o com a cópia. fiel do ta.lãp do 
t.Hulo peruido, fornecida pelo a.rmazcm.gera.l 
c por este autllonticada. 

O armazmn gor<tl tet•tl sciencia, do dia e 
hora, da justificu.ção, e para cstn.; si t.t 'lVrtJ'

nmt i'ui negotdado o ainda nã.o voltou ao 
<mnazem geru.lJ será citado o cndossatario 

deste titulo, cujo nome devia constar do 
cor1·csponclentc conhecimento de deposito 
perdido (art. 19, 2a. parte). · " 

O .iuiz na sentença, que julgar procedente 
a justific<1<;~ãn, m<tnd<trá 1mulicar editu.cs com 
o pr>a.zo elo 30 diu.s para. reclamações. 

Estes oditaes repr0duzirão todas as decla
rações constantes do talã.o do titulo perdido 
o sm·ão publicados no DioYio Officiat e no 
jorna,l onde o intercss;tdo annunciou a refe
ri.h perda. c aíflxa,dos na por~a. do armazem 
·e n<~ sa,la de vendas publicas. . • 

Não 1111 venclo reclamação o ,juiz expedir<~ 
nu~ndauo eonfol'me o requerido ao <.trmazem 
gor<tl ou doposita.rio. 

'Sendo ot•dcna,da a. duplicata, dolla constará 
o~t.il; circumst:wch. 

Si, p3t'ém, a.ppctrecet• rcclamat,úp, o juiz, 
mu.rearci. o , lH'<tzo de de:t. dhs pJ.ra peova, 
c, finclo..; oste8, <H'I'<tzoando o cmbar·gante 
e o emha.rgad.) em cinco dias c<:tda um, 
julgarotL afinal com appollaçã.o sem effoito 
suspcnsi v o. 

K;tcs pt·aws sce[i.o improl'oga.veis e f<tta.os 
o corr0rã.o em caetorio, independente de lan
çamento om n.udicocia.. 

§ 3. 0 No mtso lhl pord<t elo wm~mnt. o in
teressado, 1}110 lH'OVtU' a, sLHl peoprüJd<td~. 
tem o 1liroilo do rocobm· tt importancia do 
credito g;u·anti1lo. _ 

Obsorvttt·-sc-ll;_t o me:;mo pt·ocosso do § 2° 
com as suguintes modificações: 

a) Pttl'<'• justuictwiio tlnmmn.ria, ~c ~·à o ci
tados o pl'imeir•o on11ossatlor c outl'os quo 
forem conhecidos. O tl.l'lllttmrn scr<í. a,vis<1clo 
do dia o hot·a. da. justilicaç~Ií.o, o notificado 
jucUcialmurd;e dtt pcn·dtt do liitulo. 

ú) O mamlatlo .illilicial do pagamento ser<i. 
expedido contra o · pt•imoit'o cndossa.d.ot• '0\t 
c;mtt•u. quom tivor um consignar}ão ou depo· 
siLo <t impol'ta.nci<t cot't'eSJJOntlontc li, divida. 
llo ww·1·ant'. 

O mlhl'ido m·t.ndatlo, so a tllvicb não csttt 
voneitltL, sct'tL ttprosonta.do ü.quollo primoü·o 
endossador no düt do .vencimento, sendo 
ttpplicavol <L uisposição do art. 2:3 no caso 
do não pagamento. 

§ 4.0 Ues:)a a rcsponsa.bilidade do a.rmazem 
·geral c do devedor quando em virtude de 
ordem judicial omittir duplicata ou entregar 
a mercadoria ou o saldo em seu poder ou 
pagar <4 divida. O 1m~judicado terti. a,cção 
somente comr<t quem indevidamente dispoz 
da mercadori<.t ou embolsou a. quantia. 

§ 5. 0 O que fica disposto sobre perda do 
titulo · applica-se aos casos de roubo, furGo, 
extravio ou destruição. 

CAPITULO Ili 
SALAS DE VENDAS PUBLICAS 

Art. 28. Annexa,i:! aos seus estabeleci
cimentos as em prezas de armazons goraes 
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poderão tor salas apropl'iadas para vcnda.s Art. 31. Nào podem ser taxados pelos Es
publicas, voluntaria.s, dos g·cnero.~ c merca.- tados nBm pelas Municipalidades os depositos 
doria.s em dcp··sito, oh::;erva.ndo-sc a.s se- nos a.rm;Lz HlS g-cr;te.~. bem como a.s compras 
guintcq disposições: c vendas rc:d iza.d;ts 1ns s.tlas an ncxas a estes 

§ 1. 0 Esta.s sala.s stwã.o franquoach·; ito pu- a.rma.z :~ns. 
blico c os depositante:> poderi""LO te1• ahi ex- Al't. :l2 .. Incorrerão na. multét de 200$ a, 
posição do amostt•<tS. 5:000.~ ns emprcz;trios de <Wln<.~zens geracs 

§2. 0 E' livee aosintul'ossados es:~o!ltoro que n;í.o ubsot·varc:n as pt•esct•ipçõe:'l dos 
agente <la. venda denLL'C os corretot•o; ou <trl; -: . 5", 7•J o 8°, §§ 1° <t '1'', t :{, 22., § 3°, 24, 
leiloeiros da. respectiva praça. §§ l" o -1", 2G, ~ 2°, ultima pal'tt~. 

§ 3. o A ven:ln. set·tí. annllnciad.:t p•Jlo cor- Pa.t'agt·Ltpllo unic~ 1. ,\ nmlta. ser·<\, imposta. 
rctor on lcilo ~ir·o. nos ,jot·na;\8 locau8, tle- pol' qm~m tiver a suu c:.trgo a liscaliz:tçã.o do 
clarando-se o dia, ILOl':L e con1liç·Õ0.:! do leilão at•mazcm, c cobrada cxocutiv<.~montc poe 
e da entregn. d.·:~ mel'ca.do!'ia. numot'.J, tlcL· interrncdio do Mini:Ster:o Pnb1icn, si não for 
tureza e quõtntida.dc de cada. lote, aema.zcns p:tgn. dentro d3 oito (lias depois do notifi
ondc se ach<L. e as horas durante ü.s r1uaes cadtt. r~vet·t ·:m1lo nm hcneficil) das miseri
póde sol' oxaminarlá. · eordias o orplmnatos oxi-;t:mtc.; na. sJdc do.-; 

Além disso, n,lfixal'á n. Yiso na pmç~a do ;u•m;u~cns. 
commcrcio e na sa.l<t o•tde tenha. de e!I"cctwtr Art. :13. Ser;i. cn.s3ad:t ;~ ma.tricnla (art. 1°, 
a venda. ~ 1°) ou revog-adet a. autorização (art. 4°), 

§ 4. o O publico será admittido :1 cxami- po1• qnem a ot·donou on concedeu, nos caso~ 
nar n, mercadJl'ia ;•.nnnnciada á venda.. sendo :.:;eO'uintos: 
proporcionctdtts toclas as facilidade:.:; pelo ad- 1 o, ra.lleneia. c rncl:Js prcventi vos ou li qui
ministrado r dó armctzem onde ella, se a.chat'. da.ç~ão da rospcetiv:~ cmpeez<t; 

§ 5. 0 A venda sm·;i, feitn. por a.tac:vlo, nã.o 2°, ec;.:;si.i:o ou teansl'ei·oncht dil! cmproztt a. 
podendo cada. lote se;· de va.lur inl'edor a, terceiro flO!ll prévio il;vi:::o <L .Tunta. Commce
dous contos de réis, calculado pcht · cotaçã.•J cial. ou, som autor·iza.ção do lloverno, no:-J 
média da met•cadoria. caso:> em quo o,Jb fol' Hecc,s;~l·i : ,.; 

§ 6. 0 Si o a.rromntante nã.0 pagar o preço :3•, inft~aeçito do regutamentJ intLJrno em 
no prazo marcado nos a.nnuncio::, c, m~ f;_tlt<t pr·ojuizo do commel'eio ou <la. Fa.zend<t Na
destes, den.tro de -vinte e qu:tt1·o hot•as depois cion:tl. 
da venda, snrá a mercado da. levada. i~ novu Par;tgi·.~p110 nnico. A (liSl10Si<)lo deste ar
leilão por sua conta. e ris(;o, tlca.ntlo oh :'i- l;ig-o nfi.o pt'l~jlldic:,. a imposi~,·ü.o . ··as Tntilttts 
ga.dJ a. comple~ H' o Pt'•'ÇO p.Jt' qnc a. com- r.omtninail<t:; no at•t;. :3·~. nem<~ a.pplicac:.ã.o 
PL'OU e perdendo em beneficio .do vendoiloi· o das outt•as pcna.s em t[UC, pot• vontu1·a, to
sign >I que h nu \'Oi' dado. uh t 111 i :JCtH•t·ido c:; em pt·ez•Ll'ios do :.u·Inttzuns 

Pm·a. cob~·anç~i~ da llill'orenç;t tci'<i <L p:tt' o o s:ntfl Jll'epo~ t;us. 
intere~sarla. a acl:i'í.tl oxoetttiva do:; :u·t~. ~{U!J :\1'1;. :~t A·3 p:!ttas c~tltholceid.ts pnl'<t os 
e :::eguintes do docrotu n. nn, dn 2l'> do no· easo., dos :tt·i~. ::-!e :~:l, ns :·~o o:~·', sú potlot'ii.o 
vemht•o ele 1~50, tlO\'CIIrlo a. petit:i'í.o inid :d sm• itnpusta~> dt•pois do o;Ivillo o r.mvt·oziJ.t·io 
ser in::;t.ruida. com t~ot·tidi\.:> nxtd':thida dos du a!'lltil.ZOttt gemi. o gct'onl;·_, 011 SllpeL'int.en
livro~ do corr·cim· ou agontc do ldllíos. do :Jt,n d<~s comp tnlihs tln doea':l o o.; conccs-

~ 7. o Trn.t '.ndu·Sl! das mm·t~;lllt)l'ias a. q11o ~ioual'ios dn (llltt·opostos o i;t•a.piclles a.tl'a.odc
RO rof'ore o m·t. 12, ou~et·v;u·-so-ha u disposto g-;tdo::; om pt·azo J'a;r,uavol, racul~ando-so·llto 
no§ 1°, n. l, elo mesmo :wtigo. a lcil.uÍo.t rio in,tuuL·ito, rct,~tul'io, dcnunch~ c 

Al't. 29. Ü111lu ·cxístit'..HH sai:.L~ do vonda.s pt·ova:; collthlas. 
pulJiicas serão nell:tfl cflectua.du.s tLS vendas At•l;. :r). Incort·m·ão nas p,~nas de prisão 
de que tra.t<tm os arts. lO ~}o o 2:; § 1°, n:\.o enllul<tl' pot• um <t qnatrv a.nnos o multi.L de 
sendo então applic:wel a. dispo.:>ição re.-5tl'i· 100.) a. l:U00$000: 

· ctiva do<lrt. 28 §5° 1. 0 0S que omitt.it•em os titnlos referido .~ 

CAPITULO IV · 
no capitulo Il sem que tcnh<tm cumpl'ido as 
disposições dos arts. 1 o 4 dosttt lei. 

2. o Os omproza.rios ou aclntinistl'adores de 
DISPOSIÇÕES FISCAES E PI~NAES ''t 1· t• < tt'rt:<.L ·~en::; gcl'a.cs (llLC cnH~ .irem os t tt.o; L-

Art. 30 São sujeitos ao sctlo fixo de tre- tu los sem que existam om deposito as mer• 
zentos réis : cadorias ou goneeos nnllos especificn.dos, oa 

1° o recibo das mercadorias depositada.s quo emittam mLtis de um coolwcimento do 
nos armazens geracs (art. 6) ; deposHo e elo tmwrant sobt·e as mesmas moe-

Art. 2° o conhecimento de deposito : : cadorias ou gcnoros, salvo os ca.~os do 
O mesmo sello das letra.s do cambio c de 1

1 

art. 20 . 
. terra pagará lL wrhl"l"ant quando, scpara.dn. de 3'' Os emprcz<trios ou a{lministr:HlOI'~s do 
deposito, for pela. pl'imcim -voz cndossctda. urnHtzun:-; gemes (lllO llzcr·om omprestuuos 
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ou quaesquer negociações, por conta propria 
onde ter~eiro, sobt•c titulo; quo omittirem. 

O St•. Dricio Filho (pela ordem) 
rcr1uoe ver i fie •.ção da. vota.ção. 

4° Os empecsarios :Lilmi nisteauore~s Llc a.t·
mazens gorae.s que dcwial'em no i;orlo 011 om 
parte, ft·a.ud:trcrn,ou Sitb.;;tituirum por ou~ras, 
;~s mm·c;tdori:t::; confhulas ü, su<t guarda., sem 
111'qjnizo cht pena. <lc pr·isi o de <lLLC tt'<~ta o 
arr. Jl n. I. 

Procedendo-se ;i, vcrífic:v;ão, rcconltcce:.sc 
tcl'Oln vot<vlo :t l'avor· 101 Se.;. Deputados c 
contl'<t 4; total 108. 

f>" Os umpt·cz tt•íos ou a.dminist.l'adoro.3 de 
:u·nmzcns gm·,~c::; que não enkcga.emn no 
dovido tempo, <L quem de diecit.o a impor
ü~ncl:~ das consignações üe <plü hat.a. o 
art. 22 c <~.s q nan i:i<LS quo lhes scj:Lm con
ílad<.ts nos tennos dcst;<L lct. 

O Sr·. Presidente-O o!Iicio rlo Se
na(lo ji:i. foi litlo n:L llot·;t tlo expediente; 
nl L c con1 nmn i c:~ (pte e.\:n. C:t:,;a. 1lo Congl'e.ssü 
e;mvitL;L a C:wmr;L :L e;;colhm· i; 1·e~; de scw; . 
momln·o:;, que,com otitt·o: tt·c:; d<qucU~t C<LS<t, 
t1·~ttem tl;t organ iza.ção da lnstrucçao su
pcriol' C SCCUD'ID.l' Í<l.. 

§ 1 o Si <L emprez,t ·rôr rnciodadc a.nonyma., 
on cmnnnndi taria por n.cçi)e:::, incJrror5.o 
1ns p ona.s acim<.L comminnda::; os s:;ns ;.~rlmi
nistl-a.durcs, suporin te ndcntes, gcrcntl.\s ou 
fich; ele a.t·nuztms que p:Lra o fac LO cri minosn 
tcnh;tm concorrido dü·octa. ou indirccta.
mentc. 

~ 2" Si os titulos cmitt.idos pelas rcpar
tiç-õc.; fedeeacs, de q uc tra tarn os art :. 2 e 3. 
ineoncl'Ií.o nas penas acima os fieis ou qllacs
qLtcr f'unccion<tríos qno concorram para o 
fiwto. 

§ :3° Nesses crimes c;tbc . :1 acçfio publica. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇ.I)ES cnm.AES 
Art. :~6. Fic;L m comvrclJendidos n:•. di:;:po

siei'i.o do ar!;, n. l!J, (:i :~orlo dc~rüto n. 737, 
dÓ 25 de JlfiYCntbi'O de 1850, os tl<!p~>sitos nos 
n.rm:•.zens gel'aos c as opet'i.tc;ões solJI'e os ti
tulus i1uc tt3 respectivas mnpre:t.<t~ omLtir·em 
c os co11traet.o-: •!c f'O!l1p~·;L o vend;t :~ r1nc HJ 
l'CIO!'(' o :L L' li. n. 28. 

Ad. :-::.,, S:\11 nu!las ascotl\'Ott<;ões ou chtt
sulas qtlll iliminn:un·on l'<l ~:dil'inj:1m as olJI'i
gar;õ .Js o l'C'Slwu:::a.l1il idad os q 110., por est:t lui, 
l:l:l.o imp · •~ta-; ás cmprezas th.l al'tllazons gu
me:; o aos quo lig•n·a.t·cm nos tililtlos qtte 
ella.s cmittit'tlm. -

P<tt•agt•aplw unie•). Ao nontl'al'io, purlom 
os ;u•tnazctH gcr·•~~lS se o brigai', p:n· cott vcn
ç~i'to com o .~ doposit;an te~; e mor! it~n ~c a. bxa, 
eombinacl<t t~ i:t(bmnizn.r us }lre.JUlzos acon
tecidos li. n{L\rcadorüt por ttvat'ias, vicios in
trinsocos, f;Ll ta do a.condiciomunoo to e nwsmo 
llClos ca.StlS do fo :·ça. nuior. . . · 

Esta convenç:w, pae:•. que tonh<~ offCltos 
pat'<t com 't;oreoü•os, deverá. eonstar do:-> ti-
tulo.~ do crno 1;eati.t o ar~ n. 15. . 

Art. 38. A pt·oaent;.o lei nü.o . modtficn. as 
disposições do C<Lpil;ulo V, do tttulo m, d~ 
par~e 1 U) Corligo Commel'cbl, que contt
nnam em int !: it•o vigot·. 

Art. :30. ltcvog•~m-se a.s llh~llOSiçõcs em 
contt•a.t· i o. 

O St•. Dricio Filho (Jlel,t ordem)
St•. Pt·osiilente, V. Ex . a.c:~.b::t ele submctter 
<L cJnsiderac:ã.!> <la Casa a, l1 :opost;t do Se~~t~o 
convidando a C ; ~lll<Ll'<t a eleger a conumssao 
incumbida do tr[Ltar da reforma do ensino 
sc(:undario o superior ; não ~~ btn ~ 

O Sn.. PRES!Dl~NTE- Sim, senhor. 
O Sn.. BRICin FILHO- Pal'cce que uma vez 

que cst<L ccnsulta é foi~a, a.::;si:{to-nos o <li- · 
rcito de acccit;,,r onniio tL propost<~ dll So
na.do, como .i;~ se tom feito mai::i do uma vez 
o, aind<t ma.is, de dizer os motivos porque 
as :im procedemos. 

E' por isso flUO eu, comp:~nct;rado 1h des
nocussidadc de:;ta. commissãD, venho tlecla.
l'M' ~~ V. Ex. e ;L Ci.I.Si~ que vrtto con ti':~ ella. 

O Sonaclo tem <t su:1, Commissho do Inst;ru
c(~iio Publicn., a Uanwl'a tambum tc111 a ::;uu. o 
t'·.'pt•ociso, 1b nma. '/ez p:w.t ~ompt·n, eviti1L' 
quo as commis~õo~~ sejam simptn:;munt.nlloco
l'<•.tiv;ts, ltllllOL'al'ias, Cillll OXúOlH}illl tltt ÜO Ül'-
~~ : Ll1Wllht. , • 

H0m sei q11n ~~\ Y<~t\ vut:w mn l.wnt• tia, 
JH'.Jpu ~: ~a tlo St;tndo, tllas sol-11-ll:t com 11 pt•n
t.o:;to <Jllll lovanto nm llillliU tlo tttlla Cltn

Vi<:l ·ii.o. 
~1·. l't·n~ídnntn, al1itn tl:~ doscun~ill<n•acã.o 

C()lll qun e~tn ad11 vae l'ot'ii' a Cununi::~são 
do lllstt•ttet;ií.o Pttblica. ar~·~ mtlo papel_ ~eem:
dat•io q1te Lho tlcn re::;orvauo, cn nao ~cp 
vant;agnm na. clci1::l0 do~ta. Commissa.o ; 
c o ro::~ult;Ldo é quo, longe ti1~ ter ~m 
andamento m;l.i::; aprcs;a.du, c.>b que::;tao, 
va.c SOl' mais rlctnomda. l)Ol'·lne o exemplo 
de to·l.as u.-; commis~õc::; mixt··.x tom:-;iclo neste .. 
on ti do. · 

o Sn .. I-h :n.ErHA. Jll·: Sk- IIaja vist<L a re
fornn o!oitot' <1. l. 

O Sn.. Bn.rmo F lLIIO - 1-Iétja vis tcL a re
fvn\1a oleit )1'<\l, com) me tUz em apat·te o . 
nobt•e DJpub i o polu District:J Federal. 

O Sa. F,\USTO CAR.ooso- Isto por felici
dn.·le, p1n·qno :1 lei quo tomo.:; é muito boa .. 

Sal:t th C:tm:tl't~, 7 1\o a.gosto !lc WJl.
Sol·:.edclln CorriJa. 

0 Stt. PAUr,A RAiiiOi;- Apoi;~do. 
0 Su .• liERI~lJIA. lJJ:: SA- Não apoiado. 

iS 
CnnH\l'<\ V. lV 
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0 SR. FAUSTO CARDOSO- E' tão lJOa que 
por c<tusa della V. I<~x. cstü. <tr1ui sentado 
sem ter perLlido o seu pre.-;tigio. 

0 SR. HEREDIA de S;í,- Estou aqui devido 
ao meu trab<>.lho. 

O Sn. PRESIDENTE-Pcç.o ::w:.; nobres Depu
tados que nã.o interwmpa.m o orador. 

, .·· . . 0 Sn,. FAUSTO CARDOSO- Logo í1 lo i 0 tho 
boa que g<tl'<tllte o .-;eu te;~b<üho. 

.. .. 0 Sn .. lHucro FILHO- Ncss:ts <~prcci<lçõcs 
nã.o me in t.mmctto ; 1leix•) is tn ans en ten
didos pctr<-L qne P't:-<sa.m rosntn~r n r<t.:;n, 

O me.n noJ'i,n 1\ ont1· . .>, r_) meu Jim é m ni to 
di\' erso, milito difl'm·cnt.e. 

Sr. Presülentn, cmqu;mt.o o cidadão que 
Jw. pouco deixon do ser um dos sccrobrios 
d? Sr' .. Prcsill~ntu rta.. H.ept!hHca. snporínton

. dw. a mstrucç<tO publica, mnda s ~ podia. ilu
. fender a necessidade do2sa t;ommissii.o, allc

·g<mdo quo seus membt·os podiam a!:sim me-
lhot· tr.dntlhn.r de :~ccordo com o Mini:4ro 

. da JustiçJ., arredados os elementos suspuitos, 
· p&l'a. q:uc <ts qnost.õos attinon tcs ao ensino 

pude:;sem ter uma. solu~·ã o quo contentasse a 
ambn.s n.s })artes, isto é, <to Govm·no e ;t 
briosa o tlign<t mocid:1de, f[IIO reclama contra. 
estas medidas ;•,n;whror.-icas e t]UC nil.o podem 

·ser po::.tas em exocuçã.o em uma Repnblic;t 
a.dean t<.bd<L, q tt<Lndo <~ mona.r·cllia. foi nmis 
libern.l, nesse ponto. 

Ma.s, agora que o Ministro deixou a. pasta .. 
para. não croa.r embaraços ao Sr. Presidente 
d:t RopulJlica, conforme a dGcta.ra.ção solemnc 
c pcremptorin, feita em um dos ,jormws 
desta Capital, por inspiral;:'í.o ,g-ovcrna.mcntal, 
tanto qnc <ttli o })t•o::;ei'lto mo111entu não sof. 

. ft•cu·<L minim<L t.:!lJJt.ost<Lt:ão; agm·a. quo o ~1·. 
Dr. Epít<1cio Pes,oa doel•~1·on ÍlliO :'lO rei.ít•nva 
po1•que viu. 'lllü as :-;ua.s I'O{bt·mas I.eva.nt:~
-vam g1·andc elamar contt·a. o Govct'fl')j ago1'<~ 
quo S. Ex. disse quo nào queri:t cmlmr<LÇ~~u· 
a. mnrch:t !ltt :~úmini:-:trar;ã.o public:t, cu p:w. 
gun to: lm :tinda ncccs::;id,~ode dnst<L Comruis
sf\.n Mixt:t p<tt'a so en!;endnr com o Governo? 
Dcscjav<L meslllo :c::tbPt' :-;i o illuske cid<tÜiLo 
·que (Leixuu o loga.t· lwlll'os:J quo occ1rpav<~ na 
Cama.t'<L p<Ll'<.L pt'f!sta.r seus serviços na past<t 
(la Jus t.i1.}<t, es~.<t no 111csmo ponto de vista de 

• ·scuttn tecessor on cs';;i. l'C:)ol v ido a atit'<LL' ao 
::jogo a reruema. qne tantos clanwros lcvan
~-..:tou, não s6 nu suw d<t modllade, como mt 
. opinião publica. 

Sr. Pl'e:~idonte, sei (lUC as Ininha~ com:;i
deraçõe.s nada valem; sei quo a Commis..;ão 
Mixta vac ser eleita., mas e.~s:~ Commissiio 

'.será. eleita com os meus pr.1tes&o..-; e com a 
. minha condemnaçilo. 
, O quo Yae aeonteeer bom podemos adl'i
·nhar: a mocida.dc rcpublic;~na thts escola,s 
será m~til:' mm~ vez illwlilht, seus desejo~ nãu 

serão satisfeitos, a refo.rma. ficará de pé, 
com todos os seus dofeitos. (Apoiados.) 

Sô vej) uma consa a fazer com rela.ç~ão <i, 
instrucção e é nm projecto concebido nos se
gnintes termos: «Fica dnrogado o actual 
Codigo de En~ino e em vigor a legislação 
antm·iol'». 

Tenho concluído. (Muito bem; mttito bent. 

O · §r. Dino Bueno (pela ordem) 
Pon:n. que não h;t inconveniente em acceder 
n. Cam;u·:t a.o convite dil Senado p<n><~ no
mea.çã.u 1lc nma connni.::'sn.o mixtLt, ;\. qual 
~ej<t confiatlo o n-;t.wlo 1le todo,.; o;:; pl'Qjeé.tos 
l'Cí'erentos ao Codigo 1le Enf:'ino Snperio1· e 
Socunda.rio. 

Niio se va.c fazer uma innovaçào; V<tria-.; 
commi;;sõc' mixta,::. tccm "ido nomc;vtas pa.t'<t 
t:·r1tit1'em de díll'cronto~ ns~umptos . 

O llonmdo Sena.dor, t[nanrlo fo1·mulou ore
querimento de commi:'l .fí,o mixta., decta.ron 
tlllC julgavt~ ncees . .;at·ia um;~ módificaç.(i.o no 
codigo tlc onsin ·) reecntemcntc dcceetado . 

A:-;si111, serã.o attcndid<1S ;~s rcclam<tÇ!Õl~s 
que fol'em julgada~ ju:>ta:;. 

Não ha, port<.tnto, inconvcnicnt.o nn. no
InC<tçã.o d.e um<t c::~mmissão mixta., incmnbida 
de e>t.uditl' os rlill'crcnt.cs lH'ojef'.to.,, tio at
tcn:lm· ;i.:-; J'í'Cl<trn:tçõc:-; c fle a.p!·c:-;eni.<tl' um 
tr;tbal.lto que s<~ti:;faç<L <ii oxig-onchs do 
cm:ino. 

Et·<t o quo tinh<~ a tli7.l!l'. (Mtlilu bem ; 
muito bem.) 

O SI:.". N'eiva -- St·. Pl'i!Si•lunLo, nflO 
venho oppot• a tplu o ~onatlo o a Cam::u:a ~o 
cntendttllt para diseutiL• ;u;;sutttpto do l.;tnl.a. 
import;tneht, eumo 1! 1> (mdi).(o do nnsinu, 
mas penso que ]Wt' tUttiJt' :i. tlignit~lttle cl;t 
Camae<L,scndo ;teeeita <t p1·oposl;;t tlit C Jlllnis
Bho Jllixt<t dovo csbt lJO!' pa!'to <lcst.tJ t·amo do 
corpo lcgisléd;ivo sm· composCit ·pot• llflllllllo~ 
quo l.il.o di::n:unonl.o lbt'ILnt escol !tidos p:u·;.~ <t 
Commh;sáo de lnsü·uc(;~fi.o Publictt, 

::\;~ ltypot.ll !:sorl.o un1•~ collunis:-:;1\o mí:d.a, on
tentlo poi~.q un de lia tlcvtwii'i.o üt:~.m· J)é1l'lie Oil 
mcmbrJS da. Cotntnissiío de Inst.t·uet.;.i'i.o f>ll
bliea. do :-ienado, do cnjo negocio entendo 
ali<is pouco, eom membt·os d<L Commissão tla 
C;~onu1rn., tanto mais qm~nto, apl'ovoito <t 
opportunidade Jml'11 dizt!l', aelw nocessitlado 
de acue<tdo estudo, p:.tra que Jw.ja rci<.n·ma ú. 
l'Cfllrm:t. (Apoiudos.) 

Posta, a, votos, e appt·ovada. <.1 proposta. 

O St·. (:»a·e~ideute d.ed::tt':.L que em 
tempo sc·t·<i. l.'eiL:t a. nomcaç:f:i.o elos mernbros 
d:~ Commissã.o e que vae-:'le.procerlcr á eloidí.o 
p;~1·;~ o ettrgo de 2° Vico-prcsitlcntc tb Ca
llllLI'<t. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:32- Página 14 de 26 

B' a.nnuncia(la, <1 eleição pi1ra 2° Vice-Pre
sidente. 

ELEIÇ!ÃO Dg 2° .YICl~-PRESlDENTE 

São recolhidas 136 cedulas, que, a.pumdas' 
dão o seguinte resultado: 
sa.tyro Dias (eleito) ....... , ... 98 votos. 
Seabra....................... 3 » 
1In,rçal Escoba.r............... 2 » 
Carlos de Novaes.............. 2 >> 
Dino Bueno ............ ;...... l » 
:-;ylvlo Romero............... l >> 

Martins Teixeil'a......... . . . . . 1 » 
Co:-ta Junior........... . . . . . . . 1 » 
Em bt·anco................... 27 csduht~. 

Tot:.tl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L·2ô 

O SI.. . Presidente - Pt·ochmo 
2" Vice-Pro:;;idcntc o Sr·. Satyro Dias.-Es
taull.o :.tdo<tntad\1. \1. llor:t, pa.ss<t-sc á. 

SEGUNDA PARTE IH OlWEM DO DIA 

E' <Lnnllnd:lcla ;t eontinii[W<'io da :3"' di,.;
cussiw do projocl;o n. 42 B, do,l!J:)l, q1w fixa 
:ts J'o1'1;as do tot'l'iL pat·;t o oxt\reici) ns Wtr2 ; 

O St•. Pt·t~l!!litlcnt.e-Tom a palttrra 
o SI'. C;t!'l os C a v a lea nti. 

f.) St•. Cnrlos Oavulcanti, diz 
quo :tntni'i do Cl•nl.inun.l' nas n:msldnt·ac:iios, lm 
dia.~ iniciadas, sobro o pt•ojncto em dcb:ltc, 
pt•ncis:t oxplkwum npal'toctuo dell ao nobt·c 
llnpltl.ado polo IUo du .Janoit·o, o Sr. Po
l't'i l'il. Li1111.1., solwo f.l ea~m da eonstituclonnli
dado das lll'oposr.ns fliiViada.~:~ pL•.lo Podct· 
Ex<•euéivo l'OIIttiva,l-) :i. fi:mçii.o da~ l'or~•a,s de 
tnt•t•a o Jllat• elo pai:r,. Pousa o fll'<tdor ctllO tt 
l:e11esi.~ do <lispo:;itivo da noss:t Cun .. ~f,ituição 
~OIJI'O 11 CILSO I} 11 a.l't, 11, § 15, da Caeta Con
st.iGllCionu.l do Impcl'io, snpprcssa :1 phraso 
~<sob proposta,» pcH' sct· l'edund:mte. 

1-:i 1\~m·asse ainda t>Sta, phrasc <\ Camnra 
nii.o podia. inicütr a cUscnssii',o do projecto do 
fixac,•fi.o de J'urc;<.t·l, sem i.L proposta. !lo Govcmo. 
Enh·ctantn, pela · rmlcw,,•fto d·1 di.-;p.-,sitiro 
t:tnto pódc, eonstltucionalment;c, o Uovel'no 
envilw :~ pt·opo~ta, como iL Cmn:tt'il inichn· a 
d iseuss?i.o independente d:t mesma ]H'Oposb. 

D<~rht esta, explicação passa. o or;tdor a, rc· 
ilpondcr alguns topieos do discul'so do nohr·e 
Depu tido o St·. Bueno do Anut'<tda S. Ex. fe
licitou o Sr. f>J•esiclente da Ropublka pot· 
ter nundado ar·dli ''<ti' o pr·o,jet~to rle l'eorga
nisação do oxot·eito elabot·ado p~1lo illu,;tt·n 
~t·. 1\Hnistt•o tl;~ Guer·rtt, t~ws sio na opinião 
do nobre Doput.adu, as suas lacuna~ e im
pm· feições. 

·139''' 

O orador, na. qualidade do relator do 
referido projecto, não deve, nesto mo
mento, dar a sua. opinião; apenas fará. li
geiros reparos aos pontos do discurso de 
S. Ex. em que a, Inglaterra, a Suissa e os 
Estados-Unidos nos são dados para modelos 
de orga.nisaçflo ml lit<U". 

A Inglaterra, sob o ponto de vista militar, 
é talvez o paiz mais ateazado. A sua admi
nist;ração supol'ior neste mmo de serviço 
publico é ele tal modo complexa qne a acção 
do comma.ndo geral" é sem pro d lfficil princi
palmonte no quo diz respoHo a mobilização-:. 
eomo (ie~:m cvi.dendn.do na gnorr'él sul-afri, 
c;~na. _ Sií.n tao; as ~ma:-> bcun;_~'\ qu,mto a.o 
vuluJ~1,<Ll'i:~do, pni{ o ~or·vigo obrigatnl'io 
apczar do ser lei ainda nã,o fi>i lW<t1,icadn ; 
o . .; c 1,,o;q:-; de dc.mt'Ç\Õe,.; c th; b·l.ixa,:-> sãn tão 
n nmoru~os o frequento; quo l;i, me.-; mo se 
pc:l1~ :l •~dnpção du rcgimen milít<W alle
mfín. 

O q no lw acttnlmcnt;o n:.t Ingl:•,tm•t•a é um 
C'<Cl'CÍliiJ de lTICl'CüiFtrio;.;, 

O c:tso d;l Sui.-H<1 ú 03pccia.li.imo, l;;~es ~;i).o 
:ts condiçõe\ geogl'itphic<t~ c poli!.icc.t do.'lte 
p:'.iz. Na Sui-;~m é quo Ira o vordadeü·o mi
lit<Lrhnnn, poi' a <tprendiz(l,gem milit<tl' ini
oi:t-xc dc.-Jdo i', c.';col<t. O qu:Ldeo tb: officia.u;; 
\l.lém de linlihdi >:->imo nfto vao além do co
ennol ; o gonerid ~:o app troce no t;empo de 
gtWl'l'<o, ll<L alH Ull1íl gmndo tendencia, pa.m 
cen tralisação milit<H'. 

O nobl'e Deputado paulista l'ofcriu-sc tam
hem, o com louvores, ao systema milita.r (los 
Estado; Unidos, salion tando ct no o sou po
q nono exerci to c :t sua g-mml<t nacional o h
tivcr<~m gt'<mdcs victo:·i;~s em g-ueeras quo 
<~Ui se (lC1':\rn. Pen ~ou que o no l~t•o Deputado 
paulist:t I'Ofit•ia-sc \~:_1 exm·cito moderno dos 
:~mcrie:tnus, m:~s olle gm·,mtiu om aputo quo 
nüo, que se l'u{'cl'ia ao oxc~·citn <~ntigo. 

M:ts <L cHga.niz:tçã.o a.ntign f',)i ,julgada, im
Jll'O::;ta vel pelos n or·to-nmm·ic:mo~, I[UO t~ I' O· 
J'orm ',l':t~n em todos os pontos, <tté nos da 
mcno;· impol'tanci:L. Q1m~i nada existo hoje 
da. ;wt.ig-:,, org:mizl\ç[i.n. S. Ex. ost;~ t:nnbom 
ormd.> no juizo QW3 i':tz tl:L antig<L guat·d;~ 
n<Miun;tl nol'tc-:tmct·ic<Ln:L Emboi'il, cll<t 1;i.
vosso pt·csi<Ldo serviço in1por·t:mte, ;L gmu•da 
naeion<tl nãu chegou t~B eulrnimmeiM que o 
no bro Deput<tÜI) supllÕJ. S:1 '1:'0 ·os ta guarda 
h<~ uma o piniã·) insuspeikL e v:~lios:~, :.t ·do 
nscr·ip:,oi' nortc-ttme;·icano lia milton, de 
I[ uem o ot·.td H' lê um tl'othiJ rehtivo ;1, t;d 
t·c::;pcit.,. 

Va.e oentlp:I.l'-80 agOl'll. de IIIH;t. p;Ll't,!J f(UC 
julg<~ imp n·.,;wMssim<t. O nnbt•e fleput·trlu 
pa.uli:-;i:.t, dopo i:-: de l':l.pbliL il.n;t,fyso cl11 pl.ano 
tle t'uui'g,~l!i;nç~fi.o cio t\X•n·,~i!.o tl11 St•. l\liniswo 
dn. 01101'1'11,, lo11 g-t•;tndo p tl'to do liO!l l'ola.
tol'io, otttlo OllCii\lfd'llll e;t.mpu v:.~:>to e l'e
cundo pu.t'i.t Sutt., tiL·:.ttl:v) tlu opposiçfí.u. Tra-
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tou do ensino miUtae com grande ínjustiç:a 
prtra. o Sr. :Ministro da nuct·m, discntlu ;:;em 
r~zão outt·;ts meditbs uuministl·atívas, m<~s 
C<Lhiu <L fund:), implaca;rcl. soln·;, o St· . .1\H
nisteo (l;~ Guena ;t pl'oposit.o d:t csl;;·i.ula 
que v:te liga.l' o Es:;ttdD do P<tl'<Lll<i <t :i:Vlattu 
Ül'OSSO. 

S. Ex. disse que e.->sa. estl·ada. era um dis
})<~1·atc ad mini~tt·:t!;i v o, i nd nstl'ial o ineon ::;t.:i
t.ncion;~l. 

Nnnei.t o nolJI'c Dcpnta:Jo p;tuliskt a.ndou 
tio di \'ni'ciado dêL .i nsti1}a e 1ht l'<tzi:í,o, do que 
q tmnüo fez somellmnto accus<.tc:ão: o no hec 
Ministro da Gu<>l'i'<L não }ll'<tticou acta atgum 
inconstitucional qua.nclo o;·donou os estudos 
o cxplm·açã.o daqueUa cstt'tld<t. 

A <mtorizaçào l'espcc:tiva. tigut·a. no orça
mento vig-ente constit1lindo o :wt. lô. Do 
SOl'tc que ~n.ão f',)i um diS}Hl'ittJ iní~onstitu
ciomtl o aeto do l\1inistrü. e quo cllc nõ.c c~
hiH'hitou dcix;t cvütc:lciatl:.t a sn:t a;-gLt m en
taç,il.o. 

Qua,nto ;i, questão tochnica, n Sr. l\Iinistt•o 
tb UIICl'l'iL llSUL, c:.1m O SClll plltnO, llC <L('Co:·do 
enm as nHLÍ<Jt•e:-; Sllnnnidadcs ela cngcnlJ<Ll'ÜL 
hrazileir·;t-RelJ ~Iuc;as, Bei.LUI'cpalt·e l~nh<tll e 
.OIItt·us. O ot·:.tdol' cit<t dive1·dns 1;t·açados para 
1n·nv<tl' <t sn;t asso:·çito. 

Cnm}l<Ll'<L o tea<;a.1lo de Ani;onio H.eliOlW<tS 
ctml u <ltlO foi atlopLallo pillo JWIJt'ü Minist;ro 
da Gucrr<t, par< L conclnü· q 1tc S. Ex. não se 
a.l':t:-it•)U tb-.; -vishs daqllidle no ';avot ungc
nlleit•o, lll'Otlll'it11ÜU L<n"JHÍII:H' u f.l'ilÇ<tdu j;i. 
começ·.ado. 

:'\üo se lirnitat·;l it l'xpot' as opiniões do 
H.i•.IIOUI;a::~, lot•;i, ;i, Camai·:t o IJIIC e! lu d<Jixon 
~~sct'ip:;o soil!'n o lWuhlcllli.L ret'<H'(\111il\ a.o 
J>;u·:tn<i, o tellll'l csr.nt!:tdo ~ou o p1111í.o do 
ri~ií:1. guml. crii!Veuiont<! <~o,;jnl.<li'<':-i'JC~ do 
p:l.iz, , ·indo a ,· u:: vtm ··ot·-::;o do qnt~ as C:lllll
lltllllit:i.l.t;ue:' (~st;t·:u;f!gic:t : : o t:~ : tllltllnt·ei:~o::; ::;ã.o 
111:ds va.tlt.<!jo,;a.s tlo qun put• :\!:tl;t.u (;J·o~srt. 

:\;'lo Sr'! }{eiHJIIt:iiS, lll:L:~ tltlld'll i l1111ll<\l1S 
entillt'nl.t·s <•.:l.itd:ll'illll n e:nwluiJ·:Iln pol' 
n.tlopl.:tt' 11 I.J':1.1:a.dn pt•ll) I ':u·a n:i , t·>~Jll e~.;t:t\1 ~t;:·ul 
dn Pi11H~111.:1, 1 ;111'!111. 

Con rn~.·m. q l!f' I) I,J•:tr:ad;r dt~ ( ill_y:IZ ;(, C.t!.:i.lú.u 
~~ lJ !lll snlJ 11 Jlilll ~ . 11 \[p , . [~(,:L e;:Oil11IItiCD, eOill· 

mot·ei:d e )J11li ~.ieo; n;i,n o ti, pn!'t··m, soh o 
e :tJ·:tl,o).!ieo. 

l•:llllJUl'it atli.antarl:L a lwl'a, q11n Jlto pet·
nli 1;t.Lrn <L lcttUI·:L di.t opln ifto do Andr,·· lte
bouç,as, que 110 Congrcs~o de .Engcn!t:~J·ia c 
Indu~trb ftJi considnnulu colltu um sylllbt1lo 
d:t engen lt<Wht lmtz.iloi.r·a. Poi..:; ]Jl)m. cl.lc e 
Be:wropait·o si'io taml;cm d:t opini~o de 
Att ton i o Hebo11~:aA . 

fl.s,:im, tc.n Jll'O\·a.do tliiO o pl:l.no do nol)t'C 
:tvfinístr>o <h C±uena. não 1; um alJsut·do eum
mel'cial, ]Wlitieo c tccltnico, financcii'O c 
con~l.í(, ltei"n;d, 110111 l';~.i,;tl r~nnw ,;e afigttJ';L 
ao nobJ'e llepuLarlt.l ]'"l' ~- Paul", purtpte· 

ao lado tle S. Ex. o Se. Ministeo cstfl:o 
demai.'l nota.vcis cngenhoit•os do pa.íz. · 

P<L~Sa a responder <L accusaçâo fJHO tanto 
impressionou ao nolwe Deputa,do-a su.u<la
çã.o, na phraso !lo S. Ex: .• ;w" boe1·s. 

Ali;i, . .; ist.o apenas significa a. const<tbção 
dos f;tdo:-\ que se viio desenrolando no suL dn 
Aff'ica o n;t desgl'<tçada China,. S. Ex. absolu
t:unontc lli'í.') visou m;~go:w as ·sus :epl;ibili
darlcs do qualc1ucr outl'a. nar,.Io; teoiiXC um 
fa.cto historico da, virl<t eontCllllll'l'anca, pal'a 
lJL'OV<tl' tlUC c:ada. VOZ lll<ti-l SU <.lÜlS~i.Wi.Llll tlo 
idÇ<Ll da, pJZ n·üvcl'Scd. 

A vm·dadc ~·~que ni'í.o duvomos :fic:u· como 
uma. pl'CSêL l';tcil de ~f.'l' cmpolgatl<t po1· q_uat
qum· agni:L neg r;t e estrollad~t. Do que somos 
e do que Y~l~Omos dil-o <L nos:.;a Constituição 
polit.ica, nmn, das m;_Li.;; :.ulcantadas. E' pt·c
cbo, puis, qtw nã.o cnft'i.H]ItOç:a.rrJos, ele JnOflo 
qttc mais l;;trdc, ar:cpondido~:,fir1uont11S redu
zidos :t uma colonüL. 

Isto n;'to quer dizer quo C:Li;ilin<t lJ:d;o <is 
portas do Roma., c1ue :t Ptttria est:L on1 pol'igo 
llH::l que, obedCCCI11iO <.L Ulll Ílll[lltl.~o do 
patl'iotisnw. coer0-11os o <levei' tlc a.uxili:tt· o 
nobre Minisí.l'o dtt UnctT<.L na rugnncn·:t<,~iío 
da,.; li!Si,Huir;õcs Htilitaro;:;, c dc:(;c duYel' 
tcnws de d.a.l' r:onta n > gt'andr. plonat·ío tla. 
l!i::;toria.. (.:lfttito bem ; muito ÚClil.) . 

O Sr·. I>residcnte..,.Fic:t :Ldi:uh a 
dí:;cllssã.o llOl<t hora o com a p;d:w1·a o 
St·. So:iec~ do::; Santos 

Devo •mnunei<tl' ü. C:tmal'a elos Deputados 
quo ost<L osgot:Ldo o ]H'iLZO do 1 O di<LS mar
c:tdo p:Lt'a a <tprescntac.~i'í.o de cmcntlas ao 
Cod igo C i '' i l. 

Nll. fórm:t do Regimento, nomeio o 
Sl'. Dcputadt> Ft•ancisco-Voiga par•;t Slthstit.nir 
o St•. S:Lbino Bat•t•oso na Commi~sri.o do 0Pc;:L
mento ; e, tlc accor·tlo com o que resolveu a, 
Cant~Lt·a., nomeio os S1•s. A11gusto du Ft·t·Has, 
Vall!i.~ do Ca~ti'.J e 1-:tlu:u·do Pimüntcl, ptll'i.L 
cun:->lit.till't'lll, colll :~ Ctl!ltrni:,;::;;:\.o 1lo ~onado, a 
Commiss:·i.o Hixta, rpw tem de cstwla1· o 
pn.ljedo <lo Cntl ig·u de l•:n:-;ino. 

Fi(::L sout'ü í.~ :\Io:->:1. ~v;é ultot•i,_n· dt)lillt!-t'êtt:~LO. 
o seguinte . ' . · 

I'lW:JE!C'fO 

Consiuor·a. JHlo quo o Distt'icto Fcder: 1.l é <t 
Capit.a.l da, ltepuulic;_t, ~~. sédc tlo governo d;~ 
Uniào, ;.t nmi.-; populo.::i<L cül.adc UJ BL·a.zil, o 
st•u mais Ol)ttlcuto o activo cmpor·io- com
morcial, o seu contt·o mais culto; c qun l;a,cs 
cit't.: !!mst.a.ncia.s rc.el<un;_un mn pa1.··i;icnl:1r 
~~.pmo nas condic:ões da sur1 J1 ~~1Jitabilidudo e 
no Jnoncio d JS negocios relacionadcs eom a 
su<t· administ.raçã.o urlxuu c municipal; 

Quo na capitiat de 11m Jt::;;t;ttlo, ermto o ::;cu 
pCint.P do maximo relevo, se rcficetem o~ 
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a.ttri butos socütos dét pl'opria ntteiollttlitlarlc, 
cn.racterizando a sua vida intima, sons ha
bito:'i, o morlo poeque rcaliz<t <.t St.m cuneo
pr:ão de cxistBnc:: t eol!cetivn., e in1lican<lo a. 
re:~i::>tcnciét ou <L dncti!idad'J ás in!luencü!_::; 
q:w forma.rn os p<wos cultos n;.t escolha 
<los meios destinu,tios <1 dot<ü-os do cor,
ll>l'to c bcm-cshr domostku como, na ad
opção dos maiores beneficios moracs e mn,
toriae;, que constituem os elementos da 
existench de uma. communhão digna. o fdiz; 
de man<:Jil'<t -que se pó<lc afHI·mm', a primeira 
vista, que << t<.tl o pa.iz, ta,l a sua. capital »; 

Mas que, longe do corresponder (t-, exigcn
cias de stm conspícua situação, a C:tpiti1l do 
Hl'a.Zil, ]JOVÓi.tdO por cer·c;_t do 18 ll1 ilhÕCS de 
hal.Jitantcs, o primeiro Estado em extensão 
ter·t·itorül-l o em ricptcz::.s n;tturacs, c o se
gundo em importa,nciê.t politica. no grande 
con .;in ente amcl'icano, -tc.m sido o con
tiniw. <~ sct' mn fóeo üo endemia:,:, pt•o
p:tgadot•:ts tcn:t7.CS da 1wí. f:mm nnivm·;-;;!,l 
eom CJIIC: :t JJ08:'ia. incnl'ia, n<-LO oiJsb.ntc 
n sacl'ltlcio annual du contanas de vida-:, 
1;cm c<mtrilmido, em co neurrcncia com os 
inimigos <.le:;te paiz, p<W<L ê.tí'<:~.s-t;a,t' daqui os 
f';v:torcs externos do no.)SO dc:::envol v.irnon1;o, 
oll'orecondo o wmbt·io espcdaculo <lc regiões 
sclva,lgons, de que fogem os nossos pt·upt·ios 
comptttriot •s 110 perio<lo cstiva.l, sem que 
aG<í o presente os re::;po!1Sê1Veis p:lln. saudc 
publicrt tcnlimn sahido dos ltabitmto.) expedi
entes illusorios, po1' uma. espccic <lo }Meto 
com a. mort:;, em vez de rccoreercm a pro
videncias radicao::;, oncrg-icas, decisivas, que 
ponham cobro a.o dost:redito a q11e chegamos 
neste part.icul.l.l', 'lmbora, a Provitiench nos 
tonll<t dotaüo tlc um dos mais amenos clim<ts 
t.ltl mundo; . . 

Que, nprcciados os d.iJfcl'ontcs g1·á.os do 
noss<t evolução ueh,~n:\, o obstWV<Ldot• fic~L 
d~)loros3.mcnte impecs!>iomulo pnlo nosso tt~t·
dw, a.rmstado e m()squinho progresso~ qnm· 
o cotejemos cum o valor do quo nos legaram 
as gcl'açõcs ext\ncla.s, quct• o Hstndemos mn 
confl'onto até com óut1·a::; eapitacs o cidn.tlcs 
1Jt•azilcira.s, rcccntemcnta construidas ou re
novadas; 

(Jue, vot• isso mesmo que c:-;tt capit<.~.l 
ost:L asson1;ada em um dos mais f0l'mosos 
sitios da 1.Crra, crcado como em unt ca,rinhoso 
antgo dn. nn.turcza, tendo um pouco de tudo 
o que di.:;siminadaJiiCntc deslumbra crn 
outras partes, no conjuncto de suo. pais:tgom, 
nos <.tccidentos do sou solo, na. V<trietlade do 
seus planos, no viço de sui1 vegetação, no ra
corte de suas enseadas, - accentua.-se ainda 
mais o contraste com o desapreço em quo pare
cemos ter tudo isso, vendo as suas run.s revesl.i
th'ts de um calçamento gros~eieo. ~lombado 
aqui, ueprimiclo além, ao peso dos. primeiros 
velücutos ql!C llle passam erncinm,omle lev<~S 

de ,jorna.leieos <Lll<lmn, de trecho f~m trecho, 
a sachar, durante todo o amn, <L hcL'Va que 
l'Cbent:.L :por entre as pcden.s;-cid;:~dc f;em lim
peza,, ;:;em ini~;~ç:~i.o, V<treid<t na·i horas nuis 
quenr,es do dü•.,- cout vasculhas í'eitos de g<~
lllos sec(~os ;- capit:d ::;ct·vir.b pot· um sys
tema de c;Ln;;liz;w"ào do ag11as escassas, in
~uflicicntes p;tl'<t :•. <'1limcntaçào, p·•.ra. o accio 
rlome:'>tico, para. a cxtincçã,o do:; incendios, 
nüo ob:.r~antc a abumlcmci<L dos mananciaes 
qnc a carcam ;-ca.pit<tl cort:tda por conegos 
de aguas in tecta.s, sem sufficientes esgotos, 
su_jciüt a inundaçõc.3 que drtmnificltm os pre
díos, suspendem <t circul<.tção c ol.triga.m a, 
policht pedos~1·e a. fazer a ron(b a. nado;
C<tpital com os seus alinlt:nnentos coluni.a.cs, 
onde os pre:Jios conforta v ois c aieosos, cad <t 
vez nuis ral'o,;;, afogam-se na a.bomina.çã.o de 
eon:3tl'ncçõc~ absta'fl;~,::;, segundo o typo, im
pingido, a pretexto de uma f;tl:·n econumia, 
pm· :ti.'(: h i-tncto.i n;L mt"a· p:trto iguot·:1,ntes, 
t;ot Jrnr.11Lü pl'iv;!,dns do son~n n~Jtlwtico e 
qn:tsi sempt'C impl·ovis:tdos de o!lici;~,es de 
trolh;L;-capit:.tl,h<.tblt:td<t por 1nais de 600 mil 
:tlm;t<;, cnlll seis IlHll'cados publicas, que não 
p:1<JS<tnl de abarraea.mentos r~:~ti<los, poucos, 
mesmo assim, o ma.l dist_ribuidos, n por isso 
enc:u·ccendo dcsmodi<lamenr.c os gcnero:,! de 
peimeil'<1 ncccssidaJc, graças (L gananeia. elos 
pequenos mcre<.ulot'C.3 a.mlmlantcs, qne,a.liüs, 
a.qucllit contingencia torna. ncccssarios ; -
um<.t ca.pit;.tl em quo s l iniciam obras sem 
plano, c estas me$ma-:: ficam t'l'Cqncntemcn
tc estacionarias ; - em cp1e sD desfiguram 
as rii<LS m:tis bcllns c novas com a. permissão 
ele aln·ir vielas a flllO s ~~ dü. o pomposo nmüe 
de avr.n1:das ; -em que se p:~t·petna.m as de
l'Ol'ntichtdcs d.n étl'l'llLUHClltOS SCClllMCS, nos 
cpmrtcil'õcs nl<tiS <tnGlgos c ccnt.mcs, arr·mt
mcntos ostr·cHos como velhos lmirros 
arabes, tolel'<tnuo-se rcconstt·nc<)ues que 
h·ão ma i;-; t:l.rdo gra v:n' as desa.lH'Olll'ia.
çõcs pol' utilidatlo publica, lpw.ndo <1lgumn. 
n.dministração idonc~t tom:tt' o taedio on
c:1l'go de cot'l'igi.l• osS<.\S anorna.tia.s ; -. uma. 
capital em que nito se vê, siuão com o 
longo in J;opvallo elo uma. para outrD. gcr:wão, 
olir<tS do goso publico, mas, lJcm ao contra
riõ, procm'<t-so dest.rnit' os Logr:vlout·os na.tu
rD.es,~nmo, _r>Or oxcmp_lo, cntulh::tnuo a l~
goadc l{odrigo de Frmtas,. q u~ se podei'~<~. 
convet·tor em uma. cstn.ncta prttoresca, sa, 
convidativa. i.le cnnstrucçucs quo a COl'(luem, 
como nos pequenos lagos interiores, abtwtos 
e })avoados em outros paizes t't custa elo 
somma.s enonne~, pa.t'<.t recreio tla. po}Hüa.çã.o 
c encanto dos forastnil'-li> ; 

Por outro lttllo: 

Considcra.mlo quo essa dcsiuia no governo 
nl'hano coincide, entre nós, com o aggrav:L
mcnto sncccssivo de impostos munictpn,oa1: 
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lançados sohre o povo, a titulo de melhora
mentos publicos que não se realizam ; 

Que a idé:\ abséra.cta de autonomia mu
nicipal. encol·por,tlla. naslels de org:wiz:~çã.o 
deste D1stl':ctu Federal, t-~m tropeçado em 
algum obstaculo que neutraliza O::l intuitos 
Hbm·aes c:om que css:~:; leis procul'<Ll'<Lm srw
vir os intel'~:-;se;,; }mblicos, <lttndo em resul
tado a. penuria. dos cofees do municipio, n 

Reunir-se-ha. depois no primeiro dia util 
de cada mcz. Sun.s sessões serão con;;ecutivas 
sempre que hn.j \ assumtr> a deliberar. 

Na.s sessões tle junho d:n·-se-lm começo aos 
orçament.oF. municipaes, destimulos a reger o 
futuro exei•cicio. 

§ I.,, As sessões d.o consüllw siLo publicas e 
suas ueliberaçõ~s tomar-sa-hã.o com a. pre
senç::t rln. ma.iOl'Ü\ de seus membros. 

· atrazo no pagamento dos seus serviç:os, c a 
impossibilidade ile cumpl'ir <Ls f'uncç:ões e3-
scncíaes pa.r~L q uc o Govm·no locai foi insti
tuído ; 

Que es:c:e mnl.~:wa.t,~o consiste · pl'incipal
mrjnte, a. meu ver·, na dMlcienei<~ de~ meios 
adequados a. um (l(werno efficaz na Ol'gã
nização vi.~ente, em que a ínicia.ü\'<L está 
confiada tJWLSi exclusivamente a uma corpo
l.'ar;ão eleetiv<.t it·responsa. v oi, em í'ccq~tentc 
desaccordo com o Clreíe dn Executivo Muni
cipal, a.s.;;ím Cllfraquecido, sem o corrccéivo 
de um poder e.3tranlto e supe:·ior a interes
ses subaltemos, q_üe intorvenl1a a. tempo de 
fortalecer aquellcs que 1urcm capuzes de 
ex.crcm' uma. a.cção utíl ; 

Considerando, em summa., quo os incon
venientes, sobr·epostos ás legitimas c arden
tes aspiraçõe.':l de uescnvolvimento <lo pri
J11.eiro municipio da União, de sua. capital 
politica, violam os intercs-;es gcraes do pa.iz, 
porque projecta.m-se sobre a naçi'io inteira 
como vícios rio SU<.L organização :;ocia.l, m·
gindo, pois, pt·ocura.r o nccessario remcdio, 
-tenho a. honra de submetter á Cama.ra. dos 
Deputados o seguinte pt•ojecto d(} lei, 
esperando de sua sabedot•üt que o adapte ou 
melhore. 

Do govetno mwticijJ(.d do Districlo Fcdc1·al 

Art. !." O Disl;t•ieto FodüJ':tl cnmpt•cllfliHle 
o tel'J'il,t>l'i" clll a.ntigo MtwidpiP Nent;1·n n 
tem put' s('•dn ~~ dda<lo do !Utl ti(\ .lannit·o. 

O ~u\'fJt'llo mnnkip:tl dr~:Bn dis1.t·idu ,, rx
creldo l):Jl' tlnt couselho n um Prrd'nit,u. 

lJo C'onsâlto JJ Hil i cipal 

Al't. 2. 0 O Conselho Muuidpal sr. CIIJUpOl'<Í 
de 12 íntendentes,8endo dons eleit!.ls Pti. caun. 
um J.os quat1•o districtos eleito1•acs em r1uo o 
município ser(L dividido, e quatro elos mais 
votados em todo o município. 

§ 1.0 A dur;1ç.ão do mandu.to é de r1uatro 
annos, renovando-se, porém, o conselho pela 
met:J.de él.O fim de ca.da. biennio. 

§ 2.0 Em suas faltas ou impeuimcnt.o.3, os 
intendentes serã.o substituülos por· r-.aq)plentes 
em numero de 12 dos mais votados em todo 
o município. 

Art. 3.0 A primeira reunião annual do con
aelho tem logu.r é~ 7 de jt\neiro. 

§ 2.° Faltando ou achando-sB iin.podidos 
intendentes em numero que desfalque a 
mctioria, sorã.o convocado::! tantos sup:plentes, 
na ordem dn. cleí<::io, qnn.nto~ bastem p::u·a. 
per fazel-a. 

Com a lJl'P.Sença do lntnndonte cessam as 
funcções do supplentn. 

~ :i. a As mateeias snjeita.8 á tleliberaç3o 
do conselho se mcmcionarílo no joenal qu0. 
publicar u seu oxpet.lientc1 o com notece· 
dencia. õo 24 llora.s, pelo menos. 

Art. 4. 0 Ao Conselho Municipal compete: 
I. Verificar os :poderes de seus membros, 

co~n recurso pm·a tres juizes da Côrtc da 
Appellaç:io, sorteados para es,;e fim, e presi
didos pelo presidente do mesmo tribunal. 

II. 01•ganrzar o regimento de suas sos
sões, sua. secretaria. o nomoa.r os respectivo~ 
empregados. 

III. Orçar, annualmentc, <t rcceit<"l. o dcs
peza. do municipió, esta.tuinrlo impostos e as 
verbas do rendu. dos bons municipacs. 

E' verla<lo tt'ibutar objecto em tr::~.nsito dos 
Es~a.dos da União, e b)m as&im os quo já se 
acharem taxados pol' leis federaes . 
. I V. Autorizar omprostimos, determinando 

a suv. importancia, juros, pL·a.zo, condições 
uc resgato, e as garantias, qmtndo convieJ• 
offerecel-as. 

V. Autoriz:n· a. alicnaç~:'i.o, :•.cquisif;;lo, a.l'o
l'a.mento, <U'I'entlamcnto n aluguel dl\ l.nns 
mnnicip:tcg, o <L de:;apl'opz•i:tr5io pot· intorel:Ho 
pttlJJiC•I. 

VL Unt~l·t~ta.t· \) cutligt.l do posl.lll'í1S (! () Jll'O· 
ceSSI) d:ts iuf'r·:wt;í1ns, llOtlemlo impot• 11\ttltas 
a.l.;!, 200$ e pl'i~iw :Ü(! cinêo Jias JHt roinci
dt!llcia. 

Vll. Ct't\:ll' t~ ma.ntm· o ensino primnrio, 
p1·otissioual e a.J>tistlco, o sul1 \'OJlciouar esta.
belecimontos deste gencro no município. 

VIII. Crear c manter ou subvcnciom~r 
bibliothecas f1•anqueada.s aos publico. 

IX. Prover sobre a instituição de comi
teríos e serviço funet•ario. 

X. Regular a caçn, a pesca e - a. nave
ga.ção dos rios c lagoas, na zon<.~ muni- · 
cipa.L 

XI. Dividil· o territorio do J11UDicipio em 
districtos eleitoraes. · 

XII. Representar ao Congresso N<:~cional e 
ao Governo da União contra as infracções 
da Constituição Federal e os abusos de auto
ridades· não municípaes. 
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XIIl. Animar c desenvolver as industria.s 
n,o mu:üeipio, media.nte auxílios indirectos, 
1wemios, exposições c outeas mcd.idns ana.-
loga.s. . 

XIV. Prover sobre o bem geral do muni
dpío, velando p_cla fieL oxecuç~ã,o da ld orga
nica c d :~~ muJücip:~.cs. 

Art. 5.° Cada intendente percolmt••t um<~ 
tli<~ria de 20$ (7:200$ ~mmmlmente) sendo de 
um terço <.L gratificac,:ão, c1ue se desc:ontar;i 
quando não comp:wcccr ás l:lOSilões. 

P<tragt·aph!> unico. A ausencia <L cinco 
sessões consecutivas privará. o intendente 
da totalidade da diari<i; ~alvo licnnc:n prévia 
obtida_ do Con:Jelho, pot• motivo justificad•) 
de molestilt tlo intondcnt8, de pessoa. de sna 
fa.milla, ou de nojo. . 

Tacs licenças, por!\m, não snt•íí.l) retl'l
buidas, quando cxced.crcm tlc 30 dhts por 
anno. 

At•t. 6. o A alteração dos vencimentos do 
Pr•cfeito c intendentes só se i;ornar(L elroctiva 
para, OS SGÜS SUCCOSSOI'CS. 

Art. 7. o Não poderão ser vo~ados para 
mcmlJros do Conselho Munlcipa.L ou seus sup
plcntes: 

I. Os quo: . 
a) não forem elciGoro~ ; 
ú) nfl.o pagarem contt·ihuir;ões mlllUCI-

paes ; · 
c) Mio ti verem um a.nno, pelo menos, de 

reshlencia. no Districto Federal ; 
H. As autoridttdes ferlcraes. 
IU. Os chefes, sub-chefes, officia.o;;-maiol'es 

o outros quaesqner 1'unccionarios que admi
nistrem repartiç:ões ou 11.crviços municipaes 
ou fmleraes e sua.s üepcndoncias. 

IV. Os iateres~a.dos em contractos ou con· 
cnssões municip:.ws e sotB 11u.tlorns, não com
}JI'OlHlJHiillos os accionistas do soeiod:.tües ano
IIYJil:ts, sa.lvo qnamlo tlil'octoJ•es, g-et'CJI1;<~s uu 
li::c:ws rias nmpr·nzas cxplutwlut'.'\S do tar\s 
co 11 tt•aetos utL concn~sõn:.;. 

V. Os membros do Cfln~nlho qun ho11· 
vermn sm·vhl11 no periotlo a.tüei·iut· ao da 
olei~~ào. 

VL. Os pal'Cntcs elo Pt•ef'eito, at.é o se
gundo gráo, consanguineos ou afins. 

Art .. s.o Perderão o loga.r de membros tlo 
Conselho: 

I. Os quo forem privados dos direitos polí
ticos; 

II. Os que deixarem de. compa.rccet' ás 
~f3ssões durante mais de 20 dias con$ecutivos, 
sem prévia licença; 

UI. Os que acceitarem directoria ou com· 
missões retribuídas de concessionarios de 
emprezas dependentes de loi ou fa.vores do 
governo municipal. 

Art. 9, 0 São inllibidos de servir no Cou
sclllo Municipal: · 

I. Parentes, até o seg11ntlo grão, cousan
guineos ou afins; 

li. Soei os de c1npreza industrial ou mer
ca.ntil, oxclnidos os simples accionistas de· 
sociedades a.nonymi~S-

Paragrapho unico. Dos eleitos incompati
vcir-; seJ•;í. lH'elcrido o mais votado; em igmtl
dadc de votos o ma.is ido.;o. 

A mr·sma rcgt'<1 se applica.rii si o impedi
rncn t ;.t;c;;obt·ev íer ií. eleição. 

Do Prefeito 

.t\t't. lO. O PL'ef'oito é llc livre escolha e 
tlemissTt.o rlo P l'C3idente da Rcpuhlica. 

Stm nomea.ç[o fJerá. submettida á. appro
va.~~[o do Senado. 

O mandato tlo Pl'efcito é de quatro annos, 
podendo ser reconduzido. Neste caso não 
depende rle appt·ova.c;ã.o. 

Art. ll. N;t ansencia ou impedimento do 
P1·efoito, serú. oste substituído pelo presidente 
do Conselho. 

Art. 12. São appliea.vois a.o ca.rgo de Pre
feito as lncompatibilühtdc:; mencionadas no 
a,rt. ,, ns. l, 2, 3 e 4. 

.At·t. 1:~. Compete ao Prerei&o: 
I. Apresontar pessoalmente ao Conselho, 

na sna pl'imeir:t st~ssão annual um rela
lm•io eircumstanciado das oceurrencias do 
a.nno anterior, inllicamlo n.s medidas quo lhe 
pa.re~.;erem 11 tois. 

H. Propôr a.o Conselho projoctos de lei 
municipa.l. 

III. P1•omulga.e as lei..: o cumprir a.s deli
hcrar,:uos CJ no :->e compPehonderem na com
petoncia <lo Conselho, stüvo o disposto no 
a1·t. 17. 

IV. Reguln.t· o adminí~ku.t· os se<"viços o 
repartiç:õos municipaes. 

Snmpt·o que, no exercício desb attribuí<:.iío 
o l.t•:d;,Lndo-so tLe sm•vir,~•) p;u•a o qual J'a.lte ;w 
Consollw eompotonei:L pl'i I' aLi \'<L, oceorr•t•r· 
tlwqws:L nu\·a. c~t~L n:l.•• se oll'ectu,Lt'á. :;nm 
pt·nvi:L :wtut·iza(~•i .o do Cunsollw. 

V. Nomeu.r, ~nspondct•, lieenchu· L~ demittir 
os l'ntweional'ios munidpaes, nào olectivos, 
olmm·rad.as as garantia.:; est<~tuidas nas leis 
municipa.es. 

VI. Convocat' extraordinariamente o Con
selho qna.ndo o l'cclamar o ititeressc publico, 
ou por solicitação da maioria.~ de seus 
membros, sempre que o presidente se negue 
a fazel-o. 

VII. Proroga.r o orçamento si até o ultimo . 
dia. de dezembro 11ão tiver si(lo votado pelo 
Conselho. · · 

VIII. Designar dia. para. a. cloição do preen
chimento das vagas que occorrorem no Con
selho. 

Pa.l'a.gr:tpho unico. O Prefeito assistirá ás 
sesst>es <lo Consolho, quando julgar cou· 
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vcnicnte, podendo da.r vcrba.hnontc os cscltL·l § 1.° Caso nfio so,jam attondidas, o Prc
racinnntos e inf~n·rna,çõcs nccessarius sob1•c fcHo intorpor;i o veto suspensivo, cujét de
as materias em delml;c, sem Yoto, porém, na:-:; cisão pertence <W Sonarlo. 
dclihera,ções. § 2. 0 A deliberação du Senado será toma.ll<t 

Art. 14. O Profcito nã.o so au:::cnt;u<i. do após uma só discussão, no prazo lll<tximo de 
município Jlül' 1Yl<ÜS de 10 di;~::;, sem lieençn, 20 dias. 
do P1•esi,lente da llepublica. Em falt:.\ da deliberaçi.'io do Senado, consi-

Art. 15- São de 3:000,::; mcnsa,ns o venci- dera-se approvado o veto. _ 
mento do Prefeito c ·o de S3U sul~tituto Art. 20. E' permíttido aos intcros.~ado~ re-
quando em exercicío. col'rerom para o Senado dos actos do Con-

Art. 16. Nos crimes d c responsabilidade o selho, sa.nccionadoi! pelo Prefeito, sempre 
Prefei~o ser{L processado e julgado pelo Sn- que contra.riem as leis d;:t União, ou con
peemo Tl'ilmna.l Fcucral, de conformida.de tenham oifensa de direitos, abusos de poder, 
com as l0is, c1 ne definem c regulam a rcspcm- bem como onus c vc:mmes desnecessa.rios, 
sabilidadc dos sccretí1rios de E::ta.do. observadas as disposições do art. 19 § 2°. 

D.:( fol·maç!To clcls leis m.unicipaes 

Al't. 17. O Prefeito commnnicari't <Lo c._m-
• ~elho, no prazo impl'cH·nga.vcl de dons dias, 
os regulameútos, conce.::sõ0.s c contl'::tetos que 
fizer, quando uns c outros contivorem onns 
par;_t o., municipes ou envolverem encargos 
para os cofe:1s ou lJenil municipacs, da,ndo
lhes logo 1mhlicidade. 

§ I, o O Cous ll10, por dcliboraçio da m<l.io
ria dos lJt'osentes, rodtW{L representar ao 
.Prefeito soh1'e os inconvenientes o l:tcunas 
dactnelles actos, ou JH'opo:· emenda:-;. 

Se o Prefeito annuir, fará. <L'> modlficac;ões 
adequadas, communicando-us ao Conselho. 
Do contrario, cxpor;t vm·balmente em sessão 
Otl cn v ia.rà por cscripb os mo ti yos de su<1 
di vergencia. 

Ca~o n.indn. o Con::;olho ma.ntenh<" sua an
teri~tr dclibcraçã.o, no todo uu em pal'tc,:·m!,. 
mct,ter(L o acto impugnad: ~ ao Prcsillcnt.c 
da. H.cpubllc:L, o q t'liLl, depois de in formado 
devid<unente. dccidlt·;.ieomo mais convim· ao 
interesse pnlllico, tio prazo de dez dias. 

Em falt<t de snluçã.o. cntenri<H;e a.pprn
vado o a•:to do Pref'dto p:~m todos os ~cu:,; 
errei to:;;. 

§ 2. o As delibera(,~õ.l:-:· 1l o Cnnsolllo, mencio
n:Lda.s no pa.ragrapllo antol'ior :-::erão toma
das iq1ó::: uma ~ó discus~fí.n, mn pt•azo niio 
oxcodentCJ tle dez <lias, contw1os da data do 
r0ccbimento das comlltlll!ie:tçõe.; do Pt•o
fcit·1. 

§ 3. o A falta dn (lclibee:tr;:ío do Conselho 
import;1, na su:t annucncitt, e o _Prefeito u 
fnrá consbr p:;ht impt'cnsa.. 

Art. 18. E' facultado a.os üir·ecb,mcn te 
interessados o recurso uc qnc tra,ta o a.rtigo 
antecedent2, dentro de dez dias após a pu
blicação dos act'Js do Pro!elto ap.JJrovados 
pelo Conselho. 

Art. lO. Os actos da competcncia do Con
s:ü!w set'ão communicados ao Prefeito, que 
os poderà devolver pa.ra serem reconside
rados, com as l'a,zões cpw i.L isso o indu· 
zirem. 

Art.. 21. N<\ auscncia do Sonado, tacs actos 
poderão ser temvor·m·ittmcnte suspensos pelo 
Presidente da H.cpul)lica, mediante o recurso 
de qne· tratam os arts. 17 e lU, e nos ca.sos 
por oi Ies previstos . 

Na primeira renni.:'io do Stlnado o Presi
dente da Republica lhe snbmetierà a matcria 
controvertida para resolvet· definitivamente 
no prazo c pchL fórma, pl'escripta. 

Art. 22. Os recursos instituídos por esta 
lei nJ.o prejudicam n, faculdade que toem as 
partes c o Conselho, pOl' seus roprrsentantes, 
rlc pt'omovor·om, perant.o o.~ tl'ibunaes Ul) 

,ju~tiça, os meios de repa.r;~c;ão de direitos 
civis vioLados. 

Disposições ge1·aes 

Art. 28. Os contr11.ctos. cujo YiLlor oxcntlm• 
de l :000$, serão feitos morlbnto concm·t•cncia. 
publica, pt'cceüondo e1lit;~l\S puhlícatlos m~ 
imprensa dur;tntc l:> d:bs, pelo mono~. 

A pt·efcl'cncüt ni'í.o pe~v<tlocori'L tiio g,j. 
monto pelo menot• p:·oqo otl'nrocido, 11Ht8 so 
com as vantagons da. pt·opo~t~~ concot•t•m·om 
tt idoncillatlc e g'i1l'<t.ntias du }Woponon to, 
u.si!egul'ando mclltor o descrnpnnllo uo sot·· 
viço.o a contractnr. 

Para.gt•.Lpho unico. São In hil.Jillos do colo· 
bt·~w contmctos com o governo municipal os 
'tuo tenham com o Preloito o p:.Lt·ontescu do· 
tinido pelo iLt··t;, 7° n. VI. 

Al't. ~~4. As YOlllla::; do IJcns municipa.es 
so;·ão foita.s om h;tstiL pnblka., p1·éviamento 
annunciadit peta impl'ons:L e em etlit<tes dll
rantc :30 dias. 

Art. :25. Não pod.ot·ão ndf1uit'il' bens mu
nicipaes o Prefeito, os emp1·cgados munici
pi1cS c os memb1·os do Conselho, ainda que 
tenham terminado o seu mn.ndato, quando <1 
alienação fôr deliberada em camara. <.1 que 
tenham pcri;encido. . 

ArG. 26. Os bens municipaes nã.o são su
jeitos a exer,ução por di vida,::;. 

~ 1.0 Os orçamentos deve1'ão consignar as 
veeba.s nccess;n·i<Ls aos pagamentos das di~ 
vid:~s ce;'t<ts e liquidas, :;n,lvo qn:1ndo por lei 
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especial::;c prouver a su;~ solução, de accordo pa.J'quo :~. atcr•ros, desmontes, cacs c outro::> 
com os intcres:>ado Cl'edol'eí:l. melhoramentos <pie convierem ao afonno-

§ 2.0 Omittid[t a consignação, consiliera.r- sca,mento o hygicne <la Capiti.tl dn. Uni?Lo. 
se--Ita o Pret'oito trwitu.montc mrt~wizado ao Approvttdas osíias planta.s pelo P1·cfcito, as 
p~~g;~Jnonto ; o, nã.o o fazendo, -pmlcrã.o os futura.s construcçõcs obedecerão ao rtlinha
et·cuorcs recorrct· aos meio::l judiciaes para o monto o outr-as condíç~õos :dü determinadas. 
s011 reQmbolso contra o producto das rendas Prtragr;tplw unico. Não sorü. pet'mittida. a. 
Intmicipaes de c1ualquer na.tureza. roconstrucçã.o do predio~> situados em con· 

§ 3. o Os l)tJrta.cloros do títulos de divida.s, tra venção aos refel'idos planos, mas tão só
liquidas e rcconheciJ.a.s, temn acc;Ko ex- mente as obr <~s ele assoio e segurança.. 
ocutiva, funuadn. nos mcsrnos ti tulos. Al't. 31. E' in.~títuido um fundo de dos .. 

Art. 27. As dividas provenieniios de im· n.propt·ütc~ão com o producto: 
postos ou multas prescrevem em cinco a) cht~ taxas vot;tda.s o.~pecialrnento pai'& 
annos. e:.;se fim, ou um<t porcentagem dos impostos 

Art. 28. Os funccionn.rio~ incumbidos üa municipa.es; 
·cobra.nça.das dividas municipaes tcom res- b) da,s doações e legados a.o municipio,que 
ponsa.bilidade ctvil s?l!daria, além da cl'im_i- não con,;igna.t·cm <tpplicttçü.o dotet·mina.d.<t; 
nal, quando por desHlm ou condescenU:enc1a. c) dos ben8 vttgo.~ o do evento existentei:l 
deixarem do pl'omovcr deligentemcnte o seu no Municipio Fcclel'al; 
recebimento. (l) d<~::: mult<t; re.mltantes ela, impontuali-

Art. 29. O preCeito elímina.r;i. (]o quadro dado nc paganwnto de impo~:to:::, ou de in• 
da. divida. a.ctiva mnnicip;~l, como . incobr;~- fmcçã.u dOlJOc\tUI'as c obrigações, bem comó . 
vci::;, uquellas cujos devedores c 1iadoro:>: ela.:> commina.çõo.;; pecuniarüL:> cc;tipuhtdn.s enl 

a) ü\llccerom sem deixa.r uens ; · contracto::: ou conces:'}õe:-> municipa.c:::. 
IJ) fot'cm notoriamente indigentes. Pa.rágrapho unico. A indemnização do 
A elimina.çiio da, divida constar<:L da im- valol' . dos p1•edios c tcrrenós situados fóra. 

pronsa tiflicial elo municilJÍo, com os seus do alinlmmonto tmçaclo nas plantas do mu
ru ndtLmcntos. nicipio ser·<:~ CcLlcullLda,pa.ra a. d.esn.pl'opriaçã.o 

Art. :30. Nonlwma comminn.çã.o ou ·multa na f'órma, d <L legi . .;l;tção vigente, pelo seu 
por irnpontmtli· lado no pagamento de im- val;n• inscripto para o imposto pl'edial no 
po.;to1! podor;t excednr do cinco por cento, anno <mtel'ior it prornulgnçã.o do~ta lei. 
prugrc~:-;i nnnento, calcuhulo:; :-:obre o debito Art. 35. Nenhuma. construc~~o nova ou 
om atrttzo, :-:;ognndo o tempo clocorrido. alteração de prouios mbanos podet•;t ser em-

§ l . o Uma tcrc;a parto d<l multa ou com- prchondida sem a exhibição prévia da :planta 
minn~~<'io ser(t I'ittmda pelo~ f'unccionarios c desenho das fachadas c dcpondoncias, com 
quo orl'octn<n•om u. ar·recallaçi:to. approvação do prefeito. · 

§ 2.0 Nii.o pocler;i ;o:;ot· intCJlliado pl'ocedi- § 1.0 Neste so r·viço o prefeito sor<t aLtxi
mcnto judieiul pam a colJra.nç·<t de impo:->tos liado por uma commissão technica,, composta 
som pt·évio avi:-;o. leito put• e:scripto, ao de- üc lll1l medico hygiouista, dous engenheiros 
YudoJ•, puna do n1tlliüadu~ respondendo, no:sto do no.t.orb idonoicliclo o tt·cs u.rcltitoctos, do::~ 
caso, ns runccionarios p!·omotoros da ano- qmws <lou:'l sm·ãn contractados . no cstr<tn: 
catlat,~;'i,o pela:;; multas ott co!HmintH,~i"io,; im- goiro cntrt~ pr·ofis;:;ion;tos de peov;1<la, ca.p<~-
J.lo:-:ta.:-;. . cidade. 

~ 3." Souwt·" 1pw ·o . dcvcdot' l\Ci.tlil' :to H:tY<'l'á o~ drsenhista.s n anxilia.l'CS que tO~ 
iLVht~. pa~:tntlo a diYi1la atô :LO sogundó tlia 1'1'111 jttlg:tdo:-; p1·rei;,:os p:na o pl'Ollll1to oxpo
ut;il <lepui:~ tio ret:nh:>l-:1, xl~l'<t rolPYttdo da tlionk. 
Jnl•tacln dns 01111:':\ :ul.tlki•>nados :1 nlla . ~ .'?." A < ~ ommh;-;ã.o t.ec·hnit~n. poP(t :i. di~pu~ 

Al't. :n. A~ !ois n11111idp;ws xPl'Ú;J nxt•.t·lli.n- sít:fi,, tlo:;: intcro.,sados n1orlclo::; Yat•iarlos de 
l'i:Ls ciP7. dia.s dnpois <h. dai.a clD Rll:t pu- ~~onst.nJc,::·í,n prccli<l.l rie diil'crcnto gencro o 
blicnç·ii.o. ~.rcllilee!·ul'éJ,, acenmmorla.nclo o~ typos á.s. 

A et.. 3.2. Qna.l']HPX r.onf.rilminto on i nk•r- condi(iiícs 1lo nos::lo clima.. 
r-ss;ulo t em o dir·nit.o dn per1i.r inror·m:l.('iieR ~:L o ns mndolos etlosonhos 1l:l. commissã.n 
e ccetitlõcs de actos da. mnnicipa.li.d;l.clc. tcéltnka ~oáí,n C.lt'nocldos gTa'tutt<t.n"Ícnto <V.IS 

A recud<"L, sob qmüquer pi;ete:x.to·, d<n'á qno .delles se quizerem utilizar para. <~ con
loga.r á respmisabilidttde crimina.l do func- :Jtrucção ou modifi.ct~ção dos seus predios. 
ciona.rio, bem como a pordas e 4.amnos rJ- § 4. o Os q uc adoptarem os modelos muni· 
sultantes da demora.. · cipa.es ntt construcção de predios novos, on 

.Art. 33. Ssrã.o levantadas por eng-enhcit'os na constrücção dos existentes, serão rele
idoneos planta':: -parciaes dos districtos, Ul'· V<U1os ·tlo um tc1'~1Ú Jus inipustus yrüdia'es · 
banos e suburbanos do Municipio FeLloraJ. du1·antc de~ annos. 

E:'it<:LS phtnt<LS indicar:ln o tea<,~a.do üefíni- ~ 5. 0 No caso tle ! ' llitm . total ou p<~l'(·. i;~l 
tlvo d<LS ru~:~.::;, <l.venil!a:::, .J:.ll.'ttÇ~ts, j:u·Jins, (los pi·edios des~llinh•tdos, o prefeito entrn.rá 

CamMa. Y • IV ~o 
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logo em acco1'do com os pwprieti:trios, ou. não _ sejam no pr;.tzo :para hso designado, 
seus representantes legaes, si forem oJ•phã.r)S dcmolülo> :1 custi.l. <.le seus pl'bpt•ieta.rios. 
ou pessoas a estes equiparadas, mediante Art. 40. Fica.m a cargo e sob a adminis
autorização judicial, par<~ a sua desapeopria- tl'a.ção do Governo da União no lll'!lnicipio 
ção. federal o.l serviços de saude :publica e hy-

§ 6. 0 O preço de desapl'opriação pódc set• giene, abastecimento de agua, esgotos, it· 
-constituido, de ~ccOl·do entre os pt·opt·ie- lumlnação e corpo de bombeirvs. 

--tarios e o :p;·efeHo, :por compensação total No desempenho de tae> sm:viços, as auto-
ou pal'cial, em tcrt•enos do dominio muni- ridade, municipaes de qualqu<.w categoria 
cipal, de egual valor, situados om outt·o 8erã:o auxilia1•e-; das ferleraes em tudo que 
logar. lhes cumprlt·, e ficam na sua dependencüi. 

§ 7. o O recuo, imposto aos proprietn.rios Art. 41 . Oi:\ serviço:'\ cu.3teados . pelo Go-
nareconstrucçã.o de seus pPcdio-;, d;u•-Ihes-ha verno da União, ainda que de ca.racter mu
direito á indemnização da })<Lrte cedida, para nici:pal, ficarão desde logo del)endent_es das 
logradouro publico. .· lei:-3 do Congre >:'\o Fcder·al e regulamentc.s do 

Esta. indcmtlização, poré-m, nã.o execederá P1•esidente da Republica.. · 
da parte equivalento á area desapropeiada, Art. 42. O exercício das profissões licitas, 
na proporção do va.lor do edificio, com des- ou a abertura de e8ta,belecimentos não de-
conto da quarta }X~rte. pendem lle licença !logove1•no municipal. 

§ 8. o E' concedida a. isenção da me 1;ade . A o missão das declarações, :porventura 
dos impostos prediaes, dur..tntc quinze annos, exigida.s a bem da a-rrecadação das taxas 
aos que desistirern da indemnização resul- re.3pectivas, dará tão sómente logar ás mul-
tante do recúo ou desapropriação. tas estatuída::;. 

Art. 36. São extensivo.-l á MnnipaUtla.de Art. 44. As reclamações que se fundn.rem 
do Di::;tricto Federal o processo executivo sobre a demasia ou erro no lancamento dos 

, fiscal e o de desapropriu.ção pot' uWida,tle impostos municipae.:> ,serão attendidas quando 
publica em vigor :p<wa ·o governo fetl.eral. procedentes, dentro do. exerci...:io em que 

Art. 37 .São iscmptosue impostospl'cdiaes. aquelle se etfecmar, ou no acto do pagt\-
·duraute vinte a.nnos, os que con.:~truirem em mento. 
zona convenieme da cldade predios commo- Art. 45. E' vedada a condição de vitali
dos e hygienicos para opemrios e pesso;1s tle ciedade de empregos municipaes, respeitados 
modesta, renda, não excedendo o aluguel de os direitos adquit'idos. . . 
50$ mensaes. § 1. o Os empregados que contarem mais 

§ 1.0 O Prefeito cederá para esse fim, pela de dez annos de serviço ·não poderão ser de
metade do seu valor, o::; terreno:'; do dominio mittidos pelo Prefeito setn sciencia dos mo
municipal. ti vos de sua demis.;ão, . e defesa--- podendo 

. § 2.0 Serão concedidos favoees e:-Jpcciu.e:-J Cts reco1·rer para o Presidente da Republica. 
emprezas qué ::;a propuzerem a dar meio; § 2. 0 Os cont1~ibuintes do montepio :pode
faceis, ra.pidos e bara.to.~ de communiMção rã.o continua.r a entrar com as respectivas 

:. éntre o centro da cidade e os b<Lit·ro .~ mais quot•.lli, ainda que demittidos, salvo q'uanao 
~fasta.dos em que se construirem as habitia.- o forem por sentença do Poder Judicíario. -
ções acima mencionadas, e e1Yec •, uat•mn o Art. 46. Na org.1nização das repartições 

_ cu.lç:~mento das respectiva:'l run.s, c b(lffi e serviços municipM~s ter-se.-ha em conta a 
assim as que com:prehenJ.erem entre as sua-1 maior possiveí simplificação do expediente ~ 
operações a , ~lienação d~ts propriedades por do ser v iço do funccionalismo. · 
quotas modicas dos ~eus inquillinos, em At•t. 47. Os erript·cg<tdos dispensados em 
pra.zo não excedente de 12 annos. virtmle d;~ roducção do pessoal das repa.r-

Al't. 38. o Governo Federal fica, auctori- tições numicipacs teem :preferencia para a 
za.do a di:-~pensar o pagamento do.:~ impostos nomca~:ão em cargos ana.logos, quando va-
de importttção de ferro em obr.t e ont.ru;; gat·nm. - _-
materia,es necessarió; pat<~ u. construcQão dl} Art. 48. Fic<trn revogadas as leis ante
mercado.;;, theatro-: e tr~~balho:-: de a.formo- l'iore . ..; de organização municipal do Dis
·seamento da Capit<tl Federal, be.m como do.~ t.ricto Federal e outras disposições em con
predios mencionados no . a.rt. 37, urna. vez tra.rio à presente lei, excepto na :parte re· 
anõ os intere;;::lado .~ demonstrem que a díf- ferente <í eleição dos membros do Con
ferenç:~ para. mais no preço dos ohjectos si- selho Mun~cipal. 
milare~ de producção naciona.l gra.v<1riam as 
oh;r<t~ a realis<H', diJiiculbndo OU impo.~síbi- DISPOSIÇÕES TR.ANSITO!tiA.S 
litando a sua exucução em breve prazo. 

Al·t. 39 . . Os edlficios al•rtlinado.s, que Art. l. o Expirado o mand~tto do actual -
ameacem o:; trctm;euntes ou embll.racem o COnselho Mwlicipal, servirão por dous annos 
transito, serito 1•eparados, ou quando o os intendentes que na proxima. eleição 
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reunirem menor numero de votos em cada 
distl'icto, e os dons· menos votados em 
todo o município. Os demais entrarf..o no 
regimen do art. 'i!}§ 2o. 

Art. 2. o E' concedida a reducção de 40°1 o 
aos devedores de impos ,os municipaes que 
os paga:.om dentr? de 30 diat: após a pro~ 
~ulgaçao des:,a le1, suspendendo~se durante 
e~t~ ~razo o respectivo procedimento ju, 
dlCial'lO. 

S . R. Sala das sessões da Cama I' a dos 
Deputados, 9 de agosto de 1901.-Eduardo 
Ramos. • 

Pas~a-se â hora destinada ao expediente·. 

concessão do mesmo credito ao referido mi
nisr.erio. 

Capital Fedm'al, 7 de agosto de 1901.-, 
M. Fer1·az de Campos Salles.-A' Commissão~. 
de Orçamento. 

Telegramma : 
Páo d'Alho, 7 de agosto do 1901-Presi~ 

dente Camara Deputados- Rio- Conselho 
Municipal Páo cl'Alho, reunido ho.ic protesta 
contra arrendamento estradas de ferro norto 
á Gr·eat vVsstern, lesivos interesses publicos. 
-Joao Leoncio, presidente.-Marin/w Silva, 
1° secreta1~io.-Bezerra Jl1enezes, 2° :::ecre
tario.--Inteirada. 

Requerimento : · 
Do 2° official, aposentado, daContadOl'iada 

O Sr. Carlos de Novaes (Jo Guerra André Cordeiro de Negreiros Lobato, 
Sec't'eta1·io) pl'o·cede á leitul'a do seguinte· em addit11mento ao seu anterior requeri

EXPEDIENTE 
Officio : 

mento, em que pede que se lhe m<Lnde contar 
o tempo decordclo de 8 de outubro de 1868 
a 10 de abril de 1870, en1 que serviu na 

Do Ministerio d.a Marinha, de 8 d• cor- qualidade de 2° official interino da secreta-
rente, enviando a seguinte rla da Bibliotheca NacionaL-A' Commis

são de· Fazenda, juntando-se aos anteriores 
MENSAGEM papei:-;. · . . 

O Sr. Presidente-Tem a pàlavra 
S1·s. Membros do Congresso Nacional- o Sr. Seabra.. · 

Tornando-se necessal'io ao Ministerio da O Sr. ~eabra - Consinta a Camara 
Marinha o credito supplementar, na impor- que comece pedindo um voto de pezar na 
tancia total de 57:973$200, a que se refere acta pelo faUecimento de um homem que 
a demonstração annexa <t inclma exposição prestou á patria grandes serviços, Deputado 
que me dirigiu o respectivc Ministro, afim e presidente de diversas provincia.s no pas-
de q~e se possa attender ao pagamento dos sado regimem. _ . . . 
venmmentos que competem ao pessoal do Refere-se ao Sr. ba~ao de Pmto L1ma. 
corpo de patrões-móres, creado pelo decreto · Recorda que na sessao de 5 do corrente, 
n. 3.843 de 5 de dezembro de 1900 em vL·- ao nobre Deputado pelo Espirito Santo o Sr. 
tude. da' resolução legisla,tiva prdmulg-ada Presidente decl11rou que s_9 lhe ~oderia dar 
pelo decreto n. 695, de 3 de outubro do mes- tt :palavra part~ a, sessao segumte l'epu
anno solicito-vos a; concessão do referido tando-o como -Sl fallasse pela, segundtt vez, 
credi'to. · nos termos do Regimento. A's considm·<woos 

Capital Federal, 7 de agosto de 1901.- feitas pot':S. Ex., o ?rado:r_:. pediu <t p<tlavra. 
M. Ji'e?·?·az de Campos Salles. -A' Com missão para, sust,eni;<1_!' a. d~ltberaçao da Mesa. _ · 
de Or~amento". ~- Portanto nao f,Jl exv,cta <1 observaça,o d? 
· nobre Deputado por Pern<~mbuco, o Sr. Brl-

Srs. Membros do Congresso Nacional- cio Filho, de ter o orador· provocado uma 
Apre;:;eotando-vos a inclusa exposiç~o, que questão de ordem, ao contrario, S. Ex. 1oL 
mo dirigiu o Ministro deEstado da Mari- quem a provocou. . · 
nha, sobre a nece3sidn,de de ser o . respe~ No dia; immediato o nobre Deputado por: 
ctivo Ministerío habilitado com um credito S. Paulo, o Sr. Bueno de Andrada, a prc~ 
supplcmentar âs verbas ga, 14a e 28a do texto do uma explicação pessoal, tratou 
orç~amento em vigor, na importancia ele larga e desenvolvirlamento do contracto do 
19:548$699, para attender <10 pagamento dos at•rcnda,mento das estradas de ferro do norte 

.vencimentos quº passar<tm a, perceber, em do Brazil. O oradur aproveitou· a opportuni- · 
virtude de sua promoção no qundro extf'aor- dado para mais uma vez reclamar pelo. 
dinario da armada, o capitão de mar e cumprimento elo Regiip_ento, mostrando que 
guerra João Nepomuceno Baptista e o capitão por rnotivo de explicáções pessoaes não po
de fraga.ta Augusto .Guedes de Carvalho, dem ser obstruidos os trab<tlhos da Camara, 
e bem asi:lim dos que competem aos cirm- com p1·ejúizo da marcha regulat~ da, ordem 
giões de 5a classe ultimamente nomeados, do _dia .. No dia seguinte S. Ex. voltou á tri~ · 
Drs. Artlnír Carlos Naylor, Adhemar Mes- buna para responcler ao orador. 
quita Barbosa Romeu e Eugenio Ernesto · .Assjm o quo o tr<tz ;:i, tribuna é responder 
Barbosa; tenho a honra de solicitar. vos a a S. Ex. 
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Aprovcibr<i, porém, a oec<.tsião para. aJln
dir á opposição da. ba.neada. perna.mbl1Cí1mt o 
-provar a ra,âio (1ne tinha, em pctlíl' o cum
pririlcnto do Regimento, p:)rquo elo contra.-
rio as sessões tornar-se-hào in tcirmncn te 
estereis. 

__ ,- A hn11ronSêL do di<L :dlirmou '1110 o Ol'a(br 
pregara. o principio de-cal;11' o obodecoP-, 
e os nobres Depnta.dos-quc pt>etendia tollwr 
a liberdade dét tribuna. 
. Si não q_uor <L formula-calar· e obedecer, 
não· pôde ta.mbem (lucro r ti íormuln.-dis
'cutir e protcla.1·. 

A formuht do orador é-discutir e resol
ver. 

O seu prnêodimonto na Camara ô conhe
cido. Recorram aos Annaes o ver~to que 

- quando foz opposição dcciditla ao 1\farcellal 
Floriano, dcclal'ou que d11ria os orçamentos. 

Tmubem nunca. a,bnsDu das explic:~ç>.õcs l)eS· 
soaes. Recorda-se t'_;t· respondido ao Sr. José 

· --Mariano, em meia, hora, <Ls arguições em 
que~. Ex. consunür:~ unn so.:~são inteira. · 

Para. que se não diga q_ue a su~~ doutrin 1 é 
calar e obedecer, vac mostrar que não podia 
em :vist'" tollwl' <~ lillCl'<ladc da tril>nlHt, in

< ser jnsti<:~u. gr<.lVC c qtHl l'Ôl)Crcutiu ll:t jm
. W'ensit de::; ta. C<ll1it<tl. 

-- Lê o art. 138 do Regi monto e 11crgunta si 
prohil>c uu n'ão quo os Deputados tomem 

... a- palavra sobre o mesmo assumpto em dias 
··.· ·successivós ? · 

Aliás, este <trtigo é cópia dn seguinte da, 
Asscmbléa Constituinte Pl'auce;n de 1789, e 
do (U't. 40 do Regimento do a.ctu:.~l Scna.do 

, francez. 
· Si o Regimci1to não nl.arc:', hora.s, com'J al-
. ~egam SS. · EExs. e.m coml)OJ1;-Jê~ção marca 
. vezes. 

'Não é, püÍS, o Regimento que imp.; lo 
SS. EEx. de fttllal'cm rmd::; üe urna vc~z 1 

Não 6 só este aréigo que procura pr,wi-
- dencii:Lr a respeito do abuso dn. pa.la Vl't!,. Com

})are-so o art. 138 cum o ;_•,rt. 33 c vo1·-so
ha que elle repete <t dis11osiçao tlo <tl't. 1:-lS 
do Regimento. 

O orador lê ainda diversos at'tigos do Re
gimento p<wa avigçn'ftr a su<.t a.rgumontaç.ã.o 
de c1ne <ts rostl'icçõos não importam em coa

' cção a liberclade dos npllres Deputados mt 
·discussão eo.-:> a.s~umpto3 sujeito3 a seu exame 
• da Camara, rccla.ma o cunl}wi_mcnto I'igorosJ 
d~ suas disposições corno meio üc impedir a
ol5str-ucção do.s tPD.balhos pelas minorias fac

: ciosas, não podendo admittii· quo estas pos
-sam governa.r as m<Liorias. 
' O Regimento contém em d i vm·so8 de seus 
·ârtigo_; cópia do quo regui~~ a, discussão no 

-·S9na.Cio franccz, <tté mesmo -u_,t ma.i::; tumul-
tuosa íJfBmnlll\;:1,'{ flC'd~W p:üz .. 
. ·.·. Figun~ <1.:-:l oiYOl'i'<l.S ~~~-puthc;vs }liLl'<l con
ClUir que a Iirnita~·ão tlo temr1o <) nccc.'Jüdado. 

Qucw reduzir o seu di~curso o o ÜH'<t, afim 
<lo sor onvi,lo o nobre Deputado Sr. Fran
cisco S;L sobre.o at·rondamcn~o fla~ Estradas 
de F'crrJ elo Norte, que tanta celeuma, tem 
lev<mtado no recinto da Ca.ma.ra., mesmo 
porrp.w esUt corto de c1ue o illustrado Sona .• 
tlor vae levar ao OS}lieito dos Sr.~. Deputados 
d<~ oppo:<ição a convicção de quo o Govcrn_o 
pl'ocedcu nes,;o a:>:mmpt:J com todo ])atriõ
tismo, demonstrando gt'<tmlc solicitude pela 
causa publica . 

Não ú o l'Gpre.>ont.an to, da rolha, quer g.pc
nas que se observe o Regimento, tanto nmis 
q_uanto até agora o~ta Cztmara era unanimc 
e todos elogiavam o Goveeno, a.o passo ClllO 

hoje od. horizmlGcs se cal'l'egam de nuvens e 
annuncia-se a tcmJ1ostade por uma opposi
ç~ão vellcmente, q_ue <dé recünna verificação 
de votos em símplea :.qJoimnento de pro
jectos! 

Neste rogimen não pôde haver opposição 
p~rcella;da .. E' questão de principius. O Prc· 
sidcnte da, Republica, não é simplesmente o
chefe do Poder Executivo : ê o Poder Ex
ccuti vo. Os iVIinisteos são simples secretarias 
'lUC cumprem as suas Ol'(lens. Não se pó(lc, 
pol'ta.nto, fazer opposi(~ão ao ministro A Otl 
ao mintstro n, cL menos que so trato üe ex~ 
pcdiento que os ministros podem assig-na.r 
senJ- sciencia c sem a .rcsponsabilida.de do 
P.residente da Republica. · 

Pergunta : é oppoi3íção 110 Governo ch~ssi
fica.r de cscambloso urn c,ontracto feito com 
uma compa.nhi<L, classificação que dcshonra 
a, H.epublica ~ · 

Adruir<t que o nobre Deputado p.Jr São 
Paulo, conhecedor das virtndes do Sr. Pre
sidente da-Rcpublica, classificasse de patota 
urn contra.cto em que c.;;tü. a assignaturit 
dossc eminente cid<Mião. 

O Sr. Presidente- Lembro a.o 
nobre Deputa·lo q uc a hora. osttt. fimla. 

O SR. SJ~ABRA pc(lc que consulteá Casa. 
si lhe conce<le _prorogação uma, por hora, 
pn.ra, concluir o s~u discurso., · 

Con;;ul ~a da a Ca.mara, é cJrtceLlicla, tt pro
rogaç·ão pedida pelo Sr. Sea.bra. · 

O SI"_. l§eabra (continuando) não 
ousaria pedir ·a. pPorogação da hora ~i lh'o 
vedas'e o Regimento, cujo cumprimento est(L 
disposto a .sempre reclamar da Meaa, toda, 
vez q_ue entendm' que o não cumpriu. 

Si scm}we se tem a.~usado do Regimento, 
com ·o assentimento da Camara, é po1•que 
os.:;o abuso não porlia, prejudica.r a regulari
dade dos tr·abalhos e delle não resultava 
peojni:<o i\, Repu1)Uca; mas hoje que deste 
abuso podem pronun:\l' ma.los inemediaVcis, 
devemos ccrce<tl-o: 
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C?rto, quem usa do seu diroi!o não ofrencle r Pensa que o m omento (} do <1ppPehensões, -
a mngucn;, mas qu~m a.husa, mcontcsk~vcl- porc1uc vê que é de gea.ndc;; o tonwr,,sa~ in
me~te_. o~:lendc <~ lCI. . jpstiça~. Nào def'ond.ur<.'L o Govm•no das gra-

E. dzrmto do Deputa~o f~~1~r, mas não o é vcs accusaçõ~s.. ~la.morosamcntc injw:;l;as, 
n,busar da palavr<1; e ~nmto do Deputado algumas n.té lDJill'Wsns, porque a. can1arn 
fi~llar ~ms vezes, mas nao o é protclla.r <.ts csti'L rosc\rvu(l.:t n. ouvi[' a pêLln.v['a :.tntol'izadt~ 
dtscussues_. do talentoso Dnpnt.allo paio Ccar<i, o Sr. 

A theorw. do SS. Exs. sorüt discutir o J)ão Francisco de s,t, que, c:stt't certo, lcva.r(t ao 
resol~c~, causa que rcpugnavia ao Regimento espirit•J da C:una1':L êl. convkÇ:io de quo o Go
permlttn·..: O que elle quer e exige é discussão vcl'no procmlou pateíoticamcnte c pl'estou -
c _r~solu~ao. .. . . ,_ 11m vcl·thlloi.l·o scrvii)O ao pnhlico n:s;;;ignan-

hm ma. hora o 11obro D1~pulad,> por Per· üo o cuntracto do mTonthJ.mcnt;o das u:;ét'<.tcla.s ·· 
namlmco, o Sr. Beicio Filho, compM'ou-o de ferro do norte. 
em~ o vinl!o do ~o1··t? da opn~'eta. A compa.- Termina o orador lttstima.mlo CtLlC os seus 
1~açao -serra felrz ar o Rcgrmeuto a _todos queridos amigos - tenham divergido da, maio
aquecess~ quando tivessem f'rio, refrigerando ria na sustenbção que devem dar n.o Go
quando t1vessem calor. verno da RcpubUca. Lastima mas admira a 

O orador quer que elle rofrígere a todos c attitudo de SS. Ef~x., quo é e será uma atti
aq_u~ça a todo~, c m~is do que isto: que mso tudo digna e que f<~z votos por flUe seja uina 
Rcgnnento SeJa uma couraça para. a. Mesa attitmle do opposição constitucionaL o re iri
cq_ntra a opposição sy;;tema1jica e <~ obstruc- monta L (ilfttilo be·m,; muito bem. Palma.<: ·~to _ . 
çao. 1·ecinto.) 

Si os parlamentos em suas luis intcenD.s 
não tomassem providenci\J,s c medidas contt'il. O Sr. Pt~esidente- Vou dar ri. 
a. liberdade d.a palavrn. c o alJUso das mi- ordum do dia para, amaulül.. 
no1•ias facciosas, nenhuma g<u'a,ntia seria 
offerecida ás maiorias e os requerimentos in- O Sr. Francisco Sã-Peço a pa~ 
utilizariam: as sessões legisl<.~tivas. , lavra pola ordem. . .· 

Em todos os pai·lamentos do mundo existem 
regimentos que impedem a. liberdade exccs- .O SR.. Pn.ESIDENTE-Tcm fi, pahw1·a o nolJÍ'e 
siva dos Deputados. , · Deputn.do. · 

. Pergunto : o Regimento dtt Camara pôde 
deixar de ter em vista a. possibilidade de po- O Sr·. Francisco ·Sá ( ·) (pela 
derem as minorias f<tcciosas ob,;trulr toda 01·dem.)-Sr. Prcsi<lente, V. Ex. ia annunciar · 
uma sessão }Jarlamenta.r; em um 1i1omento a ordem do dia e ha de pcrmittir que eu lh.e 
dado da nossa historia politica ~ . dirija. um:\ interrogação. EU:1 não poderia· 

E' possível a cxistencia. dessas ü1inorias ser dirlg·ida cxactamonte a V. Ex., a. quem 
oomo dás maioria-s compressoras e ê '-pnrn. isso a confia.nça. muito mceecida da. Cari1ri.rn. dos 
que o Regill1ei1to deve . dar 1·emedio ; pois Deputados acctba de colloca.r ~1oje nessa ca~ 
bom, para a ultinüt hypothese 0 Regilnento de ir,~. Mas acl'cdito que a.s do liberações da· 
determina quo não se encerre uma discussão Mesa. devem sor constantes, o é cxacta.ment,; 
siuão depois· de dous discm·sos .vroferidos um contra a instabilitlade tias praxes, contrà 
lJela maioria e outro pela. mfno.iü1; e tlUC 0 a. inconstanciil das rcgms c eontra a desi
encerra.mento não se pódo · d;.w sinão poi· gualdadc de trn.tamento que cu desejaria 
metade e filais um dos Deputadós iJi•cscntes. faZOl' uma l'cclamação, si a V. Ex. n.ppron-

E', .a. _resposta que queria dar <to honrado v esse attendel-a. . · ·· 
Deputado po1• S. Paulo. Queria mostra.1• que Desde a sessão de ô, quando occupavà a 
o Regimento· deve sm· uma banoira contra. tribuna o Deputado por Pernambuco, o Sr~ 
a qual se eslJoroassem as minoria'l perturba- Moi'cirâ. Alves, cli.scntimlo o contracto de 
dor<~S dos tr<tba.lhos da. CP.tmwa. . arrendamento de alguma.s estradas de feri·o 
. E' mister que a m~i~ria, nesta c 3sa, . mos- llo D?rte do Br~-z~l,, c~ .~edi a ,llalal:v.ra · lo~o . 

tre que clla. pce~t1g1a 0 Gove1·no da Repu- dopo1s do a h~:er sohmtd,do o Illus"J.e repre
blica, que não é fictícia o em questões, como . senta.n~e do l"10 Grande do Sul, o Sr. Bal:
a do credito, de inteira confiança pontlca.,j bos,í1 Lnna . 
. p~·e_ s_tc 2 sou __ concm_'_so co._:n o seu voto, a sua 

1

. 7~ntre~<~t~to, _uo_ dia, scgu~nte, a para·vn1 
d1scut>sao e a sua. rcs·Jluçao, - . 11tto m.c foi dada. - .- . . .· . . . _ 

Si os nobres D;;putados da minoria querem 1. I-Itwla_outro~ oradol'C~ mscr1p~s. e. cu 1\ao_ 
ter o direito do obstrutl', dcprotellar, a I r~c~amm I!Ol'quo mo . ~) Sclmpro mais agrr..l: 
maíoriã, tem o uireito- dé 'encerrar c de I dcn <:1 _ ouvu· os collcgas fto quo me faze e 
votar. Encerra.e e vota.e, sin1, quando cHa 1 ·ouvlr dclles. , 
enteri!ler_quo a. salvação d.a Ue11ublica oxige t

1
- .- · -

'o êncerrainénto o a votação. . .. - · ( ·) Est-3 discttrso niio foi _revisto pelo oradot•o 
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ANNAES DA CA}\1A.RA 
', · . """'"'"-------'---.:__. _________ .__...;.. __ __;.. ________ _ 

:· _ 

' · Es:pel' ilVi1 todavL\ que t111aÜ1. vra qu0. l lilVÜ1 Continuação d~J.. 2a discussão do projecto 
podido de vcspel'a mo foss~ rcsepvad<t em n. 27 A, de 1901, estabcle~cndo regr<.~.s para 

__ qualquer dia,. · a adjudicação de bons nas execuções em 
, Até hoje, porém , não pm1c consoguir da geral, com voto em separado do Sr. Azevedo 
' ·.·Mesa, . apezar de tel-a solicitada. ha tantos Marques; 
: · :dias, a palavra para responder aos nobres Continuação da 3a discussão do projecto 
:,C '::CDeputados que teem ~liscutido o referido con- n. 268 A, de 1900, autorizando o Poder 
~{- ·.contracto: Executivo a garantü• os juros e amortização 
E;' A culpa não é minha, si essa resposta está durallte 15 annos, na importancia annual de 
i;2,\ retardada a tê agor<1. Ouvi dizer que a. in- 71:500$, correspondentes ao emprestimo de 
'-'; :scripção de vespe :·a não pôde prevalecer ; 650;000$, juros de .'] o j o e amol'Lização de 
:;: . entretanto, ou;:;arei pedir a V. Ex. que me 4 o f o, que effectuar a Associação do -4° Cente
;'2:·reserve a palavra para amanhã, na primeira nado do Brazil, para . o fim de construir o 
:: . . liora d9 expediente, afim de responder a edifi.cio desGinado á Escola de Bellas Artes ; 
~< esse8 illustres Deputa:dos que tcem discutido 1a discussão do projecto n. 113 A, de 1901, 
:L9 assumpto. autorizando -o Governo a. abrir o credito de 
, >: O ;SR.. FAUSTO CLmnoso-V. Ex. porque 16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino de 
:;;' ,não requer urgencía ~ Dou o meu voto, visto Souza Marinho os seus ordenados, como juiz 
fi,;:() assumpto ser de .importancia. de direito e ! t disponibilidade, decorridos de 
;t-:: o SR. FRANcisCo SA-Os illustres collegas 22 de abril de 1894 a 31 de dezembro de 1900; 
f sabem quanto Jne repugnam as praticas Discussão unicado projecto n.l02. de 1901, 
f: . :abusiva.~, que infelizmente ost~io constituindo autorizando o Governo a conceder um anno 
~i ::i o nosso dü·eito costumeiro pa.l'lamentar·. de licença, com todos os vencimentos, ao Dr. 
;;-: · · Poderia mesmo, si não tivesse a cer~eza de Manoel José de Queiroz Ferreira, preparador 
r :me ser reservada a palavra amanhã. no ex.,. de I)hysica da Escola :Polytechnic;~, para. 
i!; -pediente, perguntar a V. Ex. si a proposíto tratar de sua saude; . 
)::·c-:4e uma explicação pessoal, pa,ra que se offe- Discussão unica do projecto n. 242; de f895, 
S'i :J,'êceria opportunidade, uma. vez que o meu elevando a HW$·inensaes a pensão que per
;~::_:~nome foi por -varias vezes citado nesta dis- cebe D. Cybele do. Mendonça Souz1 Monteiro, 
~;:: :<}ussão,cou si a proposito mesmo . da acta, vi uva do tenente honorario do exercito 
~;:; .posso discutir o assumpto desta natureza. HeleodoL'O A v eU no de Souza Monteiro; 
·-:: ~ < o que desejo, po1·ém, . saber é si reque- 2" discussão do projecto n. 94, de 1901, au-
g· rendo agora a inscripção ella me será man- torizando o Poder Executivo a contar ao 2° 
;;:;--tida. escrii:rtma1•io do Thesour·o Fedet>ãl Cyriaco 
( o SR.. PRESIDENTE-O nobre Deputado será Antonio dos Santos, como tempo de serviço 
~;- o decorrido de lO do fevereiro de 1879 a 26 

attendido. .. de fevc eiro de 1883, do 15 de novembro de 
~;~ ~ · - 1884 a 4 de sete1nbro 'de 1889 e do 22 de fe .. 
~~ · ; ·'o Sr. President.e- Estando ade·an- vereiro de 1894 a 31 de outubro de 1895; · 
';j; ,tada:a hora, designo pctrJ. amanhã, a, Se· 2a lliscussão do prpiecto ri. 120, de 1901, 
~.-_ : .. -:·g· uinte ordem do dia,: " autol'iza,ndo o Governo ã abrir ao Ministcrio 
' Ja parte até 2 1/2 horas, ou antes: da Guertia o credito extraordinario de 

."'- . Continuação da discussão unica d~ e:menda 2:401$800, pa1·a pagam.ento ao mai>echal José 
;::"·do Senado ao peo,jecto n. J5 A e 15 B, deste de Almeida Barreto, em virtud~ de sentença 
C anno, que fixa a fo rça uaval para o exercício do Supremo Tribunal Federal; 
i~ .. de 1902; Discussão unica do parecor n. 22, de 1901, 
i{ Continuação da 3a discussão do projecto Julgando qne não devem ser acceita.s as 
[.;',, n.. 42 B, de l 901, que fixa as forças dtr terra emendas oll'er8ciclas na 2a discussão do pl'O• 
~'~ ~~ para o exercicio de 1902 ; jecto n. 2J2 A, de 1900, qnc autoriza o Poder 
~>. Continuação da. 3a discussão do projecto Executivo a t1•a.nsfOl'llli.l.l' <\S lo., 2a. e 3n. tur· 
~, , :il. 46, de 1901, autorizando o Poder Executivo mas da Sub"Dü•ectorhl. dos Correios em 111., 
~r: -a abrir ao Ministerio da Guerra o credito 2:~. e 3a. secções da Directori<~ Geral, P<tssando 
t/'extr.aordinariod~ 4:225$800, pai·a pa.gamento o.S chefes de turmas a chefes do sccçã.o,desde 
( ' do ordenado <1 que tem dil'oi-to o almoxarife que p1·eeocham as disposições .regulamenta- . 
;:r~· do extíricto Arsenal·de GuerJ•a de Pernam- res, e d,mdo outras providencias ; . 
:::--_ buco-João Climaco dos Santos Bernardes ; Nova, discussão da emenda do Sr. Heredia 
i::,: .' Continuação da discussão uoica do parecer de S!i, ao projecto n. 38 A, do 1901, que àu
~Jl. 14,de' l90l, opinando no sentido de serem toi'izao Govei·no a confit'ffi<W, attendendo ás 
~--'<tcc~itas as eméndas oiferecidas na sa. dis- . necessarias vagas, no primeiro posto de -
~y.,-cussi\,o do projecto n. 99 B, de 1900, que re- qfficial do exercito, os alfe1~.es graduados que 
~EL?rga~liza a Justiço do Di:strictoFede:al ; . .tiverem olJtido as appro.vações pleu~s-de que 
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trota o art. 95 do regulamento de 18 de 
abril de 1898 ; . 

la discussão do projecto n. 74 A, de 1901, 
concedendo o prazo de m<üs um armo de ma
tricula aos ex-alumnos do cur,so superior da 
Escola Militar do Brazil, desligados por mo
tivo de reprovação em uma mesma ma.teria 
durante dous annos consecutivos, com emen
da da Commissão de Marinha e Guerra. ; 

3a. discussão do projecto n .. 127, de 190 I, 
dispondo sobre a contagem da. antiguidade 
do posto dos officiaes do exercito, a ·que se 
referem os arts. lo e ~o da lei n. 350, de 9 de 
dezembro .de 1895. 

Segunda.parte, i:ts 2 1/2 Horas ou antes ; 
Continuação da 3a discussão do projectu 

n. 104, de 1901, autorizando o Governo a 
abrir ao Ministerio das Relações Exteriores 
o credito daquantia necessaria, até 150:000$, 
em ouro. para occorrer ás despezas com a 
representação brazfleira na segunda confe
rencia internacionaJ americana, que se re~ 
unirá no Mexico ; 

2a dücussão do projecto n. 81, de 1901, 
restabeiecendo para todos os elfeitos o de
creto legislativo n. 657, de 25 de novemln·o 
de 1899; 

2a discussão do projecto n. 121, d~ 1901, 
·autoriz<Lndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministeriu dd. Justiça e Negocias Interiores o 
cl'editode 100:000$, supplementar ao n. 14 
do art. 2° da lei n. 746, do 29 do dezembro 
de 1900; 

3a discussfto do projecto n. 77, de 1901, 
relativo á emenda. oll'erecida na 2a discussão 
do projecto n. 217, de 1900·, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Mínistorío da 
Guerra o credito especial de 8:415$600, para 
pagamento dos vencimentos do tenente-co
ronel lnnocencio Serzedello Corrêa, rever
tido ao sel'viço do exercito e de lente da Es
·cola Militar por acto législativo ; 

3a discu::~sã.o do projecto n. 67,:: d8 1901, 
autorizando o Poder- Executivo a ··c.tbrir ao 
Ministerio- da Guerra o credito extraordina
rio de 4:806$6 .o, para 'cumprir ã sentença 
do Supt•emo Tribunal Federal, que mandou 
pagar ao major Democrito Ferrei'I'a da Silva. 
os vencimentos que deixou de recebe1' como 
lente, em disponibilidade, da Escola. Militar 
do Estado do Rio G1•a.nde do Sul ; 

3a. discussão- do projecto n. 217, de 1900, 
autorizando o Podur Executivo n. abrir ao 
Ministerio da Marinha, o m•edito especial de 
11 :7130$; para pagamento do. soldo ao vice
almirante Ai·thur Jaceguay, l'ever-tido ao 
quadro elfeccivo da armada ; . · · · . 

1 a. discussão do prlljecto :n. n A; de 1901' 
autorizando o Poder· Executivo a abrir um 
credito da: quantia. de 2:638$045 ao Minrsterio 
da Fazenda, para pagrmemo de forrag·ens, 
agua e ~bj~ctos de exp~tlie11te fornecidos pela 

Companhia das Aguas . de Maceió e outros, 
pJr conta do Ministerio da Guerra, dúranta 
os exercícios de 1894, l89G, 1891 e 1898; 

4a discmsão do projecto n. 62 A, de 1901, 
alterando a classe la. n. 1 das tarifas das 
Alfandegas; 

Díscusssão unica do projecto n. 18 A, de 
1901, retativo á emenda substitutiva, do 
Senado, á proposição da Carnal'<~ dos Depu
tados, que autoriza o Po(}ot• Executivo a. 
a7n·ir ao Ministerio da Marinha o credito 
necessario para pagamento do premio que -
compete ao profesror substituto da Escola. 
naval capitão-tenente Dr. Narciso do Prado 
Canalhu, pela obr·a-Lições de Balistica; 

Discussão unica do projecto n. 130, de· 
1901, relativo á emenda do Senado ao 
p1·ojecto n. 19:3, de 1899, que autoriza o Po
der Executivo a . reintegrar no serviço 
activo da Armada, no posto effectivo de ca
pitão de f1•aga ta, e Classificação no quadt•o · 
especial do corpo decente, o capitão de fra
ga graduado Francisco Augusto de Paiva 
Bueno Brandão ; 

3a diSCt).SSãO do projecto n. 264, de 1900, 
autol'iza.nclo o Governo a prorogar o pr'azo 
concedido á Sociedade Montepio Geral de Eco
nomia. dos Servidores do Estado para. inde
mnizar o Thesouró Federal da quantia _de 
que lhe é devedora, até que essa instituição 
l'egul<~rize sua sit::ação, podendo me.;mo rea 
leval-a do -.pagamento da importancia em· 
que ficou_alcançada no anno. de 1899; . 

3a. discussão do projecto n. -231 A, de 1900,. 
elevamlo a 16 o numero de engenheiros · 
chefes de districto, na Directoria Geral dos 
\Telegt•aphos, no excretei o ele I 90 I; ··· · 

2a. discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Po(ler Executivo a abrir ao 
Ministerio da JustiÇa e Negocias Interiores 
o -erec!Ho ext;r•aordinar•io de 2:627$800, para.. 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de 
Aral.ljo, viuva do juiz de direito em disponi
bilidade, bacharel Lindolpho HisbeUo Corrêa. 
do Al'<tujo; . 

1 a· diScussão do projecto n. 304, de 1893, 
autu1•izu.ndo o Governo a applicar em favor 
de D. Maria Adelaide :Antunes de ·A breu e 
outra, parentes consaguineas ffe Fr. Satur
nino de Santa Clara Antunes de Abl'<m, pro
fessor aposentado do Gymnasio Nacional, já. 
fatlecido, a disposição do.·art. 27, hypothese 
7e. do reaulamento que baixou com o decreto 
n. 942A, de 31 de outubro de 1890; 

3a discussão do projecto< n. 103, de 1901; 
marm1.ndo os casos e a fórma da revisão das 
condemnacões. . 

Lev:a.nta-se a sessão ás 6 horas e lO mi-., 
nutos da tarde. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:33- Página 1 de 43 

li)2 

7la. SESSÃO EM: 10 DE AGOSTO DE 1901 e por meus illnstrcs collogas de 1)ancada, foi 
discuti(lo no <1nno proximo :findo. 

P1·e_sidencia dos Srs. Salyro Dias (2o 'I)Íce-prc- Ma,~ })Jl' isso qnn o Jo1·nal elo Com1J'Ie1·cio de 
. .sulente), Cm·los ele JYovaes (f o secrcta1·io ), hoje, em 8'JU :primeiro artigo das Pttblicuções a 

Saty1·o Dias (2° 'Vice-presidente), Carlos de pedido tra,ta do mesmo a,ssumpto, que é o 
Nm.w.es (lo secrelm-io) · referente a factos occoridos na, Delegacia 

FiscnJ na Caixa. Bconomica de Pbrnf.Lmbuco, 
Ao meio dia peococlc-sn ;t chn,matht, a que ostabelcccndo uma, ligaçã.o insidiosa entre 

responrlem os Srs. Sat:)'l'o Dias, Cal'los ele esses fa,e.tos c n, a,ttitude actuaJ da l..len\3me
Nov-acs, Angelo Noto, Agapito dos Santos, rit(l, 1Jancada, a que t:mho a llorlÍ•a de pm'ten
Lnlz Gualbel'to, Gabr'iel Salgado, Rodrigues eer, venho ct tl'ilJuna l'Osta,belccer a, vorda,dc 
Femanllos, José Euzcbio, C!wistino cruz, de todo o occorricló, vcrtlade proposit:~lmentc 
Gt1odelha Mouriio, Al~izi:) de Abreu, Rn.y- n.dultcradu, n:t alludi<la, publicação. 
mundo Arthur, NoguoU'tt Acciolv, Frn.ncisco A mim diz mais particuhtrmcnte respeito 
Sá, Frederico Borges, Sergio Saboya, Gon- o meneionado artigo, l)Ql' issJ que fui cu 
Çttlo Souto, Tn,varcs ele L):Ta, Pe1'oirn, .Reis, quem no anno JKtssaclo di,:cutin com mais 
Trindade, Ermil'io Coutinho, Celso dn Souza. extensão c domoea, os fi1ctos .mencionados. 
Bt'icio FH!to, Esrner::Lltllno B:u1tleira, .TuLlo tl<~ Polo modo por que vem redigida, aquoUa 
Mello, Atronso Coslict, Jusú Dtmrte-, Jovininno pulJUcação, pela primazia da ordem da col
do C<tL'ntllw, Rodrigues Dorl:t, SoaJm~, Tosta, locn,ção, l)Olo énhiadoso inlerlinhado e pelo . 

. Felix Ga,spa,r, Manoel Ca,ota,no, Eugenio Tou- cspit'ito que a inspit'a, ftc:1-se logo convon
rinho, Vergne de "\.1Jl'cu, Alves Bai~bos,t. Gal- cido (lUB essa publicttçã,o ~do todo e intliscuti'
tlino Lorcto, Hm•cditt de Sii,, HonritlUC Lagdon, velmontc officiltl. 
Augusto de Vasconcellos, Deoclcciano 1lo U~r SR. Di·:PUTAno-Apoiado. 
Souza, Nilo Pm:.anha, Alves üo Btitn. M:H·-
tins Teixeira, Oliveira Fig-ueiredo, Thoophilo u ~n.. D1~o BUENO-V. Ex.. não pó:lu aflll'-
O~~oni, João Luiz, Ildefonso Alvim, Espcri- mae isto. · 
diao, Aúalberto FC1'1'<1Z, Leonel Filho, No- 0 SR. Al~FONSO COSTA-E' a,rtigo pU.go p3la 
éesio Tavares, Homiqne Sétlles, Carlos O&- vel'b:t secrot<t da. policht. · 
ii~ni, Manoel Fulgencio, ·Nogueira Juniol', o sn..Es:IIJm.At.niNO BANDEm.A _Sr. Pre
Lmdolpho Caetano, Rodolpho hüxão, Padua sidentc, é nm Dcput::tdo ela, opposição quem 
Rezende, Gustavo Godoy, Fernantto Prostos cstitt f<tlln.ndo c quem pode aos rcprasont<wto~ 
Domingucs de Castro, Dino Bueno, 'Olivcir~ dn, ma.ioria. a catma, que devem ·ce,• os defen~ 
Braga, Va,lois dó Castro, Cosb Juniot•, Bneno sares ílo Govel'no. 
ele Andrada,, Adolpho Gordo, Ca.J;.tdo, Aze-
vedo :Marques, Tcix~ira, Bri1ntlKD; 1vlanool O Sn.. Brucro Frr.no d<l um apn,rto. 
Alvos, Lmncnlw. Lins, P;wh~ Ramo;;;, Ft•u,n- o sa. Es;)IJmAunxo DANDElltA-PJço <t 
cisco Tolentino, Mtli'Çal Escolxn' o Gtwm<tno meus collog.:ts ·quo mo não doem apartes, 
Htls~locllcr. · pois não desejo demorar-me mt tribuua., nom 
· 'Abre-so n. sessão. tlesvirtr a. attenção da, Ca.ma1·a. 

·· O Sn,. DINO BU!mo-V. Ex. pó•le clcfend<w
. E' llda o sem dchato appt•ovn.d;t a acti1 lltt 80 som attl'ibnir a!.!'L_•_·t•ossão ao Gov01,110, 

sessão antccedonto. ~·· 

ORDEM DO DI/~ 

O S1". Esnlet'aldlno Bandeh'"n 
-.Poro l1 paln,yra, pnrv. mua oxplicttç{ío pe.3-
soal. · . 

· 'O Sr•. Pt"esidente-Tcm a palavra 

• O Sn.. ESMEltALDINO BANDEIRA (11cwa o 
81·. Dino Bueno)-Ainda hem quo é V. Ex. 
quom primeiro us;t da p.davm aggl'OS:.ião, 
com refm•oncia, <.~ pnblicação officia;l a que 
me e.;;tou rcfel'indo. Peço portanto, calmLt c 
;tttcngão o lembro n Jnou;; opp:Jsitores qlio 
llojo mesmo, em Constantinopla,, se permitto 
uma linguagljm fl•anc~~ em rola.ç'ão aos depo
sitarias do podol' publico. 

No ·meio do injurias que não me attingom 
e de tqmtlroijos que nem siquot' mo tocu.m ás 

. O Sr. Esn1eraldino l3andeil•a vestes, teat:~ o rcfot'itto Mtigo do J01·nal elo 
(1'am uma explicaçlfo pessoal) -Sr. Prosi-. Commercio dos tlest'c.Llqucs occorddo:3 no unno 

, ·dente, serei breve, muito breve, no que p lSSado na Dclog<~ci:t Fisc<tl o na c~tixa Eco-. 
· tenl1o a dizcr,,pois ni1o desejo de rormtt.al- nomiea de Poi·nmuhnco, <~t!iJ'lhuintlo a au
gumu, dclonga,p os trabt~lhos dn, IH'imcira. tol'iu, dossos crimes aos mons :unigo:l no Es
parte desta sossào. · t •,do, c o l'OIUIJimcnto pnlltico do minlm b[!,n-

0 Cl~tc me· traz ;t teilmna fi n,ssumpto ,j<t c<tdtt com o Govnrno <L 8olid.arlnüade com o3 
conheCido desti1 Camaru;;-l)Orqnanto, por mim i.n1})licauos m~q_uoUos dosf,ürpics" . · 

o nobre Doputado. · -. 
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Ouçam ainda uiua vez a CamiLra c o paiz 
quanto de indigno e de calumnloso 111 em 
ta~l:i . all@gaçõc$. . 

cura.dor da RepulJlica, emPerna.mlmco, o Sr. 
Santos Moreira, não seria mais demittHo c 
q_uc isto cr::t uma qtte jtão morta. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Aqui tem 
V. Ex., Sr. Presidente, a vcrlhtde :;obr..e o 
desfã.lquc da Delegacia Fllcal em Pernam
buco. 

b SR. DINo BuEN'o-Peçó a palavra. 

Com relação ao üe::;falquc verificado no 
anno findo na. Delegacia. Fiscal de meu Es
tado.:. sabem os meus collegas que n, rccla'
maçao que eu e meus c:H!tp:tnheiros fizemos 
nesta Casa foi cont1'a o açodrnilento o contra 
a protenção das formuUd~tdc :;; do processo 
fiscal com que o Govorn() matid,tra. peocedci' O SR. EsJrlmALDINo BANDJ~IRA-Como re-
seus delegados emPernambuco. · sponsavel por es'(e delicto, foi pronunciátlo e 

Dissemos e repetimos U) i11odo niais for- julgado o verda.dcir0 . ~riminoso, que j:.i.mais · 
mà.l e mais reitora.do que do fórn1a. algmmt pqi't.cnceu ;t p Jlir.i.ca rcpubUcana (te rneu Es,;. 
queríamos a impunidMlc de quem f,Jsso rmtl- tado. 
Inente criinJnoso ; mas que se não atropelas- Estava, poi;;;, intcieamcntc moda p::~.ra o 
sem os termos do lH'oces~o c senão invaAisse Governo da Repubtica a questão que acabo 
a CSl)hera do acção do Poder Judicial'io. do expJr, e o cx-Mintstro da Jn:~tiça, por mais 

Bem comprchcndiamos, Sr. Prasidente, oü de um<~ vez, havia declarado que, apezar 
~meus dignos comp<i.nheiros;que todo aq_nellc· das exigencia::: CLUe llíe eram foi tas por al
açoda.mento eatropello era porque se acre- guem, nã.o demittiria do c.u·go de procUl'adot' 
di ta. v a Mhar-so implicado no dito desfalque seccional o Sr. San tJs Moreit·a.. • 
o ex-thesoúreiro da. Deleg110ia Fiscal, genro O Sr. Epitacio Pessôa conhecia bem a 
~o honrado governador de Perlll1inbuco, e questão ; sabia perfeitamente que nenhuma 
porque se suppunlm ou se ihsinua.va sermos parte tivera no desfalque o cx-thesom•eiro e 
Ca}lH.Zcs de ihzer politimt <~o lado ele crimi- declarava que, mtbendo a. demissão do . ex
nosos. procurà.dor a, seu ministerio, elle ntio lh'à 
· Pois hem, o executiYo fi ::~ cn.l e proccs;:;o da.1'ia. . 

erimetivera.m sen curso e no fim do l?Ouco Algum tempo depois murlou, ent1•otn.nto, 
tempo, ttqüeltes, que nós dizíamos não ter do opinião o ex--Ministro tb Justiça. 
!esponsabilidctde algum~1. no desfalque e no E saho a Cmnara por quo? Eu vou dizei-o 
crime, forn,m as~im julgados na. Ja o na2·• e. se dignet!.e óuvil·-me com attonçã.o. (P1·o .. 
insta.ncin.s lht JustiÇa Federal. (ttndo silencio.) 

E é peeci~o qu.ea Ca.múa. recordo que o Tondo o Sr. P1•csidcnto da Ropublica., pro-
juiz federal, na. secção de Pel'nambuCt>, é ó positalmcnb ou n:to,adtlin.do, creio q.uo pm•a. 
Si'. Dr. Antonio de. Almeida. Olinda C:LVal- !9 de outubt•o tlo :Lnno pr~ssado, sua. Yin.gom 
canto, magis1;rn.do honr[l.do o independente o c.L RepulJlica Argentina, aconteceu l!IIO n 
que não purtenco :1 grupD 1ulitico tio especic pos;.;e do novo g;wm•nadOL' eleito dn. P;u•a.~ 
algailla. (AJ)oiados.) hybtt se iiinlla do l'oaliuw na intnrinidu.rlo tlo 
~é precLm quo a Camri.t•a. saiba, que a i:Ol1· St•. Vlce·Pt•osidont<Hla Ropnblict\. 

tença. desse illu8tro juiz, j;t no pl'ocesso cri- Isto postJ, o ex-Ministro <la Justi<:a. P!'O· 
mina.l, j<L no executivo fiscal, f<~ i canfit•- cm·ou o Ex:n1. Sr. Dr. Rost\ c Silnt o pcdm~ 
mada po1• deci~ã.n ulíü.nimc tlo Sniwomo lho o seguinte, attondn. a C<tmtl.L'lt: flliO 
Tribuna.! da Unii'í.o , quo julgou iscitttis de obtive :so tlo sou ~~migo Doputttdo doson~ha.r
toda rcspon,;n.bilidado civil . c 1>omü o genro gadul' 1'l'indado o cunchavo tlo assunm· o 
do governador de Pernambuco, o o delegado governo rütctuellt1 l~~Jta.do o novo govet'rtttdol', 
fisc:.ü Dr. Pm•cira do Carmo, jnsü~monte pn.ra que este, depois do empossado, .P:tsa::~so 
a.quollcs em fnvor de cuja pl'obidn.do nos o mosmo governo ao col'rollglonarn delle 
haviamod baticb nesta. Ganiam. (Silet,cio. Sr. Epitn.cio, que não havia. sido vencedor no 

. Pàusa .) . pleito cleitol'al, c cJm protc1~içã.o do legitimo 
E', pois, um caso julgado p3lo n'iais ele- govet•nadoi•-o Sl'. José Pcregdno. 

vado tribunal jutlicittrio da !te publica, es8e Pal'a. logo compl'chondea . o honrado Sl' • . 
do desfalque da Del~)gacia Fi·lcal em Pernam- Vico-Presidentc da .. Rcpnblicu; qttc o que H~o ·. 
buco. (ilfuito bem. A:poiados.) . · pedia o ex-Ministro dtt Justiça oru. nada. mau 

Mas antes. mesmo dtL uHima· palavra tb. na.dn. mcn:)S que uma dc11osiçiio disfa.yç,a(ltt. 
justiç1a, já. o iUustre learJ.er çht mn.iorilt desta Nt1gou ,so, pois, em aiJsJluto ft stttlslazor o 
Ca.mara, o Sr. Dino Bueno, havia docltwa.rlo podido do St•. Epif.ttcio, cmbJl'a llt'o dccla
ao meu llOlll'i:~do colleg<l. tio bancada., o Sr. rasse com a dolicadoztt que só em ter . os 
Bricio FH!io, ClllO aquello caso de Pol'nam- ltomens de fino -~r .:tt,o c ·11na. O(Lucação. 
bnco Ol'<t ·uma. quc::~tã.o morti.t pa.ra o Go- Rosalvou o ex-MinhJI;rJ tL~ .Justiça o do:;. 
vorno. apontamento quo llw cn.us:wtt aqnclht nega. 
· O Sn .. Bu.rcro Frr.no-Apoittd.o ; (l voeu.u.dc. ·(;iva i'cn•mal. o pJ1'o!l1p!íoeht do honra.do St•. 
0 Sr. Dino" Bueno mo declarou que o pro..;. Vico-Pl•osidcnto tli.t Rcpublic;t, gnal'dand0 

Cnmnm V. IV 20 
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para melhores tempos uma desforra com-
pleta e C<tbal. · 

Intercorrentemente descobriu-se a existen-
ciã de um desfalque da impt>rtantissima 
_quantia de 2.0JO:OOO$ ao Caixa Economica 
de Pern·ambuco, de cujo conselho :tiiscaJ é 

_ p1•esidente o Sr. José BaJthar sogro do actua.l 
·governador do Parâ.-St• ... AuguJto Monte
negro. 

Ora, nes,:;a repartição federal, o partido 
republicano de Pernambuco não tem um só 

·amigá político, um só çoreeligionario. 
_ Pois bem, foi justamente essa occasião que 

o Sr. Epitaciu Pessôa escolheu p:.wa süa in~ 
justifi.ca;vel e pequenina ving<.mça. 

Procurando o Exm. Sr. Dr. Rosa e Silva, 
j{t então fórn. da administra.ção da Republica, 
declarou-lhe que,em nome do govemo L-lhe 
pedir um substituto para o procura.dor sec-

. --- ciõnaL o Sr. Santos MOI'eira, cuja perma
. nencia fio cargo era. considerada um obice á 
.' - boa mn.rcb~ do processo para a puniç•ão dos 
: : responsavms por essa novo desfa,ltllH1. 
:-~ Negou..,se ainda o illustre Vice-Presidente 

.. da Republica a n.ttonder a mais esse pedido 
' do St•. Epitaciv, -dec1aramlo-lhe, mais ou 
;~. ::o. menos, que não julgava o Sr. S:.mtos Moreira. 
!:) " _capaz de deixar d.e cumprir o seu dever como 
· _ procurador seccional e que, no ct~so de de
_,. ·_ missfi.o, não indicaria amigo algum para ser 

nomeado. · · 
Retirou-se o 81•. Epit:1.cio, pí•omettendo 

ainda voltar á. casa do Exm. Sr. Dt·. Rosa e 
Silva para com elle tratar mais uma vez do 
assumpto e não só nunca mais vol-tou, como 
demittiu logo em seguida o Sr. Santos Mo-
reira. .-

A prova de que não houve nes:'la dom.issão 
a ]n•eoccnpil.ção flo interesse publico po1• 
parte do Govol'ilo, <í que, no momonto se 
oiferecia ao illustre Vi co-P ro,iden to a su bsti
tui<,:,ão do procmodor dGmittido pot• um 
outro amigo que ollo indicasso. 

Ora, (j clat•o <1 ue, sl n. política pet•mtm bn· 
cana fizesse quostiio de lognt•ns ou tivesse o 
objectivo do encampal' ct•ime•l, ha.vel'ÜL ac
ceita.do a p1•opost:~, pois pa.rn. obl;or esso re
sultado ta.nm importava que lbsse procurador 
l,lffi ou outro amigo. (Apoiado, muito bern.) 

. '~ · , ~!ltretanto, Sr. Presidente, at~ .ho,je não 
· . fo1 Julgado um só dos respon:save1s pelo des
·:: _ falque de 2.000:000$ na Cc.tixa Economictt de 
' · Pe1•nambuco, apezn.r de não SOl' l108SO cvl'l'e· 
~-. · ligionario o actual p1·ocurador da Republica, 

Cai~a Economica. sobe á cifrade 2.000.000$; 
e_ na.o obstante ser outro o procurador sec
cwnal e apezar de ser o sogro do Sr. Monte
negro o presidente do con::;elho ·fiscal, até 
hoje não foi julgado um só dos criminosos.! 
(Silencio.) 

Sr. ·Presidente, a verdade é que a politica. 
republicana de Pernambuco em materia <le 
honestidade e · em tudo mais póde servir de 
p1odelo e - nós desta hanca.da, esta:emos 
pl·omptos a discutir nesta Camara tudo 
quanto o Governo entender e quízer sobre a 
no::>sa politica. . · 

Lamento, porém, e lamento sinceramente 
que o Governo em vez de incumuir a qual
quer dos honrados Deputados, nesta Camara, 
a tarefa. de sua defe-~a, a sustentação de sm~s 
allegações, p :•.gúe por muito alto 1n•eço a 
pennas mercenar-ias as calumnia.::; e as inju
rias que são diariamente as::>acadas nM co
lumna:'l do Jornal do Oormne1·cio <.t politica 
de Pm·namhuco. 

Esse procediment:> seria mais digno para o 
Governo e livraria o; contribuintes tle mais 
uma extorâio. ' 

Eu e meull companheiros de bancada esta
moa todos promptos pr~ra. a discussão. (Muito 
bem, muito bem. 0 Ol'ador C 111 -t~ito Clt?njl'ri
mentado.) . • 

O Sr. Ulno Bueno (pa1·a uma e.cc
plicaçao pessoat)- E' vcrdadeü·amont~. Sr, 
Presidente, uma explicação pessoal quo me 
traz á. tribuna.. V. Ex. viu como o nobt'L' 
Deputauo por Pernambuco, cujo 11omo do· 
cllno com a devida venin., o meu nobre 
amigo o S1·. B1•icio I•'ilho, com ro!'orencia 
pessoal chamou-me a occupar a attençiío da 
Ca.mara. a pt•oposito ela tlomissã.o quo o Go
vemo deu ao procura.dot• secciomll do Pm·· 
namhuco, o St•. Dt•. Santos Mo1•eü•a. 

Eu niíu podia, SJ•. Prosidcuto, tu r ntflrmado 
ao nobre lJe]mttHLo pot• Porna.mbuco como 
S. Ex. disse... . 

0 Sn. BIUCIO ~.,ILIIO-Aliirmou. 
O_ Srt. DINO BuENO- ••• que o procurador 

soceional de Pcrnanibuco não seria mais · 
demittido • 

0 SR. BRICIO FILHO-Que disso então. ~ 
O Sn. DrNo BVJ~No-V. Ex. tenha paciencia 

e a lJOndade de ouvir-me. 
O Sn. Bn.rcro Fu,!ro-Pois não·. . naquello Esta;do,c continua.!' como presidente 

> do conselho fisc:.Ll dac1uolla repartif;ão o O SH .. DINO BUENO -Eu não podia ter 
,. 81•. José Ba.ltluw. sogro do governP.dor do feito semelhante affit·mação,e dizendo-o agora 
. . Pa1•ú. ! (Sensaç(to.) ·_ á. Camara,, em face do nobre Deputado, nem 
·, :·· Ao passo que o desfa.lquo da Delogo.cia por üso venho pôr· em duviàa a inteirezt~ 
_:·: .-Fisc.al attingia. á. cif'm do IU4:000.$, o, com o ou a sinceridade com que S. Ex. m'P, attri· 
·:_' Sr. Santos Moreira, i'oram. pro~essn.do:-~ c jul- buiu, pois é perfeitamente cla1•o que pode~ 

·- -- gados todos os rosponsavms; o desfalque tla • ria ter havido qualquer mal entendido 
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entre nós. V. Ex. e a Cama.ra. devem estar O SR. DINo BuENo- Desejavn referir~me 
lei11brados da questão aqui levantada o v.nno á necessidade que teve o Se. Ministro da 
passa.do, creio que no mez de junho, <'· pro- Fazenda de fazer essa consulta ao Sr. Mi
posito d? d~sf.Lique de 294:000$, havido na nistro da Justiça (apartes), para demonstrar · 
Delegacm-FJscal em Pernambuco. Depois do o ombaraço em qlW elle se achava, nesse 
inquerito feito por pessoa competente e caso, para devidamente defender os inte
fnnccionario de confianç11 do Sr. Ministro l'esses da t'u.zenda publica., e foi sómente de
do. Fazenda, foram os papeis rcmettidos ao pois da resposta do_ Ministro da Justiça que 
procurador seccional, p :},ra vir com a denun- a denuncia foi apresentada . e os papeis ti-
cia.. contra os responsa.veis. O procurador en- v eram o seu process:) regular. · 
tendeu que não devia processar os responsa- Nessa occasião, Sr. P1•e.-ddente, é ve1•dade, 
veis, ou pelo menus que não devia. receber e pelos nobi·es Deputados por Pernambuco 
taes · pa.peis que lhe eram remettidos pelo fui informado, que se tratou de fazer a 
funccionario de fazenda..l que alli em com- substituição do procurador seccional; desde, 
mü:;são especii1l representwa. a pessoa do porém, .que a ·denuncia foi apresentada. e 
Ministro. que o processo ,estava seguindo o curso de-

O Dia1·io Officio.l publicou nessa occasião.à terminado pela lei, lembro-me de que, na 
consulhfeita pelo Ministro da Fazend:~ ;·.o Mi- c:mfiança dt~ intimidade, disse ao Sl'. 
nistro da. Justiçn. sobre si o procuNdor sec- Deputado Bricio Filho que estava informado 
oional não estava adstrict,o ao cum.Primento de que. não se cogitavu. mais de s~melhante 
de seus devel'es funccionaes, qu:mdo p:•.peis substituição. 
publicus lhes fo:ssem remettidos pelo Minis- Isso. é cousa multo diversa do que o 
terio da. Fazendtt, ou po1• funccion<~rios, que, nobre Deputado me attribue, i::;to é, que o 
de .ordem llelle, pro~efl~Ssem, accrescent<m- procurador seccional de Pernambuco não 
tlo que, em ca.so negativo, teril~ do promo- seria mais demittido. 
ver, no intel'esse ua f'nzenlla publica, tleante ·A demissão, Sr. Presidente, desse pro- _ 
do Sr. Presidente da Republica e do Con- curador foi dada em janeiro ou fevereiro 
grosso, o resta.beleciment'Y dos antigos pt·o- elo corrente anno, muito depois do facto a 
cUl'adores fiscaes. E o Sr. Ministro da Jus- que tenho alludido; mas, sem duvida, algum 
tiça respondeu, tambem por a.visJ, que os motivo novo influiu no animo do Govm·no 
procuradores seccionaes, para esse caso, fica-\ para assim proceder. pois que só então 
ra.m substituindo pert'oi ta.mente os antigos elle teve e~n mãos todos os papeis relativos 
procuradores fiscaos. pelo que o Ministro da ao pl'ocesso, . pelos quaes bem poderia aqtii
Fa.zend<~, ou sou representtmto, devia se en- latar o procedimento do procuraLlor sec-
tomlel' directamente.com o pt•ocm·ador scc- cional em todo esse negocio ; sem duvida. 
cional do Recife, I'emettóndo-lhe os pa.pois <dguma, motivo novo sobl'eveiu e esse deter•. 
pat•a o procedimento devido. minou a dcmis.~ão do funccionario. 

O SR. Es~mRAT,DINO B.4NDEIRA- Dü um UMA vo'L.-.-V .Ex. aítlrmou que não se co5i· 
apa1•te. ta.vt~ míü~ de demissão. 

O SR. DrNo BuENO- J~m Tista llissJ, fo- O Sn .. DINO BUEllio-Nos tm•mos quo ncrtbo 
ram de novo os papeis l'Pmettidos ao pro- de oxpontlor. . 
cm·aclor seccional <lo Po~·mnnbuc :•, ql'~l, do V. gx. bom vê quo eu pt•ocisava. dar á. 
ortlom do Sr. Ministro tltt Fa.zon!l<t, ap1•oson- Camat•a. esta explicação pessoal ; eu não po .. 
tou a denuncia. U.'J juiz cornpotente, doria ter feito a. aUlrlllação ca.tegol'ica a 

Teve a. dequnci<t o seu curso l'cgulaJ', o qno alludiu o nobre Deputado. 
]1olo juiz foi atin .l ,jul~tttlo impt•ocedento, o sa. Es11mRALDINO BANDEIRA-Não quero 
como diss:l o nob1•e Deputado PJl' Porntun- onerar nos grãos do compa1•ação dessa affir• 
buco que mo preced.en immocliatamente na mação, de maior categoria ou menor cate· 
triburm. goria.. 

O SR. EsMERALDINO BANDEIRA-Não posso o sa. DrNo BuENo- Quanto á. explicação 
deixar de inter·romper V. Ex. diíendo dada pulo nobre Deputado que agora mesmo 
que a .memoria o trahe na exposição. Nem o me honra com o seu apat·te, deClaro, com a 
procurador deixou do accoitar os papeis, devida veni~, quü nã.o. pude comprohendol-a 
nem de cumprir o seu dever ; apenas por me parecer contrn.uit!toria. S. Ex. prin
não queria capiGulai' o delicto no artigo em cipiou attribuindo u. demissão dada ao pt·o
que manda.va dizer o Sr. Ministro da Fa- curador seccional á ving.mça exercida pelo 
zenda pelo St•. Jansen Müller. Sl'. Ministt·o dtt Justiça. contra o · Sr. Vice-

O SR. DINO BuE~o -Isto ó secundaria. Presidente da Republica ..• 
0 SR. ES!IIERAI,DINO BANDEIRA- Secun- 0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- Não mO· 

da1•io, como .~ t faça role~brar dados de logíca. 
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' O SR. DrNo BUENO -... e continuou--de-! por mq,do algnm consentissem em quo o Go" 
clart~ndo q_ue o Sr. lVlinistro da Justiç:L de verno do E:-Jütdn fosse substituido m~sri1o 
entã.o pedil'a ao Sr. Vice-Presidente da, Re- legitimament3. (Ha clive1·sos apa1·tes.) -
publica a. indicação d<\ pessoa, que devesse Não me incommoda.m os apart:1s, cJm 
substituir o demittido. V. Ex. uem vê que que S:)U honrado; mas os nobres Deputados 
estas· duas affirmações se contt•atlizom bem comprohenclom que clles lcvn.rão o 

O SR. EsMEitAT~DINO BANDJmtA _Como se meu discurso a uma.extensão quo não doscjo 
. contradizem ? e quo nã.o devo dar-lhe nos estreitos Hmitcs 

0 SR. DINO BUENO- Siel'a uma vingança, 
pai'cce que o Sr. Ministl'O da Justiça nã.o 
clevera quer0r nomear> quem oSr. Vice-Pre
sidente da Rcpublica indicasse. 
· O SR.. EsMERALDINO BAN.QEIRA-Essa de
élarttçã.o de V. Ex. é muito innocente! 
. 0 SR.. DINO BUENO-Não lül. ele' ser hnto. 
como parece a V. Ex. . · 

Tenho tambom necess'idn.de, Sr. Presi-
. dente, de considera1• a cctusa a que o nnbi·e 
Deputado·· att!'lbne a, allcgnch Yinga.nça do 
Sr. Minist:·o ela, J,n-stíç"' de então, o hon1'ado 
Sr. Dr. Epittcio Pessoa, contra o Sr. Vicc
Pl'esitlento da Repubtic:t. Contestei, qtnnrlo 
S. Ex. fnJlava sobre o cn.so <lo govel'no do 
Estado da Pa.l'ahyl:la, c affinnei que não era 

· p:Jssi vol que o Sr. Dr. Epitacio Posso a se 
tives.3o entendido coni o Sr .. Vice-Presidente 
d<1 Ropnblica, qmmd.o em exel'cício interino, 
em ou1inbro do anno p;tssa.do, a,fim de sm· 
(htdo o gover·no do Estll,do .<t pesson, diverstt 
do govern;1dor, então nn passe do governo. 

Vozgs-Nós afürmamos n, exttctidão dease 
ilicto. · · 

,. '0 SR. DINO BUENÓ - Sr. Pr•csid.onte, os 
nobi·es Doputarlos podem :1_ttt·ibnil' a.o lwn
ro,do 81•. Dl'. Epitttcio Pessoa os defeitos quo 
quizcl'em, nunca, porem, podm·ão <~,ttl'ibnil'-: 
lhe cons:1 que o simples bom senso ropelle. 

O exerci cio do St'. V ice-Presidcn te d<1 
Republica era uma interinidade de poucos 

· dias, i;<mtos quant0s durasse a viagem do 
Sr. Presidente dit Republica ao Rio da Prata; 
o honrado Sr. Dr. Bpitacio Pessoa, entào 
membt•o do actual Governo, conhccedot' do 
programma pJlitico por elle adaptado e 
-praticado no que diz re.:;pJito aos governos 
dos Esta,clos, não pudera ter pretendido sc
Ínelhanto cousa, na intel'inidade, para, vel-a 
logo desfeita, na e1fecti vidad~ do Governo. 
( 0 Sn,. MOitEIRA Ar,VJ~S - Sl isto é falta 
de bom senso, o Sr. Epitacio Pessoa não tem 
~om senso, porque pra'ticon.esse acto. 
. o· SR. DINO BUENO.:.-Dema,is, Sr. Pre.si
<lente, ou posso ttfllt•m;u• ao nobre Deputado, 
GIU posso atnrmar á Cltmara que dovcm cx
i.stir· no Archívo d.a, Repa.rtíçã,o OcJ•:.tl <Jos 
TelcgraplJos, dcsp:whos exp:Jrlitlos pelo llon· 
r.ado Sr. Dr. Epii;a,cio Pos,:o:t a. homens llO· 
lítícos <lo g:.;t:~do da Pat•ahylm,, pollindo-lhes 
quo, de toda n, fól'm:t, emba,rnç:"xsem, quo 

de uma explicação. pessoal, prejudicando ou 
embaraçando o andamento l'egulae dos tra- · 
ba.lhos ela Ca,sa. 

0 SR.. ESMERALDINO BANDEIRA - E' a tal 
cousa. Pois eu occupei a attenção , dá Ca~n, 
durante mutto pouco tempo. · 

0 SR.. GERMANO HASSLOCIIER - 1\-Ías 
V. Ex. não teve apartes. 
·O SR. E:3~IERALDrNo BANDÉIR.A- Nã.o tive 

apartes? ! · 
O Sn.. DrNo Bl.nmo -Não quero retaliar ; 

ma,s a vc1·dade é que eu ostoil- dando uma,_ 
verdadeirt~ explicação pessoal. 

O nob11e Deputa,do penriitta que lhe diga
não usou du, palttvra, em explicação pessoal, 
sinão para, da tribuna da Camara, respon
der a um ~etigo publi ado na secção livre 
do Jornal do Co?nmercio. 

0 SR .. ESMER.ALDÍNO BANDEIRA--A propo
sito de uma quesGão ventilada aqui na ca~ 
mara. 

O $R.. DINo BuENo-Parece-me qilQ a rDs
posta .a_ publicações da imprensa só . deve. 
ser dada pela, imprensa, e ilão, a.qtii; da, 
tribuna. (Ha diversos àpjx;·tes.) . 

Eu dizia, Sr. Presideilte, qúe dcve1n exis
ti!', no n.rcl1ivo da, Repartição dos 'l'elogra:.. 
phos, despachos do então Ministt'o d.a .Justiça, 
em quo S. Ex. rccommendava, que por fôrma: 
a.lgum~t se fizesse uma substituição menos 
legitima no govm•rio do Estado. 

ü'Sa. LIMA Fu~rro-E' V(ml:vlc. 
0 SR. DINO BUJ~NO- Agradeço a contll'

mação do nobr·e Deputado J)Cla Parahyba, 
pois q ne se ti•â ta de i1egocios da. sua terra. 

St•. Presidente, o Ministro da Justiça, ilc· 
cresceu ta v a ainda nedses · telegt•ammns que·, · 
si porventura alghma viblencia fosse prati~ 
cada contra o governador' então em exer
cicio, o Governo dtt União não pode~·ia 
deixar de ordenar a immediata l'eposiç~ão do 
govm'nadot• 'que soifl'esse a; violencia.. _ 

O·SR. LIMA· Fn,nó- Apoiado ; cll.c.dizi:1 
qtie nilo sGr·ia solidal'io com o seu partido, 
com os seus amigos, si isso sJ verificasse. 

O SR.. Du'\o Bm~~o:-Eis :1 confi.I·maq?í.o do 
qnc :tcttho de (liZCl'_, feittt ·pelo nobr·o Depu-: 
tado JWI11 Par<~hylm. · . 

Vê, V. J~:x., St•. Pt•esidentc, que en podm 
porfni.ta.moni;o, Hem CJI~CJ'IW rlo::nnorccol' a pn,· 
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Ia.na do nobre Deputado por Pernr~,mbuco, tinha ouvido o orador precedente em reli· 
trazer <1 Cama.rit n <tflirmaçi?í.o que fiz, e gioso silenç,io. 
que, a esse proposito, intorcallei no discurso o SR. OoS'l'A JUNIOR- pgra tclegeamma 
de S. Ex. r está bem compeido. (Ilílm·idade.) 

Quando contestei - não é oxacto - não 0 SR. BRICIO FILHO_ E fietwá maior com 
quiz sinão dízer r1no S. Ex. esbva mal in- a coll.aboracão de v. Ex. (Hilaridacle.) 
íiJrma,qo. ·: - · Sr. Presidente, não me lncommodo com os 

O Sn.. Mo.ttmRA ALVES -Quem ostà mn.l apartes-quando discuto, até os desejo ; mas 
informatlo é V. Ex. a, responsabilidade do alongamento desta ex-

O Sn.. DINo BuENo-... llois os~o ütcto pôde plicação pessoal correrá pov conta de q\.1,em, 
~:cr comprovado, desde qno os origlnaes dos aparteal'. · -
despachos são guardados no m·chivo dos Sr. Presidente, j{t agora não temo ser cen· · 
Tolegr<1.phos. smado, porc1ue penso que os advorsarios das 

. . . . _ , explicações pes.;oaes, quando não são elles 
O SR. LIMA Fn • .:_w- Nem_V. E,x. polc ter que as dão, não quererão envolver· na cen-

mcdo de contestaçoes como esta. . sura 0 nobre e digno leader, que tambem 
.. O Sri. TR.INDADE-V. Ex. ·é que deve ter lançou mão desse recurso. 
medo, vendo .sm• exhibicla. cópia de§se tele- o SR. Dmo BUJ<:NO- vv. EEx. me obri-
gramma. (Ha otttJ·os apM·tes.) garam a isso. 

O Sn.. DINo BUENo-Sr. Presidente; tenho- o sa. Bmcro FJLI!O- E' como se vô uma 
me já desempenlmdo 'do fim que me trouxe boa medida, igualmente aproveitada 'pelos 
(t tl'ibuna, danclo as explicações r·0l~tiva- governistas. · · 
mente a'-' ca~o do procm·ador seccionttl de Approvaua a conducta dos ultimos, espero 
PernnmJJuco, do· governo do Esta.tlo da . Pn- que a minlw não mereça reprovaçã.o. (Tro
rahyk~ om defesa do cid<tdão quo com a, cam-se cli·ve1·sos apades.) · 
maior elev<t<;,ii.o exerceu_ <Üé Jm poucJ o 
cargn do Ministro da Jm:tk:~. . u~r Srt. Dm•u'f'Auo - O c-aso do Se. Di1;10 

Ni1.o tom<troi, 1)oi::;, mais tempo ;i, C;nnara, Bueno cru. strictamontc do explicação pos
P<•ra que olb l)OSStt· tl.osLle .i<\, lXtssar aos soal, de accortlo com o Regimento. 
tr•tbnlho·s da, Ol\!em do dia, qno at1~ aqui o SR. SEA.HRA-0 que digo é que o nollrc 
teCI~ sido tã.o prejudicados. (jl:[.úito vem . ) Deputado está fóra do Regimento. 

O_ ~r. I:h•icio Filh.o (para uma ex
plicaç!To péssoal)- Sr. Presidente, vou ser 
breve, muito breve. Estou resolvido sempre 
que uma explicação _possoal se torne ncces
saria, c faço votos rnra ·quo isso 'aconteça 
raramente; õstou r-osolvi<lo a. fawl-a em os
tylo :telegrapltico pa.ra. que nã.o posstt sor 
exaltn.do o zelo daquellcs qno so lemhl'<1l'itm 

·agora do pugn~l' pelo Rogim.cnto. . .. 
Não pL•ctcmlm occupar a trtbuna; hnutava.

mo a apartear· o <lisctu•so ·elo nobre leaclm· rla 
nmioria, o Sr. Dino Bueno. l~ digo o Si'. Di no 
Bueno, q uamlo mo refiro4 ao l~a':lc1·. da 
maioria., porq uo eu· como opposwwnlst<t, 
estou inv<trhtvol e impcrl;urbavelnlonLo l'O· 
solvido a considee<tr cmüo lemle1· du, nu~ioria, 
uriico c simplesmente o _SL'. Di no· Buono. 

O Sn.. DrNo Bui~No-Assim tom sido por 
immcrecid<t confiança da Oamar:t. -

O SR. EsMimALDINO BANDEIRA-Perdão; 
V. Ex. é sempre o digno laaclel' da Oamam. 

0 Sn.: BRICIO FILHO-Não pretendia, dttl' 
esta explicn.ção l_)essoal, não só ]_)or·quc en
teJi'dia que os ap!lrtt)S lmstwa.Ip, corno tall_l· 
bmn pof'<lllO rocerava que a-.mt~ha conducta 
pu{lessc. s:w malsinad;~ nosto r~Cl\'ll;o. 

O nol.Jrn laarlv1·, por{ím, podJU quo sua, ol'a
çiio nü.o fosf:U portu f'bad<t, ullogantlo tllW 

0 SR. BRICIO FILU0-0 , que eu digo é qtie 
nfLo csr.ou, pois o meti nome foi citado du
rante o debato e chalnn,do nominalm~nte, 
actuiostott. ~ 

O Srt. SgAl3RA..:...N[o foi tal. 
o Su .. Brúcro Fn.uo-Citado o meu nomo 

occnpo 11 tt•ibumt o Genho a palavra garan
i;iü •, pot• V. Ex. (cliri,r;inclo-se ao S1: .. saty1·o 
Dias) quo, eleito htt pouco, vao_presldl~clo _o::J 
nns.-:os 1it•ab;11ltos com moderaç<~.o c cr•ttct'lO, 
tloixanclo do larlo os que 1leranu.i. ultinuL ho1'tt 
par;L ;ts l'ücl<Ltnaçõos intornpostivgs. (Ap~,-
tes violentos cnt1·e os S1·s. Seabm e .llforewa 
Alves.) 

0 SR. PIU~SIDI~N'l'l~-Attouçào. QuO iH est<.~ 
-corn a ptdtt Vl'lt é o Sr. Depu tttllo Bl'icio 
Filho. 

O Sa. Bawro F.!Uio-Sr. Prosidonto, soro
nados o.'l animos, a.cnlmada. a sHuc1ção,vou 
dm· o motivo qun nio trouxe á 'tribuna, vou 
JH'ocm·ar concluir, porque o meu desejo é 
terminar. 

O nobre Deputado por S. Paulo dcclc:trou 
que liinhn, ·havido um mal e:s:tendido do 
minha pttrte e isto me obriga á pre.mnte 
explicn.çã.o, ))()l'que indica que alguma conver- ·· 
sa.\;·:'to houve entre nós. · 

O Sn. DrNo BugNo~Tocb pa.rtieular. 
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. 0 SR. BRICIO FILUO-V. Ex. não pediu re. 
serva; encarregou-me não só de communicar 
aos meus companheiros de bancJ.da, como 
até de participar ao eminente chefe do nos:;o 
partido que o procurador seccional de Per
nambuco absolutamente não seria mais de
mittido. 

S. Ex., não pediu 8('.gredo sobre u facto, 
não exigiu reserva sobre o acontecimento. 

Pensa S. Ex. tee defendido o ex-Ministi·o 
da Justiça quando aUega. que elle procurál'a 
o Sr. Vice-Pre::üdente da Repuhlica, pedindo 
q11e indicasse snccessor para o Sr. Santos 
Moreira, procurador secciona.l de Pernam· 
buco. 
_ Indicar, substituto para o digno funccio

nario, ser h'.. concorda.r com a sua d0mi:'.1:)ão. 
E depois emc1uanto ainda se instava pela 

indicação do substituto já a demissão estava 
lavrada. 

O facto 1;evelado pelo Sr. Esmeraldino Ban
deira, quanto á sucessão do Governo na Pa
rahyba, é inteiramente verdadeiro. 

0 SR. LIMA FILHO-Peço as provas. 

0 SR. BRICIO FILHO~Eu peço que prove 
que não é veridicCl. 
. Presidia a Parabyba o Sr. Gama, era vice
presidente o Sr. Joaquim Fernandes, correU· 
gionario do Sr. Trindade, então divorciado 

· da situação dominante. 
O Sr. Epitacio procurou o Sr. vice-presi· 

dente da Republic<t, nas proximidades da sua 
interinidade na presidencía, dentro da qual 
devia ter logar a successão do governo na- Pa· 

· ·rabyba. e propoz o seguinte : ·arranja-se uma 
bou. collocação para o Sr. Gam(l,, o Sr. Fer· 
nandes t0ma .;conta . <lo podet•, e, emvez de 

·passar o governo ao Sr. D_r. Peregrino, pas
s:.trá. ao Sr. ~h~s3a, meu amigo p)litico. 

Isto, dizia. elle, póde ser ol.J1iido, porque o 
Sr. Fernandes é Ml'religional'io (lo Sr. Trin
dade, seu amigo, por cujo intermorlio tudo 
póde ser arranjado. · 

O SR. Ln.:rA FILHO-V. Ex. deve prova.r o 
que affirma. 

0 Sn. BRICIO FILHO - 0 S1·. \tico·Pl'CSÍ
dénte da Republica, com ti, COl'l'Ccçã.o qne o 
caracteriza, com a lisül'<\. de cJnducta. que o 

- paiz todo ap1~ecia. e a.pplaude, com aquella. 
superiol'idade com que sempre })l'Ocede, de· 
clarou:-não posso fn.zer isso, não concono 

; .parn. uma es_poli<~ção de t<i.l natureza., não 
. posso consentil' na pratict\. de a c tos que at
tentam contra a fedel'll.\,ão. 

Os representantes da P<wahyha contesta~ 
r;tm esso facto, dizendo qne não se pons<wa 
na.quelle Estado em usut·p:u· o Podot•. Entl'o· 
tu.nto a Camm•a. te.:;ten1unhou, po1· occasirto 
da pu.ssrtgem do podei•, que ambos os gove1·
nadores telegrapha1•a.:m a esta C1~ma1•a, di· 

zendo que tinham assumido a goyerno do 
Estado. 

O S. J,Il\IA FILHo-O que tem este facto 
com o que V. Ex. está dizendo? 

0 SR. BRICIO FILHO-Eis ·o que se passou. 
Nada mais tenho a dizer _sobr~o assumpto. 
Chamado á tribuna, dei a explicação pes~ 

SO<tl reclamada pela necessidade de collocar 
as cousas em seus justos termos. 

Resta-me, ao concluir, citar a phrasacom 
que o digno leader procurou contra1•ül.r a _ 
minha affirmação de que S. Ex. me havla 
garantido que o Sr. Santos Moreira não 
seria mais demittido. . Affirmou S. Ex : 
« Não podia ter dito üto, ma.<l não duvido 
da veracidade de sua affirmativa.>Y 

0 SR. DINO BUENO~ Sinceridade de sua,. 
affirmativa. 

0 SR. BRICIO FILHO- As notas tachy
graphicas ahi estão em apoio do quo · 
avanço. · 

Acceito 81•. Presifiente, a segunda parte 
da declaração, porque não necessito da pri· 
me ira. (Muito bem ; 1nuito bem.. O o1·ado,. e 
cumprimentado' pelos setts collegas de ban- . 
cada.) 

O Sr. Liina Filho (para uma ex
plicaçcio pessoal) - Lamento ser forçado a 
vir :.t tribuna para apurar questões politjcas 
em que a illustl'e representação do · Estad_o
de Pernambuco tem procurado explorar, por 
todos os meios, já. não digo o esca.ndalo, mas· 
recurso5 para continuar a fazer opposição 
a o ex· Ministro da Justiça., opposição come
çada. quando ainda. não tinham bastante co
ra.gem para se ma;nifestarom directamente 
na opposição que agora levantam, e que até 
então ora preciso fazer por tabella ati
rando·se contt1a o Sr . . Ministro da JtlS
tiça, como outr'ora contra o Sr. Ministro 
da Fazenda. 

Não contesto o direito que tem a H~ 
lustre deputação do Estado do Pernam
buco em cri Gicàr cs actos do Governo 
e a boa ou mCL conducta dos seus auxi
liares; mas o que conte.;to, o que acho 
absolutamente injusto~ é que SS. EEx.J que
rendo ferir aQ dieoctamente responsavel,Ye· 
nham simultauea.mento .lo.nçar os dardos 
sobre terceira pessoa, que sabem não ter ne- · 
nbuma responsa.bilidade. -

Lanço um repto a SS. EEx. para que 
provem as affi.t'maçõos que acabam de fazer. 
En estava aqui quando se tratava do dat• 
posse aos <lous governadot•os eleitos d11 Pa
rahyl.Ja do Norto, e por muittLS. vezes fui con~ 
t'erencitw, como intcr'-!ssado, com o illustre 
ex-Ministro da Juséiça.. Cumpre-me agora 
dizer que S. Ex. rn~ respondeu sempre e in .. 
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variavelmente «O Governo da Republica está 
di::;posto areconhecer a assembléa do Estado 
que já legislou, cujas leis se acham em 
execução>) ; esta assembléa reconheceu o go
vernador Peregrino, consequentemente dar 
posse ao nosso governador seria desarazoa
do, minha intervenção indebita, e poderia 
motivar não só uma intervenção da parte 
do Governo Federal, como tamhem a nossa 
a,ttitude ser'ii1 muito diffi.cil e injus_tificavel. 

Em uma du.s conferencias que tive com o 
S1• •. Ministro da Justiça, eu lémbrei-lhe a 
conveniencia .de nosso candidato tomar 
posse, porque ainda poderíamos chegal' a um 
accordo sobre a política çlo Estado, e S. Ex. 
respondeu-que podiamos aconselhar ao St•. 
Dr. Tavares a tomar posse; mas uma posse 
pacifica, sem reácção, porque apsolutamente 
nem o Governo da Republica. interviria 
para ella, nem S. Ex.. como · Ministro o po
deria fazer. 

01•a, como, e porque o.nobre Deputado vem 
dizer que o ex-Ministro da Interior . foi 
pedir ao Sr .. Vice-P1•esidente da Republlca, 
quando em exercicio., que mandasse depor o 
-governado1• ~ V. Ex. não é capaz de provar 
o que affirmou. 

. 0 SR. BRICIO FILHo-Não disse isso. 

0 SR. LIMA FILHO-O S1•. Dr. Esmeraldino 
Bandeira o disse e V. Ex. o confirmou," 
(Apartes.) · · . . 

Ello nunca solicitou semelhante cousa do 
.Sr. Dr. Rosa, e Silva, e appello p.1ra S. Ex., 
que ê incapaz de atH1•mar edta inverdade, 
appello para o Sr. Vi~e-Presiden~e da Reptt
blica, a quem rendo smcero pt•elto, por'-l_ue 
conheço-o como capaz de a.ifirmar són~ente o 
que fór verdadeiro. Sim, Sr. Prcs1dente, 
não são delle es.ses recursos de opposiçã!J 
que não se harmonizam cJm sea caracter 
e -suas idêas politica!'l. Appello para S. Ex. 
· O St•. Deputado affi.rinou. o que não pro· 

vará. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIH.A - V. Ex. 
referiu-se á minha pessoa, aqui estou. 

0 Sn.. LIMA FILHO- V. Ex. disse que O 
Sr; Ministro da Justiça tinha ido a') Sr. Pre 
sidente da Republica pedir para, que elle 
mandasse depor o St•. Peregrino, afim de que 
foss() collocado outro no pJder, o que é uma 
inverdade. · 

O SR. ESMERALDINO BANDEIRA. - E' uma 
inverdade ?- Deixo a inverdade por conta elo 
S. Ex., mas o que dis::~e o a~t·mo é .que o 
St•. Epitacio procm•ou o Sr. V1ee-Pre.s1dente 
da Ropublica e pediu-lhe que c?nsegms.se dos 
amigos do Sr. Trindade que Q VICe·PL~e:ndente 
do Estado tomasse posse e depois pa::;sa::;se ~o 
cargo para um amigo de s. Ex. que nao 

tinha sido eleito. · ( H a outros apartes.~ 
Deixo ao . espírito da Camara o que ~ffirme1. 
só po1' gentileza o que aqui fica consignado. 
(lia outros apartes.) 

O SR. LIMA FILHO- .A.cceitando a palav:ra ., 
de v. Ex., de que não devo duvidar, admit-. 
tindo mesmo que o Sr. Epitacio procurasse o 
Sr. Vice-Pre . .;idente para que ellc interviesse 
no sentido da passagem do governo do Sr. 
Gama e Mello para o Sr. Joaquim Fernandes, 
amia-o do Sr. Trindade (apartes); admittindo 
e . .,ta

0

byp;)tbe.3e, V. Ex. ain~a vê nis!o um3t 
tentativa, que ignoro, de mtervençao am1~ 
gavel e nunca de uma deposição do gover· 
nador. . 

Pot• consequencia, não podia o nobre Depu-: 
tado, o Sr. Bricio Filho, tirar dahi a con
clusão forçada e injusta que tirou, 

O Sa- BRICIO FILHo-Tirei uma conclusão 
errada ~ Acceito, ·não tenho. duvida em en~ 
trar em accordo neste ponto. · 

0 Sa. LIMA FILHO-Então para que Y. Ex. 
e o Sr. Esmeraldino veem affi.rmar uma in•. 
justiça, desta ordem, quando, sob a minha pa
'lavra de Deputt\do e cidadão, ga~anto. e 
appello para o Sr. Trindade, que diga SI o 
S1•. Joaquim Fernandes foi ou não lembrado
por nós como um elemento de ordem para a 
pacificaÇão politica no Estado. 

0 SR. TRINDADE-Peço a palavra. 
0 SR. LIMA FILHO- Do que fica exposto 

não póde V. Ex .. concluir q~1e o Ministro da 
Justiça fosse perante o Pres1dente da . Repu· 
blica pedir que concorresse no $entido da 
entrada do Sr. Joaquim Fernandes, afim de 
dar posse, forçadamente, ao nosso candidato, 
ê um. absurdo do que, só como recurso de 
opposição systematica, se pôde utiliz_ar. 

Com-relação ao Sr. J;>r. Joaquim Fer.~~an
de.~, eu po1• duas ou tres vozes procure~ sott 
irmão.~ meu collega e amigo, para servir de 
vehiculo de conciliação pu li tica de todos os 
elementos dos diversos partidos que luc:ta-
vam. · · 

Nesta occasião foi lembrado o nome do Sr •. 
Trindade pelo irmão do Sr. Joaquim"Fer~, 
nandes, e eu declarei que isto não era em
banaço, desde que podíamos talvez entrar 
todos em ttecordo. · · 

Eis o que se deu commigo, o não Cl'eio. 
que o Sr. Ministro da, Justiça fosse pro· 
curar o Sr. Vice-Presidente da Repu
biica para pedir uma deposição de GovernO'. 

Affi1•mo o contrario. 
Não-sei poeque esta. febre de opposição e 

pará que trazer· como ~1·gurncnto affil.'m~
çõe~ desta ordem que podem ::;ómente ~erv1r · 
para crear prevenções contra os que as · 
fazem. (Apartes.) · · ··· 
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Ullr SR. DJ~PUTADO---Prova o despeito do 
Sr. 1'1inistro da Justiça. 

O Sa. LiliiA FIL!Io-VV. EEx. ainda fa
zem umn. injustiça,, porq_tw sabem qnc a. de
missão da.qucUe em1n~cgudo qnc VV .EE:s. de
fendem Dão foi dada. a podido do Ministro 
da ,Justiça, ainda <•ccusado quando já não se 
acha. no l)Oder . · 

Pa.ra qu::J e:-;ses recursos miscr<t-vcis de op
posição? 

VozBs-Oh! 
b SR. Barcro Frr.no -E si nós dissermos 

que misoravel é a phrase do ol'ador, V. Ex. 
fica. insultado~ -

O Sn.: LIMA. FrLHO-:-Eu applico a expressão 
mis~ravel a. recursos taes que não teem 
significação nem valor. 
. -Por que accUSlLl' quem não tem a respon

sabilidade do facto ? Accusom o Presidente 
da Republica, que foi quem quiz e fez ser 
de.mittido o funccionario. · 

O SR.. TRINDADB- Deem no cal)eça, não 
cleom no secretario. 

O Sn. LiliiA Frr.uo-Por que voem VV. E~}x. 
,jogar <~incht com o nome do cx-l\Jinistro do 
>I~terior 1 

· Era isto, Sr. Pr·esidentc, que precisavá 
dizer em 1'éSposta ao nobre Deputado, e 
mantenho de pé o meu repto para que 
S. Ex. prove as allegaçõos que fez aqui con
tra o ex-l\Iinistro da Justiça. 

.· Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
:cal'los Marccllino, Albuq11erque Serejo, Ar
tnm• Lemos, Antonio"Ba.stos, India do Brazil, 
Serzedello Corrêa, Luiz Domingncs, Joã.o 
Gayoso, Joaquim Pü·es,Thom<tz Accioly, .Toão 
·LopDS, Lima Filho, Camillo de Hollu.nd,a, 
Teixeira. do S<L, Pet•e.ira de Lyra, Morcil'a 

. Alves, Cornelio da Fonseca,· Pedro Pcrn(\m-
lJ.Uco, Epaminonth'l <1t·acimlo, Al'ttu.jo Gôo.-;, 
Raymunüo (ie Mil·anth~, Sylvio · H.um.m·o, 
Fausto Cardoso, Castro Rcbollo, Noiva,, Au
gusto França, MiHon, Aqgusto de Freitas, 
Ad<tlborto Gnimat·ãcs, Tolontino dos Santos, 
Pm·ttnhos Montenegro, Joslí Mon,iat•dim, Jost~ 
Marcellino. Celso dos Reis, Irineu Mn.clln.do, 

· .dscàr Godoy, Nelson do Vmwoncellos, Raul 
-Barroso, Antonino Fial110, Pe.rcim Lirna., 
:Julio Sêmtos, Joaquün Breves, Fmnci~co 
Voiga., Monteiro da Silvelq, Alf'l'edo Pinto, 
C~~neiro de Rezende, Mayl'inlt, Landulpllo 
de Magalhães, Eduardo Pirnentel, Olcgtu·io 
Maciel, Edmundo da. Fonseca, Luiz Piz:.t, 

· Ar:mjo Oinl.Pa, Ovidio Abl'antcs, Boncdic;;o 
~o Souzt~. LitHlo~Jho S.!l't'tt, Xa..v itlt' do Vali o,· 
A,lm1c<~1· <hüm<u·u.os, Cat'lo:,:,l~i.LVtde:J.IlLi, lltll'· 
l.IOS<t Lima, SOttl'úS dos s.~nto:-::, l•'t'.tllt:isoo 
Alenc<~'3tr·o, Vir:Lol'inu Ivluu ~eiJ·o, lü vadw Ll 

Corrôa, _,\.lfredo Varolht, Caml)OS Carticl' c 
Diogo Fortuna. 

. Deixam de compai\lceP, com causa parti
ctp:1<ln., o.{ Srs. Va.z de Mello, Gastão da. 
Cunha, Jo;;;é Boiteux, Sá Peixoto, Pedro Cher
mont, Soaeos Neiva., Silva. Mn.riz, Gomes do 
Matto3, Malaquias Gonçalves, Est:wio Co
imbra., Elpidio Figueiredo, Francisco Sodré, 
Pa.ub G1!imarã.es, Marcolino Moura, Dio
nysio Corc1ueil'<.t, SLunpLtio Ferraz, SCt Freire, 
Martinho Campo;..:, Silva Castro, Péreira dos 
S<tntos, Aureliano dos Santos, Rangel Pes
tana, E:)tevão Lobô, Viriato Mascarenhas, 
Penido Filho, Silveira Dt•umniond, Arthm 
Torre~. Miranda Azevedo·, Panlino Carlos, 
Alfredo Ellis, Xavier de Almeida, Francisco 
Moura, Angelo Pinheiro, Pinto da Rocha, 
Ve,;pa.siano de Allmquerque e Cassiano do 
Nascimento . 

E sem causa os Srs. Cunha Martins, Vir
gilio Brigido, Augusto Sevet•o, Eloy de Souza, 
João Vieira, Arroxellas Galvão, Rodrigues 
Lima, Eduardo Ramos, Pinheiro Junior, 
Barros Franco Junior, Lourenç:o Baptista, 
Custodio CooUw, .Tosê Bonifacio, Monteieo rlc 
B<l.rt·o:;, Buenq do P<tiva, I''rancisco Sallc:-~, 
Lamounicr Godut'l'cdo,Antonío Zaclmrias, La
m<trtjne, Moreira da Silva, Joaquim Alvttro, 
Cincinato Braga, Herme.J1egildo de Moraes, 
Joà.o C<mdido e Aureliano Ba.rb::>sa. 

O Sr .. T1~ind.a\de (para uma explica
çtéo pessoal)- Sr. Presidente, pedi a })i.t
lavra }Xtl'a uma cxplic:tção po.ssoal, mas desde 
que a hoea está. adei\ntada, não quero em
bara_ça.r os trabaUws da. Ca.ma.r<l. e, por tal 
motivo, aguardo-mo para a. prDxima. sessão, 
mGsmo porque tenho (lUe demorar-me muito 
tempo na tribuna, em vistt~ (l:.\s roíercncit~s 
feitas it polit1ca tio meu Bstado, afim do p~·,r 
as cousas em pmws lilúpos, nttrt•anllo tudo o 
que tem oec:wrido tlo;o;do o cúrno_ç:.> deste go
-verno llu. ParalJybt~. 

() S1•. Buouo de Andrada (') 
( pwta mnu cr,;plicaçao pessoa~) - O art. 18!) 
do. Regimento du C<Lsa · pcrrnitte-m<l que 
itrtm·r·cnnp:L <t ortloni do dia pal'a, vil• ü.tll~l.l' 
om cxpUeaçâ,o po~soa.l, 

o sn~ SI·:.\J:ItA- F:u;:t o. favor de ler o 
a.1•tigo. · · .. . 

0 SlL BUBNO llE: ANDRADA ~ Neste artigo, 
Sr. Presidon';o, declarn.:.se q ne ·o .Qepntado 
tom o direito de faUal', cn1. explici\çào pes
soal, desde que tonlta. que rectlfical' um:~ 
n:qw•v~ií.o mal compt•chcndida., on sobre 
a~'llltnll ~o quo ;.dl~ci;o t~ sua personalidade; 

(·) J.i:stt~ discurao na~· foi l'e1·i:sto pelo orador, 
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E', pois, de accordo com o Regimento que venho fallar para dar uma explicação pes-
Yenho fa.l!ar em explicação pessoal. soal. . 

Comee!oi com este prologo para afastar, O nobre Deputado pela Bahia, tão intel· 
(lesdc j<í, as críticas mais ou menos injustas, ligento e tão illustre, tão meu amigo, mas 
mais ou mais apaixonadas <laquelles que tambem tão apaixonado nas posições poli~ 
querem modelar ostliscursos alheios segundo ticas que assume, não foi justo quando en
o seu modo de entender, ou-segundo o mo1o chergou perigos para a Republica na expU
de itücrpretar o Rcgimen to. . cação pessoal que dei aqui sobre o· meu modo 

Assim, c)mcço escondendo-me dentro do de entender o contraclõo de arrendamento 
Regimento da Casa para que não aconteça das estradas de ferro de Pernambuco · á com
o que acontece a tanta gente, como creio panb.ia ingleza.. S. Ex. em dous pontos cri
que aconteceu hontem ao meu illustre e pre- ticou-me.:. 
zado amigo o Sr. Seabra crue, paladino... o sa. SEADRA- Não critique~ v.. Ex. 

0 SR. SEADRA _.:.Não peço a palavra. para 0 Sa. BUENO DE ANDRADA-••• disse q_ue 
uma explicação pessoal. eu não podia, sem declarar-me immedjata-

0 Sr:. MoREIRA ALVES- Porque 1 V. Ex. mente opposicionis~a systcma.tico, opposi· 
j<i. fa.Uou sessões inteiras em explicação cionista a tudo ..• 
pessoal. (Riso.) · O Sa. SEABRA- Nem me 1'3feri a v. Ex. 

0 SR. BUI~NO DE ANDRADA -A mim V. Ex. ne.-Jte ponto. . 
não precisa explicar cousa alguma; a nossa o SR. BUENo DE ANDRADA-... ao Sr. Pre-
tLmizade explica. tudo. sidente da Repnblica, divergir de um acto 

Como eu dizia, Sr. Pr.Jsitlentc, çomeço os- que eu qualific<tra, ssgundo o·meu modo de 
condendo-me no Regimento, para que não entender e de sentir, como não tendo respei
aconteça o que aconteceu hontem ao. nobre tado as normas de probidade administra:
Dcputado pela Bahia, que, paladino do Regi- tiva. 
monto, foz com que V. Ex., Sr. Presidente, 
violas8e logo de chegada disposil;lões regi- O SR. SEABRA-Eu não podb dizer isto; 
mcntaes, prorogando a hora do cxpeuiente. Pois si cu justifiquei <t •~ttitudc do Sr. Bar-

bosa Lima.,como podo1·ht ter para V.Ex.. tt'tti~ 
O SR.. SEADRA-0 Regimento não prohibe, tudo diversa 1 

V. Ex. 11ão me mo.,tra uma disp,::,sição pro-
hibitiva. . 0 Sl'. BUENO DE ANDRADA-O nobre Depu-

O SR. BUENO ng ANDRADA-Não mostl'O c tado llel:\ Bu.hia., sogund.o pndo ou\·ir, d-isse 
aqui quo o rogimon é presidench\l o si. .• 

posso levar mesmo um quinú.o nesta. 
questão ; mas, antes do vir para a.qui, con- O Sa. Sr~A.nrtA.-Aintla ahi ou me l'cfol'Íl\ á 
sultei um doutor sobro o assumpf.o, con- bancada. de Pm•n;tmbuco. 
sult3i o Sr. Paula Ramos, quo mo dis~D ter O SH .. Bm;~o u~-: ANDRADA-, •• o rogimon 
havillo violaç.ã.o <lo Regimento. é prc~.i~oncial c si 6 rospon~t~vcl o Pt•esi· 

o Sn. SEADRA di'L uin aparte. uonto d:.t Republict\, '"'luellos rtue ct•iticam 
um acto sou aM a sua mot·t~lida.dc não JlO· 

O SR. Mon.EIR,\ AI,Yl~s-V ·Ex. não disse 1Iom sinão colloca.r-so em t't'anCI~ opposição 
hontem que onde a lei ní\o distingue a <\O Governo. Eu, Sr. Presidente, não I'ecuo 
ninguem é licito distitiguü· ·r. ! - · doa.ntn doGoverno <tut\ndo tenho do defen-

0 Sn.. Bui~No J)E ANDRADA-E: possivel der as minlu~s opiniões. 
quo o nobt'O Deputado pola Bttltia, quo está Assim, si ontondosso do mesmo modo <lUO o 
mo ltonl'a.ndo com os sous brilhantes apa.rted, nobre De}mtt\do peht Bahi<'., l!Ue a critica 
t:)nlm. razão. .dcsto ou dartuolle u.cto n.ccarrett\Vtt a respon-

Mt\;, do>de j<t digo qn(l, em matoria. regi- sabili.latlo do opposicionista systcmatico, eu 
mental, acceit.o correcções de todo o mundo; preferiria ir vinte vezes para. a opposição, 
<L minha ilórma., nesta Cc:tsa, tem sido manter-mo ahi, a, dizer a.o meu pu.iz . que 
ne ~to. paL'ti<:mla.r confiai' nas dccisõe> d<t um ttcto immora.l é um acto de benemeren-
Mesa. cin.. 

Quando preside as sesaões o. e::;pirito .li- o SR. MOREIRA AJ.vEs ~<~ ou1•nos _ Muito 
bcral do Sr. Yaz do Mello, não consulto o b 
Regimento, obedeço á vontade elo S. Bx. do em. 
modo que a minh<í ignorancia. é a prova da O Sn. BuENo DE ANDRADA-Mas eu não 
muití!. confi.a\1Çíl. que tenho na. Mesa. entendo assim ; entendo que neste regi~ 

Si m'ro, oi'~ obedecendo a quem póde mcn a posição do Deputado republicano é 
mandar nesta Casa. ' esta : o primeiro responsavel .pelos impostos 

Assim, Sr. Pre3identc, escudado nas di;;- do paiz, o pt•imeiro respon.o)avel das despezas 
posições regimcntaos c decisões da Mesa, perantJ a Naçi11J, ê lle livr0 critica ; pode 

c amara V, l V 21 
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apoiar este acto, criticar aquolle outro, au· mais brilÍlante;), o Sr. Senatlol' Htllhõe3 0 
xiliar a este, favorecer {tquelle, sem que a. não mo eJnvenci. · ' 
critica de um obrigue a critica a todos, sam ·sr. Prosideuto, 0 discu1;80 ó a:penas mnn, 
que o fc1;vor feito a um obrigue a favorecer sala(la de algarismos temporada com molho 
<\ todos. inglez (Ltpoi.ados) é mais nada; não .vi cousa 

A doutrina do nobre Deputado paln. Bahia que 1110 demonstrasse 0 contral•io. Qun.mlo 
produziria duas cou:ms monsteuosn.'l: o apoio um cspü•ito daqueHa ordem não consegue 
in~ondicional e a op:posição systematica.. demonstrar a utilidade de um contracto, ó 

O SR. SEADRA-V. Ex. está a.ugmentn.ndo porque este contrt1.cto nã.o p1·esta e, no entro-
cousas para cu. responder. Fique, porém, tanto, vou hoje oavil• nesta. Casa. o St•, 
certo que eu não fc.tlh\roi. · Francisco Sá, orador brilhante, profis~ionaL 

o sn .. · BUENO DE ANDRADA-Os Anna:es distincto e intelligencia e.'>elarccida multipU
desta Casa. estã.o abi para. ~dtestal-o ; mesmo ca.da l)elo estudo· Si S · I!,"'x. provar que o 
apoiando os governos com sinccridl.de, contr>acto foi serio, fui u-tU, correrei 11l'C&
como fiz com o Governo do Sr. Prudente de SU1'9so, c'om }Jrazer, para dizar-estava il-

- Moraes, nã.o me julguei na obrigação de ludt(l?, o contracto ê bom, e ct•cio _que tere1 
apoia.r todos os seus actos e, aqui, em di-. com 1sto muito prG.ZQl' . 

. ver~as occn.siõesc em. diversos assumptos, Quem procede assim, quem fitlla uma ver
- divergi do S. Ex. c vim combater mais de rlE-dc com tal convicção, embora em explica .. 

uma vez e mais de uma vez tive a victorin.. ça.o pcssoétl,mas tolerado pela benevolenciacla 
Nem por isso o illustre ox-Pl'esülento da. Mesa. ante.) do contracto <ts;;ignado, não m·~ 
Republica julgou ver ent mim um opposicio- para ouvir com serenidade n,s suas pala vr<ts 
nísta systematico. E' assim que entendo, é apontadas como um perigo 11ara a Republica • 

. assim que continuarei a entender ; hei tlc O SR. SEADRA~Nãodisse que as suas pa- -
criticar os actos dos governos qúe mereçam lavras oram um perigo para a Rcpublica, 
critica, sem que essa critica. seja eivada de disse que em vez de accusar devia provar a 
opposiÇ'.âO systematica, assim como bei <le ap· immoralidade dGate acto. · 

· plaudil-os sem que com isto lhes preste apoio o SR. CosTA JUNIOR-Nã.ô se diz em um 
·· · incondicional. :parlamento que um acto é patota sem provttr • 

.. Assim é que comprehendo o 11apel de Depu· (Apa?'tes.) 
tado republicano. 0 SD. BUENO DE ANDRA.DA- Vou ler a.s 

E, Sr. Presidente, não me afastei deste :palavras do discurso de s. Ex., que vem 
papel quando critiquei os actos do arrenda- pulJlicado no [)J.ario do_Cong1·esso de hoje. 
monto dt\S ostra.tlas de ferro do Pernambuco 
c qualifiquei aqui,: como fttço agora, como O SR. SEADRA- E' resumo feito pela r-o
uma immor.:üida.de administrntiva. (Apoia- dacção c não discurso. V. Ex. esttt íazcndo 
dos.) obra com o resumo de discm•so nã.o revisto. 

Lamento, Sr. P!'Csídento, que esta con- O SR. BUENO DE ANDRADA-No resumo do 
vicção soja. a minha., proferia, dou a minha discurso de V • Ex. C)ti.L a tra.ducção do quo 
palavra llo honra u.o paiz, proJeria l)Onsa1• do nuedito ter ouvido. Portanto, corro em de-
outro modo. fe::;n, tlo meu nome, da minha lealdade repu-

. . . bli~ana; não posso nem devo esper<l.l' que o 
Quando (hscut1 a,c1m 0 assumpto, "'Ca-sa viu nobre Deputado reveja o·smi discur.~o. 

a, moderLLção que empreguei, a Ca.sl1. viu a 
sinceridade colll··IJUO argumentei, a, Cnsn. O Sr{. SEABRA-Disse quo V. Ex. era um 
viu o ap:pello quo fiz ao Sr. Presidente da perigo para a Ropubliett? ' 
Ropublicu.. Eu disse quo S. l~x. era um O SR. BUENO DE AN'nH.ADA-0 nobre Depu-
homem prolJo, um homem honesto c por tatlo pela Bttllia disse. (Lê). 
isso não podia apoial' uma immoralidt~dc 0 Su .. SJ~ABRA-Onde à.cclaroi CIUO v. E'Y, 

· administrativa. Dahi não se vao inferir que ., 
· ou atirava ao Sr. Presidente da Republica 0 era um perigo para a Repabllca. . 

opithoto J.e lmm01~al ; S. Ex. póçlc ser um O Sn.. BuENO rm ANDH.Al>A -Vê· V. Ex., 
illudido, o nosta ques~ão com}n'azcr o alogt'h1 Sr. Presidente, na critimt feita ao meu pro
mudttria do opinü1o, llosde que fosse demons- cotlimento se lançou mã.o até do ap·prohcn-
trado que o acto é .bom e sério. sões funestas Ct Re1mlJlica. . 

Li, S1·. Presidente. uma defesa, ü.J acto no Ea, dcante dt\S accusações, q_ucro def'en· 
Jo·mal do Commarâo, dcf'c.:;a que J.eyc te1• dor-me. Creia o nobre Deputado que de mim 
sido modit.ada. e que foi escr•iptn. doantc de não pódo v h• um utüc~ perigo pm•a a Ro-
dados ofliciaes; li com attcnçã.o n. defesa, do publiça. · · 
acto foit<~ no Senado JlOr um dos homens O Sn .. SEABRA-Não !a.rei esta injustiça a 
mais proí\mdo,s1 pol' uma. dÇ\S intelligencias . Y. Ex., republicano e pf.\triota.· 
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0 SR. BUENO D. ANDRADA.- E si aRe· 
publica. correr perigo, em qualquer occa- · 
sião, o nobre Doputado me verá a seu lado, 
na primciea. hora o na pl'imeira linha, em 
defesa da Republica, como outrora já me 
viu na primeil'a hol'a e na prim.eil'a linha, 
quando a H.epublica foi ameaçada pela re
volta restauradora do Sr. Saldanha ·da. 
Gama. Creia o nobre Deputado c1úé ahi me 
-lut de encontrar sem que seja necessario o 
incitamento nem a prevenção de que a Rc
publica fique c:tlm.lada, tão fraca ella é, só 
porque a Mesa da Ca.mara usou de tole
raucia,. 

O S.R. SEABRA-- V. Ex. está pha,nto.siando 
para urgumentar. -.. . 

-0 SR. BUENO DE ANDRADA- Então por
que a Mosa. ó tolerante, ó liberul, a Republi
ca, estú. em perigo ~ Somos torlos republica
nos e cada um serve á Republica como enten-
de. (Apoiados~) · 

Penso que sirvo bem (~ Republica fazen
do a critica, independente e sincera dos 

. actos que julgo errados pra.tícados pelo Go~ 
vcrno. (Apoiados.) 

Não haverá, portanto, es~tt possibilidade 
(lo morrer a Republica. 

As excavações de Pomp~tt mostraram que 
t\S lavas dos vulcões tmham soterrallo e feito 
fugir muita gente; n;penas foi encontràdo 
um lcgionn,l'io romano, fil'me, om pé, senti
nella no seu posto. Si . a.s hwus do uma res
tauração mom~rchica avassalarem o mou 
llaiz, fique V. Ex. certo que a.hi, íh·mo om 
seu posto, ,como o legionu.rio romano, so 1m 
de encontrar o cada.vot• do Deputado que foi 
suspoita.d.e de difflcultn.r <t marchn, da Ropu
blica. 

Accusou-se-me de incompetente para apoiâi' 
um collega que orava; quer dizer, se me 
accusou de incompetente para affirinar .· a ·' 
minha opinião no seio do Parlamento Na< 
cional sobre um assumpto em debate t . ·• 
. Porque~ Porque, abertamente o disseram, • 
fallando no anno passado,contra o Regimento, · 
durante quatro dias consecutivos, me incom- . 
patibilizara para apoiar quem, hoje, aqui o 
defenda e impugne as praxes que, á guiza da 
hera em torno das arvores, o infestam, o · 
envolvem, o damniticam. . 

Formulada essa increpação, a destrui COII!
os Annaes, os Annaes·, que, para o caso, são 
documentos irrefragaveis, pois são · as· 
nossas proprias palavras reduúdas á forma; 
graphica, o texto enregelado e frio dos de
ba.tes parlamentares. · 

Destrui-a, mostrando que elles attestam 
que, si fallei quatro dias, foi porque me não 
prohibiram, en:i. nome da lei. 

Destrui-a, provando que, logo quo para. 
ella se appellou, nie submetti e me submetti, 

1 

felicitando a Mesa pela resoluÇão que to
mára, quando, na mesma occasião, p~lo 
mesmo · proceder, o nobre Deputado ·por 
S. Paulo, que agora . me argu'e de incompe
tente, a. accusou. 

Esmagada, assim, a accusação,-o vi solici;_ 
tar a palavra para se me responder. Vi a 
calculei que se vinha á tribuna para se me 
pulverizarem os augumentos, se me contesta.;. 
rem as allegações, se me destruirem as. pro- ; 
vas, ou, então, o que seria uma bella marii- · 
fcstttção do sincoritludo, se confessar o equi- · 
voco, se desfa.ze1• o Ol'l'O, se me reconhecer 
competencia para opinat' na mate1•ia em de· 
hate. 

Do mim nunca ttllvid, um nnico perigo 
pttl'~t a, marcha, pal'<t o dosonvolvimonto, 
ptLl'a o pl'ogt·os80 o grttnllozu.. d_a RopülJli
ca., (.4poiadvs, llfuito. vem ; ; mttito bem.) 

Engn.nci-mo .. NU.o se fez nem umc.1. nom 
outra com~a .... Evitou-se o duplo ca.minho quo 
a. logica a.hrir<t: reconhecer-se a verdade, ü 
que sol'ia leal, ou se provt~r a a.ffirmação 
tcitu., o que seria digno. 

Não. Ni'io so confessou o engano, não se · 
testificou oque so amrmara. Fugiu-se-mo 

o Sr. Fan@to Caroso (pal' a das mãos como uma enguia, transformou-se- · 
uma explicaça:o pessoal. JIIovirncnto~ de atlen- nos aos olhos como um magico, transfigu
çc7o) -Sr. Presidente, beijo-vos as mã0s, ·rou-so-nos (~-vista como um protlleu ..• 
pol' me ha.vordes concedido a paltwra. para O Sn. But~No DE ANDRADA-Isso é rh~-
de novo mo explicar, de novo me defender. torica. 

Com a leitura destes Annaes, quo ainda o su.. FAUSTo CARDoso-Rhetodca que 
tenho nas mãos (most1·a dous volumes), acabo v. Ex. nuo é c~p::tz de l'azm· ; rhetorica quo 
de mostra1• que sou escrtwo do Regimento ; . se nutre do logica e verdade, e não de pa.
a ellc sujeito sempre o uso cht palavra que, lavras que, por tlespeito, so tartamudeiam ... 
aqui, se me conf'el'e. 

Pois bom; agora, eu vos roga.ria quo m'a O Sn. BUENO DE ANDRADA-V. Ex. é um 
desseis, mesmo contra a. lei, e me robcl- a.mrmn.dor infiel; appello p<u·a o Sr. Seabra. 
lar ia si m'a não cedesseis. (Apartes violentos.) . 

E' que lui um po(lor acima dopoder da O SR. PRESIDENTE-Attcnção. Quem tem 
lei, um poder soberano, supremo, ultimo: a pn.lavlra.é o St•. Fn.usto Cn.rdoso. . 
a. dignidade humana. E é em nomo della · b SR. FAUSTo CAitDoso-Espel'u.va, dizia., 
que, feridomai~ um~\ -vez-, fallo pestv. llox·~. ·que, $0 o:<plic~ncto, o Mbre Douputado re:. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:33- Página 13 de 43 

tirasse a. sua afirmação ou a testemunba.si\e 
com os Annaes, como, p<1l'ét n. negar, ou o 
fize~·a. 

Que fez. porém, S. Ex. ?- Allcgira. que 
me aparte::tra. em particular ; q_uJ se pudel'a 
haver equivocado em relaçKo ao meu pro
cedel', mas que,- como isto é admil·avcl ! 
.:_ nio sendo eu incompct::mte, como antes o 
declarara,, ora em compens:tçlo incohe
rentô ... 

Pesemos· cs-cs dizores. 
F;.tlLm-so-mc em p:~rticular ! 
Não é exado. Orav:1 o S1·. ScalJI'a., aflil'

mando a. necessidade do peedominio do Regi
mento sobre praxes quo lhe perturbam a. 
acção c rctarda.m a uo~t mar~ha dos tra,ba
llws lJa.rlamentarcs... En o apoiei. 

Então, o nobre Deputado por S. Paulo, se 
voltando para mim, disse textualmente : V. 
Ex. é o menos competente pa.ra. apoiar, 
pois que, no anno pa.s~n.uo, fallou quatro dias 
seguidos. 
- Respondi·lhe:-Quer que mo explique jtí ? .• 

Não tive resposta.. Fal-o-hei, amanhã, 
conclui'. E o fiz, hoje ... 

Como, lJois, suppor eu que se me fallár<~ 
na. intimidade, so se me tratava por excel
lencia? 

V<t, porém, que assim fos.':lc. Admitta.-se 
que a censura, ;i.· que se dera formula 
parlamentar, tivesse marca de ami:3ade. 

Admitta-se. Devia o nobre Deputado a 
. f<tzor, depois· que, da tribuna, declarei quo 
não queria., não podia, nã.o devia mais ouvir 
sem o rep0llir, o ultra.gJ que se occulta nas 
comparaçõe.: que se me fazem entre o pro· 
ceder p::>litico nesta, c o que tive na legis-
latura lJassada, '? .~· · 

Não. Positivamente, não. Fol-o ~ Defendi
me? Reca.lcitrotr,. e, rectücitrando, me fl}
riu 1 Reagiroi. 

Sou incoherente, porque?. Porque, so mo 
viu opporücionista no anno passado, e se mo 
vê agora om po.jição differont••, sem que o 
Governo a. que mo oppuz, haja mudado a 
:-ma .. Porque o homem contra o qual mo bati 
ahi ostd. no poder, com a .confiançí1 inteir·a 
do Sr. Presidente da Republica. ... 

Mas, então, S. Ex. me não ouviu as pala.
Vl'as aqui proferidas, ha. tres dias, e que por 
ccrt.o, ainda, SQ não a1JU.gn.rn.m da mcmoria 
da Camara. 

Que disse cu? IV:c<ll'Llac-vos ! Di~·s:! quo 
não descortinava na Cama.ra :partidos que 
divergissem por princípios e me soduzi-;sem; 
-1ue apénns divízuva. dois bandos separa.dos 
:pela rivalidade dos homens que os comman
dam, o que nos governa, e o quo nos quer 
govcrnar;-qne,me não podia, portanto, col· 
lo;al\ nem ao lado dos que a:poi:un o Gort:n>· 
lU, nem· ao dos que o guerreiam;-que me 
não introduzia entre estes,:porq ne e !I os se ins-

piram na politicJ. sem objec~ivo, pJrigosa do 
Sr. Vice-Presidente, nem entre aqnelles pot• 
não ha.ver ainda o Sr. Presidente da Repu
blica alterado as normaõ de sua poUtica. 
economica, ainda. SCl' Ministro da Fazenda. o 
Se. Murtinho, orgão autonomico dessa admi
nlstraçiio tinanccira.qne t:mto concorre para 
a.ugmentar o volume da.~ diffi,.mldades quo 
nos immobilizam n. lavoura, a indui!tda, o 
commercio, as artes. a actividade indivi·
dual e collectiva;-que me acho na segunda 
pltase de um programma logico que me pre
traçíira;-que, finalmente, si me approximo 
mais dos qu.) n.pJiam o PrJsidente da Rcpu
btica que dos que o combJ.te;:n, é que, de!:l· 
graçJ.damente, gravitamos para uma -si
tuaç9o infeliz, em quo o Governo se terá de 
confundil' com a monarchia. 

0' SR. BRICIO FILHO -P "·ot3Sto 0111 meu 
nome e no dos m~us collcgas. 

O Sa. FAUSTO CARDoso-Não me affirmc 
excln.mando uma coma qus em relação a 
V. Ex. afiil'marei jurando. 

O SR. Bmcro Fn.uo-Aflirnio por mim c 
pch~ minhn. bancade~. 

0 Sa. FAUSTO CARDOSO-Responda V, E:\. 
por elln.; é ,justo. P01' V. Ex. fico eu. 
(Apa)·tes; pausa). . 

Como, pois, se me considerar incoherentc, 
si me não fiz governista, se condemno e con
demnaroi a politica 1inanceira. do Sr. Mur
tinho, se malsino e malsina.rei sempre esse 
ministro maligno! 

Chamar-me-ã.:J de incohcrente, poi'que, om 
uma das orações do anno em que, iconoclastll. 
e rebelde, ewolvi o Governo na c::
piml crescente de uma opposição, que não 
et•a opaca,-ncm baixava os assumptos á 
tm'l'tt, para os t•otalhar na, a1•ena das mystili
caç-õos sem norne, ao contrario subia para a; 
considcmr ntts alturas em qu) se a.pt•esenta
va.m, ou as clovt1 vn. do só lo quando rasteil•os, 
para os exn.minn.r á luz do pt•incipios supet•io
rcs;- élmmar-mo-ito do incoherento, porc1uo 
em um desses discursos, me declarei guard<~ 
das ruínas do partido quo abandonastes, e, 
para o qnal me attrahiram c me n.ttrahcm 
sympathias profundas, tt que conf:agt·ara e 
consagro todas as energias do meu espirito, 
voM.ra e voto todos os affec~os do meu cora
ç:ão, pelo qual pelt\,j mt o pelejo com alma, 
com vigor, com vehcmcnci;i, pelo qual fe
l'ir.L e sv me ferirn. nas batalhas illuminada.s 
da imprensa, pn,ra as entregar, quando, ar
l'Opendidos, volvessem a cllas os chefes que 
o deixaram c foram confraternizar, om cam
po neutro, com adve1'sal'ios;-chamar-me-ão 
de incohereniío,porque assim, me insinuando 
gnm•da dos destroços do Pertido Republicano, 
não corl'i immcdi.u. tamen te para o J entregar 
a.ci. primeiro chefo ~U3 volve dc~sa viagem_~ 
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om quo as individualidades mais nitiJas 
dàs duM aggt•omiaçõe:i politicas, que se 
concentraram na V<tlla da íncondicionalidade, 
morreram ... não! i;c di:-;~iparam, porque S3 
haviam teà-nsformado om sombras, e as S)m
bl·as não monem, se desvanecem ; chamn.r
me hão de incoherenro, pot·que, pressuroso, 
não fni ao encontro des;;e chef'o, c1ue é o Vice
Presidente da Jlepublil~<t, para lho pedit• a 
8onlm, depôr as armas, llw rec0hcr a::~ ordens, 
ou uma voz que á humilde scn ;,inella S:) não 
pcmnittís:1c subir a.t<!S. Ex., depôr aquella,;; 
e receber es~a.s, aqui. mosrno, d;1 bancJ.da 
pernambucana, quo é o e~tado maior elo ge
neral que volvo, o ao qual o nobt\J Deputado 
por- S. Pa.ulo acompanha ... 

0 SR. BUEN J DÍ~ ANDRADA- Não é VOl'
<lade. 

O Sa. FAú'sTo CAn.nosà- Acccito-lhe a 
declaração. 

Permaneceis, então, só o isJlaclo ~ Bem. 
Consideral-o-hei, pois, á parte. como outro 
chefe quo volta. E, depois· de me oxa.minar 
a incohorcncia poe não seguir o partido, si 
pa1•tido se póde chamar ó troço fiel ;J.O 
Sr. Rosa o Silva. ... 

0 SR. BRICIO FJ:Úio- E' um partido. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO- ... verificn.rei si 

son incoheronte, pDrque o não sigo. (Pausa.) 
Serei inconseq_uente, porque me não apre-

sento ao general quo rogre~sa.? _ 
Não. Não o sou. Não se me póde conside

rn.t• tal, porque esse antigo chefe do Pat•tido 
Republicano mareou seus galões e suas in
signias, mandando guerrea.r, aqui, para. se 
vingar do Sr. Leopoldo de Bulhões, outro 
chefe do mesmo partido, um correligionario 
que se ologertt p.1r· Goyaz, c dar, contl'<L o 
pt•otosto mn.is solemno quo tenho lavrado em 
toda a minha vidt\, entrada neste l'ccinlo a 
um advor·sario ! 

Não. Não se me póde taxa!' de tal, porq no 
essas insigriia.s e esses galões ainda. se dcs· 
lustran! com o proceder desse chefe, mn.ndan
do t1•ancar indoonitivamente pela Commíssão 
de Petições e Poderes, cuja maioria lhe obe
dece, os pa.peís eleitoeaes do Pará, no p.:msa
mento maldito, que lhe gerou o odio ao Se. 
Montenegro, de t'.tzer com que aqui se assen
te, em 1ogar do Sr. Hosannali, no.;so corre· 
ligjonario,o Sr. Thcotonio de Britto, no.3so 
ad versar i o ! · 

0 SR. BR.IClO FILHO-ESSa demora é a 
praxa. E' o que se f êlZ desde quo ho. necessi
dade de estudo. 

VozEs-Ora, ora! . 
0 SR. FAUSTO CARDOSO:._ E' a praxe?. S :ja .. 

Mas es:'la praxe é uma da.~ modalidades da 
gafeira que corroo o organi,mo tla Ropú-

lJUca, como a lepea. c~wcomc o col'po de tima. 
mos~alina. 

O Su .. Bn.row Fn.no-Na opinif~o de V. Ex. 
0 SR. FAUSTO ÜARDOSO-Nií.o! No senLil' · 

de toda a Naçã.o l3raziloír<t. · 
Es :a p:·a.xe t~ uma d :ts fôrmas do vieus que 

o Imperio tran~mittiu á Republica, vírus de 
c1ue o Sr. Vice-Presidente, que, em Per
na,mbuco, num discm·so sensacional, jur:íra 
empregar to(la8 as sua:; energias para delle 
defender o manter illesas . as indtituições, 
não quere!'á, não poderâ, não deverá, por 
em· to, seevir d J vehicul.), para a~sim se 
dcsfibrar uindit mai::l esta patria, que elle diz ~ 
a.mat· e que tanto o elevou. 

Não. Não se me póu0 entr.:vcr inconse
quencia, n'alma porque não tomo agora 
lugar na comp<~nhia desse politico. · · 

Ma•J, se ape.zar de tudo, :.1. todo transe, me 
quereis considerar tal, me dizei, então, .por 
Deus! pura onde ides, afim de que eu, para 
evitar a pecha, saibu., ao menos, para onde -· 
vou. 

Não se me conquista., vós o nã.o igno
raes, por violencia.. Não s~ me vence, o sa.
beis, pela ameaça. Não se 1110 faz . recuar, 
tendes a certeza, pelo medo. Não sou, já O· 
disse, um cidadão que se venda ou so ca
ptivc por interesses. Sou um homem que se 
dá por convicção, fé e amor, mn.:-1 só se dá, 
só confia aos que amam a Repuuiica, nella 

creem o a sorvem convencidament;o. leal
monte o sinceramenie. 

0 Sn.. BUENO Df~ ANDRADA -V. E:<. 0 
incoheronte. 

0 SH. FAUSTO CARllOSO - Na.tmalmcnto. 
porque o não sigo ... 

MM quem soi::~ ?- Qual o vos:io obj.:~cti\'o? 
Que alvo visa.es em politica.? 

Nenhum. E nenhum o pódo tm• <tnmn, 
aqui, faz opposiçlo ti.:marla de doiJpeiL n 
odio; qnem, hon~em-ncgarn. S. l!;x. tambcr11 
isto? - quando orava o nobre Dcputu<lo 
pela Bahia, Sl'. Scabra, demonstrando tt 
necessidade da primnsia do Regimento sobre 
praxes maletic~ts, deixou cahit· de seus labios 
de paulista, de repTcsentante da Nação, do 
eleito da Ropublica, palavras que, nem ao < 
monos, tiveram o mcrito da franqueza e da 
coragem, Jlalavras nas quaes mal se velava 
esse insulto monstruoso que tomara corpo lá 
fOra., e, quo pa.ra. se desdourar a. Rcpublica, 
se atirara ú. pe.s3oa do Prc8íden~e da Repu
blicana, alcunha de contrabandista ! · · · 

A Camara lh'as escutou. Um calefrio lhe 
pi1ssoU pela espinha dorsal, um toque rud_a 
lhe a1•rcpiou a u.lma surprehcndida., quando 
esse aparte sem compostura., o, sob o dis- · 
farco do qual so sentira, o projectil envene
nado que alvoju:va a hom•a <lo Chefo do Es
tado, se ouviu mpido, · índeci~o, tr·emulo, 
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env~rgonhado, se perdeu no silencio, como 
um animalejo quo, inesperado, surg-isse de 
uma abertura da parede, e, sul1itamente, 
desa:t3parecesse num orificio de outra. 

FOI um ins_tante lugubre... Mas quem 
concebe c emr~te uma, tal a.ccusação contr;1 

. _ o primeiro magistl'ado de um lJ<Ü~, deve 
< a.ba~d?Ml' .a tenda que tem na imprensa, 
~.:, st e Jornahst~ ; a. cadeira. que possuo no 
:' · Pal'lamento, .si. é Do;putn.d?; o po:-;to que oc-

cupa na adm1mstraçao, s1 é funccionari.o · 
o · trabalho o o lar, si é simples cidadão' 

·para. se armar, s::thir â rua.,fazer a revolunã~ 
~ afastai' do governo o contrabandhita 
1sto ê, o maior dos criminosos. (Muito bern.: 
muito bem.) ' 
S~m. Quem o ponsa.r c o disser tem obri

.· gaçao de r~volucionai' o paiz para estran
gular o maiOr dos dclinquentes ... 
_Senhores, tomae hem o peso desta accusa

f!10 : « contrahandhita !~ 
Que é conti'abandear ~ E' f<tzer entrar em 

. um paiz productos de outros, para, sem se 
lhe pagarem os impostos lcgaes, os revender 
com grandes lucros! 

· . Um -~residente contrll.lmp.dista, :Portanto, 
quer dizer um Chefe de Estado, que se des
!wnra, abusando de sua autoridade para se 

. · ~mportarem mercadorias estrangeiras no 
. lnteresse proprio e de quem n.s revenda o com 
elle divida os lucros. 

·. E', a sup:cma · infamia ! E quem a prati
ca~sse terw, forçosamente um passado de 
?l'Ime~, e nenhum povo, por mais fraco, 
m~ens1vel e deshonrado que fosse, por mais 
ba1~o que houves~e descido, não elegeria, ja-

. m~1s, um t~tl hor'ncm para a dirigir. 
. . Nao. A naçao que e~:colhossc pm·a tt rrovernar 

11m contr.abandista seria uma. nai;ãobde pira
tn;sl E nos. somo.) uma nação 'indifl'orcnte e 
no~ somo3 uma naçã.o fraca, mas não sm{1os 
uma naçao deshonrada. Somos um povo pro
frm<lmnente· honesto. 

E o magistrado que elleelegou c o O'ovm·na 
é. um es.tad~ta que se ongn.no, m~ poli
tico qnc nao acerta, um financeil·o que 
m·ra, mas não é um<t au.toridade q uc se lo
cuplci;c, um cidadão que se dcslustt•c, um 
homem que se deshonre. 

Contrabandista ! Contrabandista quem? 
_:;: O brazilciro que apostolou a Rep~blica? O 

:_ , rev-olucionaria q ne a representou nas as
. s~mbléas do Impcrio, i1uando clla era ainda 

, ·uma-utopia nas cabeças illuminadas· de pa
:·triotas sem par?- O politieoque, trimnphn.ndo 

ella, governou depois, a terra em que nas
. _cera e onde ella, a Rcpublica, l)rimciro pas

. sara. do estadio d~ sonho ao de lut<~ pa~·a so 
:-- ~ahzar ~ O estad1sta que em seu nome ainda 
. dirige os de.:;tinos naciona.es? O cidadão que 

· .~pós esse ba~alhar incessante pela Ropu'blicu, 
· & pela. patrw., após esse ascender ininter-

rupto numa peleja! _em que occupou :Posto~ 
onde se morre e pos1çoes em que se enriquece 
chega á velhice com a sua fortuna . dizi
mada? 

O SR.. CoSTAJUNJOR-:-Com 60 a.nnos de YidiJ, 
publica . 

0 SR. FAUSTO ÜARDOSO-Oh, O insnltrtl' 
a.ssim é covardia suprema! · 

Contt-a:!Jandista! Contraha.ndh;ta, porque?. 
Porque par<~ receber a visita do Presidente 
de um paiz amigo, lhe veiu champartric dtt 
Europa e lh'a entregarttm, sem llte coln·arem 
os impostos aduaneiros. 
. Eis, ahi, senhores Deputados, como o Pre

Sidente dos Estados Unidos do Brazil defrau
dou o fisco publico! (1lfttito bem, muito bem· 
apoiados.) ' 

Contrabandista, porque 1 Porque, pn.ra o 
s~u uso, l,he vieram alguns ohjcctos do exte
rior, e lho~ mandar~m levar ao palacio, sem 
a conta do Imposto, Imposto que se não rcce
l)e de qualq.u,er addido de segunda classe, de 
qualquervmJttnte que traga para si, cmsull.s 
malas, mais ;ügumas duzias de camisas! 

Eis, ahi, como contrabandeou o Chefe da, 
Natão Brazileira ! 

Mas é possível que, sobre esta terra fertil 
e sob este sôto formoso, haja uma consci
enciencia, por m<1is obtusn., xna'is escura 
mais per.versa que. seja, que,· por insigni: 
ficanc1as taes, considere convictttmonto con
trabandista, o cidadã.o a quem dn.mos cem 
contos pll.ra que elle se represente, um pala, .. 
cio para que habite, carros para que passeio, 
soldados para que o acompanhem, um hiato 
para que navegue, trens p<tra que via,jo? .•. 

Não. Não é possivel que exista c1uom, pot• 
isso, julgue tal o homem que, pat'a cncarnat' 
a vontade colloctiva, sahiu dos sulfrll.<"ios 
nacionaes, unanimcs, como um grande ihco 
de luz, que sofot•massG dn milhal'OS e milha· 
res !1e irradi~.t<;:.õos osparsas, o se convcl'· 
gissom para um só ccnti·o. 

Eleito pelo Partido Ropublicn.no, ao qual, 
pela. .sua. escolha, todo o paiz a.pplaudin, e 
segum, para o elevado cargo quo llojo 
occupa, .esse homem viajou, como· se sabe, a 
Europa inteira .•• 

·Pois bem, nenhum fisco lhe abriu e lhe re· 
volveu as malas! Era. o chefe eleito de uma· 
nação ..• Estava. sagrado. E a ninguem, a. 
!1enh~m estrangeiro passú.ra pela mente a 
Idéa, mfamante para o Brazil,de que aquello 
viajante era capaz de contrab(l,nd~ar ·I 

0 SR.. COSTA. JUNIOR__;.MuitQ bem . 
0 SR. F .AUSTO CARDOSO- SenhÇH'CS, . si na 

Franptt, 1111 epocha em -que ella enamora a 
H.uss1a c o seo Presidente v-estia casacas 
que lhe vinham de alfaiates de S. Peters: 
burgo, entri1vam em Pariz sem pagar im
postos, o, sem os pagal', lh~ chogtwn.m ás 
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mi1os; si na. França, alguem, . pol' isso, 
dissesse que Sadi-Carnot, ou outro; era. um 
contra.uandista, esse · alguem, fosse quem 
íi)SSe, morreriu. ás mãos do primeiro garoto 
que lhe ouvis~e o insulto. 

O Su.. Cos-TA JuNIOR-Muito bern. 
0 SR. PAUSTO CARDOSo-Triste situaçii) 

moral a nossa! Quando, om qualquer outro 
paiz, fluem, por tal, sohrc o Chefe do Esta(lo, 
cuspisse semelhante infamia., acarretaria. 
11ecessariamcntc a. ira. popular; quamlo nin
guem, por honra. nosstL, pensn.va, no estran
geü·o, que o chefe eleito da Nação Brazi
leira fo:;se cn.paz de contrabandear; quando, 
por toda a parte, nas terras estranhas que 
clle percorrera, _ o cercaram os respeitos e 
e as homenagens que n._ sua grande posiçifo 
exigia ; aqui, em seu paiz, depois de assu
mir a suprema magistratura da RepubHca, 
lhe assacaram o estigma de contrabandista, 
lhe attribuiram o,maior c o ma.is monstruoso 
dos crimes, crime tão monstruo.;o o t.ão gran
de, que se não permitte rec<:~.hir sobre o cida
dão, senão depois de se ter ~purado a ver
dado, se ha.vorem esgotado as formula.s pro
cei:macs, se contrastar o criminoso, se con
dcmnar o réo ! 

Tl'isü~ situação moral a nossa ! 
Mas, na bocca de qualquer brazileiro, esse 

ultrage qüe só envilecc a Re}mblica, 6 uma 
blasphcmia. ; na lJocca, porém, de um pa.u· 
lista., é mais que uma blas})l10mia, tí um 
crime ~ «'l mais quo um crime, 6 uma mon
struoHiuade ; é ma.is quo umtt monstruosi
ci:ule, ó uma aberração, que ó a ultima.lllon-
:rtruosidn.<lo moral ! (Pausa prolongada.) · 

oOl'OÍ, porventura, incoherentc,porqun não 
commungo com esse opposicionismo, que, 
llSsim, tloshonra o Chofo da Nação~ 

NU.o. Não se me póde accusar <lo inco
horonto, pol' mo ni1o achar ao lt\do ou ás 
cn•dons do nobre Dcpntado pol' S. Paulo, 
porquo ou tenho um progrm"!nua., um ideal, 
o os pl'Otcxtos do sua opposiçã.o, clle os vae 
huscn.l' no fun1lo das cisternas do ondo volta 
com as mãos cheias do fozes para as atirar, 
·<le longe, subrepticiamente, sem as attingir, 
á.s faces de um homem honrado. 

Fique, pois, assontn.do, direi para ultimar, 
g_ue S. Ex. se enganou, quando mo accusou 
de incompetente para applaudü•, a.qui, um 
collega, e se enganou muito mais, errou, 
quando me a.rguiu de incoherente, porque no 
anno passado, vepgastei a potrea figura do 
Sr. Ministro da Fazenda, c, este anno, sem o 
poupar, me volto sorridente pn.ra a Repu
blioa. 

Porque não ó para o Governo que sorrlo ; 
é para ella, a Republica, a quem os que ha. 
dez annos lho buscam, embalde, solapar os 
alicerces, quorcm agora mn.tar, lho alagan
do, em lixo, a sHpr~ma ma.gisl;ratura,, 

Não a aluiram, então, sei, porqu-e a base 
· della G a I-listaria c a Historüt não se dcrro· 
ca. Mas, podc_m, conforme nesta hora (o 
tentam, assentar, como já o conseguiram 
durante 80 annos, sobre esta base indestru
ctivel, a construcção arttficia l de uma realeza 
sem tradições, de um imperio sem raizes no 
s<ilo. E isto é preciso quo o evitem os pa
t.r iotás, para quem a. Republica tem, neste 
instante, os braços estendidos. · 

Ao nobre Deputauo , pois, direi finalisando, 
compete demonstrar as duas causas que affir
mou: a minha incompetencia para. apoiar o 
Regimento e a minha incoherencia por me 
não alistar entre opposicíonistas sem idéal 
para combater o ·chefe da Nação, no mo
mento, em que, no mar lodoso, tra.nquillo, 
morto, quasi a congelar, em que, com a Re
publica, se converteu o imperio, vejo que se 
levanta, não um movimento de vida republi" 
cana, mas de col)ardia monarchica, e o cru
zam navios que trazem no bojo a pirataria 
resta.m{adora, e no topo dos · mastros a ban
deít•a republicana ; ne> monlfmto em que o· 
infamam para se destruir a Repulüic<t. 

Não. Organizem-se, doixmn de rospigar 
ass.umptos insignificantes, de fazor ·bulha 
nos restos da administração publica., no
bíli.tem-se, façam programmas, desfraldcm 
bandeira, ponham ao peito insígnias ma.is 
lim}Jns, e, então, sim, me convidem: .. 
não ! mo ordenem, o ü•Qi render preito
ao chefe que torn pl'ogramma, possue ban- . 
ueira, pelcj:t por principias, viza. idea.es~ -. 
Façam isso c tci•ão, n.o lado, o Deputado ·de 
Sergipe que sô a essa~~ forças obe~; que · 
nã:o sm·ve inconscientemente a mvna.rcllia, 
ma.nchando a Rcpublica com atrront~s . ao 
chefe do Estado, quo póde .se1•, replto;_ 
um ost:tdistu. que so illudo,-um polit-ico qne 
ucsacorta., um financeiro que Ol'l'a, mas não 
é, nunc:1 foi, não ~orú. a.b~olutamcnto urna 
autoi·idade que sn locupleta, um cida.dã.o que 
se deslustra, um hçmiem que so !lcshonra. 

1·~· um lJrazileiro inattingivel em sua honra 
indiviuuu.l ! (Muito bem. !lfuito bem. Ouvem~ 
S(l palmas nas galed a.~ e no ?·ecinto ; o orador 
é muito c~tmp1·imentado.) 

O Sr. Bueno · de Andrada . 
(para uma explicaçtio pessoal) - Sl'. Pl•esi
dentc <í. explicação pussoal do Sr. Deputado 
Fausto Cardoso venho dar a minha. · 

O SR. FAus'To CARnoso -Sou incom11e· 
toniio, .porque?. Pl'ove. 
. 0 SR. BUENO nE ANDRADA- Conversei 
om particul~l' com o nobt·c Deputado... · 

0 Su .• FAUSTO CARnoso-Oh t Os que es-- 
tavam alli · (apoafaHclo Jla?"á -as bimca_das da 
esqttc1·da) ouviram, · 
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0 SR. BUENO DE ANDRADA- Conver;;ei em 
par~icular com o nobre Deputado, na intimi
dade, a.s:linl ou suppunha ; não dei o apa1·to 
ao ot·ador o desafio a quG eUc vonlHL mts 
nota: tacllygrapllicas. 

Nunca menti ; estou dizendo a VCl'dade. 

Q SR. FAUSTO C.uwoso - Faltou, quando 
. (U;;se (1ue :;ou incompetente, })ar;.t. .. 

O SR. BvgNo DE ANDRADA - hu lX)dia 
ter-me iUudido quanto ao pl'ocedim.ento do 
nobra Deputado·; cu podia ter mo illudidJ ; 
nunca menti , Sr. Daputado. 

Si V. Ex. afliema o contrario, falta it ver
dade. 

Si V. Ex. atiirmar, não é cap1z alJ,:;oluta
mente, nem ningnem, de vie dizer que eu 
menti. 

Conveesei com o nobre Deputado em p :.w
ticular, fil-o em voz baixa, voltando-me para 
S. Ex., estando sentado cn, um p::n·to do 
outro e afflr·mo que o tiz, ~uppomlo e \ktr na 
intimidade, nunca suppondo que a amisade 
de S. Ex. que eu suppunha. tel-a, nunca snp
pondo que a. a.misade que eu tinha por S.Ex., 

. vivc:..se no ... fundo t.lc uma cis terna. 
Agora, de . .;de que S. Ex., falta.ntlo á prn

billade da mnisa.de, vem tr•azol' pa.t•a a publi
cidade um acto que eu re~peito, por si e pop 
mim, obrigava a. não trazel-a para. aqui, eu 
direi :não o julgo cohercnto corno }Xti'!lado. 
. Vi a posição de S. Ex. como opposicionista. 
a ·este Gov(}l'no. • E~to Governo nã.o mudou ; 
os homens oontr•a os fLUa.cs S. Bx. a.qni se. 
levantava. ahi estão ; as normas do Go
verno são as mcsrna..~; o Ministro, quo S Ex. 
ct•itic.Ju, continúa de mnreccr cadu.lMZ mais 
-o~ acto.:~ demon .. ~tt•am-u. conlittnQa. do Pt•o
sidonto da. RepulJlic<~, o S. Ex. mudou do 
posiçü.o, tlcan<l,1 os out\•Js na. mo':lma. Pm·
gunto: quom ~o colwrontc f 

O Slt. l"AUSTO CAltDoso- Poço a. palavra. 
pat'•\ umtt nova. oxplit!ILçü.o posso<tl, 

o Slt. Dugso DJo~ A111DltAn.\.- Hosponda: 
quem ê o coherento 'I 

- Assim., St•. PL•esidonto, u. nünha convel'Sa 
com o amigo passa. a. sot• ugot•a. a. critica d<~ 
incohm•cncia de um homem político. 

E' o que tinha a dizer. 

O Sr. Faust.o Car(}o_so ( pm-a 
' uma explicação 2Jessoal) folga multo que 

. a Mesa lhe concedesse a palaVi'à para uma 
explicação pessoal, e o orador queria. essa. 
palavra para demonstrar, em face dos 
Annaes, que é escravo da lei. Accusam-n'o de 

· incompetente, p::>r ter apoiado o illustre 
·representante da Bahia, e isto porque o Ot'a

. . dor faltou nà sessJ.o passada. quatro dias con~ 
: secutivos. Eutre ·;anto, os Atmae.~ at~est un 
· . que. si o orado1• fiLllon toJo a.'}uotle tempo 

foi po1•qne não lh'o prohíbiram. As suas 
palavras \a.m crescendo p:mco a poucJ em 
cspí1·al do opposição, espir~l que não m:a 
opa.c:1, pol·quo o orador mw costum:1va 11' 
arrancar ás ci.;;tet'n<\s a.s minudencias d:t 
adminis~ra.ç:ão publica. e vir ele Í<i. com a:; 
mãos manchadas como se tivesse toca1o em 
feridas. Ab.coll a a~lministJ•ação no alt9, 
ma.s não fez retaliações inuteis o quar1do 
pensavJ. que o Si'. Deputado pi·ovasse t\ sua 
affirmaç·ão de que o orador era incompe
tente, S. Ex. foge-lhe da.'> m'í.os como uma 
enguia. 

Em t·ldt~ o caso, a incoherencia. do o1·ado1' 
não é para. aba.la.r o nobre Deputado, quo 
~nda h ontem ( nã.o sabe si S. Ex. nega.e(L 
brnbom isso), qun.ndo or::tva. o Sr. S3<~bra, 
deixou c:thir de seus labios de pa.ulista. esta.s 
pn.lavras : - que a,quelle quo ht es~ava não 
era contPahJ.ndista. 

O nout•e Deputad') se reficctiss1 sob;•c o 
pe3o desta acçusa.ção de c mtrJ.bandista, 
devia a.ntes ir pa.1•a <~ rua. levan t.m· uma. ·r0-
voluçito com o fim de afastar do Governo o 
maio e dos cr·itnino~os . 

Nã.o ! excln.ma o o1•atlor. Um homem a 
quem a Nação dá cem con ';os de réi~ pal'<t 
repro .3entaç~ii.?, um h:lmem que st~l11u !lo 
sull'ru.O'io nacwnal como um foco lumtnJso de 
milha.f.og de irradiaç,õe~ esparsas, e qne tem 
um :pa.-;su.do limpo de m~tis de sessenttt a.nnos, 
j:í.mais poder<t ser um det'r•atHlactor das renla.s 
da Na~ià.o. 

Na época., om qué a Ft•ança. namorava a 
R.usf!in., o Sr. Pt•esidente da g1•ande Repu. 
I.Jlica vcst.iu. ca. 3aeas f'oi t t~ por alfaiate:; de 
S. Potot•sbm•go, ~que Yínham a. Pat>iz sem 
p:1gu.r impo:'3tos; mas n~nguem ousou jü.m~th; 
afUt•nmr· 11110 o Sr. P.'<Btdcnt.:l da Ropttblwu. 
Fr·ancoza ot•a. um contr·aba.ndis ;a, pot•quC> si 
<t"lsim J'o3:'30 o pt·imcit·o g:tt•o ;o que pa.S'>!l.SSi . 
ntl r·ua o a.s;;:tssin:win.. 

Irwoh,:,t•cnb o <mvlor ..• por.:1ne ni:io pt'dtt 
commm\ga.r· com uma. Ollposiç;'i.o quo do.~· 
hom'<t o Chofo dt\ Na<,~<i.o. 

Que quo1• dlze1• umCiwfc d :t Nação contl'J.
bandi ;tu. '? Qu~r dizer que ellc abusou crimi· 
no:~a.mente da sua auto ri lado, fazencio im
porta.t• . producto~ esteu.ngeiros para ~e~em: 
revond1dos no pa1z,por casas de commrssocs, 
dividindo os lUCl'OS entre elle e estas. 

Tal homem teria. um :passad9 de crimes, e 
uma nação por mais deshonesta. que fos!la 
nunca o elegeria pa.l'a seu pt·esidenta. E 
mais ainda: uma vez eleito esse homem. 
já.ma.is lograria ser u.colhido no cstrangeit•o 
com toda.s as deferencia.s e homarias, como o 
foi, si passa.s.~o pela mente do estrangJir'o a 
idéa inl'a.m:tntc de que u.lli ia um cmtl·a.
hu.ndistu.. IncohJt'orlte o or•:.ulm· .•. ma.'l a. 
quem· seguit•tl nc3ta. Ca.mu.ra. 't 
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Depois da v.1rin.s observações, diz o ora.dor 
que com cet•teza não pôde estar a.o lado do 
gh1po que no a.nno p&$3tl.d ~> mtc·angulou nas 
eleições·du Goyaz um candi(bto ropublican8. 

O que o oea lo1• vê é uma, opp::>sição que 
trann na Commissão dul'ant3 313 dias o ca.;o 
eleitoral do Pa,l'á, paea que não en~ro na. 
C:11nara um amigo do St'. Montenegeo. 

E' a pritXO ... mas é esta, praxe que vae 
coreoendo o organismo tln. H.epublica como a 
lopea coeróJ a pelle de umn, moss:llina. 

O nobt•e Deputa,do pot' S. P~1.ulo falseou o 
s .~n verb:>, quando accusou o Ol':t•lor de in
compet::mte. li:' verdade que no anno pas;ado 
lln vergastou as face3 de pedra c es~e anno 
lhe abre a bocc~L em um sorriso ; mas esse 
sorri.~o nã.o quer dizer bajulação nem medo 
do Governo, é para a, Republiea,. Ao nobre 
Deputado pnt• S. Paulo compeGe d)monsteJ.r 
duas cousas: a incompetenciiJ, <lo oPador para 
apoi:w o Regimonto c a, sua incoltcrancia,não 
com.batendo o Governo ncs~e momento. 

Organíz3m-se, arrigemontcm-se, cleiJ.IIm os 
a.ssumpr.os insignificante.> ; os restos da, ad
ministração pu-blica; nobllitom e façam pro
gt>amm:v~ ; .desfraldem um<1 bandeira. e po
nham insignias limpas ao peito o não o con
videm, imponham que o orador irá render 
p,•eito a,o chefe que tem ilóa.s. Nunca, po
rém, julgarem quJ o Deputado de Sergipe 
sirva de instrumrm-~o aos monarcllistas, m:1n
chando a Republic:t com cste3 <Ltaqucs ao 
Chefe do Esbdo. (MHilo bem ; muito bem ; 
pahm~s no 1·ecinto. O ora~lot é vivamente feli
citado.) 

O Sr. Pt•esi<!c~u t.e-E~t.:tndo :ulcan
tnd:t a hot•a, llas.sa-sJ ;t 

SlWUND.\ PARTI~ IH OJWgM D0 DL\ 

E' annunciada a contimm(,'.ií.o tl:t 3u. tliscus
sã.o do p!'oject.o n. 10•1, •lo 1901, autot·iztuiúo 
o Govm·no a, a11ril• ao Ministm·io d;~s H.eh.· 
çu~i Exto!'ÍOJ'.'H o Cl';)tlito 1l11 quttn ·~in noco.->· 
S:tritt, ató' 150:000$, Cnl OIH'J, pit,J'tl. OCCOl'l'()l' 
:'t.~ dospczas com a, r.Jpt'O.'l:)nt:wi'io bt'<tziluira 
na s3gnntia conf'crencia internacional tttne
ricana, que se reunirtt no Me:dco. 

O Sr. PJ'•esiden.tc-Tem a palavra 
o Sr. It•ineu Maclndo. 

O .Sr. lt•ineu Machado-Poucag 
Vezc:l OS intere3SOS nacionaos teem siuo en
Vvlvidos em uma quBstã.o de tanta relovan
cia paPa n:Bsa Patrla. 

Tem·sll dito que é imp:ttl'iotico o procedi
men~o !los que combatem cs\e projecto ; o 
ol'ador pens:l. dG modo contra,rio c assim ma
IMesta,, com toda a sincoeida.du, o desejo do 
quo o B;,•a ~u não sJ Y<t I\1 pl\3sen ';al' mn um 

Calll!ll':t V . lV 

congresso ondn a, s1n poaição, longe de ter 
brilho. s::n•á apenas secn11Jal'in.. 

Passa a fa.z'3r eon:3ium\H;.õ~~ sobre a dou
trlnct ue Monrõc, c.;;tudando as smts pltases. 
examinando em dctallles os ettsos etn qm:l foi 
invoca,da pJla Arnoric:t do Nol'tc ou em que 
S'3 pt•Jstou <.'t soluçfio de p3ndencias intema.
cbnaes. 

O orador V..3m dcfencler Monrü~ contrn. os 
mom·oistag c, superior ao3 interesso.:: indivi
dua,e.:; ou ás sugg·estüc.3 p:~etid.ttrias. nQg::t seu 
TOtO C SCLl COrJCUl'SQ á aspiração, que Se pl'C· 
tende convct•tct· em rea.lid:tde -de amp:~.ra.;.• 
a doutein:~. de Momü~ em su::ts ::tpplicaçõc . .;; 
fi) terrano economico. 

Estudando a evolução lli1 doutrina Mo:wêio 
dcs<lc qne ft>i p1•oclamada n<t mensagem de 
2 de~ dczt3mbr0 de 1823, c ;nduc o oradot' por 
affiemar q11e a Ame .·icn. do Norte tem lwj~ 
esti duplo pt'ügl'itl11ma: o de dominar nJ 
terrcn :J cconomico toilêt a região meridí Jnal 
do continente e o rlo submettnl-a ti, Slla in
fl.ucneia. c ltcge.mnnia p~)litica. 

E por is~o mJ.~m1 é que, â luz do3 fa.ctos 
c do subsiLUo que n, hi:>tot'ia hoJiema forno
c~m. ehama a at,tençã'l d(}, Camara para. O.l 
p.Jrigo.~ c ditrlcultht•lcs que, em bt•eve tempo, 
sobl'cviriam entre nós, que pa.s~,:ariam cntii.o 
n c:mstituir um p:lvn cconomíca,mente de
pc:1dcnte <ht p·.)tl~rv~a. Republica. elo Norte. 

C i t:t a opiniã.o tlo val'io . ..; publicistas c lê :í 
Camat'tt tt•\l::.'hfH 1le livt'tH o l'olat. ~H·ios fLIIO 
llemon .. :tram a pt'í)cc lcncia da.~ su:t { n.ppl'O
llensõcs. 

Pratiemwln l;n n ]Hll-:tlll :Jt•ic:Ln i-;m:J se t•c
i:il)lvo S!lh o:; sng·uíntn; ;qi<'C1;o;o;: o }H'oblünut . 
1l.1 ntnnoJun !,;Lii . .;nw o:I d 1 bimr.f.alismo, o do 
li VL"<J-c:Hnlli•l ou do .}H'il !ir.ccioni·nno c tia i' e· 
tlm•;Lçliio a.lluat1nit'it. N : ~ Amm·íca. rlo -Nnrtü os 
p.l.t'titltH lorantat•:tm x!liL'\ l.nnrlni t\l.S no •.tw
r>nt\0 {\C mnmlo;l. 

Em uomo riJ p·wf.ido tt•iumph:tnt~ nas nr
n:Ls-c r1uc tl. o do pJ•,)toccionismo- viOI'<.Un 
para a Amci•lca. do Stll llologa<lus onc:trr·o
gados cln cs~wl:w a noss:t situa.ção política c 
óconomica. 

No primeh;o CongrJsso Pan-Amct'icano, 
os dclJg..tdos nol'te-amct•icanos eram filiados 
a esta. politica. 

A mesma cot•••ent!~ do idl~i1S promovia em 
1892 a. confoeencia. de Bruxellas, cujo resul
trtdo fli o m :üs l'~donclo insuccesso para os' 
sect trios a mcl'icanos dJ bimetalismo. 

Assim, é .prJciso pt•oettrar nn, America do. 
Snl mBrcados para o consumo dos productos 
norte-a,meri~:tnós, é preciso facili~m·-Ihes o 
tramporte o a franquia. 

mthl a ·~ thc :e~ ineluida; no lH'cg••rtmma rla. 
confet•Jncüt-a d.;t linh:t fm·rcn continonbl o 
internacional. a do cm·s·) 1\n•ç;ulo 1b pr,1.ta n:1. 
Amm·ic;t do Sul, a da !'ode:ac,·iio aunaucira,, a 
da f,ylot'c'll,~ã.o O(~o uornic L, 1iml1l is :o om pl'O· 

~:! 
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veito de um só p~iz c em detrimento das 
nações quo constituem a, Amoricn. ContNtl o 
n. Meridionn.l. 

Si essa, é a. política americn.n<L, como cs
quecel' a.s lições doi: publicista.s, as lições da 
hí~toria. o os :tvisos dos prn.i.icos ? 

Pois é faltrtr aos devm•ci! do Deputado 
atlnwtil• a, Ca.mrtra. cllama.n!lr) ::;ua, attençã.o 
para os intcro:::ses rla Pat1•ia o }H'Ovccn.t· o 
esturlo dos homens de Estado p<l.l'tt css;t 
amoaçtt (t snprcma.cia. q uc OI'<l. temos n;t 
Americ<L do Sul, ameaça que se traduz nas 
]Jretonç·õos de a.bsorpçáo com cp10, ha tanto 
tempo, estão a,gindo os t1iroctorc.': da politica. 
exterior do ga.binotc de wa.shington ? 

O orador ponsn. que a arbitragem ser<'t, 
mas em futuro ainda longinquo,o unico meio 
(le realizar esta. aspiraçfi.o huma.na a paz 
juridiCi1 entre OS ])OVOS, formula SCientifica. 
da antiga aspiração dos phylosopllos que 
pregaram a paz universal. 

A 'Verdade, porém, é que as difficuldadcs 
de momento, n.s paixões e desvios de occa.siã.o 
toem p3rturbado a acção lenta o logica do 
direito no domínio das relações intcrna
cionaes. 

Nfto serão as discussões, um tanto acade
micas, nesses congressos (1UC poderão levar 
a Humanid::tde (t rea.JizaQão dessa obra gene
rosa. 

A I'oalização desse ideal depende antes 
tln. n.cção dos homens politicos, e sobretudo 
ser<."t consequencia do gr<."to de adoantttmento 
dos homens e dos povos, gt'aça.s aos pl'incipios 
1le moral. 

A' semelhança (la natureza, a civilização 
11no d::í. sáltos nQ ar, mn.rc1ta lenta, gradual 
c progres.,ivn.mémte. 

Si o futuro se desenha. ainda. tTí.o indeci· 
~ivo e nebuloso qno ni'i.o (\ (lado a nenhum 
genio entre-vel-o, porque esquecemos os in· 
teressos de occasiã.o, armstados nn. vertigem 
de um sonho que (~ muito vago, qno ú muito 
duvidoso ·t. (1lfttito bem ; o orado1· d cum
jJ?'imcntwlo pelo.~ collcga.~ presentes.) 

Do 'M:inisterio da Marinha, de hoje, en
viando o requerimento em que Ma.noe1 

Apollina.rio dos Passos, patrão da.s embarcn.
ções do Commiss.ariado Geral da Armada, 
:per.le equiparaçã.o (los seus vencimentos 
aos p:1tr'ões do Arsena.l de Marinha desta Ca
pitaL-A' Commls~ão do Orçamento. 

Do Ministerio da Guerra, d0 9 do l'orrentc, 
enviando a scguin·Ge 

ME?\SAGEM. 

8i'S. Mcmhros do Congresso Nacional
Transmittindo-vos a inclusa exposição que 
me foi aprcsentad<-t pelo Ministro de Estado 
da Guerra, sobre a necessidade de se abrir ao 
respectivo ministerio o credito da quantia. 
de 2:860$207 para. occoner ao .pagamento 
de ordenado quo compete ao escrivão do 
almo:xa.rifaclo do extincto Arsenal de Guerra. 
do Estado de Pernambuco Francisco :Mauricio 
(le Abreu, relativ<tmente ao poriodo decorrido 
de 13 de janeiro de 1899, em que foi suspenso 
desse exercício, para responder a processo 
civil por crime de rcsp:lnsabilidade em 
occnrrencia naquellc estabelecimento, a 26 
de outubro de l9CO, em qu0 foi absolvido, 
julga.da improcedente a denuncia llada. contra, 
elle, rogo que vos digneis hahilit::tr o Go~ 
verno com o referido credito. 

Ca.pital Federal, 9 de agosto do 100l.
J1f. Pt:I'J'a:; de Campos Salles.~ A' Commi:;;são 
de Orça.mento. 

Requerimento ·do engenheiro João Victot• 
de Magalhã.os Gomes, socl'eta.rio c pt•oros
sor inter i no de desenhe, da Escol11 de Minas 
do Ouro Proto, pedindo cont.agcm de tompo 
para a stm aposcnta<loria..-A' Commissão do 
F'a.zcndtt. 

O S1 ... Alf'•~~•lo Varella rnamla. 
:t 2\lc~a um rn•ojccto. 

Fien ~'lln•o :t mos:t, :ü,·· nltrwirw rlelihol':J.· 
<:i'ío, o Sllgninl;n 

PltO.JgC'l'O 

O Q,Jngro~~o Nacionn.l rmnlve adaptar a 
O Sr. Carlos de Novae& (to Strt- pl'üSente -lei organica. fnndamontrtl (lo Dis-

erclm·io) procc(le (t leitura. do seguinte tricto Folleral : · 

Ficn. a. dis.cussã.o adüLda. poli1 hol'i1. 
Passa-se (L horn. destinada ao expo(liento. 

·EXPEDIENTE Titulo I 
Officios: 
Do Sr. 1° Socl'etario do .Senado, de 9 do 

co1•ronte, communican<lo que o Senado ad
aptou, e nessa data ·enviou á. sa.ncçã.o, a pro
posição desta. Ca.mara, autorizando a. con
cessão de um anno de licença ao Dr. Samuel 
da Gama Costa Mac-Dowell, lente substituto 
da Faculdade de Direito do Rccife.-Intoi-
l'Mln, . 

DO DISTRICTO FEDERAL 

Art. 1. 0 O Districto Federal, pa1•te in te~ 
gra.nto da. União Br<Lzilcira, constituo-se em 
município u.utonomo, sob o regimen repu~ 
blicano. Seu tcrritorio ê o do antigo Muni
cípio Noutro. 

Art. 2. 0 Salvas as rcstricções especif1cru1as 
na Co nstituiçã.o Fcdceal, é administJ•:.tdo 
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})Ol<1s a.utoridadcs municipaos. A~ dcspcza.s 
do- ca.ractor local incumbem exclusivamente 
fL autoridade munieipal. (Con:>tituiçã.o Fc-
tioraJ, art. 67.) · · 

Titulo II 

DO r.OYER.NO J)O DISTlUCTO 

Art. 3. • A snprcmn. gestão dos n:wocios 
municlpacs incumbe ao Prefeito, ao Con~o
llto districtal o á magisti·a tul'a. local. 

CAPITULO I 

feito inüical•â outro, c assim succcssiva
monte, até obter a adhmão popula.r. Si, 
porém, dcpoi:> da. a.prosentaçn.o tle lO candi
da.tos, nenhum delleiJ obtiver maioria (le 
votos, considcm~r-se-ha eleito o quo haja 
mm·ecido o menot• numc1•o de votos con
tt·arios. 

Art. 8. o O eleito, cmqua.nto não as>nmir a. 
suprema. dirccção ad.ministr::~.tiva. do Dis
tricto, tm·;~ o titulo do Vice-Prrfeito, c 
assistir<i. o Prefeito na gestão dos negocias 
munieipaes, na fót•m ::~ que !lo terminem os 
regulamentos. Occorrendo renuncia, apo
scntarloria, ·morte, destituição ou impedi-

PRDmmA PARTE monto temporario, ~ubstituir(~ immediata.-
Do Prefeito mente ao Pl'efei1o. 

Art. 9. 0 Na hypothosc do a.rtigo anterior, 
Art. 4.• O Prefeito sm·á conservado no em f'aJta. do Vice-Prefeito, assumir<í. o go

dosompenho de suas funcçõos, om,Ju<tnt.o lJom vcrno municipal o dircctormais ant;igo dos 
servir. (Lei organica de 23 de dezembro de serviços locam;, si o impedimento f'ôr tem-
1898.) poral'io, c, si o não fôr, até qne o Presidente· 

Art. 5. o Será clestituido : da Republica designe o novo Prefeito. In-
cumbü·;t igualmente ao Presidente da Uc· 

I. Em virtude de cond.omnaç~ão em pro- publica a designação do primeiro Prefeito, 
cesso do re::;ponsabilidadc. a.pú:'l a promulgação desta lei. 

II. Em virtude de votação populal'. Paragraplw unico. Em qualquer dos casos 
§ I . "' P<tra o c1l'cl to do disposto om o nu- do artigo, a escolha do Presidente fica.r;t 

mero li, ó mistm' um <lccimo do.:; clcitore:; ::!ompre sujeita ü. confi.rmaçii.o popular, na. 
municil)aes reqHeira ao Conselho .convoque Lürma. db <wt. 7°. 
o povo a comicio3, pa.m diter Hi quer a. tles- Art. lO • . O Prefeito não podertt CXCl'CCl' 
tituiç~ã.o tlo Prcf'cito. nenhum outro emprego ou funçcão publicli, 

§ 2. • H.ccebid::t a. potic.~ã.o, o Conselho, ~Ji nom toma.r parte em empreza industrial ou 
estiver fllllCl~ionando, marcar;l dentt•o elo commcrcta!, como memln'o da. respectiva 
prazo do 48 hora~ o dia. pa.ra o comício, c, · directoria ou como simples associado. Ao 
no cn.s'l contrario, o Pt•osidento do Con,;;clho Vieo-Pl'efeito sm•;l imposta a mesma prolü-
JH'ocodorli, á su.~ irnrncdiata eonvncação. bição. 

§ :3. o A consulta. popular do q no rosa. o Art. ll . O Prefeito c o Vice-Prefeito })or-
:::i 1 o sli ter(t loga.r depois do pl'imoiro bionnio ccberão um subsidio col·rospondonto ás ne
govornativo. cnssitlades de sua decente subsistcnci<t matc

f:i 4. o O Prosidcnto da Repul!Iica, em men- ria,l. O subsidio sm'(L fixa.clo pelo Conselho, 
sa~em motivada., tn.mbmn podcmi. rocla,mar para um quinquonnio,só podendo ser augmcn· 
tio Conselho se fatJil. n dita. consulta. t~ttlo ou <liminuido em virtnd~ de pl'Ol)Os~a. 

A1•t, 0. 0 A oscollm do substituto do Pr01- a.ssignn.dn. por um torço dos memhi•os do Coll
feito se1•;i, foítrt polo povo. da, frii'ma seguiu- selho e que obtenha a maioria de dons terço~ 
t.c: O Profoito om exel'cicio, com acquics- dos votos destes. 
cencia. do PI'esillento d;t ltepublica, aprcscn- Art. 1.2. Ao tomttr posse do cargo, o Pro
tar;í, aos eleitores o candidato quo lhe feito, e ela, mesrna SOL'to o Vice-Pref'oito, 
pareça mais digno de merecer os sullht.gios. prestar;t perante o Conselho o seguinto jura
Não podetit indiçar pessoa de sua !'iunili01, mento : «Juro por minlw. honrá cumprir 
qua.lquer que seja a natureza e o grão do fielmente os deveres do cargo em quo sou 
pa.rentesco. . · investido, inspirando-mo sempre no hem 

Paragrapho unico. O Prefeito, sempre geral o gloria da Ropublica.» 
que o julgue conveniente, poder<i. destituir o 
seu substituto, proceclendo nesse caso, como 
no de morte ou renuncia, <1 indicação do 
outro. 

-Ai•t. 7, 0 Tornando publico emedita.l o 
nome do candidato, o Prefeito, ao mesmo 
tempo, mn.rcará dia, dentro do prazo de tt·es 
mczes, para que o povo se pronuncie, em 
comicios. Si a. ma.ioria elos eleitores negar ao 
candidato sctis votos do confirmaçã:o, o Pre-

SEGUNDA PARTE 

Das att?·ibuiçües do Prefeito 

Art. 13. Compete ao ~refeito, com J)lena 
1'esponsabiUdacle : 

lo, })romulgar as leis munici})ae9 ; · 
2°, dirigir, fisca.tizr~.r c defbndel' todo~ oS 

interesses d.o Districto; 
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.ANNAES DA C.AMAlt.A 

3°! m•ganizar, reformar ou supprlmlr · o3 
>.JH'VlÇ'O':l dentro das vc1·uas o;·çnmentrwias ; 

4', ~"<pedir dcçl·ctos, rcguhnwntos c in
st.rucçoe~ p~u·a a, fiel o cJ:tvcniente éxccncão 
dn.s leis ; , 

5", convocar cxtl•a.ortlínaria.mento o Con
s::~l_l~o e pror0gJ.r. a-; suas se:~sõJs, Cllnn:Io o 
e;nJa, o bem publt~), expantio sJmpl'Q os mo
tlvo8 da cJnvoc::t~~-w e pr·Ol'ogaçã.o ; 

c;o, expor annuaJmontc n. situ:w:to dos nc
gccii)S d> Dh ,ricto ao Conselho, indica.ndo-lltc 
a.s Pl'Ovidencia.s J.ellc depende .tos, em men
sagem minuciosa, q ne l'cmcttm·i ;.~ rc~spe
cti v a secrehrla., no dia. da. ab:H'tura. da 
se.i>sãJ, assim com~ prcpa.ra.1' os p1·o,jodos de 
or<;.:tmento tla. recotta o dl3spen tlo Districto, 
11:11'<\ serem olie1·eeidos ao Con·:li1lho; 

7°, c:mtrallir cmprc.:;timo.l e realizar ou · 
tl'as operações de crcdi to, de accordo com as 
expre.~.ws aut.o1·i.::ações o1·çamenta?·ias; 

8°, autorizar, na (d1·ma da lei :ts des
appropriaç>Õ3S por nece.~sidacle e' utilida.de 
publicas; 
. 9°, crear o pl'JVCl' os c:.1.rgos mnnicipaes, 
dentro das (o1·ças orçamentarias, .nomeando, 
sm;pendendo c demittindo os serventuarios 
na f'ó;:ma d(T. Jó: be_l!l como tnneedol' aposcn
ta~ortas o Jublla.ço3S tambem na fonna dr.t 
lr.n; 

lO, d~cidir os confl.ictos de jurisdicçã.o que 
se suscitarem ent1•e o,:; chefe:3 dos serviços 
administt>ativos ; 

li, estabclecot• a di visão c i v H do Districto 
e adminislrn.t• os. bens que pel'~enç'l.m a. este; 

12, provldenciitr sobre o svstema do via
ção e niwega<;Xí.o intm·na do Districtu, u sobre 
o ensino pnblicJ pt·imat•io, que set'<L sempre 
gt'i.\.tuito, leigo e livt•o ; . 

1 :~, prestar po1• cscripto as in l'ormaçõcs• 
dados e esclarecimentos c1uc requisite o 
C_Enselho, assim como (!Ua.lquer munícipe, 
nao poJendo, sob pt•otexto algmn, negill•-se a. 
prestai-os ; 

14, l'O:Juisitar do Gove1•no da União o au
xilio ~irecto da força íoderal, quando for ne
cessarw, e reclamar contra. os funccionarios 
1'cdcra.es que embaraçarem ou poeturui.Lrem 
a a 19ã.o legal das au torid::tdes d'O Distt·icto. 

TERCEIRA. PARTE: 

Da ?"e.~ponsabilidade ao P1·c(eito 

Art. 14. Nos crime3 de respon'3l11JiUdadt:, 
o Pr3feito se;•;í, processado e julgado pela 
Côrte de AppeUaç:io, na. conformidade das 
leis qnc definem e t•egulam n. l'OSI..l0nsahili
chvli3 dos Mini.;tros de Esta,do. 

CAPITULO II 

DAS T.EIS 1\IU~ICJPAE.':\ 

Ar~. 15. As lPi.~ emanam da. eommuni1latle 
mnnicipLt c s:to pt>onwlga.das pelo Pcolcito, 
co:1fJr·mc di~puc o n. 1 do art. 13. 

Art. Jô. QualftliOI' cidadão pütle iniciLu• 
um IH'ojecto de lei. . 

Art. l7. Apro;cnta<lo o pPojocto ao PJ'e
foito, est'3 o far;t, puhlic:u• iLlllplamente, pl'C
cmlillo de uma. exposição tl.e motivoc;, ju.:;tifi· 
cando su·.1. <~dop<;n,o ou rojoiç:'ío. · . 

A's mc.~m:.rs ti.>ema.Li.dad.cs fi.c:un sujeitos o.~ 
p1·ojectos de i nidati va. do P!•efeif;o. 

§ 1 o. Don tr;J do pr·azo de um mcz, conta.rlo 
do dia em que o projt~cto fot· puiJlic<.tdo, 
i>criío t;l'a.ns:nit.tichs a.·) PrJfeito tod;_us a~ 
ememla.s e obscrv:.wõos que fot•Jm !'ornm
ladas por qnalqum• cüladã.o. A so:t•l)tarü~ dít 
Pt>~feHura p~ts.n 1·(~ recibo, attest:m1lo <.~ cn
trada. de totlos os 1)ap .ü :l rclctti vos <i ma t:Jt'Ü1 
deste pal'agl'aplw. 

§ 2°. Examinando .cuidado3amen te essas 
eme das e o~•servaçõcs, o PrJt'eito m<tntcr;í. 
o projcdo ou moditlcal·o lm tle uccordo . com 
a!:! quo julgar prJccdcnbs. 

§ 3°. Si o p1•ojoct') fôl' da inic:iativa dn 
Peofeito ou elle pt•op:H1ha sr.j:~ appr,)vado, 
após ~ fornulirlade tlo l)J.eageapho a.ntoce
dente, s;mi convectido em lei, si a müorb 
do.J cleitoresmunicipacs não se dedurai' cno
tl'arhl. á sua adopc;ão. Si o Pr·efeit11 OJJtn.r 
pela r~>jciçãn do pr•.1jecto, só pndm'<~ sm• con
vertido em lei, s l dons terços üos olcitMí3S 
votarem p:n• sua acc :ita.(:ão. 

Art. 18. Os pre~oitos do ;wtigo antcNl
dcnte nã.'J n.lJrangem as resoluções tom:ula> 
pelo Conselho, no uso dtt c . lmpetonci<~ qne 
lhe ó confel'ida na. sagunda parte do capi
tulo .IU. Essas rüsolw;:õcs, s:tlvo as de que 
rosa o a:·t. 2i, § 29, qua.lqnet· que soja n. su:L 
1'ót•ma, serão promulgadas pcro Prctcítn 
como leis do Distl'ieto, nos tm•mos do 
art 13, n. l. 

Art. 10. Nií.o podcrã,.. !;cr objeeto do lei 
as medidas ne müm·eza. es mnda.lmon~o ad· 
ministl·a.tivas, (ttte SOl'Ü/l deerct:tdas pelo Prc
fdt·J, sem obserranda do proeas.~o acima 
csta.tuido. 

C.\PITULO HI 

PRfMEIRA l'ARTg 

Do Conselho disti'ictal 

Art. 20. O Cunselho cJmpoNJe-htt de 15 
membros eleit~JS pol' suffragio directo dos 
eleito e os do D is&rido. 

Art. 21. O Conselho reunir-sa-lla annual
ment':l, sam depender de convocação, no dia 
7 de setombt•o e funcciona.râ. por dous mezes~ 
contados do dia da abertura, poJondo ser 



prorJgada ou convocada extraordin<11'ia
mentc tL ~ma l'euniã,'). 

§ lo. O primeir.J mcz scr(L consagrado á 
vota.ç-ão dtL receita c dc3pez ·1, c o segtwtlo 
n,~ exame das despezlLs rcalis<tdas e á tulo
pçoão de qu:üq ucr medida de competencia do 
Con .~elho. 

§ 2. o O mand:tto durar{~ cin ~o annos. Tres 
mczes ante.~ de findar o quinquennio, eil'e
ctuaP.se-ha n. nova eleição em di t que o Pre
fcitor de~_~igna.r . 

§ 3. 0 A; SeS)ÕCS .do Conselho SCl'ã.O publi
cag, salvo qu ·:mdo S3 delibere o contrario 
por vot J dos dou; torço.; dos mumbros prc-. 
sentes. As suas dolilx~rações serão tomadas 
por maioria reht íva de voto:J, salva" as ex
cepç:Õ()S c:.nsignada.\ ne.3h lei. Não podet·á 
funccionar sem que este,ja1u presentes m~t~de 
c mai~ um da totalidade de seus membro~ .. 
As votaç·ões poderão ser symbolicas ou no
mlnaeij, não sendo nunca permíttido o e~:Dru
tinio secreto. Sempre que os Yo&os houverem 
de ser dados por escrivto, scrã.o devüia;mente 
M':ligni1dos. -

Art. 22. São inelegíveis par <.~ o Comelho: 
I. Os que nã.o ::;ão n.li~tavois como eleito

res, nos termos do art. 70 da Constituição 
F9deral; ', 

H. Os eleitores comprehendi<los no art. 4° 
da Lei orga.níca de 2J de s~tcmhro de 1892. 

Art. 23. Perdem o lagar do membros do 
Conselho o>3 que accoitarcm cargos nas dire
ctorias c commis,õcs fi~caes de emprczas ou 
companhias de:.~tinadas (~ cxplorar;:fio de con
cc.;sõc.; e favores (b Municipaliuade. 

At·t. 24. Quando occorrm· alguma vaga 
no Con.;elho, a mc3a !lo me.m10 convoca1·<t 
um do~ supplentos mais votados dos qno 
h ou vct·0m sido cloit >S Cúnjunctamente com 
os membros tio Con ;cUn, em numero igual 
ao destes. 

Art. 23. O mandato llos rnemltros do Con
selho é incolllpativel com o do qualiJIIOI' 
uut.t•a runc'.~:"Lu publica. dumn~o as . ~o~:~ . .;ões. 

A L'~. ~ü. Ao totnt\l';)lll as \Onto, t •i'l mem
bt•os do Conselho pro.3tar:tu o ,jlll'<LlllOilto do 
arl;. 12. 

Al't. 27. O Conselho vorincarâ. c rcconhc· 
C:lrtt o.~ podcro:l <lesou.; membros, compor<t a 
sua Mesa e commidsõcs, c organizará seu 1'.}

gimonto interno, dispondo este sobre a. fórma 
d·J Con.sellw communicar-so co:u o Prefei ~o. 

SEGU:Sr>A PARTE 

Das ott!'ilmiçvcs do Con selho 

Aet. 23. Compete privativamente aoCon
selho fixar. os orçament:.>s da receita e des
peza,, l'eclamando para. e:;se fil~1 1l') Pre
feito todos os dados c e.~clarec1mentJs de 
que pi·edse. A:-; dPspazag })Crmanente.-j })óde-

173 

rão ser di.3criminadas em um orç~;trnento es
pecial, que será. adaptado para um decennio. 

§ 1. o Os · seeviç:os cuja c•x.ccuc,~ão exceda.m o 
pmzo de um a.nno só s~ri5.o inida.dos depois 
da, vot<llião de verbas sumcícntcs part~ o. con
clu:::ão do.3 mesmos seeviços. 

§ 2. 0 Nenhuma tlisl)osição alheia it~ simples 
dotaçõ .. H dos dill'cr0ntes serviços ou aos im
postos podcr(L ser incluiJ.a nas lei'l orça
mentarlas. 0.~ empre.~éirnos só podcrü,o ser 
votados em leis espoc;aes, sujeitas por cx
cepçfio ao veto de Pl'efeito. . 

§ 3. o As emendas tt-l propostas do orç~
mentos elaboradas pelo Prefeito só serã.0 
a.cceitas quando importem em diminuição 
das verba;; conaignadas para as uifferonte.~ 
dedpezás. Si o Prefeito, em mensagem mo~i
vada, declarar-se contrario á diminuição da 
despez:t, clla nunca. será. t :J.l que reduza a 
menos de dous tm·ços rh média dós dez ul
timos exercias; si não for dcspeza que tenha 
variado, a reduc~ão nunca se dctrá de fórma, 
que impossibilite a continuação do serviço, 
isto é, não poderü. ir além de um quarto da 
vcrh<t. 

§ 4. o Si o Conselho dissolver-se ou chegar 
ao fim do praw da, pi·orogação, sem haver 
votado os o1'ça.mentos, entender-sc.:h<t que 
ado})tou os tlo anno antecedente, os qtuc3 
vigorarão até que se votem novos. 

Art 2\J. Compe·;e <tinda privamento ao 
Conselho : 

l", dcci·cta.r as contribuições, taxas ou im
postos, com as limitaçúos esp<:.citicad<~.s n:t 
Con .. ;tituiç.To FcJ.cra.l; . 

2", votar todos o.:; meios indíspcn.~avcis á. 
manutenção dos iiCl'Viço~ de utilidad0 pu
blicn1 c1·cado.:; por lei, sem intervit• :por 
qnalquce fór•mtt na l'CSpcctiva. or·ganizttçii.o c 
oxccu.)í.o ; 

3°, faz3r a a.pm·açã.o tla eleição de que 
rcsn. o at·t. G", § .2°. 

A!'t. :10. Dos decretos o rcsolu~;<'ícs que o 
Con ;olho adOJlt:u• no ostl•icto uso das at.t.l'i
bniçüe.; Llnftnulas 11esto citpitulo, salvo o caso 
do at•ii. 27, § 2", in {l'lll', a ~ua :Mest~ darti. co
nhecimomo ao ProfoHo, a q1tom cumpt•il•a 
ex~::cutal-as cJmo lei.:; do Distl'icto. 

Art. 31. A tomada. de contas far-se- h::~. 
todos os anoos, uma lei c)peciaJ marcando 
as peno.s om que incorrem os membros do 
Consellio pelo não cumprimento de.>te dever. 
O conselho podcr{t, a. todo o tempo, instituil• 
com missões de exame de qtw.lqucr das rop::t.r
tiçí"ie:; muoicipaes, para obtm· esclareci
mentos índispensaveis ao desempenho de sua 
mis;ão, con'lultando os documentos compro
b::ttoríos da.s varias despez1s. 

Ar :; . 3~. In.eumbc outrosim ao Con ;olho 
valat• pela fiel exccnÇ'ão desta lei organica e 
dt\'l quo promulgar·. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:33 - Página 23 de 43 

§ l. 0 P<tl'tt o melhor o1feito 1lo quo dispõe 
este :.u·l;igo, o CoilSclho wnnc<Ll'Ú um procm•a
<lor g-eral onc:tl'roga.<lo de den unchr os <tbu
sns o m~Llvorsucs, o tlc IH'omovcr <t responsa
llilid<tdo <los culpn.~1os, ;Lssim com.o do as~istit· 
o Conselho em tudo quo llto fôl' por ostc rc
<iucrhlo. 

§ 2. 0 O )WOCUI'<t·1or gct•;ü tlu Cnnsclho S(J 
será domissivol por sen tcnc;a., provada, a sua 
rlesid i<t ou pl'evtwlcac:ão. ConstituiJ·á ]_Jl'OY<~ 
·bast:tntc <laquclla o rocib:) oxllibid11 pelo 
CoJhJülllO ou por· c1ualquor muni.cipe, do ofli
cio cn tregue <~O pt'ocurarlor, n,pont:.tndo a 
violaç·iio da lei, c )JOl' cllc dcsprcza.uo. Uma 

. lei especial rogtllc•,mcn ta.r<L as disposições 
dc~.ltc ·~rtígo. 

§ 3. 0 A <tntorlda.do juclicia.1·ia. competente 
p<.ll'<L o pt•nccsso c julga,mcnto dos mcml)l'OS 
do Cunsenw c elo pl·ucul'ttüor g-cr<tl é <t rncs
m<~ do ttt't. 14°. 

CAPITULO IV 

DA 111AGl~TltA'l'UltA. DO lllS'i'IUCTO F I~Dl~l{.t\.f, 

Al't. :13. rmn. lei cspcci<.tl <lccrctwi<L n<t 
Hn·m<~ ilo ca.pituJo II, titulo li, sob })ropost<t 
do Prefeito, orgn.nizat•ü. n. justiça do Districto. 
As nomcac.~ões dos juizes serão th cornpatcn
cia do Pl'ef'eito, cum i:tl)provaçãl) do l'l'Cfii· 
dente d~ Rcpul.llica. · 

Titulo III 

A1•l;. 34. As e~ni1:iic~ 11istrict<tcs snrão pl'c
siuitlas 1mlo Conselho, qtw ma1·c:tl'<i. a úpoca 
tle cada uma o <lü~paclmrú. todo o expediente 
1·ela.ti ,-o a c! las,· excepto a. de (Jlte üispõn o 
arUgo ~1, §:!-",in fine. 

§ J.o 08 comicio!l lo~isl:tt.lvot~ tle que ro~<L 
o c~tpitulo li, do titttlo H, l'C<lliZ<tt•-sn-hho na 
pt·inwit•;t 1lorning-<L suiJsoqunnl;e li. t;crlllitHt<;i\.u 
tlo prazo un ttr~igo 1 i, ~ I o. 

§ ~u Xo::\tcs comieiu:;, si o pro~Jc .!to !Oe tia. 
inicltd;iv:~ ])opul;..r, as :Lbsl.nni,{)cs eont:LI'-SC· 
])i'í.o Clllll<l vo1;0:3 11C~ativo::;, O COIIW a(f!t•Jll<L· 
-~i vos ou l'<LVOJ'~~\·ois 110 easu lle sct· (lo PJ·n
toil.o ;~ in iciaéi Y:L, a+-;:-~iJll conw no;; c~<~I'Uti
llÍoi-j (\Jn que se pt·occdot· :t confirma.•:ã.o de 
(1UC ro;:;;\ o a1·tigo 7". · 

Art. :::5. O Conselho de:;:i~nará o local em 
quu se elfoctu;wão os comícios ou cld<;.ões, 
distrilmindo os eleitores no mn.ior numero 
de secções eleitoraos que possivcl 1'01·. -

Art. 36. Em cada scc~·ão ha.vcr<i. um livro 
destinado aos registros dos votos, em o qual 
esct·evcr::í. o eleitor a sua as~Jign<~turn. ·e em 
~eguitJ.<.L o seu v o to decla.ramlo: 

a) o nome do ·candida.to de Sutl escolha, nas 
eleiçõe,'.! do$ memoros do Conselho. 

7;) sim ou n(ro, nas olcir,:õcs co11sulta.ndo 
sobro muda.nça. do Profeito, nas eleições corJ.
tít·rmttoritts do Vicc-Profcito, c nos comícios 
l('.gislativos. 

ArG. 37. Sã.o eleitores municip;ws ·tiodog 
os cidwlilos n~í.o cxcluiLlos pclu. Cunstitui~~ão 
Fodct·aL. Os cmpl'ogado:·J nwnicípn.cs só po
!lm·ão voht• nos comicioK logislati vo. o isto 
quando o p1•ojccto nio iôr <1••- luicütJJ. ~·n. do 
Prefdto. 

Titulo IV 

Al't. 38. Iüwcrà a m<txima pulJlicid.a.dc 
om todos · os a.ctos d:t Munieipa.Ud:.ttlo q_uc 
acea.t'J'etcrn ou possa.m 'tca,l'l'ct:.u· encargos 
p;u·a o Distrkf.o. 

§ 1.0 Os contt•actos, salvo os rela.tivos a. 
opcrac;õcs de credito e os U.e nccessid<Ltlc ur
gente, sorKo integt·n.lmente publicados na, 
impL•cns<t pcriotlimt, pelo menos tres vozes, 
10 dia.s antes do sutt de-finitiva asiügnatura. 

s ~.o As pt>OlJostn,s de orçamento, um moz 
antes de sua apresontctção ao Conselho, terão 
igual pnhlicidado, assim como os regulamen
tos c. instl'ucções OX}Jcclidas }Jelo PJ'ofeito, po
dendo os municipcs en vüu·-lhc omenda.s ou 
modificações que julgarem convenientes. 
Não sor(t, todavia,, o .. Prefeit;o de modo <ü
gumobrigttdo a. ~tccoita.l-as, formulando esses 
a.ctos sob sua. a.bsoluta rospons<thilidadc. 

Art. i39. E' vcda.do :.L Municipa.lid<tdo in
stituir privilcgios ou monopolios om l'i.wor de 
quem qacr quo scj<t c sob que lJL•ctexto füe. 

Art. '10. Nos serviços o obras do Distrlcto 
scr;.t <Ldoptn.da n, concurrnnci:t public;t, scm
pl'c q uc 1'ôt• possi vcl. U m:L lei o . .;peeinl de~ 
tcl'lninarü. q~tacs as cxcepçõcs :tdmissivei:-:> :.~ 
l'Cgra desi;o :wtigo. 

AL't. 41. Os rum:cionarios mnnieip;~cs lif~o 
estr·tdttmcnto rospuns:weis pelos abu;;;os o 
o111issõos que eommeUot•em no exercido Jc 
seus cargo . .;. 

1\1't. 42. Ficam suppeimidas qmtcsr1uer 
distincçõe.~ entro os fu necionarios mHnicipaos 
de q wLtlro c os simples jornaloiros. es l;cn
dondo-sn <t ostcs as vant:bg-l•ns do fllto gosam 
ar1n c llcs. 

Art. 43. Ncnlwm ·funcciona.rio podot•;t rc
ccucr, soh (!Ualc1uer llretcxto, remunct•aç[o 
dtts partos pelos sorvi<~os que lhes p1·o.;;tar em 
vi1·tude do sun.s funcç-.ões. 

At·t. 44. As :1posont<tdort.1s só poderão 
ser concedítlrts depois do funccionario haver 
·attingid'o á idade de SC:';Senta e cinco annos, 
na proporção dos unno.3 de bom serviço que 
houver prestado.Si,porém,invalidttr-se antes 
dessa. idade e contar qua1·<mta annos de ser
viço cífectivo, tel'<~ direito igualmente<~ apo
scntaclori()., 
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Art. 4.5. São ~hL compctoncia do Governo 
do Dlstricto Federal os serviços designados 
na.s disposições tl'<1nsitorias o outras, da lei 
organica do 20 de setembro de 1892. 

Art. 46. Revogam-se as di~>po .3iç:ões em 
corr&rario . 

ordons administeativa,s como li. ima,gclll ihts 
que enfcrmam o Brazil. 

E' nosso pa,roccr, totlavi<~, quo r1mdrlltCl' 
tlne soj <~ a rcform(l., sorc:t ol1;1, do clfeíto pas
:mgoiro, si não contornp1ar as lcgit iruas as. 
pira\:Õo.':l ilc todo:-J os gPH110il, ü:;t.o é, :-;i uão 

Sah1 das sc>sÕJ;:;, 10 de agosto de 1901.- corrcs_pondm• á::; tencl.cncit~:> rw.tur:.~os do ue-
Alf?·edo Vm·etlcG .-llcwbosa Lim.c1. ganismo municipn.l. 

Analyzmnos, com osso esplrlto do <~bsolnCe 
A lei do 2:3 de dezmu1Jrú de 1802 declara, ímpn.l'ci<l,lida.de Íllll)rescíndivol no estudo do 

em snu art. 8°, que «cessará o milndato 1lo tão dclicn.dos prohlenu~s, u..-; discurd<.tneia>; 
Conscllto eleito, de conformidade com a. pro- existentes, lJi.U'U. vermos <.~té onde é poS3ivcl 
sontc lei, si nova. organizc:t~·ão do Distrícto concilia.l-a~ . · 
f$r dccr·ctadi1 pelo ramo legislativo do po- Entendem, em W'imcii·o logae, os ;ulvol'~ 
dor pubtico». A reforma, pois, teve um ca- s::~.rios dn. lei vigente que, si é c01•to !ta ver 
ractce 11rovisorio c s:tbc-sc que por isso algumn. razh.o IJa'l allcgações dos que pt•eco
mesmo tilo facilmente foi approvad<t, e.3pc- nizam a escolha do Prefeito JlOt' ;.wtc,t·idívlo 
rn.ndo o legish~dor com mais opportunjdad.e, do Peesidento <lr~ RcpuTJllct1 c smt pm·;;;istert~ 
cst;atuir definitivamente sobre os negoeio::; cia, emc1ua.nto b3m sel'YÜ' ou por um longo 
locaes. prazo , Jlingumn nogarii. tambem que <dg11nm 

Jii, nas primoiras sessücs da actual logis- ha. no~ quo rcch\tna.m soja ouvld.o o vovo 
la.tur<t, varias ropecsentantcs pl'ctcndcram munici11<ü, em qucstã.o quo tanto lho <dfocta., 
inicíae proJoc1ioS relativos à rcorgn.nízaç~ã.o como ostt~ <la í-!Upeeuul dii·ccção <lo Diskicto 
11olitica do tcrritorio em que as..;enta a ca- c outras. 
pital da, União Bmzileira,, mas divcl'gencia:; . Não se com.p1·ehendc (accl'(J.~centa,m) CJ.UG 
radicaos quo todos presontiam inclinaram anmnhã a vontade ca.prichostt tio chefe da. 
os espíritos l)reoccupados com o assumpto a. naç{io po~sa impor um Prct'oito inüigno ott 
nm sn.lutaP adiamento, ,j<t quo não lhes Cl'<l. mantet· aqnollc que cstcj(l, ollcndcndo o~ 
licito chegar a um razoavcl a.ccordo. rmüs sttgl'ado:; interesses do Di:;tricto. Ro-

Em tre::; campos se divitlem elles. Querem tol'qnit·-:>c lw, que o arbítrio l)l'O~itloncial 
torn b<tl't'Oiras lln.loi: o voto do Sonado. Tal uns, os a.postolo~ da, inteira, e completa nuf;o- 1 -

nomin. mnnicival, rJue se instil;llll. esta., sem corpüra~·il.o, vorém, só tlccido c as I.lomoaç~ocs; 
cxcepçüos, a comcç:a.r l)Cln livre clei(,:ão do c o cttso de t·cconhcccr-so postcr10rmontc t~. 

in~ufficicnci;~ do oseo!ltt~!o? Pro foi to ; 11 uorem outros o man tonimcn to 1b 1 lei orga.nic:~ ele 1802, com 0 Prefeito 110.. Para a ltypothoso, deixa !lo 1~vcr um r~-
l 

, motlio Ioga!, desolo ~tuo se ob:-:;tmo o Prmn· 
moa.< o l10l' um prazo ecr~o ; flUerem outros, dnnto ern ma.t1~et· o seu dosignado. Depois .•• 
o.;; mcuoB numot•o:,:os, o stat'r fJIW, Ol)in:.tndn al;1j Jllcsmo ·_ptmt 0 easo <bs nom_ euc;ões, do 
estes que o systoma vigont;o n.sscgm•a molho r t 1 s 1 
ét cstn.1Jilirhtrlo ,.,<t OVOl'WÜÍVil, C ofl'Ol'(\t~f\ rmdos que valor• p(ldO i'llll' O VO ,o l.O 'mm~ O, 11.10· 

vidn i;;tntn.s Vf':t.n .-; ptH' o~:eultin.s cot't'Ollte:> n·-
muito supm·iorod :i. lH'cconiza.d:J. :wl.onomia., l 
11uc, de f;wto, Hmis dnpcnrlo do unm boa. ti i i':!- l'o:-;ist.i v ois o L)OIH~I) in t.et·es~tu o no que con· 

l 
sidemr·<i.,!IIJI'I'Olll.m·a.wna qtw.~iilwcult:t local) 

Cl'iHÜUiM;ilo I ll l'CIIUiLS flUO tia doiçü.o fios · 
l · · f li f' 1 nogneios do en.ntpana.t•w '? • 

alttuntstt·i~t m·os, o mo tol'Oil t•tw.:o.~ tamhon1 Enl.nndom :L sou t111.110 08 adept11s da Ict de 
do quo o re~imcn 1lo pm:w, vistu como, pm• 1 1 1 • 
cet·to, nadu. jusl;iliqno s:1 cuido dt~ snhst.itllir:.ii.o l8\J2 11\lO o molwt· processo coso oc~,·ao po· 
do nm ftmccion;n·io quo <~stcja em tudo <i. u.l- IiUca. ,) o cp1c clla o . .;tabolecou. Quem mc
tul't~ ~lo suas run~~~:i"ios. llwt· ~n que um u.dministradol' conhocm·.<"t _?S 

que sau ea.p:tzcs .do o ~ct•, cnf.t•c n. m.ul.tttla.o 
Até a, hot''-L pr•csenl.e ntw s:~bcmos quo so dos homn 11s d.o 1,:t.t;.";, c, entec os t.t~lmtm~tra

tenhtWl lmt'HlD!lizatlo os rlivergcntcs e eomo dor•c.4, quem melhor d.o f!UC aquclle julgado 
cada um dos grupo1l tlUO roprm;cntam cstu.s ma,is apto de totlo.<, tttnto assim ctuo foi posto 
varias tendencias longe esM do poder con- <i. tesüt da macltina govornativa e no }lonto 
tat· com o clcmcni;os sttflicicntcs P<H'tt tt vi- mais culmimmte dtl nacionalidade 1 De fhcto, 
ctorht de ~>CU cx•;lu:~ivo modo !lc pcnsw, o a elC'lç·:i.o,eom omJlenho roclanmda, existo no 
Districto continün, incerto do dotini'tivo des- Jlrc::;cnte, como no f:\ystmna.contrario;apc~as, 
tit~O_!lUO h<!: de ter no quadro de nossas in:>ti- a eleição aqui é ímlieccta o d~ dons graos: 
tu1çol1S nacwnaes . quando o povo elege o Pl'OStt1_9nto d<L Re-

Urge pôr termo a tacs duvidas, pro-vírlcn· publica, j<i, lhe co_nforo procuraça,o para .erp. 
ciando-sc a rcspcit~ da ,organização.da sédelscu loga.r elóger o chefe do governo mumct

ferlcrat, paea que na() offt3reça peoprw.mcnte p<tl. . . 
a capital da. Repltblica. ensejo <~malícia do~ . E' um regüucn analogo ao da. Romn. lWlllll
detractore:> dellí~,'que ttpontam M ;mas de.s- Aiivv.. Nunct~ elegü~ tlirect~~;mcntc os t>ous 
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reis: esc:Jlhin um 1wocurador, it~lerreo:J, in
cumbido de thzcr vor si ;\ elcic,:ão, menos 
contiando no C<;go ;tc;tso da:> urnas, do que 
no criterio (lC um digno pr1.trlc:o, em geavc 
;~ssumpto em que a r,~zão proci.~mv,~ de
cidir; 

Pcnstm, ontret.Lnto, quo nas democracias 
lJodee nenhum se deve pol'pot.uar e <lUC, ])Ol'-
1;anto, é mhter voli;cmus ao que vigor;w;t 
antes, isto ó, ús nomoaç~õcs por um c1wto 
}W<\ZO, de espaço ~~ csp;l,ÇQ, confirmadas pelos 
represent;mtcs do povo, no Senado. Fo4crttl. 

Entendem, tinaJmente, os p<tl'tlll<Lrlos da 
lei oz·ganica. do 1898, que ella deve ser inte
gr;ümente conservtLdn., nã.o só por esses mo
tivos a.ponbtlos pelos adeptos da propri<t es
cola <~ntel'ior, como 1)01' Gutros r1ue são ob· 
Yioa. 

E' im11ossivel desconhccee que são de ir
recusavel procedencía as l'<LZÕ< s fhz•mul<das 
petas trc; grupos em qu3 se divitlo <t opi
nião: toth::; igualmente logitim;~::;. E como 
no 1lizcr do economi::;t'L, todos os intercs::~-:?s 
legitimos são h<.mnonico:;:,t;cntcmos 1lescohrir 
o meio de concili<Lr os aqui em contiito, 
eom YiLilti\,gcm re<d pal'a C<Hh um ttellcJ. O 
que sonos antollw. lll<l.i:-; condnccnl,e a esse 
tim, achn-sc compendhdo no prescnt.e pl'o
jocto, em que o!l'crcccmcs uma. rasoavcl 
tra.nsac<;.ão, a no.,so ver, uc fecuntlos resul-
tados. . 

Vamos f<~zcr um rapido exame !lit'eclio do 
projocto. Demonstrará Qll'J (l,SSegura: ru a 
transacçao mais acceitavel; 2°, a soluçtTO mais 
pt·atica; 3°, a o1'ganizaçao mais liberal. 

O projccto estabelece a transacçtTo mais ac
ccilatel, porque, si.::mantom a intcrvem.~ão elo 

. Prositlcnt;o d<.t Republic<L, vist) ser indispcn
savcl em o tcrritol'io cxccpcion<l.l, que é <\O 
mesmo tempo <L sétlo da administração do 
DistL·ict.o e fio governo (\o Br·azil, reduz c~sa 
intcrferencia ao minimo pos;iYol : mais a 

plena liberdade de concellcr3m ou não os 
seus votos ao indicado. 

Do.~ta sorte, comlJinam-se em feliz lmrmo
nía, todas as Pl'otcnçõos até <Lqui antagoni
ca.s: <t vontade d;_~ communidade municipa.l, 
a in(licaf;ito mais competente do poder local, 
a suprem<t auto ·üladc do Che!'c da Nüção, 
a, quem muito imp::n•ta, o (lostino do :Muni
cii1io, centró do SOll governo. I-Ia assim no 
acto do clcgor o Prefeito auüienciu. de todo.; 
os intcre~sados na gera,ção desta en t.id<Lde: 
o <J.gente em excrclcio do poder municipal, 
escolhendo o eand.ída:to; o m<1gistra,do su
premo da. Unifi.o, appl'Qva.ndo; o poYo, rati
ficando. 

De f\Lcto, (repetimos- c cumpre isto 1Jcm 
se comprphcnüa) é o povo quem sempl·e esco
lhe ou elege, pm·qw~ só úngarâ o nome da 
pessoa que dlc acceitc. A uníca mudn.nçá q uc 
Ol'a. HO introduz ú ::t util pratica do ,j.Jeirar 
peeliminarmento os eandida.tos possivcis. 
Disto se incumbe o funccional'io então no 
desempenho do en,rgo, porque ningucm me
lhor do quo elle pôde de.wendar. dm·ante 
&-cu tit·oeinio <tdministl'atlvo, QWW3 os rutl
nidpJs (lllC se rcYclam compctontcs pM'<t a. 
alta. invc.3tidura., incumbl)lll:ia . cstn, euj.) 
cxi'o aind<.t mais se procura. ga ·antír no 
projccto, lJCln. eollaboração de um tirocinio 
supo:ior, o do Chefe d~t Nação. 

:Mantido no seu posto, emqua:1to b3m ~er
vil', não ha. perigo, pelo systcm::t proposto, 
de qnn o Prefeito S3 pJrpetuc indcvilamcnto 
no podce, poJ·qwJ é dle demíssivcl a qualque1· 
hota, desde fJ.V.dJ assim o queira o 1)01.'0 do Rio 
de Janm:ro; esta.bolccc~sJ qllo tal demissão 
nunca será antes de dous a.nnos de cxorcicb 
(a não se;· por via, do pt'occss) üo resp::msa
biliclo.dc), portlUC não é de SH]Jpo1· se possa 
antes julgaJ·, com aceJ·to, de S~'as aptidões ott 
incpcia. 

uum 1i:::ca,lizaçã.o 8nporior do quo n<t rcali- Com <t cspecificaçã.o dessa vanhgcm, <tlnr4 

dado a outra qualquer· cousa. E isto s0 lhe da,mos outt'<tquc p;Ltjntoia ser <L pres.:.nte a 
não dm·c ncg;w : basr,;L im<tgincmos as gea- soluçrTo mais 1n·atica do pro~lcm:t p::~litico 
,·es con:-:cqueneias l.le llll1<t hostilitl;tdo fl'anca mnnicípal. 
on!ro os dou., JlOllet•o-;, am!Jos ;tbsolut;unento Ao espírito menos p rspicaz pn· certo n:'L0 
;ult•)nomos, som quo n, lei lhos f,tctzltc um escapa o qno os fa:!tos diarí:1.m3nte revelam. 
cxpodien!;c., nnl'lll:d p:tr.t a t:1rnüna.ç-ão <h Na cliree<;ão dos mais siml)le..: negocias indns-. 
cun tenda.!. . . tl'ia.':ls, é a p:·atica o mais scgnro penhor elo 

O Presidente que. JICh lni 1lo 1802, n.J· hom exito. A gcrcnci::t. de nm 03tabelecimcnto 
me::~.va o Pl·el'uüo p111' qu;LLt·o annus (a.rt,. 18), eommordal, pJr exemplo, reclama a~sidtn 
com aprovação clo Senado, c pel;~ lei do ·persistendados mesm s cuidado.-:, um mesmo 
1398 (;u·t. 2q), por· tempo indctot'lliÍIIado,- eriterio guiando as opcra(!JCS da casa, uma 
acror<~ <.\'Jonas dechu·a seu aecordo ou tliscor- mesma cahec:a coordenando tudo, para quo a 
d~ncia <Íuanto i~ escolll~'\. ;wt. f.P do projc:;b): empreza obtenha o resultado q11e collimn, 
a appeovação de facto ou oleíç~? calJc ao resultado estCl Lplc .mais infa,ll_iv_cl é, semp~c 
povo, que póde confirz~1ill' ou roJclt~r. o can-

1 
qne ~ perf!la~ene1a do adnumst.ra.1or so.r1 

difl::t~o (at·t. 6° do pt'OJecto). O Pro!o1to em sem mteL'I111fSoJS de cla!:'::le alguma .. 
exel'cicio é quem aponta o eandiJ.ato flue I E', em summ·1., a aLlopç~ão da i.léa üe 
lhe pareco mais digno dos su1fl'agios, fican- Julio Gl'évy, proposh na Constituinte fbn~ 
(lo, todavia, <.LOS eleitores, como j<l :se dis:;c, I ccz ~. all<ts parrr. a peopria pl'es'dencia. da Re· 
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publica, e (tnc Thomaz Mol'US, na smt celcht•e 
Utopia, delineando o plano da Republica per· 
feita, eonsa.gra va iguahpen te : a di1·ecçcío sem 
1n·azo fixo, sempre ~·cvocavel pelo povo. 

Com este systema garante-se, qu.o,nto pos
sivel no caso, a maxim<.t es(;abilidacte gover
nativ<t, n.o passo que- com a indicação do 
substituto mantem-se <t indispensavel conti
nuidade, condiç·ão essP-ncial como a juella, 
sem sacriflcios, em uma c em outra hypo
these, da legitima vontade popular. A inter-
1el'eneia do fnnccionario em exercício no 
acto de sua substituição, nós a imitamos 
tambem do regimen da segunda Republica 
franceza~ As mais notaveis figuras·da demo
cracia desse paiz em 1848 propuzeram que 
o Vice-Presidente ela Republica fu:-;sc eleito 
medü1nte proposta do Presidente. Tal ídéa, 
modernamente · decretada no Estado do 
O range, encontrou facil accei ';a<-ão e pa.s;:;ou 
a fazer parte da carta constitucional. Nós a 
incorporamos ao nosso projccto, dando-lhe 
apenas um. caracter de mais franco libsra-

. lismo: em vez da confirmaç:ão caber a umn. 
assembléa de representantes, o proprio povo 
é c1uem decide da escolha, em ultima ins· 
tancia. 

o projecto introduz, porém, um aperf'ei~ 
~~oD.mento no regimen repubHmmo: Gm todos 
os paizes onde ha vingado <t indicaç-ão, à.pro
veitam-se os fructJs da escolha, só depoís do 
to1•mo de cada período a.dmioist1•ativo, época 
em ttue 9ntrn. em funcção o eleito, comc
~~ando então o tirocinio deste. Quer dizer 
ltUc, apezar de :firmada em principio essa 
continuidade que almejamos instituir, sem
pre h<~ um _la.pso na vida governa.tiva: o e~
p:lc;o de tempo, · sem pro bt~stantc dila.tado, 
noeossario para. que o novo detentor do poder 
mlqnirn. a pratic<t indispensavel, ütcto c1ue 
representa um ver·dadoiro inconveniente gra,. 
vissimo. 

gi meu t•epubl ica,no : f<1cilima substituição do 
po~~oal lncaJ!<.Lt. o ingcl'cncia fiscaliz<~dora 
do povo nosso acto importantíssimo, pra
ticada aquoWt do modo mais r<1cional que é 
possivel, gttt·antida a. segLmda do modo mais 
perfeito e inü·n.urla.vel. 

Um outro aspecto de nosso pln.no a.ttesta 
sua. verdadeira cxcellcncia.. Sa.hido o governo 
m.un ici1Jal de suct quasi- inforrnidade ante
rior-a dit·ccç;'io collectiva d<t::5 velhas ca
maras .do Imperio-j;i pela lei orga.nica de 
1892, jci. pela. de 1898, coritinuaPa,m sem uma. 
conveniente disceiminaçã.o t1.S í'nncções a.dmi~ 
nistl'ativas, apezar de repal'tidas agol'<L 
entre um Pee['eito c a asseiuhléa local. O 
famoso Conselho, além de desempenhar a.s 
que lho competiam c11mo ramo legitimo (lo 
poder supl'omo 1lo Districto e fiscal lle sua 
gestã.o, mantinltn-sc c ma •tem-se improyria
mente senhm• dt l <tttl'ilmições de caracter 
administr<d.i v o, da compctencia, port<tnto, do 
Prefeito, como si funcQões desta natureza, 
que süem :Lec<trrot;u• elrcctivas responsabi
lühulos, podossom eabm· a. nm grcmio de . 
muitos, do si mosmo iL•t•csponsnvel ! O pro~ 
joeto fil'tnn. uma completa dilferencütçã.o 
entro o::; deveres qno incmnlJem <t uma e 
a outm cntilhttlo, o c.Jrt:.L a tempo tudo · o 
que po.-Jsa ontr·oter futuras disputa:j de 
lJOder, delimitandJ a orbita de cada· orgàm 
do apparelho governativo : a administr<wã.o 
responsavel :t um Preteito, a fis~aliza.ção 
c voto do . .; orçamentos ~o Conselho. 

E ningucm supponha fique e.~te pouco aqui
n ho<tdo 11<1. partiltut : como diz o deputado 
fmnccz George~ Levy, essa t} a verdadeira o 
a mais dign:.t e elevad<:t funcção do todo 
corpo lcgh;tativo. 

Achamos meio de evitar este serí0 defeito, 
muil;o intrínseco do regimen moderno, com 
umtt praxe imitàda dos romttnos e que o 
grande Bolivar consagrou nas instituições do 
Alto·Perü : o substituto do chefe da aà.mi
ni::;tração começa, logo que eleito, a coila
hor<tr ne$ta, de fórnu~ que a tempo f'a.:; as 
suas a;·mas : si se mostra inepto, ú desti·· 
tuido, si, ao contra.rio, revr.ta n.ptülões, ü.tz 
com antecedencia o sou aprondízado. de ma
neira que, no dia em quq lhe calJe assumir 
as responsabilhlados do governo, (~ cllc um 
homem convénientemente preparado, com 
um tirocinio cçmplNo, c não um simples 
novato, qual succede hoje. 

Com a reforma antes deUnead:x, o poder 
publico do Districto não mais vive vida. in=
termHtento. Inchte no seu Estatuto toda.s as 
·vttntagéns do regimen mona.rclüco: estn.lJi
litlv.de o continuidade ; e todas tts do re-

Mas este ::~ystema nã.o ê unicamente o quo 
proporciomt a /.ransacçlio mais acceitavcl 
entre as v<Lrias correntes actuaes da opinião. 
e c~ ,wluçcio 11utis pratica : é sobretudo a 
o1·gcmizaçrio mais libc1·al que . pôde ter o 
meio político a que a destinamos. 

Em tempc tlo Impcrio, eloita a camara. 
mnnicipal, ttispttnhtt n. sem talante dos nego
cios locaes, assim com o con t:in nou a ser, depois · 
da Republica, eom o l'r·ofeito e o Conselho. 
Realizados os comír.ios, hontcm como hoje, o 
povo fica,Y~t o ticn. alheio a tndo qnanto, pelo 
nosso projPcto, vin\r;\. solJ sous olhos, sob sou · 
cxa,mo, sob sua fi scalizaç;:to. sob sua dcpen.:. 
1lencla media.t:1 on immediata. 

A legislaç~ão 111 unicipal, por exemplo, <l.té 
agora obra. exclusiva. dos deba.tes e actos 
conselldos, passa tt elabora.r-se segundo os 
amplos inoldes r01'nanos, que deram a.o 
mundo um primoroso corpo de leis, matriz· 
de toclas as codific:tçõos modernas ; nella. 
tomando parte directn, sem cxceptna.r-se 
ningucm, todos aquollos homens coiUpetentcs 
que posstm a, sodt!dado locttl, sem odiosos 

Co.ml\ro. v, IV ;23 
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· monopolios e pl'ivilegios, que não comporta 
~ RepupHca : . a cçnnmunid:J,do 'em peso, si o 
qui~(3Í' e puder, contribúe para a obra refe
rid~, () que 0 a realidade dessa . muito 
sonhada democracia ideal; na \mica · forma 

· êrr,i qh~ ~~ · a p,óM praticar: Este system~ dé 
legislar foi proposto para o Districto Federal, 
:po art. 109. <lo projecto de Constituição dos 
jllustres jurisl!onsultos Santos Werneck e 
}ta~gel :P,e.stana, membros. da. C()mmissão 
nqJUe~qa pelo Governo Prov1sor10 para orga-
nizar a l~i fundamental da Republica. . · 
' ~a~; pão fie~ ne.sso úande adeant&.mento 
a ~ef~m:n,a: Q povo aqui fiscalizará · côristan
~·!31~~f!t~ ' a acçãQ governativa, podendo ata
lhar Q§ a1:5q~os pm• uma prompta; destituição 
~o ~gen.te ~I1fi~l ; sabiamente o sys~ema, 
todayta~ impecHndo que · isto se pos.~a fazer 
~13ffi a· prec~sa m~ditação e ponderação 
qU:e r.eclall1(t negociO de tamanl1a mop.ta. 
Não mais essas irritantes perma.'néncias de 
~U.t9riqcide!! :rei~psas, fermento perigoso da~ 
mais serias Q.esorden::>; não mais tamMin 
:Pr~~ipítadas e violentas eliminações ·de au~ 
\iQ.ri4<1cl\3s qu<1,csquer: por uma calma,· prti
d!=J~te e qpportt~na, roacção legal, o organis
~p,~ P91ttiç~ <Hiniina a causa efficiente do 
~11tr,~v~ que, poeveutura,, di~culte a sua 

·ma1~~11~ r~gul~r. · · · · · · · 
· · As~H~ cotuo o systcma se não confqqna 

<;pm a ptàxe, hoje cotnmum, Q.e interrorrrpal' 
serií ruottV:o a admiilistração de hm hoiuem 
~~'P4~. ·~t «ommottc erros, Iogo·-encontra.ene 
facil e r,fl,pido corr~cUvo aqui, no 'immediato 
v9to dos elet tores pr,ascrevendo-lhe a i Ih me-

- l\íttt~ r~tir.aaé).; .: . . . . ., ' ' . . . . . 
Des,app,tvrecem de tal sorte as causas com

m~ns Q.e con.:flicto; pela sóherana: &scalização 
do povo, irresistivel em seusoffeitos; · · . · 
-·. Irresistivel, dissemo~; com fundado mo-

. tiyq; ·porque; pela vez prrmoira, o qúe'de
t~wm\~~m ·.as ~ruas não po~erão o~ ·tr1tpa
CJl~CQ~ ~qp\usm<n'. - o· quo revela um outro 

. a$p~~to Hbaral dq nosso plano. · o voto é its 
claras, procesdo esto quo · ten1 p<tt'Lt rocoiü
lp,end.al-o a a.utoridàde · de ~<tt''<tivâ, · que o 
l'Íl'opoz na Constituinte. E, para co!'npl~tar 
as garant~as quo em si olferecc, sã.d o;~ 'om
trr.~gtúlós muuicipaos arredados · dos 'cô· 
mictos~ · ·· ' ·. ·. . 
. voto "qü.o é (lirei to, ~ fttncção . o' convém 

t~ulih: <tqtt,i n·rn<ligno regnlrt:niento. Q~1d ·si.: 
g.qificq, ·o voto' de efuprég<~dôs publicos! · Nas 
oletÇões do passoa\' 'govél'nativo, · :ibsurdó; 
P.9Ntty; ~i vo,ta~ nog :ca~J.didatos ~os ·stipe
r~qr~~ hwrar.cQICos, ·a lu temos cammho paea 
~\litas corrupções, si'votam contra, ahi te~ 
Íílos çeJ;.tó's' ' ·m~mõros do · Governo (e o' são 
t :~(~o,s. qS' Ql11Pl'êga4os do mesmo),' guerreando 
Q P.ropr~o Qov~rn·o; fonte · c· o1·igern istô 'dO 
f~Hies~os· confiictos· •.• -Nas eleições do :rb3soà~ 
~o. Co.nse,{ho, ~üém qe abs:Ul'(lo; iininoralicladêi 

-- · . ! . . . . t . : . ' . ."! . , ' ' 1 · 

os que devem see fiscttliza,dos, êSC()lhondo os 
fiscaes ... 

Assim, legislação districhl, fisealiz1ção lie 
todos· os actos administl'ativos, escolha real 
dos detentores do poder, destituiÇão. facil 
dos que' delinquirem, --::- :todàs esta~ . gràves 
questões em ·que não tinha ingere~cia <) 
povo, cahem agora sob sua · alçada, SJb sua 
dependencia, no que é possivel · e adip.is-
~cl. . . . 
· Communidade nenhuma da tel'ra -nem 

mesmo as suis'$as ~· tl)in tàm.anha ~cçãl) pro~ 
pulsara, móderàdor(\. e . repressora, . S)bre ~ 
appar~lho gove~·1~ativ() q,ue !'ú~pciona em 
s·eu sew: que mais ·poderá ·deseJar o poyo flu-
minense~ ' .. . 
· 'A' pa1· ~as g~y~n~ias e~ro:qtn:s,, ~. plano. 
apresen~a outt'<tS Irnportn.n~lSSllW~s. D1s ·~~os 
que as attribui.ÇõeSdopo~~~i' po~i~içó m.upiéi
pa.l ficam })erfeltam,onte q1scrpnwadas.Nao s~ 
discriiniàádits, COIDO limitadas; affagt:11:ldO·SC, 
em absoluto, toda 'ê' quà.fquer 'póssibirtdadé 
de arbitrfo. NenhU!n d~sses' perigosos ~li)po
sitivos· que se pi•e:3ta.üi tanto a (iái' ela.stici
dade ;t a'éÇão gove1lnamentà1; pe·,·nlittiMo~ 
lhe imniisctiil·-se n~ que rião é de suO. esplwra, 
como o ü,1;t. 15, § 37, in princ:; :da lrii OI'~ 
g<tnica de 1892, ou o 35, n. l, da. Consti~ · 
tuiÇãcf da. Rêpublicú,. · Nonlnún · <1l'~lgo seine
lha,nte se eli<iohtt;a em no's~o ' ·projectó. Nelle 
se achath de3enha.dos · pi'~cisrt,not1to; m:.Wca.:.. 
d'n:n1é1te; 'c'xpl'eS~ÍV~~}~~llt.Q, I Ci4a' Ul~l 4qs . 
orgãos do p()'ler mummpn.l, tanto o Conselho 
cómo o Profoito, tiô 'quc resJ>i3ita ·a, ostô, leis 
particlilà,l;OS, sa.nc'ciofl[i,d•\s pe~o pÓVO, l'Cg\i-· 
lándo ürritt ·pol' üm:a as· attribuiÇõés qué ello 
lhe COrifOl'C ' o· Ci1l'OCOdOl'[tS UC 'rogimóqto o's-peciaL · · · · · · · ... . · · 
· ·Só o I' amo judiéi•n•io não tom ;dmla 01'~ 
rigorosti : ó ·xegura. dcftriiÇão, orii ' vis~ü. c\e 'ciit~ 
d!spoi'4 s~~~·~ ~!lo -~\Wi~· ~~'~ ·asilc~ia~ 'i~~~Fd...; 
l'!Ol', conforme dotm•mtnrt o al't1

• 33. · 
Vemos tts~int qno clllllfll'\) não t~ttoudci~ 1,fio 

súmonto ··t· di'visftü .ra~ · l'tlnco«1tis,' niiitcil'\'~ •plu 
mit:i~ hn p!·c'óccupi~dó os o . .;ei·\1~~9,11ó'.{.' i~é>·~~ e.~~~ ~~.~·; 
o s1m tttrn bom a· mmt clitl'<t t1 'nltuht dlsttn
cc;ão 'dellas·:·· é"o, cii.I'actct;istico dUs tliigàníza
~:ões süpm·iores; na.s i:mtt•ri.s; '1iudô 't! coilft'iso ü 
inrletot•mimtdo~ Nest<~s; o' <~ggi~og<~tlo' 'coál'· 
p'õ~-sp' t\~ · 1~:\!~~.~s · h.ó~.~~g·p~e~~; · s,,·HSt'~~P*'-F~ 
om commurh n.s vt~t·'i:ts · nece~st4ades do todo; 
hl~q .. uoH1ts<; @~ ·:t\Jp:h:cW\~ : <\C! · ~~9.\a .. 'ç~~ •. · ... <:~~. m.: 
po:'lto de orgaos · rhver . .;os, · cool'iléna-Ilw ;;t 
'/id<~\ t\ 'cada: f~n~ção· «\~\\t~ C~l~ ~' \)S~~~~\(\~d9. 
um desses OI'ga.os. · · 
''Q destin<bdo a.o PttJ)Cl govcrnativo, no sen

ti.do rostricto l~o terrvo, t,~~n. ~,,\s. ~Ri::l'~~·ià:.. 
mca.s secnnd;l.rms, como Jtt d1s.~emos; a sua. 
1.»a1'cl,1a ·po,slti'yal~110r1te itss~g~~tt1~~·: · -.~.ão, ~g~. 
aos salto~. ao · aca.;o, segttndo· cn.prwhos ou 
pendores nrl)itr<trios·, sim; 'êôi'nó · tihút 'l)oiia 
waehiiÚ~ l~ftS ~1\tÜS jti~.tas J>i·ov~tÇV~S·, ~~~~~~~t~ 
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<lo q uc, sem denúa.njo, S!3 n~) pód.o rc1;irar s3mpre conceueu o progecsso d.cnti·o d<1 o r
uma unici•. pcçit: qmté todas se uiovem com dem, e sempre om cada estadia de seu dcs-:-
a.hsoltlt<\ elirliytmü~. . . . . ' envol vime li to procurou accvnimodar <1 uiil e . 

O orgã.oc1ue cJ1·r·esponde ás funcçõcs or- ou~t'á . as instituições politica.s · naciom~cs; 
Çi'.lpent <~rias e de tisc:'.liza.ção do empreO.o qual ;ntent:·.mos realizctr :ll~t presente . re~ ' 

. dqs tlinh3iras do Disti·icto,- tem no . c'a- forma. . . 
pitulo 111, 2"' parte, ús reg .·ds de seu ex- . 
~rciêio normal, ma~tid_a~ ~in todtt' n. J?.Le~i- . º Sf. ~r.eside~te- Tom a. paltt-
t!lde aquellas attnburçoes cal'deaes, Imlrs- Vl'a o Sr. Francisco Sá. · ·. 

, pensa.veis n.o bom adimplemento da. ob1·a. de · · 
que é incumbido, nliis convenientemente o, ~r· ~r~.!l~iseo ~~:-Agra~eç9 a 
regula.l'iza.du,s, de geito a :ticar~m impedidas V. Ex., Sr. Presidente, ter-me afinal conce· 
exorbitantes iniciativas, facilitàndo~sa . con1 did<) a palavra que, de.3de a.lguhs dias, venho 
a neccss~11·ia rege a, o võtó da.s leis ·de . meio~, solicitando. · · ' · · · · · ' 
bem. como o exame das despezas feitas~ .A -Ái_radeço-_lh'o, n~o pqrqu~ e?- te11ha a pre~ . 
reforma nesta parh j<L foi por nós jüstifica~ ten,.çao de escl~rec~r 0 a.ssúmptõ ·que me 
da, quando apre~entamos · ào Congress'o o traz ri este momento ti. tribuna; não porque 
projecto n. 135, do anno pretcrito, no actual eu teúh!J. pressa; de defender ·o Governo dos 
~n~à~~is ~utcmq~s) qu<l_si (1.(;\ toq() · compre- a:j:.aq_ues qt1e, a esse pr'·oposito, lhe teem sidó 
en 1 o. d~rig'ídos, já. aliás victoriosàinente desviados 
p~g~l110S~ p:tl'a. terminar, <gte () projecto, pôr egi•agios l;Cpl'esent:i.ntes da Nação, nesta 

alem do3 prog1•essos menciont~.dc.;s, consagra e n_a outra casa elo congresso. " · · -· · · 
óiitros~ Assim, ·:Por 'exemplo;· ·como e da 
Ii.üí.xim~ impén't~nci[j. parà a boa applicação rendo, porém, siqo provoc[l,da a minha 
do systema republicano a seveia · fiscàiiza:._: atteQÇã() para O COntracto de aerendame\ltO 
Ção dos actos adiliini.strativos,· sem faJlarna de algu1nas estt•adas c!.e fcl'l'o do norte do 

·é ~ .. ·lt d' · · · · · · · · 1- · - · · Brazil, pelas proprias impugnações cot1tra 
q_uc • 1aeu a a·a() povo·em gera e ao Çoil.- e.l.l.e. f.'ormt.llad .. a.s, J'ulg-nei m. ei.1 d.ever trazer sepw em p~l'tict~lat', r()pnti.i111qs de bom a~- ~ 
vitrç s~ja · crcàuc) · 0 àl~~ ' 'filnccipmq:;i9 d~ a esta (]amara ~ · ao :paiz uma contrU~uição 
que re~a 0 ().~t. ~1 · 0 pa~n:g~·a:rHtos: hlv!3stictq ~~~ eJ~gje~~~~ soln'e os q~aos tem de basear
d!} toda a. !L!ltor.LCli:tdp, lll'OCISa' P.;Lra o ·pratico 
effeito de um . elcvaqo minist'e:ri(),· o rn'o- Si e3sa questão houvesse, inevitavelmente, 
curador geral do Conselho o'tre.recc· mai~ ·do !le manter-se np terreno inconsistente . tias 
qu~ os'}noni.pros dest.!3;' ii1na)'~n.r ga'l\in.ti~; lutas'p"artidarias, da hostilidade system~tica 
por gozar de uma absol1üa mdepentfencra e ou do .· systern.~ttico àpoio aos · actos . do · Go.:-· 
fiCli,P sujeito a Ú}h::t. p'psitiva l'C~pon~à.llilida.de; verno, certo eu me não abalançarü~ a intOi.'· 
quanto ao exerci Cio do seus deveres officiiiês. ferir nella. . . 
Desta. maneira, 8i os rtctcis irrcgulà'res 'oh- Sei bem quanto é vKo o esforço .dos que 
contra.i·oni' culpn.vel· irit.hitgoncia o!l coni- pretendem arrancar, pelo raciocínio, pt;e
mnm indilfeeença, da parte <~o Conselho' e venções profi.uidament~ arra.igadas e oppÓl' 
:Ltl! mesmo do povo, a.hl estar(t esse fiscal de argumentos aos ari·emo3sos irreprimivui~ dá 
:tlt:~ cn.togor•ia., prompto a exigir a cxacta paixão. Fa.Uo, porém, nesta. Ca.sa., ·a. convi
PJlJlição dos mos11ws. . ccões, 'dirijo-mo a espírito !locais ás inspit•a-

Eis cop1o o ctU.sterio natnr<ü ao sy,stcma. çõcs do patriotismo, u. homens ·ompeuha<los 
r!)p~tb\i?ano ·· rios pcrnü~tc 'ideal.· t~dos ~qqel~ na inquir1çã.o conscienciostt da vordado. 
los 1nst1tutos capa.zcs de remcdHH'Onl. aos Ott:';o, porta,nto, esporar quo J)odcrei com
males do. que p0Sijl1 adoece!' a" soCiedfl,dQ po· municttr-lhe"S esta mesma pt•ofiln acon VÍCÇÜ.O, 
lditf( .. ~ : <~<~lü s~~a incont~st:~v:cl ~npel'ior.i- CltlC a m<~ior hoa fé e o melhor desejo <lo 

u.ue. acertar tr·ouxcram a,o metl espiei to. 
J.<'ii~re-sq u~-q tal r·egimei1 a.,ppg9ado ent1:c J;i smo!u. essa esperança motivo sumcicnte 

n~s !JOHl ~Ailps q.~ r_cqntsttps pxpqstqs e m~Hd para. q!IO cu occupasse com satisfação esta· 
o\~~!'9S· c~Ji1 n1qn~~iw l~lllt!) nqs . (l~m~rar:~·~· tribima. · · · .· 
pru.~~~aqo ~q~r~t·'!l-4() CQJ11. ~ lWJ.Xlllla pul*et~ · · Ná.q -.~ 111CllOL' a hoqr<t de t:!rça.r a.rma~ 
d~qe ppss~yel, (3 /';~cil é q~ Ç!Q~prCllClll~er . . ~ com adVOl'Sil,'rioS de tanto vulto, . ép1anto O 

v~cln. nova que pror,ot·cwnaeu. sem cluvHla desstt urilhante pllalangc pcrnamlmc<~na que, 
nênhuma ao ari·ui'nadO Distl'icto Federal I ainda a.go1·a, pela stm cohesii.o, pela sua 
Parece-nos tão manifestas as suas cxcellen- tenacidade, pclq àrdor entlmsiasta, posto ao 
ciàs que, õstamos cei'tos, o Congrcs.:;o, ·bom serviço de todas as causas que pleitea, iHn· 
inspiraà.o; p'roceder:1 (L sua urgente adopçã.o. rp.inando-as com o· fulgol' da Pítl:.~v.ra <los 

E estes .nossoS.: votos, (l.e 'confói·ínidade .çom seus eloquontes ot'a.dorcs, vigot'tmdo-as com 
• a ten~lonc~~ g-3~a~ '<!.os espíritos 8~()3, C()I.U as o sou· esforço indefcs.'3o, ó para 'todos nús uma · 

verdadeiras tl'<\<llcçoes de · ~ossa. ra9~, que liçü.o. e um incita1nento. - ' · · - · 
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Mesmo a attitude de franca hostilidade ao da argumentação. E' pa1•a argumentar que 
Governo, que acaba de assumir esse illustre estou nesta tribuna (apoiados) Procurarei de
grupo de repre;;entação nacional, já teve a monstrar que o contr~cto foi uma operação 
vantagem de transformar esta as.:;embléa acertada e patriotica, em primeiro logar 
em alguma cousa mais do que a massa analysando uma por uma. as censuras feitas 
amorpha em que se diluíam todos os dissenti- ás diversas clausulas; em segundo logar, exa
mentos, todos os anta.gonismos, todos os con- minando-o em seu conjunto e patenteando as 
flictos de inteeesses e de paixões. Vein ac- vantagens que delles resulta.m pat•a a Nação; 
cordar com uma nota vibrante de clarim o por ultimo, .iü. que tanto necessario, exami
cantochão a que se estava reduzindo o corpo 1flando-o em face das outras propostas sobre 
parlamentar. Para o proprio Governo essa que se tem baseado_ em grande paete a cri
·attitude só póde ser benefica e util. Oi! adver- tica contra ollc articulada. 
sarios pl•cst<Ull·lhe sempre um util concurso: Nã.o houve arguição das mais retumbantes 
ou esclarecem pela critica ou estimulam quo não fosse feita contra esse acto do Go
as dedicações efficazes e os concurso:~ per se- verno. 
verante.~. Já Boileau, em epístola a Racino, Ouvi {~tê accusal-o de inconstitucionali-
se felicitava por ter inimigos u-&eis. E Plu- dade... -· 
tarcho dizia que os inimjgos não são'menos o SR. CoRNELIO DA FoNSECA-E é inconsti· 
necessarios do que os amigos: estes nos en- tucional. 
sinam o dever; aquelles nos obrig.nn a pol-ó 
em pratica. O SR. FRANCisco SÃ-E é exactamente 

Mas parJ. que uma opposição possa pro- porque essa accusação foifeita pelo illustre 
duzir essa utilidade, preciso é que eUa tenha amigo, mestre a quem tanto respeito, assim 
bastante serenidade, bastante e bem forte pela competencia com que aborda todos os 
consciencia de sua missão, para se não assumptos,como pela calma e moderação que 
deixar dominar pela pn.ixão diante dos gran- o impõem á estima de todos, é exactamente 
~~s interasses naciónaes. Poderá não seguir por isto que, ouvindo-lhe esta censura, senti 
essas normas de absoluta cordura, que le- arl'ipiat•:-se o meu sentimento de patriotismo 
varam Luiz Philippe a dizer de Odilon e de )'ospeHo <L Constituição. Agora quando 

_ Barrot: c'est mon ministl·e au clJpartement de esta Constituição está. sendo discutida por 
l'opposition. · toda pa.rto, qmmdo todos se empenham para 

Deverd., porém, ser o seu proposito corri- que Sl3ja elli~ executada com inteira fideli· 
._ gü•, e nã.o tcrir, a.con~olhn.l' e ni'ío precipitar. da.de, uns para que assim se P?-tenteiem os 

Ora., sem a intenção de irrogar a mais seus vicios e a sua r_eforma se Imponha, ou
leve censura aos meus honrados coUcaas. tros pa,ra que rcsaltcm as suas qualidades e 
já porque não setúa merecida, .iú. por- se n:ssegure a sua int<~!lgibilidade, não po
quo, quando o fosse, ou l:iCl'Ía o menos .de.rJa um acto de qualq?er po~er da ~opu
competente para fa.zol-a, devo alliL'mar bltca ser maculado de setv<~ ma1s abommavel 
que na ugitaç~ão que ilc tem feito em torno do quo ossa. 
desse act•) da. admini~tr,u;~ão publica, a. cri- O SR. Tmx~::m.A DI:: ~A.-I-Itt outras mai~ 
tica tem desli>ado muito dessas not·mas de aiJominaveis. 
jud;iça, de isençào c de cxclusivtt pt·eo!:cupa- 0 s F' s, 1, 'd S . . 
~ão pu.trioJica. "R. •.n.~NcJsco . A-. "ap1 o, r. Pt~iil· 

o acto quo tom sido objecto do t~io veho· dente,so dtsstpat•am as nunhas apprelwnsocs, 
mentes ccnsm·as em \''ez de merecer 03 ~1uando me coubu ler a clausula que !'az oh
aspm·os P:Pitlwtos 'eom quo tcri1 sid.o llmLiifi· .J~cto,cle.-;ta censm·a. Ella é a. de n. 12. do 
cado, fo1 umaop:lraç:1o1i:H lwne.~ta. o f'e- eunt,~acto. 
liz ' ' «l'.mquanto ÜUl'<.tl' o arrendamento, gosar 

· a <tt·rendtttaria de isenção de direitos adua·· 
O Stt. MowmtA ALvi':s-PrejudiciaHssima. nciros c de expediente par<~ todo o mator·ial 

. , O Stt. FttANctsco SA-- Foi nm l''elevitllte que importt~r, t<tnto pt~t·a o serviço do tra
serviço . pres·tado ao paiz e principalmente fego como pam a construcçã.o das linhas que 
:'ts zonas percm•rid.as pelas estt'adas de ferros construie, gosando, outrosim, como contrac
comphell ·ndidas no contracto. tanto que é de serviços federaes, de isenção 

·O Stt. l,:oREIB.A ALVES- Foi um dcserviço. do impos~os federaes, esta.duaes e muni-
. cipaes.» 

O SR. An:ALBERTO GrmrA,H.ÃEs- Não tem Ora, aquillo a. que se clta.mou de incon· 
razü.o ; vamos ouvir o orado1·, que vao de- stitucional é o que ostti. im Constituição I 
monstrai' o contrario. ' O Sn .. GERl\IANo HAssr.ocntm.-Art. 10. 

. 0 SH.. FH.ANCISCO SÃ-Não valem, Se. Pre· 0 SR. FRANCISCO SA-Exactamente. E' o 
sidento, interrupções mlti~:> ou numos caloro-' al't. 10 quo Vé(li~ ao.~ Estados tributar os 1JOnS 
sas e emphaticas para destruir os ollbitos e seeviços federaes. 
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UM SR.. DEPUTADo-Que estão a cargo da 
União. -

0 SR; GERMANO 1-IASSLOCII:ER-Arrendadas, 
não deixam as estradas de pertencer á União. 
(Ha outros apartes.) 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-São, OU não, bens 
da União essas estradas?-

pôde tornar-se effecti v a depois de provada _ 
a falta,. Mas a falta é daquellas cuja prova · 
é das mais simples; pela circumstancia 
unica de, ex ti neto · o prazo de um mcz, a 
companhia não ter entrado com as quotas · 
·do arrendamentO, ·O contt'<\CtO fica ipso facto 
rescindido. A pena é immedia ta. 

Nem a União as arrendaria, si não fossem 
4e sua propriedade. (Apc~rtes .) 

0 SR. TEIXEIRA DE SÃ - Mas deve ser 
declarada. pelo poder competente. 

Já tenho pelo meno.3 um palmo de terreno 
conquistado. 

0 SR. PERl~IRA DE LYRA-A de Limoeit'O 
não é da União. 

0 SR.. FRANCISCO Si\-Mas não é um ser-
viço fede1•al? · 

Affirmou-se, _ Sr. Presidénte, que · nesse 
contracto :nenhum onus foi imposto á com~ 
panhia, <í. feliz companhia, como lhe chama
ram ; que ella sómente cobrou vantagens da 
longanimida.de do Governo. Chegou-se a di
zer que o unico onus qu·e lhe era impostn 
era a obrigação de pagai' os juros de móra, 
desde que não entrasse com as quotas do 
arrendamento. 

Este, certamente, é um,do::1 onus mais le
ves queella tem; ha outros muito mais pe-
sados. ·· · 
· Não é sómente aos . .juros de móra que fica 

obrigada· a companhia desde que deixe de 
entrar em tempo com as quota.s do arren~ 
mento ; logo que esse .retardamento exceda 
de um mez, o contracto fica rescindido de 
pleno direito. 

0 SR. Tt~JXI~IR.A DE SA. - Nã.o . pódo SOl' 
rescindido ontt•o as prop1•ias pa1·tcs contt•a
ctantos, lm de sot• pelas autol'idados eompo
tontes. (fia ot~h·os apa1·te:1.) 

0 Sn.. FRANCISCO SA-:-Pot•gunto n.os emi
nentes jm•isconsultos, quo mn ti.Lzem n honra 
do interromper: contracto (j, on não, loi 
entro as pin•tu:rt 

Ül'a., essa. rocisfio, ÍJ)~o facto, t•cmltit do 
accordo ontrc a.s duas partos ; não é acto do 
autoridatlo do Govm•no, rosulta <lo pt•oprio 
contr·acto. 

O Sn.. TEIXI~IRA. m~ SA-Mas é uma. clau
sula não escripta neste ponto, porqJ.LC nin
guom pódo desaforar-se da justiça, publiea, 
ninguem pócle contractar o desaforamentr 
d<.t justiça. 

0 SR.. FRANCISCO SÁ - Mas haver(~ ju.~
tiça que se negas~e a tornar effccti v a uma 
pena accordada pelas duas partos?-

0 SR. TBIXlm~A DE SÁ- V. Ex, está ar
gumentando com fu.l~o principio. 

0 SR. FRANCISCO SA - 0 falso principio, 
segun<lo o aparte que acaba de me dar o 
nobre Deputado, 6 este : quo essa pena só 

O SR. GERMANO HAssL'ocHBR - Não p1•e
cis1.; é de pleno direito, desde que esteja ex-
presso no contra.cto. · -

0 SR. FRANCISCO SÃ. - Mas que fosse 
neceasario o reconhecimento do poder com- · 
potente. 

UM SR.. DEPUTADO - Rescindido O con:. 
tracto, qual a gat•antia que o· Governo tem 
para receber o que deve recebe1· ~ 

O Sn.. MoREIRA ALvEs - Rescindindo 6 
contracto, qual a garantia que tem o Go..: 
verno para haver o qtn deixou de re· . 
ceber? -

0 SR. FRANCISCO SA. - Pa1•a. responder 
pelas obrigações contrahidas pela. companhia 
ha os beas de alto valor que ella. tem no 
Paiz. 

O SR. MoREIRA ALVI~s- Quaes são~ 
Estão sujeitos a debentures, que V. Ex~ . 

sabe que teem prelel'encia. · 
Só tJm a Estrada de Ferro Limoeiro, 

s:1j:.~ita a debontures. · 
O Sn.. T.EIXI~IR.A. DE SA .,.__ Quem ·tem os . 

bons hypotheca.dos, não póde ser fiador. 
O Slt. 'l•'t~ANCisco SA- Era mou proposito, 

Sr. Prosidonte, desenvolvei' a. · minhá ar
gumentaçã.o sem me deixar desviar polos 
apn.r'tes. . . 

Entl'etanto, quanto ao que acaba do me da:e 
o nobre Doputado, poço permissão para; 
lombrat• quo não é t;odo o capital da Great 
Wcste1·n Oompany qu~ osttL obt•igado. pol' 
essas debentUl'es: são somente 553.600 hbras 
para uma estrada, cujo valor é de cerca de 
um milhã.o. 

Outro onus ·tão desapreciado, que nem sei 
como não foi considerado mais uma vanta
gem a favor da companhia, .6 a minguada 
quota · de fiscalização, que esse contracto 
fixou. 

0 SR. MOREIRA ALVES-Fallei sobre isto. 
0 SR.. FRANCISCO SA-Estou réspondendo 

justamente a V. Ex. · 
0 SR. MOREIRA ALVES-Com 300:000$não 

é possivol fazer -fidcalização razoavet em 
todas aquellas estradas de ferro. 

0 SR. FRANCISCO !SA-Sr. Presidente, para. 
responder a essa ob,jecção, basta me lembrar 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20105/2015 16:33 - Página 31 de 43 

;: 182 

que essa qtiota não é inferior à quasitodas 
a~ quqtas de fisca:Uzação, : que se tem fixado 
para as nossas diversa:-: estradas de ferro. 

O SR. TEIXEiHA DE SA-Parâ cadá üma. 
. o SR. FRANCJSCO SA-EiÍectivainente, uma 

q'!lota de fiscaJ1zaçü.o rião pódo ser propor
cii:mal á exten&ão da.s linhas. 

· Diversas estradas, ligadas, constituindo 
. unm só rede, mais facihnente podeín ser 

:fiscalizadas do c1ue í>er parcelladas, e-tendo 
extensão equivalente á de toda a rede. 

Mas, entretanto,. a Bst1·ada . de Ferro Leo
pciid,ina., na parte . que percol'ré o territorio 
.miriêiro, tem, para a sua fiscalizaçãO no oi·
çaníento fede1·al, a quota de 7:000$. para 

"' 38-i kilometros, a Sobra. I pd.rà 21(3 ldlo
Iíietros tein a quota . de fiscalizaçãO d~ 

· q:OOO$ ; a Baturité, j)a1•a 200 kilomotros, 
tem 10:000$000. . . 

•· , Ora, a rede eonstituida por esse arrenda
mento é de 1.012 kilometros ; ella póde ser 

c ::tlscalizada, não csparsamente; mas por uma 
·.· q~zpmissão gue concentre esse . . s~rviç~, . diri

'· ~~da .:por um;. chefe que se represen.te nas 
'~a,iyoi·áiis secço~s da rede fiscalizada pelos 
:_ seus àjtidântes; _ 
. Não é, pois, um onus tão diminuto, conio se 
. _afigm;a ao Sr. representante de Perriam!Juco 
· .. • · E: é de riotar-s3 que as outrâ!l propostas 
; apresentadas, para essá negociaçao, fixaram 
• quotas mNito inferiores! uma. fixou ti. contri 

buição em 18:000$ o outi•a em 15:000$000 

a ssucai· ,.-quefteem constituído exactamente o 
ponto mais interessante do de:ha.te~;. · 

o SrL ~oR~IR.A . ALYÉ:s ~ ~ 5J,u~ mai8 in
teressa <t agricultura de Pêrnali1huco; 

0 SR. ERANCISCO 8.\.- ... já jjbrque, co)i:iÓ . 
muite bem diz o nobi'ê Deyuta.dd por Per
nambuco, é a qué mais interessa á làvóiira 
da zona servida por esta rêde fcí·ro-viada, 
já. porque é ex:actn.mente sobre esté qtiadrd 
que se teefu agitado as llia.is calorosâs impu-
gnações. . · 1 .. 

·O . frete de uma tonelada de assucar é o se
giüiite: 

o o o o -o o 00 

~ ~ o; 
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Portanto, .si o Governo .. fix<m para. esta 

Compn.nhia. uina. quota de . 30:000$, igual o 
M vozes superio1• êJs <;ontribuiçõos •. exigidas - . _ 
para o mesmo sorviç6 nas oütrn,s em prezas ~ : .._. ~ 
dlfur-~g~u~~~~Iot~~i~~~t~~~~a~oo,~~~o~;.~~~ . ~ ~ .~ 

: 
1:1 .. 
~ 
~ I 

P.; . arrendou as estradas de fet'l'o do norte; . ~ .~ .;:: ~ 
·· ·. Chego agora, Sr. Prosidcnt 1, ú.rJuilh que ~ ~ ~ ~ lb ~ : ~ 
:tom constituído, por assim u!zor, a linha ~ c s .... 3 . a 
axiu.l da questão; chego iÍS . objeCÇÕCS que SO O o ;.:5 w i:/1 d ~ 
toem. foito contrtt a clausula uo contt•acto, -~ g r:r.: r:: · g 
rola tlvo <t tt~rifí.t's q uc vão sor . adoptatlas. ~ ~ •.:.~ . . . r:..;=> -

Quàdt•os compam.ti vo.:; tooru sido publica- ~- lo1õl r::.1 rii 
dos, jú. nas discussões do Cong1•esso, jú. na iin- Este . quadro revela. tre.~ . factos . pâi·a . ôs 
prensa; teein-se alinhado numereis contra. nu- quaês eil peço a. attcilção dâ qamara; em-· 
Irie1'bs. bora. à.lgilm delles . pareça. di:lsvátit~l;jp~o aos 

: ~ois bem, eli venho affii·ú1a1' á Camata que fins da in i ilha argumentação. !\1~8 eiidisti:~tõ, 
''ôs àcceito todos. . . . com tntêil'à. boa fé: íião di!3simúlb' .. falha ilos 
· ·. Os nurrieros apresentados de um e de outro meus at•gumentos, · não mascaro rienhtihüi; 
lado são perfeitamente exactos; o que Iiãb é diffieuldad~_; n~q me manterei en;t tm~reno do · 
oxac.ta. é a ,conclusão que delles se tem pro- qual me l'ecoli_heÇa ·desalojado ; I)ois; . parâ 
tciniiido iiiferü~. . . ·. mim, a teimosia ê um acto de imJ;lrobidad.i3 

Ha dias o . .illustrc Deputado pelo . iUo scientifica. . · 
-Gmnde do Nôl'te, que disct:Itiú este asstimpto Resâom deste quadro trtls fáctôs: . iô, os 
cbmjn;oficiencia qüe ci.i rtão poderei attingil• .calculas aqui feitos, só o fohüri dó c;:nhbid 
(ti'tio apoiados), trouxe á Camai·a quadros de 12; . . . · 
coJ,Uparn.tivos de origem.a mais insu.spQita Qiw,J . a razão d~.,te f,~cto e a ~m~orto.ncia 

; E~ vó,iz (li•giunentai• sobi·~uma p~rtç,4estes I quo p~d~ ter para u, u.rgutilentação âe um oü 
quadros, aquella qtre se refere ás tar1fus de de outro lado 1 
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A:NNA:ES Í>A CAMARA 

Veem os nobres depntn,dos que não dis:;i
. mulo difficuldn,dos. 

Mn,s 9 motivo desta. suporiorid;tde cgu:tl é ? 
E' que nu, Estr::t(la, de Ferro elo Limoeiro ntío 
ha ta.rifas diiferenci_n.es; e cro.scc o frete :na 
al)Solutn. pi'opói'Qion~lidadc do percurso. Pro
vavelmente a. razão disto é que esta. estrada 
,é_ uma linha de pequena cxtentío. 

· UM SR. DEPUTADO- Não; é que tem um 
prolongamento sem garantia de juros. 
. 0 SR. BARBOSA LIMA ..:__ Mas por isso ·ou 

' aquillo o mal está em so ter tomado para 
base p1•ecisamente esta. . 

.. 0 Snt FRANCISCO SA.~ Mas em face do 
c.ontracto esta superioridade subsi13tirú. ~ - Sub
sistirá este regimeil de excépção, . c1•eado por 
motivo especial, este ou aquelle que foi affir· 
inado em apa.rte em relação a esta estrada"? 
Certo que não. Em face do contracto não 
pódc subsistir. · 
. - Eis aqui o que a _ esse respeito dispõe a 
cJansnla 14 do contracto: 
- «As tarifi:ts são sempre as c1ue se accordà

rem entre o Governo e a companhia arren
datn.ría· tomadas · como base as actualmente 
em vigor nas linhas da companhia :irrenda:. 
taria». · · 
·, , O SR. MoREIRA ALvEs- Porque não se 
havia do tomar como base a de qualquer das 
outras estradas ~ · 

:, .. O SR. · FRANCisco SÁ- Vale, ás vezes à 
pena, para a discussão', firmar-se bein o· si
gnificado verdadeit'O\ das palavras. E' isto 
mesmo oque vou fazer. 

· Que é base de tarifas ~ _ 
Base de tarifa é o preço da unidade trans-

portada, na unidn,de de distancia. · · 
Esse é o elemento · da tarifa, é a condição 

.cellular da tarifa. · 
. . Reg;imen differencial não· é base de t:l.rifa. ; 
regimen ditrerencial é systéma de applicação 
de tarifas. · · 

· Ora, o contracto só autoriza (~ companhia 
e ao Govo1•po accordarem quanto a novas 
bases das tai.'ifas. Regimen · dífl'erencial não 
é base de tarifas ; logo, ·o contracto não 
supprimiu o regimen. 'difforencial. . 

·0 Sn .. MOREIRA ALVES-Onde está. ahi que 
se applicará. o regimen differencial ?-

·O.SR. BARBOSA LIMA-Mas a clausula diz: 
«tomará pal'a a base a tadfa. da Limoeiro», 

. E~ a tarifa 'inteira lia Limoeiro que serve de 
base, de molde, de estalã.o para as novas ta

.-rifas . 
. 0 SR. FRANCISCO SÁ__..; Permittá-se-me to

mar em attenção o . aparte do illustre repre· 
sentante do Estn.do do Rio Grande do Sul. 

OSn.. BARDOSALiliU- Com o desejo de SOl' 
esclarecido. Este é um dos pontos para mim 

· capitaes. 

macias como base as tarifas da Limoeil·o. Que 
veein a ser, pois, as tarifas da Limoeiro ein 
relação a essas novas tjwifas? Veem a ser a 
bn.se dellas. 

Ora, regim011 dilferencial nã.o é base de. 
tarif<ts, regimen dilferencial é uma fórma di? 
applicaçã.o da tarifa; portanto, . si essa clau
sula do contracto só faz uma alteração quanto 
á base de tu..rifa, não fez alteração nenhum<~ 
quanto ao regimen differencial. 

0 SR. MoREIRA ALVES-Não entendo. (Ha 
out1·os apartes.) 
. 0 SR. FRANCISCO SA:_Por isso é que é er
roneo confundir-se preço de transporte com 
base dé tarifa; os preços de transporte variam 
com a quantidade transportada e a distancia. 
A ·base de tarifa, não; essa é fixa, é o preço 
da unidade de transporte na unidade de par-
curso. . 

0 SR. BARBOSA LIMA-Qual é a maior: a 
base de tarifa da Limoeiro ou a da S. Fran-
cisco? , 

0 SR. FRANCISCO SÃ- A da Limoeiro. 
0 SR. BARBOSA LIMA-E ambas não variam 

conforme a taxa cambial? (Ha outt~os apat·
tes .) 

0 SR. FRANCISCO SA' - A base da ta1•ifa . 
só póde influir para as pequenas distancias, 
porque desde que as distancias ceescerem, já 
o regimen differencial vae intervir - · · 

(Os Srs. Barbosa Lima e outros ~a:o apar-
tes.) · 

0 S~. FRANCISCO SA' -A proposição do 
nobre Deputado não es~ú. de accordo com .a 
realidade dos fa,ctos. Nao é certo que a tari
fa da Limoeiro seja superior á de s·. Fran
cisco. O f1•ete da Limoeiro é · de 3$640 por 
tonelét1.da, de assucar -a. 20 kilometros, ao 
passo que, na de S. Francisco, o preço é de 
~~$9.20 para a mesma distancia. . 

0 SR. BARBOSA LIIIIA- Mas em ambas? 
Não é tarifa cambial?- Por que esta diver::
sidado?. 

0 Sn .. FRANCISCO SA'- Porque, .desdo quo 
as dista.ncias crcsctLm,csse facto influo no re· 
gimen diJl'orcncial. 

0 SR: BARBOSA LIMA.._ V. Ex. me dos· 
culpe; mas tenha a bond:tde d~ dizer-mo 
qual a unidade da tarifa da Litnoeil'o c qual 
a unidade du. tarifa. da S. Francisco. 

o SR . . FRANCisco SA' - Basta comparar 
esses fretes na rrienor distancia para vm•i
ficar-se que a da Limoeiro ê mais baixa que 
a de S. Frari.cisco. . . · · -. 

J1L o não é (forn"eço este argumento. ao 
nobte Deputado) jéi. o não é em relação (L 
Central do Pernambuco, 

0 SR. FRANCISCO SÂ.--:'-0 contracto diz que 
parn, as tarifa.s que se accordarcm serão to-

Nessas condições, ossas estradas estão, em 
vistn. do contracto, quando o não estivessem, 
pelu. proprilt natureza das CO!Isas, sujeitas ao 
rogim~n differencial. . .. 
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0 SR . . MOREIRA ALVES- Não vejo isso no 0 SR. PEREIRA DE LYRA. -E' generosidade . · 
contracto. , , de V. Ex. 

O SR. BARBOSA. LIMA- O contra.ct·o é ma- o SR. FRA.Ncisco SÃ- Mas se as tarifas . 
teria. de interpretação restrícta. ' . teem de ser estabelecidas por accordo entre/ :. 

O Sa. FRANcrsco SA' ~Mas suppondo que .. a companhia e o Governo, ou. esse accordo : 
não estivesse no contracto, como vãos~ se fará e o Gove_rno ne?essar1a~nente ha de , 
fixadas as novas tai'ifas ~ estabelecer o reg1men dllferenCial, pelo .es, . 

pirito e pela lettra do contracio, ou a esse · 
f! SR .. BARBOSA LIMA.- Co~o a ~oi~pa- accordo se opporá a companhia e elle não se -·· 

n~ta qm~er ; _porque alu se dtz «pouem» e fará e então se manterá o stattt quo; conti-
nao <<sera, obrigada». . . . . nuarão a vigo1•ar as tarifas actJ.Iaes que· não ·· 

O SR. FRANcisco SA'- As novas. tarifas teem . sido ohjecto ·de reclamação. (Ha 
vão ser fixadas por accordo entre · a compa- apartes.) . · 
nhia e o Governo. . ' Si VV." EExs., ~e queixam da alteraçãod.é!o .-· 

Ora, si o contr,tcto nada. innove>l.l relati· tarifa, não podem se queixar da manuteQ- . 
và.mente ao·regimen diifer~ncial; si ocon- ção da~ quo existiam. · . · ' 
tra?to nã_? ~stendeü a ~ase de fixação dessas o SR. PEDRO PERNAMBuco......:.. A nossa re: 
t~r1fas swao ao Pl'OPl'lO elemento das ta:.. clamação é antiO'a, . . · · 
rifas. ·,. . o . .. 

0 SR. MOREIRA AI,VES _ Isto é o quo diz · . 0 . SR. GALDINO ~Õ~ETO-'-D~-me licenç~ · 
v. Ex. · · · · par.n. um apar~e, p01s que 4eseJo ser ~sela-

Pela lettra do contr~eto 0 que se depre- l'emdo no. segumte : P:··~eceu-me ouv1r-~e.· 
hende e 0 contrario do que · y. Ex. está V. ~x. dtzerque as hr!fas que s~ acorda;rem . 
dizendo. · · serao a3 reguladas ~a estrada. 81 sobrev1ver 

0 SR. FRANCISCO SÃ-... o accordo não. 
poderia ser estabelecido sinão com o regimen 

· differoncial, em vista do contl'acto. 
· · Mas, não sómente em vi&ta do cqntracto: 
tambem porque · qualquer pratica diíferente 
seria monstruosa, seria absurda. · 

Fi~arem-se tarifas em uma rêde superior 
a LODO kilometros sem estalJelecer o re

. gimen differencial, seria sobrecarregar as 
mercadol'ias de um onus tal que o transpo1•te 
dellas se tornaria impossível. 

· Quem faria uní contracto nessas condições, 
quélhe creariam a impossibilidade de fazer 
transportes e de tirar o ·proveito da in
dustria ~ 

0 SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. -
0 SR. FRANCISCO S.A.-Mas em touàs · cssas 

·e&tradas est<L estabelecido o I'egimen diife-
rencial. ·· 

· . O cont~·acto não suppriíne esse r!iiinen 
d11ferencza l. . ... . 

O contmcto impõe á companhia e ao Go
-verno a necessidade do m1tntel-o, porque só 
alterou a fixaÇão de bases, na clausula 14, 
que acabo :de ler. · 

0 SR.. BRICIO FILHO- Si V. Ex. tivesse 
sido chamado a collaborar ne>te contracto, 
talvez não tivesse d J · discutir agora esta 
que~tão. Infelízmonto, não foi. Está que
rendo descobi'Ü' agora boas intençõ::J.s e nfto 
mostru.. 

0 SR. FRANCISCO SA-Ni'io podot>in, tol-o 
feito mais honosto, nom m11.ts )n•ovoltoso 
para o pa.iz. 

- Camara V. IV 

na zona uma calamidade ~ 
O SR.FRANCI~co SÃ-Qualquer modificação ·. 

~e fará po1• accordo: o regimen não é outro. 
Essas estradas são quasi todas ellas explo~ 
radas por colllpanhias particulares . . O Go- . 
verno não poderia ex-p'l'oprio il'larte impôr- · 
lhes uma tarifa: isto seria uma violencia. 
/ o SR. MoH.EIRA ALVES-Não impõe, ma~ . 
acceitou as que os contraJtntes ql!izeram • 

Q SR. TEIXEIRA. DE SÃ-Permitta-me V. Ex 
Isto que está dizendo, está na lettra . ou·. 
no espit•ito do contracto que não sei o qu·e 
seja! · · 

O SR. FRA.Ncrsco SÃ-Eu reduzi a minhà. ·· 
a.l'gumentação· á fórrila mais simples. Eu · 
mostrei que o contracto mantém o statu quo 
em relação a<Y ràgimen difl'erencial, que, 
convém l'epetir,.não é base de tal'ifa.s. 

0 SR. MoREIRA. ALVES-De modo quo Go· · 
verno, ·em vez de defender os nosso~ inte
resses, entrega-os á compJ.nhia, a qua.l at· · 
tende1•á si julgar conveniente. 

o SR. GALDINO ·LoRETo-No caso de ca· 
la midade publica não ê obrigada . a fazer a 
reducção? · 

O SR. FRANCisco S.A.-Em pl'imeiro logar 
essa difficuldade seria supeL'ada, desde que ,? 
Governo se reseeva ·a faculdade de occupa1• 
em qualquel' tempo essas es~r,tdas deferro. 

O SR. ADALBERTO GUIMARÚs-Apoiado. · 

0 SR. FRANCISCO SA.-Em segundo logar 
tom-se experimentado casos do calamidades · 
publicas em via,s forreas arrendadas e o Go· 

~4; 
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verrio temdecrétado a diminuição das tarif~ts. 
(Ha. apartes.) 
, Mâ.~ :t oç~~p~çao da~ e~~i·ad~s de rerro pelo 

Governo em qualquer tcmp:.> ostiL no con-
thtQt.c? .. ;, . ' .· ·. : . . . . . . 
: AléW.,di~to; tão previdente.. foi·. a clausula_ 

__ do· contracto .•• 
o SR.; Mo:RE:ütA ALvEs- Oh ! dê ti ma :Pre.:.. 

viaencia extraoi·dinariU.. 
L .· b sk. liUNEQ MACÜ~Do~Y ~-Ex. qtiêi· côii-
.. têstar á pi;évidei:icia dos inglêzes -~ .. 

._ o .SR .. FRÁ:NciSco SJ-. -~ .. relativameti+.eào 
fa'--or devido. aos interesses da zonà percor~ 

:: rída. ·pelas estra.das de ferro, que ella estabe
_deca a. faculdade de -serem reduzidas astari
·:·fa~parri ·os gerieros nàcionàe3 de -~xpof.~~Ção. 
:,. Dir-se-ha que o contraMo está N~digiao 
~.sob a .. _ formulá : « Pôdei·ão esses gei:iei·bs 
;·gosàr desta reducção;» 

0 SR. FRANCISCO S.-l-Vou ainda p-atCllteâr 
as,;vantagens que o contpaçto, exa,m~';!~tdo em 
seu conjuilto, vae trazer para. a Naçao. -

~ Estas. vantagens,_.ou são .s6mel1tc, aS pe
Ci.Jniarias correspondentes ás contrl:l:mições 
que à conipanhià arrenqata;ria recolherâ .ao 
Thesouro, . ou são aquellas q:uc rl3sultaJ;n 4a · 
iiitegi;ação da .rede (,lê estrâdà;~ çle fÇh·q de 
Úinà grande zorià (LQ nórt~ do Bi'Ã>Zil e da 
. unidade de direcção desSà vasta i'etlê; . . 

o ~:a.- JVhrkEIRA . ALvEs ,...- Pód&se :fazêr ,rilas ccini prejiüzo da. lavourâ. · 

·a SJ1 .•. FRANCisco SÁ~ Parâ càléubir ás 
côritribü[Çõe$ .. qüê --~ comp~ii~}.i~ ha d:~ efitj_>,ê~ 
~Jn~g J~i~~Ni~,·ã.P~~cfdha~~ai~~a~0 é§~~A1fJ~ 
de que. aquellas contribuições são fuh~Çâo. 

Essa renda 13 c0nhecida até 1899; e ê a , 

-·· · _ ta.nibetil á hl~$rh11. fõdutiHi t3~ta àdoptad.â · · 
par a • a tai·if<t camhütl- . e a iíiesrria. expressão g ~ i ~ :§ 

sagtiinte desde 1892: · 

''é âdopta.dà ni_pàrtê da claiistilâ qüe aút&lztt ~ 5 ~ ~ ~-
"a tarifa movol. d .:::1' .. 'C.) · · 

,,. > ~<Pbdefâ; üiz o contrâcto,' á ai·rencia~ E~ · · .§ S;-~-
··:: t:ãrhi usar tariras_ríioveiscôm o camüid; &:.~ ~ ·

1 
~~·~ 

-,,_. tariandh-àt~cificd porcant9 (5 6 /ô) ~s ;â~-~ ~-~~ 
·-'--: . ·_pEeços Uo tHi.risporte poi· cadàtuiUH~ ..... _;:,; .. bll . ~ ·0 ~ ? · -, jiJieird .âbaixo d~. _-\:ihte dinheiros (20 tL j ci5 S § ~ ~ ~ _ 0--~ '" :POí· mil réis (l$OOOJ~ >> · rn- ~ .! ] ~ !§ ~·a 

·<< Qs. geg~r.os de. prpduçQão n~cional -~ ?i'.í ~ '<1~-E 
. p_odt=l~;ãq ,go~ttt :QO seiltiilo da exportação, ~ . "---.,.---,--~+--=~:-r.--r:-:=-~~r-

e . a a 1men OS por UCCOr O COffiffiUril A · . · .· u" · · '. O) f:"o oo oo <:e tr.l oo oo d. b't' t d .. l<l ... .. . I -':1''-"tNf'iooO)OO 

. . . entré· a 'boi:liparihia e Ô Gi:rverno. )) • _ . ~ OSttO V Otn~'!. _ . • _ _ -~ 

:C, ~ortáiito,· J tãó facüit~tiva a àciopçilo <ia ~ ~nfo .. - 1· :::~~Si~~~IQ · 
t,ârifa cambial, cofuo o é o da. reducção das ? iJ_dd,N tJ_ 2'/!iri.N:... , ,..;.. ..... ~-·:' ~ ::':: :':'- "' 

:~:tarif1).S par~ o~ génm•os de exportação. :á _ .. " . . . ftj f}; fl5 ~ 93 ~ ~ ftg 
~'-·, ·Uin:i o oütra tlependé.rn üe à.êc_or<lo oiitre a !::- na//J ~puoo G\} M M""" 1.0 <:e 1.010 
.-' Ct>thpàhhiâ e o Governo. 

>-o ·~HL MoítEinÀ Ái.vks ~Da vóntti.cié tiâ 
CoihpariliUt. 

0. SR. ADALBERTO GUIMARÃES- De ac
- corao: 
·. o SR; FRANcisco SA- ..• ; do accordo por
:::_ que riada S3 póde fazer _sem . a. vontade das 
~· .dua3 partes. (Apartes .entre. ps s~·s •. --Adalberto 
\t~~i~íi:irae-s.e Moreira Alves~ O Sr ~ P?·e$iéle?íte 
;:yebi!únci atíençáô; j . · 
,;·:·Que.· póde restar de todas as ceiisurâ~~ 
;; .hont1~â ·este contracto .• ; 
~'-· · ô Sfti Ptriitd P~RNÁM:Büêô~TôUlis ftcârãci · ae :P~. 

b sEi. F~Atlw!sco SA-••. si, deante de unia 
. ·.argtíil'leritaÇão fóJ.'irüilMa de. ti in rriodo nittis 
,;simples, mai.3 claro e preciso se obstina a 
.<cHtibà~ -
~-: Ô·SR.iMtiiÜliítit AuvE1s ~ A<!ho qúe V,EJx~ 
_só mostra que tínhamos ·toda a razão. - · 

I 

o:mqmvu.~a d 
9p 2;ts , 

• 'oósjauv:'Jt 
. OJJ8 V 9).WéJ'lJ. 

"" c· 

. ~ 

~~rB~~~g:5~ 
""'<:OOO~G\}f:"o.....,~ 

-~~~~-oo_;-~~-
. , . . . . . 

- : -:. : . ·: : : : : 
• • • • .!' • • . • ~ . 

~et:i...;i~~~oô~ 
0)~0>~0)0)~~ 
0000000000000000 ,__,.......t,.....,.....C,....._.,.j ................ 

Pâra câlculal' â renda fu-türa, dm'àrite tt>dô 
o prttzô do arh3ndamerito, riecessario seria 
dedüzir-se a lel do cresciiiielito da i'i3ceita,gü, 
por_êm, .ad:r:nittirei a base meno~ favora
vel aos intuitos da minha. ai•grimentáç_ão: 
adinittirei que ô, cresciii1ento da Coilcle .d'Eri 
seja sómento de 10:000$, da Recife riio S: Friih~ .. 
cisco 20:000$, da Sul de Permtmbuco 6:666$, 
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· ----~1· . . .lilililllil _ll sng·~ 
_SESSÃO EM I U . DE AGOSTO' DE .<,u l. 

. . . ~ . r 

da Natal a Nova .. cruz 5:oôo$, 1 da Alagoas O SR.. FRANcrsco SÃ-Sr. Presidente; peçd 
· RaiZway 10:000$000; a · prorogaçij;o de uma hora, visto quEJ ·o 
· . o SR. SERZEDELLO CoíütEA.-bo Natal deve assu111pto precisa sPr desenvolvido de fóhilá 
ser_· 4:~00~0b0. _ · . -: . . · · · . . · ·,· talqué nã.o pO<leria a disêusSão delle int~i'· · 

~ rÕÍll})eNe no ponto em que Se aclia. .·• • ... 
:_o,_S~. :fRANCISCQ .Sk·-:·:-:-E' Süp~riôf;.de4u- (Consultada .a Casa, seio concedidos 60 ?>'ti: 

z~ndo-se dos .a~garismos c<JriJ:leeido,s e·ntre 1892 nulôs de pl'o1·ogâçcío) • . ·, . . . _. _ .. ·. . . . . . . . 
. e 1899. Estiibelecênao-se a si:>mina dos- ex- o SR. PRESIDENTE ...:...:_ b ribbre Depütâdo 
_ces3os de I'enda en:tr~.aJ:t.I~I?s ~~~ce~siy~,s, ~ Ae- pôde contipuar o seu discurs0. 
duzindo-se 'della ~~ ~.it;J;lln~lçq~~ .. :verdic~das, . ó Sri., i?.Rú~c~scó SÃ, (fioi~tinitanr.Íp):-:Ag~~~ 
_o res?ltado é super.~ oi ~ 5. OO~~o.?.~. . ... _ . daço; sr. Pi>esidentê, â CO.iliaNt a gentilê~~; . 
. :4-~t~s, ~sse excesso va1 crescendo d.ec anno _tà,-llt,~ 1i?-~is . qüá.íi~o ,, r;!p,_pq~~9, ~p;l~:l.Ç>rtli;i;i~t~ 
para anno. . .·. . . . . , .. :. .. su,a aH~_nça(> ,com a artéJ;a_leitm·a. de algarl~F 

A r_azão adoptada hojé é inferior áquella mos (nua aj>óí~ctâ$dAt.ae.~.) - . ; .. ' : ' , .. ;.:. 
que-. s~ verifical'á no~. á~íiosfutur.)s, atteil- ·. TraZido a;o cónUecimeiitó da carl:iara éss~ 

. dendo~se ao desenvolvimento -do paiz: üe qrie 'desenvôlvimento '. da.s -.;rendas das e~tEa~as~ 
resultará o· desenvolvimentO dd· coinmci•cio. está eUa habilitada a juigai· da exaet1~aod()s_ 

Aildpt~hdo e3sa· 1~azão _dó cresci.triento~ a a.lg~pismos quelh-~ .Y?~~ffere,?.er ,,c~?lo a':'~:.
renda~ em alguns dós árinos do prâzo db âf~ llaça<? ·das contr1~mcoe3 com ; q~e . ~- -~onl-
rendamento, será a. iíegri!tite (lê); pa.n~1~ . ~rl'enlatarw; terâ de entrar p )r a O<'. 

Thesouro; . . . . . . . . . . . - . - . . .. ·. _ .. 
. EM CONTOS l>E REIS .. .. o-prazo do arrendaniénto ai vide-se eíti tres · 

periodós .. o priméi!>o; desdé . agôra ató 3 L.do ' 
~~~~==~~~~~~~-~··~-- -~-- ~- ~- · -~c ,~..._~,·~- deze111bro de 1910, periodó n~ q_~ala~quot().S 

1'9 · 8 . -iil. . de M'reh.da.me!}to . para as e$ti'adas de f e h· o 
r:.Q ~ - ~ l . ~ ., de P~rnâriibúco sã9, represp,nt~.datpe11\,~~.sis; 
t::l ... ~ ~ .· 'i ~; g . tonc1a. da ,ga.rant_lt)r de_~,J1Jl'O~ . ~~n~e~ül~ -, a., . 
• · ~- - ~ t::l ~ .-~ · .G_· __ fea_ e.~ Wes(e_ rn._ O seg· _undo . perw_ d_ o· e_ o, ,q11e 

. ~.- ~- .'=._ ... ~ :-.. ·.·. N.:...:_ .. ~.· ,... . . . '-Í • ' . . • . . t . ... '. ., . l"' _, -';:;- -- -.. ::: ~ ~ . và.e ue HH L a .1936. e j:í . <ü•cairo i e ,U ~I,IliO 
·.~ ~ . . ~ ' . ~ periodo 6 o dô 1937 5; J96i, no (i,Üàl . se. ter~ ~- -
~ ~ ~ ~ verifimlrlo uma altêr~Çãõ <ia rJiida qiic deter- . 

--'----!--- r.ilinâr(L TIOV<l taxa [ó COlltrÜ)Ü.iÇão. 
i~ol. :<. 5iO 2. idô 7od . i25 - ·~42 ' ô" SR; BARBOSA LI~IA -~Mas rieste caiéÜ.lo'';: 

~·1906;.;. 6.20 2.200 

1910 ..•. 

733 i5d 
tias receita.'l brutas . iêvâ ~Hii ~O.tità às mbtti.fl.:;; -. 

892 cações que nesta ~~cei~~ - iqt~çi~~~~í·á.: . .-.~.~it~~~ 
tão das tarifas, pohJ que ellas vao var1ar, ·e .. 

170 932 isto não influirá 1 · · . · . · ' .. 

767 " i75 9~2 cogt~k~(:As~~~~~0tlf1~~~l\J:[tt~l0Tes~f.·~ 
2
··:..,-

5
-· -1 .... 1 J2.' tantes do novo l'eg~i.fi~p. :déhr~fà~_, .~as ,âlri~a; _

l9Ü .... 

1931.;~. 870 2:7d0 9dô li outras e bem m~1s p.t•of.undas, dertvaaas da. 
slill::~t~tuição da adinini-ltÍ'ação ofilci~l; . pela -
i.ridústrià. partículàf, ~~W Çalcti~o ·ªe.ri~ ~!itt~~o
superioi·; o desenyolylmento da..r?n_<-!!1 ffi.lll~~ 
inaior. F íco em sitria~?JUíJ.~~ t'avo~'(.\;ve\ pa,_~·a 

1935. i •• 910 2~786 

1936 ... ; 920. 2.800 9!0 

"295 :1. t82 

3o5 Ui92 
gi(j t ;2G:á o mou argument:>, a~qptando o . calcu o qa . 

renda na. situação actual. , , ·. . . . .. · .. ·L' · 

.. 

: 1937 •. ;. . 930 2:82d 947 
· .. ·. - Ás êóntribuiçõeáiiúe o (lóver~O.P~rê~petá. 

425 · 1. 442 p_eH~:~~~~~n<!1),1:uentc) &,d ~ôtliis às estr;illâs; ser_ão,_· 
=~~=;;,;;=~;;,;;;;.o;;;.;;;;;!;;;=o:~;;i;;;;;;;~;;;i;;;;;:;;= tio 1° p~r10~o; as ségU!P~~~.: ,., _. ,, __ .: ... ·,., · ',;:,;" 
1961.. .. 1.160 3. 3.06 L i09 

. -
Parà a Paulo Affonsô, cóthd tem sido 

gfitiido · d. instabilidade de ronda nossli via.: 
ferroa., admittiroi; ria peioi• . bypothesd; que 
a. renda. não cresça. om t-odo es~e longo poriodo 
soore a db ultimo anno, conhecido, idtn ê, 
flUO subsista o algarismo de 88 contôs de 
rél~. · · 

ó SR.. PRESIDENTE ..:... Previno ao nobrê 
ôepÜtá{l.lique. ~ nece3sn.Í'io ·pedir iJrorogação, 

. que a hor~ está. ·findá. · · 

Pela ReCLfe a s; ·Frâtictsco .e sin !te Per--
hariibtico, a d·csi ,têncHt tth grlrraritià d~ jlH?bs 
da Recife a Limoàiro ; , . ·. . . ._ _ , . - ., ' 

Pela. Conde d'Eu, ... 8 ~/..o ~~ 11~iida . ~~.ú~~.;_ · 
visto oomo não se . rbaliztieâ a Hypoth03o U.o. 
excodeL' essa renda ri. hiil coritós,.c_.~so em 
que a_quolht porceri~i:tgeih si3rili de ~2. 0 /o· .. ' 

pGln. CentL•u.l ue AlagOas Ç ,se~l I'amal da. 
As.~eiUJ.ll~tt• 12 °/o<.l~ l'OQ.(~!i ~1'~~~;· .• ;·,,,,;.:.,- . 

. Nti.2° pe.fiodo(lOll-1936) a:s contrlUUIÇoes 
serão: · 
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pela Recife a S .,.Francisco, ·15 o 1 o da renda 
bruta; 
· Pela Sul de Pernambuco, 5o f da renda 
bruta· o " 

pela' Conde d'Eu, 12 o /o da renda bruta ; 
pela Central de Alagôas, 12 °lo da renda 

. 'bruta ; 
·pela Paulo Affonso, 5 o 1 o da renda bruta ; 
pela Natal a Nova Cruz, 5°/ o da renda 

bruta.· 
No 3° períod-o (1937-1961) se ter<í vel'ifi

.: cado a hypothese prevista na 2a. parte da 
, clausula 4a, isto é, a somma t:>tal das 
'rendas brutas terá exce·Jido de 6 mil contos. 

E~sas ·contribuições expressas em alO'a-_ 
rismos serão, pois, as seguintes : o 

1° PERIODO 

. Desistencia da garantia de 
. juros da Recife a Limoeil•o 

- 39,375 -~, · ou, ao cambio 
de 12................... 787:500$000 

Ded1fzidos os saldos da Re·. 
· cife a Limoeiro (2'8 
contos) e da Recife a S. 

, Francisco (213),..... . . ... . 491 :000$000 
-o saldo eifectivo a favor-

do · Thesouro será, . por 
anno. • .. . .. .. .. .. . . . . . . . 296:500$000 

_ Accrescentando-se o deficit 
· daSuldePernambuco,que 

· não pesará mais sobl'e o 
Thesom·o, ou;.;......... 864:000$000 

A vantagem pecuniaria re-
. sultante do arrendamento 

das duas estL·adas (R _ çife 
a São Francisco e Sul de 
Pernambuco) será de.... 1.160:500$000 

-Contribuição da Conde d'Eu, 
8 ''/o da renda bruta, cal-
culada, segundo a média 

- do ultimo quinquennio, 
em 555 contos. . .. .. .. . . • 44 :400$000 

Contribuição da Central de 
Alagôas, 12 o f o d3. renda 
bruta, calculada, segundo 
a renda do ultimo q uin-
quennio, em 770 contos .. · 92:400$000 
Somma das <}Ontribuições 

".,, .. annuaes da rêde. . . . . . . . . 1. 297:300$000 
Ad_dicionando-se a despeza 

annual q uc custaPiam as 
estradas resgatadas, asa
lJer, a dift'm•ença entre o 
saldo da Central das Ala
gôa.s (86:000$) o os de(i.cits 
da Conde d'Eu, Paulo Af-

• í'onso o Natal a Nova 
Cruz, cuja s o m m a é 
269:00()$,isto é, 269-86= 183:000$000 

Teremos afinal, como ex
pressão da vantagem tra
zida•annualmentc á Naç,ão 
pelo arrendamento, a 
quantia de.............. 1.480:300$000 

E a importancia total no lo 
per iodo será (9 1 /2 an no3) 14 . 062: 850$000 

2° pel'iodo (1911 a 19:36) 

Contribuição da Recife a 
S. Francisco, 15 °/o da 
renda media calculada 
em 2.550:000$...... ...• 382:500$000 

Contl'ibuição da Sul do Per-
nambuco, 5 o 1 o da renda 
calculada em 853:500$... 42:0.75$000 

Contribuição da Cqnde d'Eu, 
12 o I o da renda ~a.lculada 
em 793:000~............. 95:400$000 

Contribuição -da Central de 
· Alagôas, 12 o 1 o da renda 

m é di a calculada em 
1.321 :000$•............. 158:5.20$000-

C o n tr ·i hui ç ão da Paulo 
Affonso,- 5 o I o da renda 
m é d i a . calculada em · 
88:000$ ............... .'. 4:400$000 . 

Contribuiçãó da Natal a 
Nova C1•uz, 5°/o da renda 
média calculada . om _ 
240:000_$................. 12:000$000 

Somma d<ts contribuições 
annuaes ................ : 695:495$000 

Importariêia da vantagem 
-do arrendamento no 2° ' 
período (26 annos) ... -.. . .. 17 .387:470$000 

3° periodo (1937 a 1961) 

Renda média annual da Re
cife ao S. Francisco ...... 

Renda. média annual da SÚl 
de Pernambuco ......... . 

Renda média annual da 
Conde d'Eu .......... . .. . 

Renda mé<lia annual da. 
Contrai de AlagoaJ .. ; •.. 

Renda média <Lnnual . da 
Paulo Aíl'onso ........... . 

Renda média · annual da 
NattLl a Nova•Cruz; ..... . 

Renda annuu.Í da 'i.•êde ..... . 
Quota de 15 % sõbre ess.t. 

renda ............•.....• 
Importancia total das quotas 

no . 3° poriouo (24 o 1/2 
o.nno:~) .................. . 
Portttnto, om resumo : 

1 o lJeriouo ..•......•.....• 
2o )) • • • • • • • • • • • • •' • • 
30 » ... • ............. . 

3.050:000$000 

1.023:500$000 

1 • 045:000$000 . 

' 1.581:000$000 

88:000$000 

367:500$000 
7. l6 j: 000$000 

1. 07 4: 750$000 . 

26 . 331 : ::!75$000 

14.052:850~000 
17.387:470. ·ooo 
26.:331:375$000 
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Somma da renda dos 3 pe-
riodos .................. . 

de junho, em que se diz ter sido a renda de 
57.781:695$000 1900 de 570 contos. 

Quota,.. de fiscalização, 30 con
tos annuaes, em 60 annos. 0 SR. FRANCISCO SA' - A circula.r dos aC·· 

l.800:_000$000 cionistas diz. que estes saldos devem exceder 
------- de-tanto. · · 

Renda total do arrendamen
to....................... 59.581:695$000 
59.581 :000$0QO ! . 
Sr. Presidente, pa:rece que não é pequena 

a dift'erença entre este algarismo e o que vejo 
por ahi, proclamado como expressão das 
vantagens financeiras resultantes deste ar
rendamento, isto é, 27.000:000$. Eu tenho 
ouvido dizer mesmo, como argum~nto ca
pi~al e irre.fragavel, quo é impossitel de
monstrar a vantagem de-uma proposta que 
traz sômente contribuições no valor de 
27.000:000$, contea. outea cj_ttela traz na im
pórtancia de 76.000:000$000. 

Ouvindo o lendo .esse confronto, eu tratei 
de indagae a ra.zao de numeros tão diffe
rentes daquelles que eu veriquei. 
· Encontro numeros exactamente iguaes aos 

que por ahi apontam como argumentação 
capital, om um artigo publicado em uma 
das folhas desta cidade por- pessoa int(lres
sada no arrandament.o. Mas todos esses al
garismos apontados aqui e dos quaes r JsuHa 
esse confronto realmente e.~magador para os 
espíritos -d-esprevenidos, são absolutamente 
falsos. 

Pat•a chegm• a esses algarismos e mostrar 
que a companhia colho muito mais vantl1-
gens do que aquillo que ella pGrdo pela exis
tencia de garantia, diz-se, por exemplo, que 
o saldo da Recife a S. Francisco é de 570:000$, 
quando"o __ saldo é de 213:0_00$; diz-se que o 
saldo da Recife a Limoeiro ü do 400:000$, 
quando é de 248:000$. Calcula-se a quota do 
anonàamento, segunrlo tn.xas u.rbitrtn•ias quo 
não est'ão no contt·a.cto o diz-se que, ení todo 
o periodo, a Recife a s. Francisco cn·tr·<l.I'<i 
com 15 % e a Sul de Pernambuco con.t 5 % 
quando, segundo acabo de demonstra1•, a Sul 
de Pernambuco vae ser obrigada no terceiro 
período a entrar iguahnentc com 15 %. 
/ Calcula-se a contribuição da Uondc d'Bn 
em 8 %, quando em um dos tres periodos a. 
Conde d'Eu cmtl'tt com 12 %, 0111 outro com 
15 %. 

Fixa-se ~L contribuiç\liO da Natal a Nova 
Cruz em 5 % dmante todo o prazo üo a.r
r·endamento, quando no ultimo período, de 
24 l/2 annos, essa. quota. é de 15 %. · 

Ora, é facil com essa adultel'acão de a.lga
rismos apresentar-se deante da im:tginação 
popnlat• urn~t somma at•bí.tra.I'ia e fantastica 
de 27 mil contos o dize1• quo o Governo pro-

. Quando está cil'cular apresentasse alga
rl~n~os precisos,. não poderia altera1• a exa
ctldao dos algansmos officiaes e verificados. 

0 SR. PEDRO PERNAMBUCO- Está, aqui a 
exposição do Sr. Rigby. · 

0 SR. FRANCI_sco SA;- Eu digo que a 1~en- · 
da é esta, pre~lila e· yeriticada, e não feita 
sobre simples estimaÇão. 

0 SR. BARBOSA LIMA - Calculada SObre O 
ultimo quinquenio. 

0 SR. PEDRO PERNAMBUCO -·Isso foi de
vido a despezas extraordina1·ias de trilhOs e 
material rodante, qne se fizeram entre 1896 
e 1899. 

. 0 SR. FRANCISCO SA' - Acredito, Sr. P.re
S~dente, ter demonstrado suí'ficientemente 
qual será a import:-l.ncüí da renda eft'ectiva, 
resulhnte para o Thesomo Nacional do ar-. 
renda;men to· effectuado. 

Mas, não se limitam a isto as ·vantagens 
do cl?n~racto. _Outras ha que procedem de 
per1mttu• elle mtegra1•-se o plano de viação 
de uma vasta zona do Norte da Republica e 
estabelecer-se· a. unidade de direcção. 

Eil'ectivamentc, esta obrigaç~ão imposta á 
companhia arrendataria de construir <t linha. 
de· lig .. tção d<t Conde d'Eu com a Natal a· 
Nova Cruz, virtt fechar a unica solução· de 
c~nt!nuidade de todo este systema forro
Vlal'lo. 

O Su .• BAJWOSA. LLMA.- Construido é. nosstJ .. 
custa. 

0 SIL FHANCISCO SÀ. - Não digo O COU• 
tra1•lo. · 

Ficam ttssim ligad<ts as ostt•adas do iorro 
de toda. o~sa. zona entro o Rio Grande do 
N ortc e Alagôas. 

0 SR. BAH.BOHA LlliiA- Sabo V. Ex. que 
não nasceu isso do contracto de arrenda· 
mcnt:). Essa ·ligaçãÓ estava sendo feita ha 
múito tempo ; sómontc as obras iormu sus
pen.3as pela Minisi,ro da Industria. 

0 Sn .. FUANCISCO SÃ __::As- obras ·estaV<LUl 
suspensas e deixam de estar agora. 

0 SR. BARBOSA LmÁ-A' nossa custa, 
O SR. FRANCisco SÃ-Naturalmente. Nós 

não poderíamos querer que outros construis
sem estradas de ferro para nós, gratuita.;. 
mente . 

. ferira. a 70 mil contos 27 mil. O ·sn.. BAr-tBOSA LI:M:A- Poderiamos con-
0 SR. PEDRO PERNAMBTJCo- Não é ist;o stt•uil-as ::;em augmentar o nosso debito· em 

que e.stá na acta, d<~ assemblé!t geral dl3. 27ouro no e~trangei ro. . 
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ANNAES DA CAMARA 

O Governo não . poderia celebrar o con
-trato com elle só; pois que a propost.J. co
meça dizendo que eUa é feita por elle e por 

·outro. 
AS'Sim, o contracto teriá de ser celebrado 

·.col)l um e com esse outro; a caução por elle 
; offerecido. teria. de ser exigida de um e des;:;c 
_·outro ; as obrigações cumpridas por um c 
-pelo outro. -
' Ora, si es>e outro não existia, podia o Go-. 
verno celebrar contractos com taes propo

. nentes3 
Vantagens pecunial'ias, ell'ecti vamentc> 

. apreciadas de um modo superficial, es3a pro
posta as offerecia maiores; pois offcrecia 
quotas do arrendamento cuj::t. média é 28, 66 

'da renda bruta das estrada> de ferro, quer 
'dizer, quasi 30 %, restando-lhe cerca de 

:<70 % para custear a estrada e tirar o seu 
ltlc:t:o. Não set•ia o caso de applicar-se a 
phrase de Talloyrand : Gratis. . • c' est t1·op 

· .cher? 
Pergunto ~u: quam é que teria de ser 

-sobrecarregado com esse projuizo ~ Natural
: mente a zona percm•rida pelas estradas. 
.Não se podem offerecer vantaganil exces-

. sivas de um arrendamento, sem contar com 
tarifas muito elevadas.Essa liberddde reser
vava-se este,como todos os outros propo
nentes, porque é preciso que notem os nobres 

·Deputados que nenhm:na dessas propostas 
. tt•azem a. mais leve referoncia ·á tarif<t. E 

esseé exactamcntc o ponto capital em torno 
do qual tem-se agitado toda à; diHcus.;;ão. _ 

Quanto á o1ferta da .Alagoas Railway é 
com as mesmas bases da renda crescente -e 
em relação á-. Sul de Pernambuco, Recife a 
S. Francisco c Conde d'Eú : 

Do 1901 <~ 1906 (5,5 annos} : 
Quota inicial50.000 ~~1!.... 1.000:000$•)00 
15 % da renda. bt•uta da 

Conde d'Eu e 10 % da Sul 
. do.Perilambuco e R. ·São 
Francisco .............. . 

0,15 de 595=89:250$; em 
5 1/2 annos.............. 490:875$000 

0,10(716,5+2,150)=286:650;~ 
em 5,5 ..........•... ,... 1.571:075$000 

... . :3.061:950$000 

.. _Dé190i-1961 (54,5annos}: 
. 20% .do 895 contos=l79 por 
' anÍlo: em 54,5.......... H. 755:500$000 
15 %de(2.760+920=552por 

anno: em 54,5 .......... , 30.084:000$000 

Durante todo o arrenda-
mento .............. ~.~ ... 42.901:450$000 
Demais, esta proposta dei.xava· insoluvel 

ã integração da rêde ferro·viaria do norte. 

Ella tinha como as outras este defeito capital. 
Seria preciso, para fazer esta integeação, 
encamp1r a Estrada de Ferro do Limoeiro 
cujo capital é representado por SOU e tantas 
mil Hbras. 

Essa encampação traria on·us de tal ordem 
que todas as nntagens que a Alagoas Railway 
daria teriam desapparecido diante'disto. 

0 SH.. PEDRO PERNAl\[BUCO dá uma aparte: 
0 SH.. FRANCISCO SÁ - Mas o Governo, si 

.não quizessc livrar-se agora da despe~a de 
encampação, poderia tel-a éncampado como 
á-s outras e tet• dado a quem quizesse esta
belecer a unidade de dlrecção. Então elle 
cJnseguiria fazer uma operacão- mais one
rosa qual seria a da encampação da Western; 
. 0 SH.. PEDRO PERNAMBUCO - 0 Sr. Re1a
toi• da receih que veriha dizer si amanhã o 
pagamento em oilro que o Bl'azil, vae fazer é 
ou não maior do que o de hoje. · 

0 SR. FRANCISCO SÂ - Sr. Presidente, 
acredito ter demonstrado não só que a ope
ração realizada pelo Govel'no foi honesta e 
patriotica mas ainda que trouxe vantagens, 
as quaes difficilmente de outro modo pode
riam ser obtidas. (Ntío apoiados.) _ . 
. 0 SR. CARJ;é>S ÜTTONI-E O mostrou bri

lhantemente por algarismos. 
0 SR. PEDRO PERNAl\IBUCO-Apazar do seu . 

grande talonto, nada provou. -
·o SR. FRANCISCO SÁ-Ousai esperar a 

principio <1ue da. min1ta convicção viessem 
partilhar os nobres Deputa.dos que me teem 
honrado com a sua attenção. 

O Srt. Jur.ro 1m MI~y.r.o- Não I)a.l'tilhamos, 
apezar da rara lla bilidade do V. Ex. 
· O Stt. FrtANé'tsco SA.- Retil·o·me, porém, 
da tribuna completamente dcsaJentado. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Não ha motivo; 
projectou intensa luz em grande parte do 
contracto. 

0 SR. FRANCISCO SÃ-Creio que posso ter 
convencido aos meus Hlustres contendores. 
Não consegui, pot•ém,-bem o vejo pelo ton 
com que fui intei·rompido,-não consegui 
attenuar-lhes ~ paixão. 

Mas, diante da irrupção de paixões, só um 
dever cah~ aos respJnsaveis pela gestão da 
causa publica: mante1•em-se firmes no seu 
posto e nas suas resoluçõa::;. Governar é 
querer.,. · 

O SR. PEDRO PERNAMnÍJco-Gover·nar é 
prever. 
- O SR. FRANCisco SÃ -Governar é querer : 
já o dis~e voz muito autorizada, formulando 
um programma de a.dmin!stração, 
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·sÊssio :&M , iô-o-E-Âfiosf<rni t9õ1 
.... '. -·· 

Não são incompatíveis com esta fórmula 
. as concessões feitas ás justas exigencias da 

opinião mcional. 
Não é incompatível c_oni essa fórmula 

ceder, honesta e patriotic<~.mente, ao senti
mento publico orieni;ado pelos grandes inte
resses da Patria. 

Mas, em face das injuncções da demagogia 
tumultuosa, em face da campanha que pl'e
tende levar de l'Oldão, com a honra dos ho· 
mens publicos, a prop.Pia honra do regimen 
politico e à. reputação da . no3sa culturà 
moral, em face dessa agitação perturbadora 
o anàrchica, .em -face de tudo isso, S1'-. Presi~ 
dente, goyernar é resistir. 

.o s~. BJ."'ieio ·Filho-V. Ex. acaba 
de declarar que tenho lO minutos. O ·que 

·tenho a dizer é muito e não cabe no estreito 
limite quo V. Ex. ~acaba de annunciar. 

Estou inscripto lm dias e não tenho feito 
reclamação,porque não m~ tem tocado a ve7.. 
de fallar ; não pretendo, sequee de longe, 
levantar qualqui:w censura ü. Mes[~. 
· Poderia pedir a pl'orogação da hora, mas 
o auditoria está fatigado e não _ quero re· 
querer o prolongamento dos trabalhos. 

Hoje não tenho ma.is do que l'OJletit· o pa
<lido formulado por outros orn.doroL 

o Sr. Seabra, em uma da.;; ultimas so.Hõc;, 
pediu ti. V. Ex. que lhe t·cserva::~:;o a pa.liwr<~ 
para o din. llogutnte. O 81·. Franeisco S;t, nu, 
sessão de hontem, solieitou quo V. Bx. lho 
reservasse a pa.lav1•a 1mm hoje. -... 

Eu faço idcntico po<liüo. . 
Poço t\ V. _ Ex. que mo l'Osm•vo n pt~ltt vra 

par·;~ so•rUJllla-l'oil•tt, <.~ol'to, como o.~1;ou, ava
litmdo c~c .;pirito <lo justic.~a _ tlo V. Ex., tio llliO 
sor<l conceditlu M Depútttllo lltt nlinot•ia, <M.I 
Depu[.ad.o oppo:õ!icionist:~, nquil~o quo fni 
COIH~P.Iliti.O a.OS !)r.pntn.dn~ _ f{:1\'(WU1Sta . .;;. 

O Sr. Preshlente-\'. Ex: fica in· 
scripto par.~ o expodionte do segnn~la-feira. 

o · Sr .Fausto Cai•doso n1m ~e 
abraçar a mna gmndo causa. I·~· forçado a 
fazel-o, porque essa éausa é uma causa de 
,justiça, e a justiça é ponto cardeal ~m seu 
programma. 

Refere-se ao caso eleitoral ~o Par{t. 
Ha 76 dia~ ·pendem da decisão da. Com-

. mis,;ão .· !lo . Podoroil as . olckões procedidas 
ne.~to Estt1.1lo, para. se precincl10r a vaga que 
:;e deu no seio do sua representi1c;·i'í.o com a. 
escolha do Sr. Montenogro para o ea.rgo de 

· sou gover1:1ador ~ . _ . . . 
Para, se mstrtnr, u.. '-Com1m:-:;:-;ao retlm:-;•t?u 

os livros eleitora.es . que reputou necossarws 
<L liquidáçã.o diJ~- verdade .. E:-;:;c :~ li\rt•os llte 
chegara.m ti.s m.aos lla q ua.s1 ~un mez. 

Camara. V. lV 

Ji.i, é tenipo para que so dê um parecer 
quo deve dar entr:ada aqni a. que:n quer qüe · 
n.Ui tenha sido legitimamente eleito. 

Pede, pois, à Commi~são que, no decorrer 
rio trcs 1lü\S traga. (L Camara o seu parecer. 

Acredita '1ue ella o far(L, poi;;; que a Canu~
ra. entrou em uri1 regimen de a.poio e de 
opposição constituéionàl e leg<tl. · · 
Faça-~e. pois, justiça. -
O orador a espera. E si a não fizereni, vol

tu.l'<.i., para-- dentro do Reginiento, se bt\ter 
por e.;sá mtusa, que é dig''na, que é nobre, _ 
que é naciona.l; que é, em uma palavra, pa- · 
triotica. -. · ... 

Si a . Comnlissãn der sem domol'a o seú 
parecer, virà felicital-a; si nã.o, virtt .á trb 
bumt pa1•a discutir e degln.1liar. (Mttito bem.) 

O S1.· . Presidént.e-Esta.ndo adoan
tada a. hor<t. designo para, segunda-feira, 12 
do cort•entc, :t seguinte ordem do dia: · 

Prlmeü·<~ parte, n.te 2 I í 2 horc:~s, ou __ antes: 
Continuação {ht. discusl!ão unica da emenda. ' 

do Senado ao projccto · n. 15 A é 15 B deste 
a.nno, q_ue fixa. a forçn. naval para o exerckio 
de 1902 · · . 

- Conti~uação da. 3~ disGussã 1 do projecto 
n. 42 B, de 1901, que fixa as forças do terra 
para o cxcrcició de 1902 ; 

Continut~.ção da. 3a. di.acussã.o tlo projec.to_ 
n. 46, de 190 l, autorizando o Poder Executivo 
a abt•it• ao Ministerio da Guerra o credito 
extraordin:wio clo 4:225$800, para pagamento. 
do ordona.tlo a que tem direito o almoxarí(e 
<lO extincto Al'sen al do Guerra de Pernam
buco João Climaco dos Santos Hcrnardes; 

Contimmção d:t cliscus~o .. unica. tlo parecet' 
n. 14, de lUOl, opinando no setlticlo de serem · 
acccitas as emonda.s o!l'erecldas na 3a dis~ 
cussã.o elo pro,iecto n. DO B, do 1900, quere- · 
ol'ganiw. n. .Jnstiça do Úistl'icto I<'erlern.L ; 

Continuaçã.o da 2a dlscnssão do projecto 
n. 27 A, de l90l. estabelecendo regras para. 
a adjudicaçã-o do bens nas cxocurões em 
gm•al, com voto em sepa.rado do Sr. Azevedo 
Marques; . 

Continuação üa :-}" discussã.o do projccto 
n. 268 'A, de HJOO, autorizando o Poder_· 
Executivo a garantir os juros e amortiza
ção, durante_ 15 tmnos, na · importancia 
a.imun.l de 71 :500$, corresponden tos ao em
prestimo de ti50:000$, juros de 7_ o í o, e amol'~ 
tizaçU.o de . 4 °/0 , qno e1fcctuar a Associação 
do Qua.1•to Contenn.1•io clo Bt•aúl, para. o fim 
de'' construi!• o editido de:::tinado .:~ Escola. 
de . Belltts-At•tes; · 

P· discussão do p1•ojccto n. 1 W A, de 1901, 
autorizando o -Gover11o a abril' o cl'edito de · 
16:060$ li<1l'tt .pagar · <to bttcha.rel Umbelino 
de Souztt. MarinhiJ os seus ordenados, como 
jufz de (líreito om disponibilidade, decül't'i· 

2:> 
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dos de 22 de abril de 1894 a 31 de dezemlJro Segunda 11arte, ás 2 1/2 horas ou a.ntes 
de 1900; Continuaç~ão da 3a di~cussão _ do projecto 

Discussão uníca do p1•ojecto n. 102, de n. 104, de 1901, autorizando o Governo a 
"1901 , autorizando o Governo <L conccdet• abrir ao Ministerio das Relações Exteriores 
um anno de licmw<t, com todos os venei- o credito d<t quantia hecessaria, atél50:000$, 
mentos, ao Dr. Manoel José de Queiroz em ouro, _para occorrer ás . despezas com a 
Ferreira preparador de physic<t da Es- representação brazileira na segunda confe
cola Polytechnica, para. tratar do sua rencia jnternacional u.mericana, que se re-
Stmde; unirá. no Mexíco; 

2"- di~cussão do projecto n. 81, de 1901, re
Discussão unica do projecto 11 • 242, de st:1.belecen,do pa.ra todos os eft'eitos o decreto 

1895, lillevan<lo a 100$ monsaes a pensão que legislativo .Jl. 657, de 25 de novembro de 
pt eFceue p. Cyb

1
ele dtn Mentdon

1
ça. Souza: Modn- 1899 ; 

mro, vmva <o enen e wnora1' 10 0 2a tliscussã.o do projecto n. 121, de 1901, 
exercito He1eodoro A velino de Souza Mon- <tutorizando. 0 Porlel' Executivo a ab1·ir ao 
teiro ·, · Ministerio <la Justiç~a e Negocias Interiores 

2n discussã.o do pro,jecto n. 04, de l!t,Ol, o credito de 100:000$, snppH:nueutar ao 
autorizando o Poder Executivo a contar n. 14 do art. 2o lla lei n. 74ü, tle 29 rlede· . 
ao 2° escriptmario do Thosouro Federal zembro do 1900; . 
Cyriaco Antonio dos S<1ntos, como tempo de 3a. discus ~ão do projccto n. 77, de 1001, l'O· 
sorviç·o, o decorrido de lO de fevel'eiro de !ativo á. emenda offerecida m~ 2a. discussão 
1879 a 26 de ievereiro de 1883, de 15 de do projecto n. 211, de 1900, autorizando o 
11ovembro de 1884 a 4 de setembro de 1889 e Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
do 22 de fevereiro de 1894 a 31 de outubro- Guerra o cre<lito especial de 8:415$600, para 
de 1805 ; pagamento dos vcncirnentos do tenente-co-

2a discuss~io <lo p•·njeet.o n. 120, ele HlOl, ronel Innocencio Serzmlello Corrêa, rever
autorizando o GoYernn n. abrir ao Míniste- tido ao serviço do exercito e de lente da Es
I'io da Gum·ra o <.wedito cxtt·aol'dina.•·io de cola MUitar, por acto legislativo; 
·2:401$800, para pagamento ao ma.!'ech;d · 3o. discussão do pro,jecto n. 67, de )901, au-
José de Almeida D<Hl'CI.o om Yit·tlllle 110 scn- torizando <.. Poder Executivo a abrir ao Mi
tcnç:.~ d.o Supl'cmo Tdlmnal Fctlm·al; nisterio da Guerra o credito extraordina.rio · 

Diseussão nnici1. du va.I·ecol' n. 22, do 1901, de 4:8013$630, para cumprir a sentença, do 
julgando que não devom sm· acceit:ts as Supremo Tribunal Federal, -que mandou 
emeudas oJl'erocitla8 rm 2° discussão do pro- pagar ao major Democrito Ferreira da Silva 
jecto n. 232 A, de 1900, quo autoriza o Poder os vencimentos que deixou de receber como 
Exculiivu a tt·ansf'oi·nmt· as 1", 2a. o 311 tur- lente, em disponibilidade, da Escola Militar 
"ma~ d:~ SulJ-IJit•el'l;oui:L dns Co.r·roios om Jn., do Estado do Rio Grande-do Sul; 
2~ Cl ;l'• l'fll~l:íins d:L ))jl'(!td.ot•ia t:ot•al, pa~ 2n. dÍSCII~Silo dl) projeCtO 11, 217, de 1900; 
sando ns L'llf\l't'.~ dn f.tn·mas a t•lwlh-: 1ln :-:oe- auf;orízando o Poder Executivo-a abrir a.o 
(:fi.-,, dt·~dt• q11n pt·ncHH-lta.tll n!-l disposic.~üo~ Ministr.rio da ~farinha o credito especial de 
:t•egltl:l.lltf•lt1.n.t•r•s, · ,, dando nllf.t•as pt·oYiflen- 1 I :iliO$, 1m1·a paga.mentn do soldo ao vico
ein.s; nlmil'<tllte Artltm· .l:wéguay, revm•iitlo ao 

Nnra disl'll ·' ·"';-111 da. nrtii\IH1n. do :-it·. llt•t·c•din. rttlil.dl't> otrec1;ivo da. <Ll'mada; 
'lo S:í. ao Jlt'u.indn 11. ~K A, de 1\JIJI, quo au- 1" discussão do pl'ojecto n. 11 A, de 1901, 
torhm u Uuvct'JII) <L I'~Hdlt•rnn.l', td;tonclenüo autorizando o Poder Executico a abrir um 
tis ncces:w.l'ias vagas, no Jn·imeil•o 110sto de credito da quantia de 2:638$045 ao Ministe
official do exerci1io, os al.feres gl'<~rluados rio da Fazenda, para pagamento de forra
que tiverem obtif.lo as npprovaç:ões '"Jllenas gcns, agua e objectos de expediente fórne
üe qLlC trata o ;wt; !J5, do rogulamcntu de cidos pela Companhia das Aguas de Maceió o 
18 de abril do 1898; · outros, por conta do Ministerio da Guerra, 

la discussão flo pro,jecto n. 74 A, <lo 1901, durante os oxercicios de 1894, -1896, 1897 o 
coneodontlo o 1wazo do mn.i:-: 11m l'l.nno do mil.- 1808; 
tJ•icnla aos r.x-alumnos rio elll'~o SII]JCPior da 1'-' <liscnssão do pt>ojecto n ..... G:2 A, d.e 1901, 
Eseol:L l\fili.tat· <lo BJ•azil. 1losligado~ JlOl' mo- altm'a.ntlo a. classe 1", 11. 1, das tarifas das 
tivo do repriJvaçào em um<t mosrna llli1torilt Alfandcgu.s; 
lln1•ante dous anuos consecutiYos, com Discussão unica do projecto n. 18 A, de 
emenda_ da Commissão do M<l.l'inlm oGnci'l'a; 1901, relativo<~ emenda substitutiva do Se-

3t• tliscussão do projecto n. 127, do 1001, mtdo, á. proposição n. 18, do corrente annot 
dispondo sobre u. contagem da antiguidade da Camara dos Deputados, que autoriza o 
do posto dos.ollleiaes do exercito, a que se Poder Executivo a abril' ao Ministe~io da 
reíerom os a.rts. 1° e 2° da lei n. 350, de 9 Marinha o credito necessario pa1•a paga· 
de deZCl"Ul)l'O ele 1805, . . mento do pl'emio que COlll,llete 0,0 prófeSSOl' 
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substituto da. E:scola Naval 'capitão-tenente 
Dr. Narciso do Pt>ado Qtrvalho, pela obra
Liçües de Bali.~tica; 

Discussão unica. do projocto n. 130, do 1901, 
rcbtivo á emenda do Senil.do a.o projecto 
n. 193, de 1899, ~ue r.utoriz ·~ o Poder 
Executivo <'. reintegr<w no sel'viç~o -activo da 
a.rmn.da. no posto effoctivo de capitão de 
fl'agnta, ..e· classificação no qm~dro especia,l 
do corpo docente, o cP.pitfio de fr<1,g;1,ta gra.
duv.do ·Fl'a.ncisco · Augusto de P<•.ivn. Bueno 
Brandão; 

3a. discussã.o do projecto n. 264, de 1900, 
.autorizando o Governo a prorogar o prazo 
concedido á Sociodndc Montepio Geml (lo 
Economia dos Servi1loi:·cs do Est:·.do para. in
dcmnizP.r o Thosour·o Fodcr<'. l da qua.Iitin. que 
lhe é devedora, até q ué essa institui~ão rc
gnlal'izc Sllit siJ;ua~,;ão~ podQndo mesmo rele· 
vaJ-i.'. do p :tg<tmento da, tmportu.ncia em q.ue 
1icou <~lca.nç~a.da no ;~nno do 1899 ; . 

flUptn'iGr desde a data do decreto que o 
rei'ormou; . 

2a í~iscus.'lão do projeéto n. 85, de 1901; 
autorizando o Podet~ Executivo a relevar á ~: 
v~nv~ e herdeiros d_o _finado major Benedicto 
Itlben•o Dutra. a dtv1d11 por elle contrahida 
com o cofre da briga.da }Jolicial da Capital 
Federal, na. importancia de 1:197$324. 

Lcvantll.-Se asossão tis 6 hora.s c 30 minutos 
da. ta.rde. 

72a ÍmSSÃo 1m 12 n g AGOSTO DI~ HJ01 

Presidencia elos 8rs. Va:; de !l[elto (Presiden~ 
te). 8a!yro Dü~s (2(j Vice-Pres1:dente), Car
los de Novaes (1° 8ecr·etco-io) e Vaz (le JJfello 
( P~·esidente) .. :3a discussão do projccto n. 231 A, de 1900, 

clevu.ndo a, 16 o numero do engenheiros 
ehefes de distdcto, nà Directoria. Ger<iol dos Ao meio-dia. procede-se à chamad<t, <t cjua1. 
Telegra.phos, no exercício de 1.901; respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de· 

2a. discussão do projecto n. 43 A: de 1901, Novaes, Angelo Neto, . Agapito dos SantoS; · 
autoriz :mdo o Poder Executivo . r. abrir r.o Luiz Gualberto, Sá. Peixoto, José Euzebio+ 
Ministerio da. Justiça e N(!gocios Interiores Christino Ct•uz, .Cunha Martins, Anizio de 
o credlto e~traordina.rio de 2:827$800, p:w,,, Abreu. Nogileirà Accioly, Frederico Borges, 
pagamento t!. D. Engeni:~ Tm·reíio Co1~rêa de Gonç!a.lo Sout.o,Tavares do Lyra, Lima Filhó, 
Araujo, viuv;1, do juiz de direito, em dh:po· Trindade, C<tmillo de Hollanda , Ermi· 
nibilidade, bacha:el Lindolpho J-Iisbello-Co 1·- rio Coutinho, Cel:-:o de Souza, Teixeira · 
rê<\ de Araujo ; de St~ , Bt•icio Filho , Pe1•eira. de Lyra' 

la discusilãõ do lH"o,jecto n. B04, de 1803, Esmeraldino Bandeira , Julio de Mello ' 
autol'iz:mdo o Go'\•crno a. applie;n· orn favor· Pedro Pcr•nttml1lteo , Affonso Costa, José 
de D. Maria· Ad.eliütle Antunes 1\e. Alm~11 e Dna.rt,e, Joviniano de Carvalho , Sylvio 
outra., parentas consanguino:~s tle Ft•. Ei:1,tu L'· Romero, Scttbra., Mttnoel Caetano, Euge
nino do Santa Cln.m Antunes de Abt·ou, pro· nio Toiu·inhu, . Vurgno de Abreu, Alves 
fessot• a.posont:ulo (lo Gyrnnasio Nacional, jil Bn.rboHtt, Aclu.lborto Guima.rã.es, Augusto de 
Ji.dlocido, a 11 isJlOSil,!ii.o do :tJ•f; 27, hypot.ho~o l~J·oi.t.as, PlnhBirn .lnnior, Celso dos Reis, Au-
7a., tlo t•r.gulam(lnf;o qun lulixoll com o df!ct'oto gusto do Vaseoneollos, Nilo Peça.nha., Martins 
it. 042 A, tio ~ll de ouiubt·o dri IH!10; 'l'oixeit'a,, Olivcil'll Figueiredo, 'l'heophilo 

~Jn discussiio llo . projocto u. 10:~, tln w:JI, Ott,onl, ,Jof(.o Luiz, Ildofonso Alvim,. PenidQ 
marct~ndo os casos c il, iüt•trm tht rcvis:"iu 1las Fillto, Esporidiii.o, · Leonel Filho, , Henrique 
condemm.ções ; Sallcs, Mayrink, Carlos Ottoni, Manoel Ful-

2a. discussão do projecto n. 1:33, de l!Jül, gencio, Lindolpho Caetano, EduaL'do Pimen
<1Utorizando o Poder Executivo a abrir ao 1iel, Rodolpho Paixão, Padua Rezende, GuS=
Ministerio da JHstiça e Negocios Interiores 0 tavo Godoy, Domingues de Castro, Dino 
credito de 6:850$, si.lpplementa.r á :verba Bueno, Oliveira Braga, Ca.jado, Teixeira 
9a. do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro ·Brandão, Car,los C~va.lcanti, Paula Ramos, 
de 1900 ; Francisco Tolentino, Marçal Escobar, Soares 

Io. disct1.~são do projecto n. 7.?-, de 1901, dos Santos, Germa.no I-Iasslocher, Francisco 
declamndo qnc gosarã.o da. fr·anljuia postal n. Alcncastro, Vespasiano do Albuquerque o 
correspondencia c a.s «RevistaS>> dos Institutos Diogo Fortuna. 
Historico::~ o Geographicos do Brazil, do Pa.rtt, Abre-se a sessão. 
Ueará, Bahia, S. Paulo, ParamL e Santa E' lida e posta em discussão a a<rta.. 
Ca.1iha.rína o dos In~tituto .~ Archeologicos de 
Alagôas e Pernambuco; .. O l!h•. Esmeraldino Bandei-

2a. discussão do projecto n. 88, de 1900, ra tem por habito não fa.zet' reclamação 
declarando que a.o f.enente-c9ronel g~·aduado s~bre o modo po1• que sahem publicados os 
reformado do ex~c1to Anton10 Galdmo. 'fra.- d1scursos que pl'Ofel'C, Hoje, porém, precisa 
vasso.s Alves competem. as quotas de offici~l. razer excepção a e.sse procedimento. 
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No seu discurso pronunciado ante-hontem, 
ha uma phrase q_ue não foi cxactamente a 
que o orador proferiu . .E' a q_ue se refere ao 
pedido do ex-Ministro do Interior ao Sr. 

· Vice-Presidente da Republica a respeito da 
. successão governamental na Parahyba 

-·O que o orador disse foi justamente o se
guinte: Isto posto, o ex-Ministro da ~Justiça 
procurou o Exm. Sr. Vice-Presidente da 

·• Republica, Dr, Rosa c Silva, e pediu-lhe que 
obtivesse elo seu amigo o Sr. Deputado 1'n:n-
dade o conchavo de assumir o governo da· 
qúelle Estado o enUío vice-p1·esidente, para que 
este depois de empossado passasse C• m.esmo go
verno, no novo pe1·ioclo presidencial, ao con•e· 
Ugionm·io deUe S1··. E1Jitacio, qtte nao havia 

: sido vencedor no pleito eleitm·al, e com prete• 
1·ição do legitimo govemadm· o Sr. Josd Per e· 
grino. 
· A out1·a r~clamação é referente ao perio· 

do, em que se empresta ao oradot· <L phrase_: 
- ·resalvou o ex-~Iinistro da Jnstiç<J, o desapon· 
: tamen~o que lhe causara, actuellí:l. negativa, 
-.etc. -quando oquedisse o orador foi que 
· ·---- recalcou o ex-klinish·o dtt Justiça o des-

apontame1Íto que lhe causara aquella. nega· 
- tiva; etc; 

A terceira reclamação não é só de phrase; 
é tambem de pensamento, e esta é relativa ao 
aparte que o orador deu ao Sl'. Dino Bueno, 
a respeito do procedimento do ex-procueador 
da RepubUca em Pernambuco. O que o ora
dor disse em uparte foi o seguinte : «Ntio 
posso deixm· de inte1'?'0~npe1· V. Ex,, dizendo 
que c~ memoria o trahc: neste momento. Nem 
o p1·ocuradm· llciwoH de acccilttl' os papei.~, 
nem, de t:tr'ln}Jl'Ú' n seu. dtJvm·, apcuas · n pi'O· 
ctwaclol' seccioilal de Pcr·namlmco nao qttel'ilt 

· cwnp1·ir as ot·dens capl'ichosas do S1·. Jansen. 
1JfuUe1· a ?'espeif.o da mo1·clw do JWOcesso 
fi.~co.f.. 

O Sn.. Pn.ESIDENTE - Peço ao nobre Depu
tado quB mande as suas rectificaçõBs por 
cscripto, como determina o Regimento. 

Em SBguida é appt'OVivla a acta da sessão 
antecedente . 

Compareceram mais os Sr.3. UrlJano San
tos. Carlos Marcellino, Alburquorque Serejo, 
Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Antonio Bas
tos, Indio do Brazil, Serzedello Corrêa, Luiz 
Domingues, Gue:lelha. Mourão, João Gayoso, 
Raymundõ Arthur, Thomaz Accioly, Vigilio 
Brigido, Francisco Sã, Sergio Saboya, João 
Vieira, Malaquius Gonçalves, Moreira Alves, 
Cornelio da Fonseca, Araujo Góe;:, Raymundo 
d!3 Miranda, Rodrigues Doria, Fausto Car
doso, Castro Re·bello, Noiva, Milton, Tosta, 
Paula Guimarães, Satyro Dias, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos. Pa.ranhos Mon
tenegro, Galdino Loreto, José Monjardim, 
José J\IarJellino, Heredia de ~(L, Irinen Ma.
clmdo, Henrique Lagden, Nelson de Vascon· 
cellos, Osca.r Godoy, Raul Barroso, Antonjno 
FialM. Alves de Brito, Silva C<tstro, Custo
dio Coelho, Pereira. Lima, Julio Santos, Fl'<tn· 
cisco Veiga, Gastão da. ·cunha, Monteiro th 
Silveira, Bueno de PaivtL, All'redo Pinto, 
Ca1•neil·o de Rezende, Adalbe:n•to'Ferraz, Lan
dulpho {lO Magalhães, Nogueira Juniot', Ole
gario Maciel, Fernando Prestes, Costa Ju
nior, Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, -
l~dmundo da Fonseca., Luiz Piza, Azovodo 
Marques, Araujo Cintt•a, Ovidio Almtntes, 
Benetlicto tio Souza, ~inuolpho Sert•a, Manoel 
Alves, Xavier do Vallo, Alencal• Guimariles, 
La.monha Lins, BttJ•lJasn. Lima, Angelo Pi
nheiro, VictoJ•ino Monteil'o, Rivttflavi;t Gur· 
rêa, .All'mtlo V;u·t~llu. a C:tmpns Unl'f,ioJ•. 

Deixam dB comp:u•aeoJ' com mtustt p<~l'· 
ticipu.tla. os St·,.~. Jost~ Bo1taux, Pedt•o Cher
mon f., Rod Pigllfl~ Jo'ernttndns, :-loa.ro~ Neivn., 
Silv:t Ma,J'Íí'.,f10IIlfiH dn Ma.t.l;us,l•::õ~tu.nlo Coim-

. Tamuem JJiíu expPim~ bom a ym·tladL~ do 
qno ~8 passou o apn.rf·o quo so llin at;tl'ihno 
durante o rliscnrso do SI'. Lima Filho. 

Lwa., EltJitlio FignoiJ•odo, I•'J•anciseu ~otll't', 
l~olix _nuspa.J', Mal't!Olino Moura, Dionysio 
CcrquBlm, Sampaio Ferraz, Sti, Fl'eit•o, Mal'
tinho Campos, Pereira dos Santos, Amo
liano dos Santos, Rangel Pestana, Estevão 
Lobo, Viriato. Mascarenhas, Necesio Tava
res, Antonio Zachai'ias, Silveira Drummond, 
Arthur Torres, Miranda Azeve:lo, Valois de 
Castro, Paulino Carlos,. Alfr'cdo Ellis, Xa
vim' do Almeida, I<'rancisco Moura, Pinto 
da Rocha c Cassiano do Na'lcimento. 

Como, pot'ém, este discurso traz a nottt de 
'· que não foi revisto pelo orado1', não se de
... morará sobre o assumpto, affirmando desde 
_':já que apenas disse: Deixo ao ctiterio da 
··:mzmara o que affirmci, e só po1· gentileza pa1·a 
· com o meu illustnJ collega vim dm·-lhe este 

aparte. 
_ E1•am estas as considerações qnc tinha a 
fazer sob1•e a acta, que espera se1•J.o descul
padas pela Camara, não só porquB nilo usa 
publicar os seus discursos na integra, como 
porque este debate promette estender-se 
nesta Casa e daqui pa.ssa tamlJem para a 
imprensa, e o orador pretende sustentar a 
integridade das assevei'ações que tL respeito 
aqui tem feito. (1l!t-Ato bem.) 

E smn causa os S1•s. Joaquim Pires, .Toil,o 
Lopes, Augusto -Severo, Eloy de Souza, Pc· 
reira Reis, Epaminondas Gracindo, Arro
xeUas Galvão, Augusto França, Eduardo 
Ramos, B<wros Franco Junior, Deocleciano 
de Souza, Lourenço Baptista, Joaquim Bre· 
ves, .José Bonifacio, Monteiro de Barros, 
Francisco Salles, Lamounie.v. Godofredo, La.
má.rtino, Moreira da Silva, ,Joa.quim Alvaro, 
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Cincinato Braga, Herinenegildo de Moraes, 
João Candido e Aureliano Barbosa. 

O Sr. Trindade (para ttma expli
caçao pessoal)~Sr. Pt•osidente, venlto hoje 
acudir ao appello que ao men te:->tcmunho 
fez, na. sessão prccedonto, o meu .· ltonl'a.uo 
companheiro tlc representa~,ão o illustre Sr. 
Dr. Lima Filho, q11ando respondit~. aos dous 
illustres l'epresentantes de Pernambuco, 
que o antecederam na tribuna o se occupa
ram de àssumpto relacionado ;t politica do 
meuE::;tado. 

N:lo o fiz in continenti, pm•que, como de
chtl'ei nessa occasião, a. hora. se achava 
adeantrtda r. rncolei intereompee os trabalhos 
da Camara na diséussã.o das leis annuas, 
obtendo, então, do V. Ex. a graça de manter
mo a palavra para cata occasiã.o, o que ass;ts 
agt•adeço~ . 

S1•. Presidente, o assumpto a 1•espeito do 
q_ua.l aquelle meu digno companheiro de 
bancada invocou o meu humilde testemunho 
liga-se intimamente ao facto affirmado pelos 
{lous illust1•es representantes de Pernambuco 
sobt·e a politica da P<~.rahyba, isto é, sobt•e 
a. intet•venção que nessa. politica exerceu o 
illustre Sr. Dr. Epitacio Pessôa, então Mi
nistro da Justiça e Interior, valendo-se desta 
posiçã.o offl.cial pa.ra colloca.l' no governo do 
meu Estado um seu amigo, com exclusão do 
cidadão que se ttchava legitimamente eleito, 
l'econhocido, e proclamado pt•esidente do 
mesmo-Esta.do pa1•a o período que se abriria 
no dia 22 tlo outuh1•o proximo passado. 

O f'ttcto atnrmado pelos dous honrados 
Deputados pernambucanos é verdad.eiro, e o 
conftt•mo pela pureza da fonte, onde bebi u. 
sua noticia, o que l)ão fiz no momento de 
sm~ nt!trinação pol' aquelles dignos Depu
tados, porque carecht úe ttutorização com
potente. 'l'en<lo, ltontom, a obtid.o, venho 
prestar·lho n. minha collftl•maç{\.o, aliils es
cuzada pola idoneidade de qúem a fez, os 
<lous illustres representantes de Per·tmmbuco, 
11uo pela integridade de sou caraetor, pelo 
sou reconheciclo criterio não a fu.riam sobre 
facto llo tanta gravidade sem estarem con
vencidos do smt renlillade. (Apoiados.) 

Sr. Pre.~idente, o facto aHirmu.do llecori•e 
de diversos acôntecimentos quo se deram rio 
meu Estádo, por isso nã.o posso ueix~r lle 
referil-od, afim do ctue pela sua concato
uaQã.o n. Camara possa julgar da evidencia. 
do mesmo facto, ai.ndu. quamlo não emanasse 
a. sua afflrmaç:.ão de 1onto tão pura e ill
suspeita. 

Os illustrcs répt•csentantos de Pernambuco, 
cujos nomes declino . com tt devida venia, 
Srs. Drs. Esmeraldino Bandeira o Bricio, 
Filho atnrmaram, o primoiro· Sr. Esmera.l
dino Bandeira o seguinte: 

«O ex-Ministro da Justiça procurou :o -
Exm. Sr. Dt•. Rosa e Silva e pediu-lhe ;:. 
o seguinte, attenda a Camara: que obti-· ; 
vesse de seu amigo Sr. desembaegadol':\> 
Trindade o conchavo do assumü· o go- < 
vm·no Ll<tquelle Estado o novo governa-·:, 
dot'... . .i 

0 SR. ESi\!ERALDINO BANDEIRA-D<t licença .. 
para um aparte 1 .. 

0 SR.- TRINDADE-Já sei O aparte de V. Ex. 
Esta expressão V. Ex. acabou de rectificat>, ·· 
quando f1tUou- sobre a acta, em logal' rio 
novo governador, como está pulJlicado, V. Ex. 
disse: o então vice-presidente. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-NO mais ; 
mantive as mesmas expressões. . · · 

«0 SR. TlUNDADE- .Justamente. .·· · .... 
. . . pa1•a que este (o vice-presidente) :.: 

<lcpoi::; de empossado passasse. o mesmo :
Governo, no novo pet•iodo presidencial; · 
<:w correligionario dolle, Sr. Dr. Epi- -: 
tacio.» 

Por sua vez o Sr. Dr. Bricio Filho affir,., 
mau o mesmo facto, exprimintlo-se nos se- .~ 
guintes termos: . . · ·.: 

«Presidia a. Parahyba o S1•. Gama. · 
era vico-pr~dento o Sr. Joaquim Fer- ·· 
nandes, correligionario do Sr. Trindade, 
então divorciado da situação do~inante. 

O Sr: Epita.cio procura o Sr. Vico
Presidento da Republica, nas proximi
dades de sua. interinidade na. presiden- . 
cia. dentro da qual devi;::~ ter lagar a . 
successão do Govemo na Parahyba ·o -
pt•opoz o seguinte: arranja-se uma boa · 
collocação para o Gttma, o Sr. Fernan
des toma conta do poder e, em vez elo 
pa.sstH' o govol'no ao St•. Dl'. Peregrino 
passartt ao Sr .. Mttssa, mett amigo polí
tico.» 

Hot1vo equivoco no nome da. pessoa u, 
quom devia ser passu.do o govoi•no, era. Joil.o
'l'avares, e não Massa., quo ora o snpposto 1() 
vico-prosidonto. 

O Hlustre lealle1· dn, maioria, Sl'. D1•. Dino 
Bueno contestou essas a!Ur·moções o dosatlott 
os seus autores <L exhibirom a. competouto 
prova. o exprimiu-se assim: -

« Contestei quando S. Ex. (t•oferia-so 
:to Sr. Dr. Esmeru.ldiuo Ba.ndeira) fttl
lava s 1brc o ca.so do Governo da Para- · 
hyba. c affit•mei que não era passivo!' 
que o Sr. Dr. Epitacio Pessôa se tivesse 
entendido com o Sr. Vice-P.residente da 
Ropublica, quà.ndo em exercicio inte· ·· 
rlno, em Olttttbro tlo anno passado, n.ftm . 
de ser dado o governo do Estado a pe.~- _ 
soa diversa ao governadot•, então na 
posse do governo ... Demais, S1·. Pi•esi-
dcnte, eu posso. afilrmai' ao nobre Depu~ , 
tado ou posso affiL'mttl' ú. Cn.mara, que . 
devem oxistil' no n.rchivo da Repartição 



198 

/. 

Geral dos Telegrà})l~os despachos expe- razão da c0nducta ~nterior do Sr. Dl', Epita~ 
didos pelo honrado Sr._pr. Epitaeio Pes- cio e dos seus amigo~ com os meus. , 
sôa a homens politicos do Estado da Pa- A mim V. Ex. nem outro amigo do illus
rahyba, pedindo-lhos que, de toda a for- tre S1•. Dr. Epitacio procurou directa ou in
ma, embaraçassem, que por modo al- directamente para essa. desejada paz. Lem
gum consentissem em que o governo do bro-me, ap:mas, de ter V. Ex. o anno pas
Estado fosse substituído menos lcgiti- sado nest<L Capital e no Ca.fe Cascata, onde 
mamente. (Ha diversos aya,.tcs.)» nos encontramos, me pe1•guntado: um meio 

Responderei a este topico do disclll'so do í111 lei de empossa.r na presidencia do Estado 
meu illustro amigo, muito digno leade1· tla ao Sr. Dr. Joã0 Ta vare.;;? E lhe ter ou respon
maioria. Por ora seguirei a o1·tlem dos dis- dido que este não e3tava eleito. 

' cursos e depoi::~ passarei aos acontecimentos 
occorridos no Estado da Pa.raJn·lm para. cho- O SR. LIMA FILHo-Meio legal. 
gar ao resultado c1ue tenho C1Ll vista, isto(>, O Sl't. TRINDADE-Sim, meio na lei, fôra a 
p1•estar <L Camarr" o meu tes·cemunho invo- expressão empregaclà por V. Ex. nessa occa-
cado pelo meu honrado companheiro de ro- siKo. · 
presentação, pelo mod.o mai~ completo c ~a- 0 Sn.. LmA FILHO _v. Ex. disse que 
tisfactorio a S. Ex. 

Succerlenclo na trilmna. este illu~tl'o rcpl'c- era uma questão em que tinha muito que 
sentante do meu Estado, <lisse : · pensar· 

«O S1·. Lirna Filho- Então para quo O SR. TRINDADE- Vejo que V. Ex., ma1s 
S. Ex:. (referindo-se ao Sr. Esmoraltlino) moço do que eu, é, entl•otanto, mais esque
-vem affirmar uma, inju~;tiça do~tn, ordem, ciclo. V. Ex. me redarguiu: tudo se endirei-· 
quando, sob minha }ntlavra de Deputado tartt. Nã:o foi a~sim?. (Riso.) 
e de cida1liTo, ga1·antq e appello para 0 Eu a.ssü11 me manifestei em relaç-ão ao Sr. 
Sr. Trindad<J que diga. si 0 Sr .. Toa,quim Dl'. Tavares, não porque nã~l o considerasse 
Fernandes foi on não lembrado por nüs digno de occupar a presidencia do Estado, 
}mra :1 pacificação pJÍitica do E:>ta(lo.» i11as po1•que não o julgava. eleito c, pam que 

Antes <le prosegnil• pergunto ao nobre semelhante pretenção não vingasse, collo-
D t i · quei-me com os meus amigos a 1 lado do go

epu n,( o: osso )Jl'onume nos a quem se re- verno do Estado na dJfesa da posse do-le.Q'i-
fei•e1 ~ 

timamente eleito, o Sr. Dr. Jo.;;ê Peregrino. 
O SR. LIMA FILHO- V. Ex. tlovo compro- Assim pl'ocedi, obedecendo aos meus senti

hencler esse nós como os do nos:.;o }Hl.rtido. ment·)s do ordem o respeito á Constituição do · 
O SR. TRINDADE-Nos:;o qual ·t O <lo Sr. Dr· meu Estado, ameaçada. de soffrer golpe pro

Epitacio com sous .:m1igos c v. Ex.? Cecio !'undo na posse do Sr. Dr. Tavare.;, tiío ga
quo V. Ex. nes:-::a expre.3são nôs nã.o lJniz rantidtl, pelos amigos do Sr. Dr. Epitttcio, 
comprehenrlor aos mcH:J amigos. então !-.Iinistro (la .Justiça. 

Fora.m esses mesmo.> sentimentos de ordem 
- O SR. LnrA. P~r.uo-COPtamonte · c respeito á Constiituição e <.'Ls leis quo di- , 

O SR. TRTNDADE-0 Sr. Dt·. Joatptim Pot•- cku•nJ11 a minha conducta :mtorior, por 
nandes, meu dist"incti:';;,;imo amigo. não l'Cco- occasião do golpe de Estquo, em 1893, sepa
hou dirccta on indit•cctamentu tlo V. Ex. rnndo-me, então, do meu amigo c collcgn, 
nem de outJ•o amigo 1lo Sr. Dr. Epitacio St•. Dr. Venancio Noiva. e do St•. Dr. 
Pessôa ou deste convite ptu'a, a sna inter- Epi'tilcio partt colloca,r-mo ao lado cJntra
venção na pacificaçã,o dtt politica <lo nosso rio. Lomhro-me ter dito nosstt occasião 
Estado. Si V. Ex. rocol•ren ao illmd,rc Sr.Dt·. a diver.1~ amigos: Entramo::~ no cami
.José Fm·namlcs, irmão da.qnclle, como a.go17a. nho do Chile e eu não o seguir.ei. Manthlo 
diz, para mediador, nesse <le.~ej:J de V. Ex., esse golpe pela dissolução do Congresso, os
obtendo ue seu il·mão o concurso l1cnefico tarú. ra.sga.dtt a. Constituição e firmado o 
para. tal p<~ci'llc<jção; não me consta quo o regimen da d[ctadurn.; estará tudo per-

, .. · 81•. Dr. Joaqtüm Fet•nanuos o soubesse, aliás, dido. , . 
meus deLlicctdos amigos, como siio os Dr.-; . .Toa- Passarei <tgora, Sr. Pre.~idente, n, occupar
quim o Jos(l Fernandes, se a}wessariam de me dos acontecimentos occorridos no Estado 
sciontificítr-me semellmntie manifestação <le d<~ Purahyba, no periodo em que o Sr. Dr. 
V. Ex. Epitttcio Possôa occupou, aliás dignamente, 

Acredito que V. Ex. houvesse manifestado o cargo do Ministro da .Justiça e Interior 
ao Sr. Dr . .José Fernandes esse ~eu desejo e· unte;,no momento e posteriormente ú.elejção 
dos seus amigos para obter este tlaqucllo ::~ou presidencial do mesmo Estudo, aconteci
digno irmão o sou concurso, no sentido indi- mentos que se prendem intimamente para 
cado, e quo aquelle não trn.n~tmittisso ao oxcluir toda a duvida a respeito da realidade 
mesmo seu irmão o pedido do V. t•:x. , em do !'acto u,filrmacJ,o pelos dous illustres rovro-
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sentantes de Pernambuco e por mim agora 
confirmado e, concluida a sua narração, ter
minarei o meu testemunho, càrrespondendo 
ao appello de meu honrado companheiro de 
bancada. 

81'. Pres1dente, o ex-Ministro da Justiça, o 
honrado Sr. Dr. Epitacio Pessda, advers~rio 
do partido do governo do Estado, sem ·ele
mentos no mesmo Estado para alcançar, 
pelos meios regulares, a posse da situação 
politica alli., valeu-se da sna posição official 
para conquistar o gove1•no do Estado, collo
cando na presidencia pessoa de sua. confiança 
na eleição que tinha de proceder-se en1 abril 
do anno proximo passado. 

Para c(mseguü' tal TI_m S. E;{. forneceu 
aos seus amigos todos os recursos possiveis e 
disponíveis na esphera official para a.pro
priar-se do Estado, e si não o realizou foi só 
IJela inepcia dos seus amigos, qüe não sonhe-

, ram aproveitar esses recursos. Com taes 
elementos eu ou qualquer mlt1·o teria muito 
regular e pacificamente se apossado do go
verno da Parahyba. 

0 SR. LIMA FILHO - Emquanto ·V. Ex. 
trilhar por esse caminho, eu .o applaudirei. 

0 SR. TRINDADE-V. Ex. ha ele applaudir
me até o :fim~ Apezar de achM·-me doente, 
hei de expor á- Ca.mara, com verdade, esses 
acontecimentos de que só me vim occnp<\r 
hoje para. corresponder do modo completo ao 
honroso appello de V. Ex. e .• : 

0 SR. LIMA_ FILHO __:_ Agradeço a V. E:<. 
0 SR. TRINDADE- •• ,pa,1•a não pat•ecer• CiUO 

l'ecuei ante a declaração feit;~ hoje nos
A pedidos- do Jornat do Oommerci(_), pelo 
S1•. Dl'. Epitacio Pessôn., de quo ;tguLLrda.va o 
meu pt•omettldo discurso para l'cspondor nos 
tllustrcs Deputados po1•nambueanos. 

Como df!ta,Sr. !>l'Osidento, o Sr.Dl'. Epita.cio 
Pessôu., valendo-se do ca.t•go do Ministro, for
neceu aos seus amigos da Pai•ahybo, todos os 
recursos imagina.vois e disponivois na. esphora. 
officia.l pa1•a. o fim do apropriar-se do govo1'· 
no daq•elle meu Estado. l''oi assim que, pela 
sua pasta, S. Ex. annullou a reorganização 
da guarda nacional realizada pelo honrado ex
Presidente da. Repuhlica, o eminente Sr. Dr. 
Prudente de Mor~es, foz nova reorganização, 

. cassou patentes e posto~. contra. as disposi
ções expressas da lei, fez nova reorganização 
alargando o numero üe br~gadas e coroneli
zando todas as comarcas e municípios do 
mesmo Estad.o. Proveu todos os municípios 
de tres supplentes de substituto seccional e 
um substituto do resJlectivo procurador. 

Pelo Ministerio da Marinha, S. Ex. tinha 
á disposição de seus amigos o capitão do 
porto e commaiJ.date da companhia de apren
uizea mat•inheiros, com todo o pessoal da. ca
pitania e da escola, o quo já havia conso-

guido anteriormente pela exoneração de um 
dig~o servidor, que, aliás, havia sido seu 
amigo. 

0 SR. LIMA FILHO-Quem era~ 
-0 SR. TRINDADE-O Sr. Dr. Luiz Manoel 

Gonçalves, official reformado da, armada ci
dadão de reconhecido merito nessa mat~ria 
e como engenheiro civil, que tambemé. ' 

Do seu collega da Industria e Via,ção S .Ex. 
obteve 11 substituição de um cidadão distin
ctissimo a todos os respeitos da · Adminis
tração d?s Correios do Estado por um moço, 
seu sobt'mho, empregado, então, como hoje 
na Faculdade de Direito do Recife. Este, po; 
sua vez, mostrou o fim da sua missão. Após 
sua posse no cargo, fez raz.:ia completa no 
pessoal a seu cargo; não deixou · pedra so1)re 
pedra, demittiu desde o praticante da repar
tíçáp até o estafeta. de roa.las, desde o a'aonte 
até o ajudante deste; tudo cahiu aos g~lpes 
do temivel Lucena, que não esqueceu de 
sm· bom parente, nesse estado de furor,- : 
para. collocar um seu primo menor no ~o· 
gar de carteiro, não collocando mais pm~ 
ser esse o tmico Pessôa. que o~istia no gs
tado. 

O correio ficou, pois, nas ú1ãos dos amigos 
do ex-Ministro da Justiça, em todo o Estado, 
sem excepção. da · mais insignificante po-
vmtção. :} 

Por intermeüio de seu collega da Fazenda, 
o Sr. Dr. Epita.oio Pessô;t encheu o Esta.do 
do ftscaes do imposto do consumo, quo, como 
so Sitbo, ó hoje um empt;og!l;Õ, como <tl'ma. de 
compressão o corrupção. ,I! 

O Sn. LIMA Frwo llit .um ·apn.1•to. 
O Sn,. TRINDADE~NÕssó:'tompo ou não os

tavn com o govm•no do Estttdo, elo qual me 
ttchn.v<t tlivorciu.do clo~do 1897. 

O Sa. LIMA l?u,uo-Mas osttt hojo. 
O Stt. 1'RINDAllJ~-Sim estou, c V. Ex. ostú.? 

(Apm·tes .) 
Finalruonto, St·. Pt'esitlonie, pol' intm•mo

llio llo sou colloga 1ln. Guor1•n., o ex-Ministro 
dn. Justiçtt, Sr. Dr. Epitacio Po::~sôa apodo
rou-~o do melhor elemento de compressão 
para o ftm que tinha om vii;ta. S. Ex. teve 
ti. smt disposição o 27° batalhão da guarnição 
do Estado o osso batalhão fôra. dividido em 
de,;tacamento~ por vario.~ municípios impor
tantes do mesmo Estadõ. 

0 SR. Lu:rA FILHo-Não lw, tal. 
0 Sn.. TRINDADE-Como não ~ A Ol'dem do 

movimento do.;;sa forÇa emana v a directa men to 
do Ministro da Guerra, como era sabido, e esso 
Ministeo só poderia assim proceder a pedido_ 
daquellc seu ~ colloga. da Justiça, pois a 
Pa~·ahyba · constituia excepção a osso ro.~-
]?eito. ' 

0 SR. LIMA FII.IIO dà um àpn.rte, 'j: 
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O Sa. TRI;'{DADE-V. Ex. então ni\.o me 
ouviu. 

Eu não dL:lso: todo~ o:; pontos do Estado; 
di$e: nmrmuni.cipios m<Lh import;l,ntcs do 
Estado. · 

O SR. LIMA Fn.no-Bm alguns. 
O SR. TRINDADE-Quanto bastava; em al~ 

guns sim, coUocaram-sc esses de3tac::tmentos, 
e pa,ra que~ 

A Cn.mara quer saber do al'titicio de que 
os n.migos doSr.Dr. Epitacio Pe3$ôa lançat•am 
mão para obter._ c justifl.car semeH1ante 
arma de compres.:lão e tel'ror ? Leva.ntaram 
um corpo de cangr~ceiros. 

0 SR. LDIA FILH0-0fã.o a,poiado. 
O Sa. TRINDADE-Sim ! Agora uso deste 

adverbio com a, entonação de voz do .meu 
.illustre amigo Sr. Dr. Se::t bra: Sim ! ( R'isos 
e apartes.) · 

Foi cercada a casa que servia de quartel 
desse corpo, pelas forças do govemo do Es
tado, o mortos e feridos alguns dos ctue () 
compunham. E' este o facto incontesta v-el e 
incontestado. 

0 SR. LIMA FILHO dá. um ap:trte. 
0 SR.. TRINDADE-Y. Ex. conhece C3Se mo

v-imento e seus chefes e diee~tores. Antonio 
Silvino ern. um daquelles. 

O SR. Ln:L\. Fiwo-El'a um scelerado. 
O SR. TRINDADE -Meu coUeg,t, para essas 

em :prezas, destc~s é CJ. ue se lança mã.o. o sitio 
desses scelcra.u )S orn. a pi'opriedade de um 
amigo do Dt•. Epi~acio. 

0 Sn., LHIA FILI.LO dá um aparte. 
0 Sn.. TRI~DADE- Eu dc3atlo a. V. Ex. 

cor1·erias, SlWl'ando homens :pacíficos e rou
bando. 

Eu não podia pl'eVCl' que fosse forçado 
a. me occupar aqui desses factos lamentaveis, 
que enYergoO:ham o meu Estado, aliá.::~ traria 
os documentos publicos existentes na Sem·e
tu,ria du. Policia, que as ··cortificam de ·modo 
a excluh· toda a duvida. O illustre collega 
o.;; encontt•ará alll, e se convencerá da rea.li: 
darle do que estou affirmando. 

0 SR. CAMILLO DB l-IOLLANDA rUi um 
aparte. · 

0 SR. TRIND.~DE-Não é exacto. 
o SR. CAMILLO DE HoLLANDA-'-V. · Ex. não 

:prova 1nuita. cousa que ~em dito aqui. 
O Sn. TRINDADE-Como não~ O que hei 

affirmado tudo ~~ de notorieâade publica no 
nosso Estaclo, onde se acham as provas que 
V. Ex. quizer. Es.:!a contestação de VV. EEx. 
é natural. · 

0 Sa. LIMA FILHO dá um . apart-:;. 
O Sa. TRINDADE- Eu considel'ei e consi

dero a creação dess<' corpo de cangaceiros 
um a.rdil para justificar a divisão da força 
federa-l em destacamentos pelo interior do 
Estado, a pretexto de ga1•antir as agencias 
de Corraio::l, como se fez, sem que, aliás, 
houvesse fundamento para receiar-se ataque 
11essas repartições federaes, :porque os seus 
chetes m'mn, como ainda são, da parcialidade 
dos amigos do então Se. Ministt•o da Justiça, 
quo crearam seinelhantn affiictiva situação,. 
que se modifl.cou com a reéi1•ada desses desta
camentos locaes, quo, alliados aos cangacei
ros, se constituil·am o mais insupportavel 
elemento de tel'l•or no interior do E~tado, 
depois de roa.lizada a eleição presidencial 
do Esta,Jo c antes da posse _do eleito, 

· pelas bcnoficas }H'ovldeocías tomadas pelo 
O SR. Lii.\1:\. FI wo-E ou desafio a V· Ex. mustre mUi ta. r, digníssimo commandante do 

pa.ra provar o que estâdizendo. distrlcto, Sr. general Travassos, reconhe-

para me contestar. 

0 Su .. TRINDADE-O que é notorio dispensa ccndo <tquellc a1•dil; do que deu sciencia em 
prova. A's constesta~ões do v. Ex. eu oppo- cart'a, não só ao illustro St•. Pr~sidonte da 
nllo as confissões dos cangaceiros que faziam Republica como ao honrado Sr. Ministro dr.~ 
pt~rte desse corpo, prestadas perante a Guerra, como S. Ex., o Sr. general T1•avassos, 
policia do Estado. E~sas conftssõe.1 são assás iue I'eíeriu. 
convincentes do :plano.quetivePam em vL>ta I Nestas cil'cumstancias, Sr. Presidente, os 
na iot•maç:ã.o desse ajuntamento de assassinos amigos do Sr. Dr. Ep~ta.cio Pessôa dispuze
e roubadores, que alarmou por ·mezes o in· ram de todos os elementos de triumpho, que 
terior do Estado, pla.ntn.ndo o terror no se~o lhes forneceu aquolle ex-Ministro, que gosava 

' das fa.milias, pa,ratysando a agricultura e o de notoria confiança do eminente Sr. Presí
commercio, pondo em sob:'esalto a população dente da Republica, cujo nome os seus ami
pacitica que não acom}lanhava oa amigos do gos no Estado ínvocavu.m corno interessa.do. 
Sr. Dr. Epitlcío, forçando pelo terror até as no seu triumpho, no intuito de plant~renro 
autoridades locaes a abandonarem as suas desanimo nos amlgos do governo ·do E~tado 
comarcas e se abrigarem na capital, por e assim s~ apoderarem do poder estadual. 
falta de força publica bastante para ga.ran- Entretanto, perderam tudc em toda a linha; 
til-as, porque a existente era insufficiente E' que lhes faltou um general para dirigir 
para garantir todos os municípios, cidades e os elementos, do qua.l elles não di::~põem, por~ 
povoações, em que esses bandidosfazia.m suas que todos o querem ser o por isso vivem 
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brigando entre si. (Risos.) Alli são tantas as 
sentenças quantas a,<; cabeças. 

O seu director ê o actual juiz seccional do 
Estado, Sr. Dr. Venancio Neiva, homem 
honesto, mas .destitui~o da. energia il_ldispen
s~yel ao chete p:Lra ÜLzcr v<~ler a, sua O})Í
Illao e respeitadas as !)nas ordens. Do que 
resultou terem élles abandonado t~S . urnas 
em quasi todo o Estado, perdendo vereto
n!wsamentc o pleito, para cuj-o triumpho 

' d1spnzera:m dos melhoi·es elementos; perde
~'<tm assun verg~nh?samen,te, porque são 
. .mcapazes de constttmrem um partido (risos) 
e lutar."}'m no tel'reno legitimo~ 

Frustrados deste modo os meios de com
p_ressão fornecidos pelo -ex-Ministro da .Tus
tlça. para sua apropriação ao governo do Esta
do; ::i. Ex., entretanto, não desanimou. 

Imaginou agir por si por meü do ardil. 
0 SR. LIMA FILHO- Vamos ver qual foi. 
O SR •. TRINDADE- Do primeiro plano 

V. Ex. f<?l o. portador. (Risos.) Não tem fun
d.a~nento, po1s, '3ssa curiosidade do V. Ex. 
(R~sos .) 

S1'. Presidente, após a I'etirada do hon
rado Sr. Dr. Jos~ Peregdno de::;ta. Capital 
pa_ra. a Pa~ahyba, em ,julho do anno pas.3à.do, 
fUl prevemdo de que S. Ex. tivera na· ves
pera do sua partida, uma conferendia com o 
Sr. Dr. Epitacio Pessôa, pa.ra a qual este o 
mandara .convidaP pelo illu,;tre Sr. Lima 
Filho, e que nessa conferencia o Sr. Dr. Epi
tacio Possôa propuzora tLO Sr. Dt•. Jos~ Pm·e
gri!J.O a renuncia do seu cargo de presidente 
elmto do Es1;ado pondo, em tt•oco á sua dis
posição uma cadeira 'ne.'!ta C~mara, por 
vaga que parn. esse fim abriria um dos 8eus 
amigos! ao quo lhe respondeu o Sr. IJr. José 
Pe1•egrmo qu~, ~st~~do de viagem para a 
Parahyba, alh ouvn·t<t ao3 seus amirros e 
respondet'Ül. por carta ao Sr. Dr. gpit:.t.elo ; e 
tambem que este telegt'aphava ao illustre 
Sr • .Dt•·. Gama. e Mello, entãc· presidente da
quollo Estt\do, pondo á sua disposição uma 
boa collocação, insinuando pn.ssar o mesmo 
Br. Dr. Gama o governo ao seu substituto. 

A esse tompo ou, pot• <loento, estava ro
sol vido a recolhot•-me ao meu l~stttdo e essa 
noticia. mo Üll\!OU a. realizar com prestez,t a. 
minha viagem, como realizei. · 
C}l~gando á. Parahyba, os meus amigos me 

notww.ram esses factos, que er ... m a.lli divul
gados por amigos do Sr. Dr. Epitacio Pessôa, 
accrescentando-se que o Sr. Dl'. José Pere
grino já lmvht dado resposta affirmn.ti.v<i ·ao 
S~ .. Dr. Epitacio, em cat•ta qu~· ta.mbem di
rigira ao honrado Sr. P1•esidente ela. Reptl-
blica sobre o mesmo as;:;umpto. · 

0 SR. LIMA FILHO dá um aparte. 
O S.R. TRINDADE-Não estou me refe1•indo 

a. V. Ex., que nesse tempo não se \J,chava 
:JO.mtU·a V, IV 

alli, m. Parahyba. V. Ex. foi mc•u correU· 
gionario no Imperio e pela sua conducta, < 
então, e modo de pensar, o julgo íncapa.z de.: 
recorrer a meios menos digno:-> para. con: ' 
trariar a vonta,de popular. · 

0 SR. LIMA FILHO-V. Ex. me f'a.z justiça. ) 
. O SR. TRINDADE-E a fa.rei sempre que : 
V. Ex. a mct•ecer. - · : .· 

Dos termos dessas. ca1•tas, Sr. Presidente, 
eu fui postcl'iormófite Informa.do, não me 
cabendo a.goi'lt referit• o seu conteúdo. 

0 SR. Lll\IA. PILHO d<i um aparte. 
.0 SR. TRINDADE-O Sr. Dl'. Epitacio pôde:::~ 

mostrai' n. v_. Ex. essa resposta. _·: 
O SR. LIMA FILHo-Eu vi a, c:.wta: -·~ 

0 SR. TRINDADE-Tive i1:peuas noticía do\ 
seu conteúdo e tambcm do da dirigida ao 
Hlustl'o Sr. Presidente da Republica, que foi · 
um poderoso auxiliar do seu_ Ministro . na ,: 
protenção do se apoderar este do governo ; 
da. P<wahyba. - .' : 

A resposta da carta ao ex-Ministro da JtÜh / 
tiça provocou discussão :por telegramma.:/, 
entre este e o autor da me:'lma, contestando :: 
o_Sr. Dr. Epitacio a affi.rmação do Sr. Dr.: 
José Peregrino expressa na dita cal'ta, de.:] 
que a só renuncia deste não bastava para a· 
vaga presidencial e proceder-se á nova e lei-:,:,: 
ção, mas rra indispensa.vel, nos termos da ~
Constituição do Estado, que os yice-presi;. j 
dentes eleitos simultaneamente, tambem re~ : : 
nunciassem, o <!UO o Sr. Dr. Epitacio con< 
testava com argumentos a seu geHo. .":) 

0 SR. LIMA FILHO dá um i1l)arte. ;.- .)í 

O Sn. TRINDADE-V. Ex. confessa que 
e3ta opiniã.o fora não só do Ministro como ·. 
tambem do ·presidente da Republica ~ 

O Sn.. I:.mA Fn,no-Jc~u ouvi dizer e sei . 
mais que V. Ex. ta.mbem é dessa opinião~ 

O SR. TnLNDADJ~-Pois não é oxacto a roeu · 
t•estJCito. Manifestei-me abm·ta.monte, enor· · 
gícu.monto contra. tal opinião do ex-Ministro, : 
como dovmn dar tes~omunho o . .; Ses. Drs. · 
Gama c Mello .. Jost\ Peregrino, Amaro Bel• 
trão, nn presença. <los qm~es mo manifestei, 
sendo provocado. . · 

Sr. Presidente, cllogtwn.m a.o meu conho-· 
c_imento ac1nollas noticias_ r. procurava. eu, 
conhecer o seu fundamento · c1uando no dia 7 
de agosto, poucos dias depois de . minha che-:
gada na Parahyba, fui con'vidado pelo hon:. :; 
rado Sr .. Dr. Gama Mello, então presidente-.'· 
do Estado,/ para uma conferencia, que se rea~;; 
lizoJI nesse mesmo dia á _ noute, em casa do :' 
honrado Sr. clesembargador Amaro Beltrão/ ; 
que a assistiu. _ . o: 

Nessa conferencia, o illustt'e St•. Dr. Gama'; 
noticiando-rue a fallada proposta doSr. Dr. _~ 

~6 .,:. 
·-· · :.. 
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Epitacio Pessôa. ao Sr. D1•. José Peregt•ino, actuaes circumstanc.ias, convinha. ir alimen
lendo-me iopicos de telegramtüas expedidos tando o Sr. Dr. Epitacio com promessa de 

' 'pül' aquelle solJre esse assumpto... renuncia depois da posse e, realizada esta, 
o SR. LIMA FrLno-Tudo isso m•a tt>1.1.balho pregar-lhe o logro que elle, o ex-Ministro, 

de accorclo. pretende-lhes pregar com taes propostas.>.'> 
Com e.3se meu .modo de pensar concordou o 

O SR. TRINDADE--El.'a o artificio que sue- illustl'e Sr. Dr. Amaro Beltrão o o honrado 
cedia aos mallog1•ados planos ele tenor. Sr. Dr. Ga.ma, pareceu-me, pelo seu modo 

O SR. LIMA FrLno-Uma consa que se faz do ouvir-me, see da mesma opinião, se bem 
publicamente entro as partes não (~ ar- que não a manifestasse expressamente. 
ti:fi.cio. . • Depois das w~ minhas considerações, o Sr. 
' o SR. TRINDADE-O estellionato e o conto Dr. Gama. e Mello perguntou-me, «Si (,m não 
do vigario tambem l':ão cousas que se fazem achava acertado IHtssal' elle o governo do 

·· ~ .~ntre as partes, entretanto constituem uma. Estado ao meu amigo, o illustrc Sr. Dr. Joa-
fraude. (Ri-so.) quim Fernandes,· lo Vice-Presidente, pois 

Dizia eu, Sr. Presidente, o illustee St'. que elle, Sr Dr. Gama,desejava deixar o go
Dr. Gama e Mello noticiou-me a f11Hn.da pro- verno po1' cançaclo ·e doente, e pedia. para 
posta do St•. D1·. Epitacio ao Sr. Dr. José isso o meu concurso perante o 'lll~smo Sr. Dr . 

. Peregrino lendo-me topicos de teleg1•amm~s Joaquim Fernandes, para que este ailsumisse 
expedidos 1101' a.quelle a um e outro, e pedm o governo até a posse do seu successor.>> 
a minha opinião a respeito de tal arra1~jo. Essa consulta me recorJ.mJ a fallaua pro-
tlmaginei que semelhante conducta d~ hon- posta. do Sr. Dr. Epit<tcio ::~obre a passagem 

: rado P1'esidente do Estado, homem habll, es- do governo elo Sr. Dr. Gmna a.o meu amigo Sr. 
pirHo culto e polit.ico experimolitado, 1•espon- Dr. JoMl uim Fernando.;, · e ima.ginei o mesmo 
savel pela sitttaçã.o política do Estado, pal'a proposito do Sr. D1•. Gama de me denuncia1• 
commigo, divorciado do seu govel'no com os · tambem e.;se ardil daquelle ex-Ministro, e 

· meus amigos,sobre assumpto político de tanta assim imaginando, lhe respondi,q ue em caso 
· gi•a.vida.de, significava uma. ilenuncia n. mim, algum o Sr. D1• ', Joaquim Fernandes assu

cujos sentimentos de ordem e respeito á con- miria. o govel'llo om uma situação suo 
· ~ stituição do Estado S. Ex. bem conhecia, a(lversa., já a findar e a ser succedid& por 

. desse trama do ex-Ministro da Justíçn., e outra tambmn advm•sa; o que o priva1•ia de 
:. colher o meu modo de entender sobre o meio nã.o governar, poiil, a fazel-o, ~eria no pen
~ de log1•ar es~e ardil, e, assim imaginando, f;amento tle seu partido, o que não teria 

manifestei francamente a minha opinião, offeito a.lgum no:\ pouco.~ dias <le govet•no; 
·· dizendo mais ou menos o seguinte: «que se- quo elle, Sl'. D1•. Gama, devia manter-se rio 

melhante pl'oposta nã.o pas8ava de uma ma- governo do E::;tado e transmittil-o ao seu le· 
nobra enganosa do Sr. 'Dr. Epitacio p<tt'a gitimo :mccesso1•, eleito pelo seu partido. 
obtcn• do honrado Sl'. Dt•:' .losé Peregl'ino :\ Tt•ocadas mais algumai palavra> ontre 
1•onnncia do son cargo a.ntos do dia 2:-J. época nós, o Htu:;tre St•. Dl'. Gama mostr•ou-. .;e íla· 
constitucion11l de sua pos:le, e nesse dia om- tisfoito, emprazando-me pat•a outra conf<l
possár o Sr. Dr. João Tavares, a.pt·opriando- roncia, quo não se realizou .. 

. se por e~ te meio do govemo do Es ·.ado; e a Depoi-:~ dessa conferencia o nod ultimos 
má fé do ex-Ministt'o se pdenteava. do diM de ::;etembt•o, roa.tei com os meus t~mi
seu interesse poh' renuncia. sempre antas gos a.:; nos'la~ relações poli tlcas com o go
de 22 de outuln·o; quo estantlo a, cxpi- vorno do Estado, dando por temünado o 
t•at• o perioll.o presidencial de então, roali.;. nosso antagonismo pat•ti(l~rio, sm•ghlo em 
zada. a renuncia do Preaidcnte o Vice-Pl'esi- 1897 o,do ontã.o em üoanto, pu.ssei a tet• co
dentes, guardados os prazos lega.os para a nhecimento tlas mu.nobt•as do Sl'. Dr .Epitacio 
nova eloiçã.o a.té o reconhecimento pela as- para apossal'·se do governo da Para.hyua, 
sembléa dos novos eleitos, a esse tempo, o valendo-se aqui tios amigos tio illuiltro Sr. 
Gove1•no estaria a.ccphalo pela termina- Dl', Jo~~~ Pel'eg1•ino para a realização de sua. 

, ção do período presidencial então vigente renuncia. 
; .. e, nesta hypothese, a supposta aSilembléa 0 SR. LIMA FIJ,no--Sempra 0 accordo e 

do Sr. Dr. Epitacio é que faria a apura- nada de deposição, como hontem se clisse 
ção e excluiria a legítima de ~nas funcções pela aqui. 
cvmpressão de todo o genero que ella sabe· 

·ria empregar no momento; que 0 Sr. Dr. José O Sa. TRINDADE-Depois me occuparei da 
Peregrino não podia transigir sobre 0 mau- deposição, pol' ora estou ainda nos antece- · 
dato que recebera de seu partido para q dentes. · 

· exercer no pensamento político do mesmo; que O SR. LmA FrLHo-Fa.llando a verd,ade 
'.não acreditava que ellé tivesse a intençã" como o.té a.go1•a, nã.o se póde referir á dcpo-

do acceitar semelhante accordo, mas que, na.'3 sição. 
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. ~a kifj2BiH.i&osTB DPI·9&r . ----__ ___;_ _____ ___..; ____________ ~----
O Sn .. TRINDADE-Não produzindo effeito 

a. intervenção <le ciuadãos rcspej.taveis daqui, 
dos quaes o Sr. Dr. Epitacio se valeu para 
obter uo Sr. D1•. José Pm•egrino a sua re
nunch antes do dia 22 tle outubro, época 
constí tucional <lo sua: ,posse; pela recusa 
fo1•mal deste, S. Ex: ,o então Ministro <la. Jus
tiça, habilíssimo em ima~inar_rccUl'sos. para. 
che()'ar aos fins que aspira, nao dcsanunou. 
Ten7lo o honrado Presitlente da Republi~J<), de 
passar o Governo ao eminente Sr. Vice-Pr~
sidente, no dia. 19 de outuhro para reali
zar a sua visita á Repuhlica Argentina, 
S. Ex.; o Sr. Dr. Epitacio, lemurou-sc de 
recorrer a este e petlir o seu concurso para 
ep.c?-rtar .no gov~rno Ú3t Parahyba o s~u 
amigo S·r. Dr. Joao Tavares, com exclusao 
do legitimamente eleito, o Sr. Dr. José:Pe
re()'rino. , 

Nesse teh1po, os amigos do ex-Ministro 
da .Justiça se achavam animados pela, ~uppo
sição que nutriam tle que o Sr. Dr. Joao Ta
vares seria o empossado no governo do Es
tauo e lhe preparavam rer.epção festiva á 
sua chegacla na capi~al, no dia 17 daquelle 

,mez de outubro, para preparar-se para a 
sua posse no dia 22; todos os instrumento.~ 
se achavam prepaeados para a razzia d?s 
seus a<lversarios, a alegrw, era geral no se1o 
tlos amigo.:! 'de S. gx., que tudo isso sabia. 

Em taes condições dirigiu-se S. Ex:. ao H
lustre Sr. Vice· Presidente da Republica, 
ante.~ de assumir este o Govot•no e lhe propoz 
o seguinte: O Campos Sallns tem de lhe tr<L_!lS
mit.tir o Governo no dia 17 e em suas maos 
está a passagem do Govemo. da Pa,rahyba. aos 
meus amigo:;, textuaes ; o 1llustre Sr. VICe
Presidente da Republica perguntou-lhe : 
como r. 

O St•. Dr. Epitacio Pessôa rospondou-lhe : 
o Gama acceita uma boa collocação q no lhe 
dou ... 

O SR. LmA Fn .. no-0 Sr. Dt• .. lon.quim 
Fernandes podo1•ía dar- posse a outl•o govot•
nador que não fosse o reconheoido pelo 
Cong1•esso ? 

O SR. LIM1\. Fn .. no-Era um impossível. 
0 SR. TRINDADÉ -Não SOU cul1mdo de que 

o St•. D1·. Epitlt.cio pedisse um impossível, e· 
tanto o eminente Sr. Dr. Rosa e Silva achou 
um impossível que se negou a satisfazer a 
proposta do ex-Ministro da .Justiça. Como 
ia. dizendo, e repito, o S1'. Dr. Epitacio re· 
spondeu aó illustt·e 81•. D1•. Rosa e Silva o 
seguinte: «0 Gama acceita uma boa colloca.
ção que lhe dou; V. Ex. obtenha do Tl'indade, 
que é seu amigo, que o Joaquim Fernandes 
assuma o governo do Estado e o 'transmittã; _ 
ao João Tavares». Ao que o honrado Vice
Presidente daRepublica redarguiu: «isto sm•á 
uma deposiç~ão disfarçada do José Peregrino, 
que é o legitimo eleito, a cpw nã.o me posso 
prestar. Em vista de tão põsitiva e fol'mal 
decl;u•a.ção, o Sr. Dr. Epitacio Pessôa consi
clerou perdidtt a caust1 que disputou com tanto 
ardil; e incontinenti expediu ao juiz seccional 
ua Parahyba telegramma declarando: está 
tudo perdido. Esse telegrn.mma é de 16 de 
outubro e fóra l'ecebido Ct noute, segundo 
correu na Capital, e no dia seguinte 17, 
assignado _par<~ a entl'a~<t tl'iUI~1~hal al~i do 
Sr. D1• .. roao Ta. vares, o lllustre JULZ secCional 
tomou um carro na Viit-fet rei~ Conde d'Eu, 
diri()'iu-se a. Mulungú, onde encontra.l'ia,como 
éncontt•on, aquelle doutot•, de vbgem para a 
c<Lpital e o fe:6 reg1•essar :para sua en.srt, certo 
do logl'o qno lhe pa,ssarn,m o Sr. De. Epi
tacio e seus amigos. 

o SR. LIMA FILno-Com todos esses factos 
v. Bx. e§tá dando a pr·ov;t de que a illéa de 
deposição era falsa. Ello mandon . mesmo 
obst<tr qnn.lqucr rcacção dos seus amigos. 

o SR. TRINDADE-Si assim fez, foi por não 
poder contar com o cxito de· l'Oa.c.~ão, pol' ll1e 
ütltae J<i. o con~ur·so d~ 27°, o Jit pelo ~os· 
cn(l'ano do Sr. Vtcc-Prosulcntc da Ropubhaa, 
do ::>nã.o intervir pa.t•n. quo o Dt•. Jotvp1in~ r<:ol'
nu.nrlcs, assumindo o governo, o trant:mrttisso 
ao Dr. Tavaros, e niío ao oloit.p. 

0 Srt. TRINDADE-O Sr. Joaquim For· 
nandes nao em quem davn. posse ao Sl'. 
Dr. João Tn.va.res, a Assemblea do Estado ~ 
quem a dá e a Assembléa legitirn~ que é. <'• 
que está leaislando, não apparecerm c ·· s1m 
essa suppo;ta, Assemblóa. d~s amigo3 de S. 
Ex .. que a-final,~ a quc.v1r1a [L ficar, caso se 
désse a transmissão do governo ao SL'. Dl' ~ 
João Tavares, p~rqueteria por si o Thesouro 
que lhe pagaria o subsidio, e a força p_ubli~a 
para o-arantir-lhe as funcções. Como 1a di
zendo,0 respondeu o ~r. Dr. Epitacio ~o il· 
lustre Sr. Vice-Presidente da Repubhca: o 
Gama acceita üma boa collocação que lhe 
dOU. 

0 Srt. LIMA FIU!o-V. l~:t. 011 em, si qni
-zm•mos, podemos f!~ZOl' ~tnliL l'OVolll\'·;"i.o. V .Ex, 
t'1 um bom revoluciomtt'LO. 

0 SR. TRINDADI~ - Eu, l'OVOliiCÍOlll.l'ÍO ~ 
V. Ex. nã.o conto commigo. 

o Srt. LmA Fn .. uo - Revolucionado nos 
tcPmos da leL . 

O SR. TRINDADE-Dizht que o S1•. Dl'. João 
Tavares voltou de ,Mulungú para a sua casa 
loo-1•ado pelo Sr. Dr. Epitacio Pessôa, cujos 
a~igos I·evoltaram-se contra este, manifes
tando desgostos profuncl,os por tel-os exposto 
a semelhante ridículo. Esses desgostos chega
ram ao conhecimento do Sr. Dr. Epitacio, 
que, para a.ttenual-os, ainda procurou tentat• 
a ultima cartada, aguardando _ o regresso do 
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. mustro Sr, Presidente da Republica, e nesse 
intuito expediu ao juiz seccional da parahyba 
telegramma mandando dar posse do governo 
do Estado ao SI' . Dr. Massa., supposto vice
lWesidente nessn jmaginarüt eleição do Dr. 
'Tavares .. Es .c tologramm<.L ehegon iL sou 
destino no dia 22 de ontnlJro o foi conhecido 
:.ts 2 horas da · t ::n·dc, ·quando já achava-se 

· ·empossado do novo governo o Sr. Dr .. José 
Peregrino, espalhando-se nessa occasião a 

. noticia de que o Sr. Dr. Massa havia tomado 
es>a. posse em casa do referido juiz, igno
rando-se, a.té hoje, c1nem a den, noticia que 
se confirmou pelo facto de não haver compa
recido ;i, posse d.o Sr. Dr. Peregrino o nego
ciante Eduarrlo Fernandes, na cpiafidade do 
membro da com missão eleita. pela Associação 
Commercial para esse fim, pretextando mo
lestia em peseoa da família, o que se veri
ficou ser mera desculpa para furtar-se ao 
desempenho do mandato da, Associação Com-· 
mercial, em razão de, quando p<trá este fim 
se preparava, ter ollc recebido aviso do 
recebimento daquelle tclegra.mma pa.ra a 
posse do Dr. Massa, de cuja, ca.usa. era 
adepto. 

A esse · estratagema accresceu a prisão :na 
Repartição dos Correios de toda a correspon-

. - (lencia official, dirigida ao presidente do 
Esta.<lo, Sr. Dr. José Peregrino, a omissão po1' 
parto dos chefes das repartições f'ederaes de 
toda. a communicaçiio offi.cial e até pessoal 
com o mesmo pt'esidente, creando-se assim 
em torno do governo do Estado uma situação 
de duvidas e incertezas no espil'it9 publico, 
com manife::~to detrimento do pi'estigio da. 
administrac;ão publica e do serviço publico. 

0 SR. Lil\fA FILirO-At<l ahi não se sabia 
quem era o }lresidente do Estado. 

0 Su .. TRINDADE-Não se sabia?-! 0 Sr. Dr. 
José Peregrino, lcgiGim~.mente eleito, reco
nhecido e proclarna.do pela Assembléa. Legis
lativa do Estado, croa em todo este conhecido 
como o seu novo presidente; no dia. 22 a 
1 ·hora. da. tarde tomou ellc posse, do modo 
mais publico c solemne, per·ante a Assem
bléa. Legislativa, que entfi.o fnnccionnva, o 
<>ccupou o pulacio pro:-;idenci;tl do Estacl.o. 
A essa pJsse com p:J.roceram todtt a corporação 
official do 1~-::tado c todns as classes da 

, sociedade pa.rahybana., sem excepçrio da 
imprensa, que no dia seguinte a noticiou, 
descrevendo toda a solemnida.de observada 
na-mesma posse; e, como não se sabia quem 
era o presidente do Estado ·? 

O SR. LIMA Ftr"no-Mas não se empossou o 
Sr. Massa~ 

O SR. TRINDADE-Divulgou-se a noticia 
dessa posse do Sr. Massa pelos amigos do 
Sr. Dr. Epitaciõ,dizendo-se que ella. se havia 
re~lizado em casa do jmz seccional, sem quê 

alguem o visse tomal-a, nem soubesse ate o 
presente quem lh'a havia dado, considerándo 
todos o Sr. Massa um pre.~idente de bo
lJagem (1·iso), uma figura comica, afim de, por 
semelhante ardil, embat'açar que se tornasse 
consununado o facto da, posse otroctivw do 
St·. Dr·. José Peregrino e terminada, de vez, 
a sorie de tropellias e artificios de todo o 
gene1•o crea.dos e postos em pratica pelo 
Sr. Dr. Epitacio Pessôa e por seus amigos, 
para empa.lmal'em o governo da Parahyba, · 
até c1ue reassumisse a presidencia da Repu
hlica o eminente Sr. Dr. Campos Salles, de 
quem aquelle ·Seu então Mi.nistro esperava 
obter alguma medida, pela qual conseguisse 
por esse novo ardil que o Sr. Dr . .Tos1~ l?c
regrino renunciasse, como promettera., o seu 
•o,argo, para se fazer nova eleição. 

0 SR. LDlA FILHO -Isto era um meio 
mui to feaco . 

O SR. TRINDADE - Collocado om se me· 
lhante situação, o Sr. Dr. José Peregrino 
dirigiü-se por tclegramma ao eminente Se. 
Vice-Presidente da Republica, pedindo-lho 
providencias contra aquellc procedimento 
abusivo do administrador dos Correios, e, 
poucos dias depois, a correspondeneia offieial 
fõra remettida para o palacio do governo . 
Nessa cor1•espondencia. se achavam officios 
de alguns governadores de EStados dirigidos 
ao mesmo Sr. Dr. Peregrine, na qualidade 
de pPesidente do Estado. ' 

O SR. Lr~rA Fn.no-Ma.s iam com o··nome 
do Sr. Peregrino ou do governador? 

0 SR. TRINDADE-AO Exm. cidadão Dr. 
J,>sé Peregi'ino de Araujo, presidente do 
Estado da Pal'ahyha. Lá devem estar esses 
otncids e será fa.cil a V. Ex. verificar o que 
venho de ·amrmar. 

O SR. LIMA Fu.uo-Não pt•ecisa. Estava 
simplesmento perguntando. 

O SR. TRrNDADg-Sr. Presidente, com a 
chegada. do i Ilustre St'. Dr. Campos Salles 
da ltepulJlicn, Argentina, parece que o hon· 
rado Dr. gpitacio nada pôdo conseguit' pa.1•a 
mantm· o supposto governo do Sr. Massa. e 
difficultar a livro <teção do St•. Dr. José Pe
regrino, legitimo pre:-.:idento do Estado; por
que, poucos dias depois, desappc.weeeram as 
:tlgur~s quo representavam esse governo, fu
gindo uma dellas para. Pernambuco, onde 
depois foi nomeado procurador da Republica 
.naquella, secçã.o. Este l'epresentava o secre
tai'id de Estado. Assim sumiram se todas 
as esperanças dos arnigos do illustro . ex-Mi
nistro, e com cstn.s terminaram as tropelias, 
vexações, compressões e ameaças de toda a 
ordem, praticadas petos seus amigos e que 
tantos males causara.m ao-Estado, e a ordem 
legal se restàbeleceu e com osta a paz geral 
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no mesmo Estado, ha mais de dous <1nnos, 
perturbadas. ·· 

0 SR. LIMA FILHO dá um aprte .. 
0 SR. TRINDADE - 0 que affil'l110 é 110· 

to rio. 
Foram estes, Sr. Pre3ülente, os n,contoci

mentos occoreidos no meu Estado desde a 
ascensão do honrado Sr. Dr. gpita.cio Pessôa 
ao car:go de Ministro da Justiça e Negocios 
Interiol'QS até se tornar definitiva c consum-

. mada a posse do novo governo da Parahyba,, 
do íllust1'e Sr. Dr. José Peregrino, continua
dor tia mesma política de seu antecessor, o 
desvanecidas todas as esperanças daquolle o 
do seus amigos de se apoderarem do.gove1•no 
do Estado. 

A concatenação desses acontecimentos, as 
circumi:itancias cp1e os acompanharam tor 
na.m evidente a affit•maçlão dos illustrc . .; re
presentante~ ele Pcrn~tmhuco, de llavcl' o 
digno 'ex-Ministro d.a Jusiiiç<t solicitado do 
eminente Sr. Vice-Presidente da R13publie;L 
o seu concm•so para. o ii.m de cmpo:-;,;tu· cllc 
no governo do Estado um seu amigo, não 
eleito, verdadeiro pho:';phol'O (1'isa) c1uo nc
nhmn suífragio recebeu do Estado ... 

0 SR. LIMA FILHO-Não apoiado. 
'O SR.. TRINDADE-... _em logar do legi· 

ti mo eleito. E:;sa affirmaç~ão é, pois, vcrd<L· 
UCÍl'&, incontestavel, CTÍdente. 

0 Sa. LIMA FILHo-Com relação á. depo
sição é falsa, como dis;;e ho~·.tem. 

O SR. TRINDADE-Pretender collocar nu 
, governo qurm não !oi eleito, com exdusã.o 

1lo legitimo eleito, -é realmente um<L doposi
('~í.o disf'arçad<L c unm deposição di:st'tLL\':tdu. 
não deixa. de ser deposição. 

0 SR. LIMA FILHO dá um apa.rtc. 
'0 SR. TRINDADE-V. Ex. POÚI;eidi<l, lli )Jl'O

postn por t.el.egramma ao ill~1st.ro S1·. 111'. 
Gama? 

O SR. LIMA FrLno-Qnem é que eonl,esl,a., 
si estou dizendo que elle trabalhoLL a.té pa.rn. 
um accorclo ~ 

O Sa. TRINDADE-Telegl'amma frizando o 
seguinte: você tem uma bQ<L colloettrião, re
nuncie o seu logar, passe o governo u.o .Toa.
quim Ferria.ndes, etc._, etc. 

O Sa. LIMA ·FILHO dá um aparte. 

O SR. TRINDADE - Divulgou-se a. noi;icia. 
clesile telegramma. nos termos expostos; o Sr. 
Dr. Epita.cio djrectamente pot• si e indirectt~
mente por cidadãos importantes desta Capl" 
tal empenhava-se pela ·renuncüt do illustre 
Sr. Dr. J osê Peregrino, antes do di ar consti
tucional da sua posse no governo do Estado, 
otferecendo-lhe em tl'Oca do seu c,trgo umLt, 

cauêira nesta Camara; o illustre Sr. D1•. 
Gama me noticia, isto é, ao mesmo tempo me 
manifesta o proposito, que reputei insincero, 
de passa,t• a.o illüstre S!~. Dr. Joaquim Fer
nandes, meu (~edicado amigo e, como eu, 
divorciado de seu governo, e me consulta, 
ntt prü:)Ollça. do honrctdo Sr. desembargador 
Amaro Beltrão, f1 respeito dess3 seu pr•opo
sito, isto nas proximidades da transmissão 
do novo g-overn9 do Esta1o, para o qual es-:
tava olciGo legitimamente o representante 
genuíno !lo pensamento ue seu partido, que 
o entã.o Minist1·o da. Justiça pretendia ex· 
cluil' paiJa stll):;tituit• por cida.dão de sua po
liti.ca. 

As respostas aos..tclegrammas expedidos 
daqui no interesse de satisfazer as aspira
ções do mesmo, então Ministro da JustiÇa, 
aos i Ilustres Srs. Drs. Gama e Peregrino as 
con trm·üwam. 

No düt 15 ou l6 de outuln·o, ar!uellc ex
Ministro expediu telegramma ao juiz sec
cional dn. P<t,L'allyba., <wísando·o de m;ta.r tudo 
pul'llido ... 

Depois disto, por telegmrnma de 22 de ou· 
tllÔl'O, dia da posse do n.ovo govm·,no d;1 Pa· 
raltyba, mandou empossar no mesmo go
verno o cidadão que figurava como primeil'o 
vice-presidente nessa eleição phantastie<L. 

0 SR. LIMA FILHO dá um. aparte. 
0 SH .. TRINDADE- Não é imagináção mi

nha. Es~e::~ acontecimento.':~ e circumséancias 
convencem- de quo contava o Sr. Dr. Epi
tacio com a transmi.s:,;ão do governo da Pa
rahyba do Utustre Sr. Dr. Gama, cujo 
pensn.mento reservado, cujtt inbição S. Ex. 
não potlia conhecer, ao meu a.migo o hon
ratlu Sr. Dr. Jo<~(l uim Fcrnan<le,;, de tlUOill 
osperttV<~ obter por meu intermetlio, pelo 
conctm;o do eminente Sl'. Vice-Presidente ~i<t 
Republicn. '" transmissf~o pol' sua vez do 
govtwno do Estado ao honra.do Sr. Dr. :Joi'í,o 
'I' a vares,- c porq uc osp:wava alcançar esse 
meio facil de empossal' o seu amigo no go
verno, logrando o illustro Sr.Dr. Peregt•ino, · 
S. Ex. poz mão J á ob1•a c, valendo-se de 
suas l'e1ações pessoaes com o eminente 
St•. Dr. Rosa e Silva, fez a S. Ex. aquella. 
proposta ou pedido. 

O tclegramma divulgado na Parahyba no 
dia J G do outubro, expedido pelo então 
Minil)tro da Justiça, o illustre Sr. Dr .Epita
cio, noticiando ao juiz seccional: está tudo 
peedido ... indica. bem que teve S. Ex. des
engano em sua pretenção de colloca1' aqueHe 
seu amigo no governo do Estado, com que 
os seus amigos contavam, c garantiarb. com 
tanta segurança que collocava os espíritos 
n<1 duvida sobre a, posse no governo pelo 
illustre Sr. Dr. José Peregrino .. 

Esse desengano não lhe podia vir sinão 
rle quem o podia dar e este só poderia. 
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sei· aquellc de quem dependessem no momen
to da. posse os meios para aquelle fim. 

0 SR. Lll\IA FILHO d(t um aparte. 
0 SR. TRINDADE -Si não é isto, a qne 

vinlm acluelle tolegramma de desengano
estit tmlo perdido - expedido nas proximi
dades da. posse do novo guverno do Estado 
e mt vespera da. chegada. na, Capital do 
Sr. D1•. Tavares para recebel-a. como con
tava. e lhe garantiam os amigos d.> Sr. ex-
111inistro da Justiç<t? Só podia ser essa re
cusa do eminente Sr. Vice-Pesidento da. 
Republica. A data do teleg1·amma coincide 
com o da proposta do ex" Ministro. 

Si o illldre Sr. Dr. Epltacio Pqssôa não 
- -houvesse feito ao hom'ttdo S1·. Dr. Gama e 

l\'lollo, então lH'cSidcute da Parahyba o oll'c
rccimento de boa collocaçilo pass<mdu este 
o governn ito digno 1° vice-presidente, mctL 
amigo o divorciado da política daquello, 
SL'· Dr. Gttma, a que vciu este me mani
t'e!-ltar o desejo de deixar o governo e trans
mitil-o ao honrado Sr . . Dr. Joaquim Fer
nandes, nas proximidades da. transmissão do 
mesmo go'Yerno a eleito 1le seu partido, 
cuja pos.-;e se achava tão contestada ? 

Essa manifestagão do illnstre Sr. Dr. Gama 
a mim feita na presença do homado Sr. des
embargadro Beltrão e na casa d-este, do 
proposito, não só de passar o governo, como 
de passai-o ao meu amigo, Sr. Dr. Joaquim 
Fernandes, induz a crer a existencia da
quella proposta <to illustre Sr. Dr. Gama, o 
qual procurou ter conunigo a conferencia, a 
que me referi e rêaliz'Ju-so só par<:t denun
ciar-me esse trama. O plano ioi o que o Sr. 
Dr.Epit;~cio descobriu ao ülnstre 81·. nr_ llosa 
e Silva. 1\quella m::mifestaçiio do honrado 
Sr. Dr. Ga.ma a mim se lw.emoniza. com a. 
pl'Ollosta üo Sr. lk Epitacio ao eminente 
S1•. Vice-Presidente du, Itepublica antes 1le 
assumir este o governo, o u desengano cl.atlo 
ao juiz seccional da Pa.rahyba nos termos 
expressivos-está tudo perdido-, ~e accorda 
com a resposta do mesmo honrado Sl'. Vice
Presidente da Republica. 

Estas circumstancias, pois, vêm corroborar 
a prova da affirmação dos illustres Deputados 
pernambucanos. · 

Os telegrammas expedidos pelo Hlustre 
ex-Ministro da .Justiça aos homens politico:-~ 
da ~arahyba a <JUC se l'eforin o meu hontn.rlo 
amigo, digno leade1· da. maioria, não al.H.tlam 
essa prova. 

O ex-Ministro conta. va tirar partido dessas 
mttnobras, a quo recorria, não contava com 
o apoio do eminente Sr. Presidente daRe
publica para a deposição do illustre presi
dente do Estado, Sr. Dr~ José Peregrino e 
por essa l'azão era natural que expedi~'3e 
esses telegr·an:uuas,. tanto mv.is depois do 

dese.ngano que lhe deu o eminente Sr. Vice
Presidente da Repuhlic.1 de não consentir 
mesmo na deposição disfarçada. do Sr. Dr. José 
Peregrino, que era o eleito presiclente do 
Estado. (O omclm· sentindo-se incommoclado, 
senta-se, inten·ompendo v seu disctwso po1· al
guns minutos.) 

Sr. Presidente, sinto-mo bastante incom
moda.do e impossibilitado de continuar, peç~o 
a. V. Ex. consinta, que, na sessão seguinte, 
quando puder comparecer, eu termine as mi
nhas considerações e aos meus dignos colle
gas desculpa de ter fatigado a sua attenção. 
(NlTo apoictdos. 1lftcito,bem; ?nttito bem.) 

PRIMI~lRA PARTE DA ORDK1vi DO DIA' 
I 

E' ann11nciallit. a. continuação da discussn.o 
mlic;t da, emenda ll!) Scna.do ao projecto 
ns. 15 A c 15 B, clestc anno, qtLO fix<t a forç>i:l. 
na v <Li p;wa. o oxerdcio de 1902; 

O Sr. Presidente-Continüa com 
a pa.lav1'a o SL'. Galdino Loreto. ' 

O Sr. Galdino Loreto diz que, 
em uma das ultimas sessões começou, não 
tanto a defender a emenda do Senado: ao 
pro,jecto em deba.te, mas a assignalar os in
tuitos de economia que a determinaram. . 

Emc1uanto assiil?- ,se procede no departa
mento da Marinha, no Ministcrio das Rela
çoes Exteriores se procede de modo contrario, 
como prova o credito do 150:000$, ouro, 
pedido pelo Governo para o congresso a. 
reunir na capital de Mexico. Em um c<tso, 
golpes vigorosos em nome da situação finan
ceira. tlo paíz; nm onl.ro, lu.rguozas i1indtt 
niio justificadas. 

Passa o orador a ostu<lae :t IJUestão do con
stitucionalidndc da.s peopostas do Governo 
l'elntivas (t Hxaç~ão de forças de terra e mar. 
Pela disposição constitucional a Camara 
póde iniciar a discussão do projecto de fixa
ção de forças, independente dê\. proposta do 
Poder Executivo. E' a interpretação rigo
J'osa e grammatical, embora sempre se te
nha entendido que ao Poder Execu~ivo êom
pete enviar a proposta para que a Camara 
poss<t iniciar o estudo do ' assumpto, 

E;:; ta. questão não tem parà o orador grande 
alcance pm·quo nílo perigam, com esta in
tel'prota.ção, as prel'ogativt1S da Camara, 
desde que a iniciativa desta não se considera 
tolhida }lela inorcia do Executivo; que, aliás, 
é que tem mais interesse .-na fixação thts 
forças·. 

Em todo caso, julga mais conveniente que 
a fixação de forças se fizesse nos respecUvos 
orçamento da Guerra e de Marinha e não 
have1·ia. necessidade de ma.i~ essas duas leis 
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annuas:(~Iuito bem, muito bem. O ontdor in· 
terrompe o seu discurso por se ter esgotado 
a lw~·a, ficando com a palavra pa,·a a sesscto 
seguinte.) . 

Fica a discussão a.dialla peh~ hora. 
Passa-se tí 

SEGUNDA PAR'f._E DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 3a dis
cussão do projecto n. 104, de 1901, autori
zando o Goveruo a abrir ao Ministerio das 
Relações Exteriores o creclito da quantia no
cessaria, até 150:000$, em ouro, para occor
rer tis despezas com a representação brazi
leira na segunda conf'el'encia internacional 
americana, que se reunirei no Mexico. 

até succedcu que, justamente depois dessa 
deliberação, ficiimos privado~ de uma linha, 
de vapores, aliás excellentes, que faziam 
viagens dieectas entre o Brazil e aquella Re
puhlica. 

O Congresso começttrá, portanto, os seus 
trabalhos tratando de assumpto inteiramente, 
absolutamente inutil. 

:Em seguida occupar-se-ha da protecção 
tt industria, {LS artes e ao commercio, uma 
cousa muito pomposa, sem duvida, mas que, 
cqmo demonstrou o nobre Dilputado a quem 
me. referi, ao começat', si se l'calizasso, não 
traria, não só ao Brazil, como. {Ls demais -
republicas sul-americanas, h meno1• vn,nta.
gem. Esta se Pia tolla para os Estados Unidos 
do Norte, pelas condições especiacs do adean
tamento e progt"esso em que se encontram. 

Accrosce que as nossas relações commcr~ 
O ~~· P~esh;len1:-e-Tçm a pala- ciacs são, na sua. maior parte, com a J~;uropa; 

vra o Sr. Mormra Alvos. o, portanto, qtmnrlo houvesse vantagens, o 
_ . \ que me parece muito duvidoso, em dcs-

0 Sr!l Moreira Alves-Sr. Presi- vial-as para o nos:'io poderoso visinho do 
dente, o illtistt•e Deputallo pelo Distrieto norte, não seriam os decretos des:'la. ou de 
Federal, quo, na sessão. passada, occupou-se qualquer outra conferencia internacional 
do assumpto, sqbre o qual V. Ex. acaba de que o conseguiriam. 

• cqnceder-me a palavra, demonstrou brilhan- Não se rompem velhas c boas relt\ções de 
.temente as inconveniencias que advirão ao ordem tão elevada com um traço de penna, 
paiz de fazer-se representar no Congresso além de que é preciso não esquecer que j<í 
Pan·Americano. nos demos pessimamente em estabelecei' 

_Analysando as niatel'ias que constituem o tratados com a grande Republica, nã,o nos· 
programma desse Congresso, S. Ex. tornou sendo permittido sácriticar os mais vitaes 
evidente que, qualquer que seja a solucão interesses do paiz a essa mal entendida po
que ellas venham a ter, nenhum resultado litica continental. 
pratico poderemosconsegtiir. Outra questão,a. ser ventilada no Congrésso 

Não me é dado acompanhar o nobí•e Depu- Pau-Americano, é a do m•bitramento, mas 
tado na altm•a em que se collocou, e, coiif'es- este, para nós brazileiros, nenhuma impor~ 
sando-me ele accordo com as opiniões por tanéia tem uma voz c1uc Jú. se acha consi
S. Ex. externadas, tenllo principalmente em gna:do na Constituição Politica da, Repuhlica, 
vista demonstrar a inconveniencia da appro- o tlllC qum· dizer, Sr. Presillente, que reco
vação do elevado . eredito solicitado pnlo nhecemos a. sua neccssida.cle c estamos ecu~ 
Governo, deante das grandes difll.culdades vcneidos das vantagens que de sua adopção 
financoil•as o economicas · q•.1c nos asso- decorrem. Sl as demais nações, amcrl~ 
bcrbam. canas ou nã,o, tomarem o nosso exemplo, não 

Entretanto, para maiot• clat'éza da argu- nos ctunpre sinão louvai-as e applaudil-as. . 
mentação que ·pretendo desenvolvet', sou Occupar-se-ha tambem o Congresso da 
forçado, embora muito perfunctoriamente, introducção do systema metrico decimal, o 
a considerar alguns dos pontos desse pro- que e, para nós, outra inutilidade, pois já 
gramma, a começar pelo primeiro, que dá o temos~introduzidono paiz,ha. longos annos. 
ao actual Congresso o direito de, <tpreciando Supponl).a-se, .Porem, c1ue nada disto é 
as deliberações tomàdas no anterior, o qual verdade; que são da maior transcendencia 
se effectuou em Washington, no anno de os assumptos, ile cgte se terá ele Q.Ccupar 
189ÇJ, nullifical-a.s, si. assim o entender. a conferencia. mexicana, e que realmente 

Ora o Congresso anterior, com6 todos os elles nos inte1•essam grandemente; ajnda. 
congressos realizados ate hoje, não trouxe, assim não descubro vantagc~ em o Brazil 
que me conste, nenhum resultado pratico. se fazer representar. "" 
( Apoiados.) , Qual o meio de que se poder<.t lançar mão 

Assim é qüe tendo, além de muitas outras para tomar uma realidade as deliberações 
medidas, até hoje e8quecidas, determinado tomadas, de modo a serem ellas respeitadas 
o estabelecimento da navegação directa en- pot' todas as nações lfue a essa conferencia 
tre os Estados Unidos e as Republicas sul- concorrerem, quando é certo que ·de ioda.s 
americanas, não só disso se não C\üdou, como as conferencias até hoje realizadas, am.eri .... 
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- canas e européas, não foi possível nenhum 
resultado }n·at.ico obtm', · succcdendo que, 
com a maior sem · ccrimonia, tecm sido 
esqueCidos . e desrespeitados co1nprvmissos 
solemnemente accoitos '? 

Depois quem poderá garantir qne d ,~ dis
. cussão, que se va.e estabelecer, não re:mlta
.l'ão inconvenientes e attritos de que deve

- riamos fugir, a bem da nossa tranquilidade 
e dos nossos interesses, que só podem ser ga

. rantidos pelo mais completo afastam.ento das 
questões quo se agitam entre as diversas 
nações do nosso continente~ 

E qüe essas questões podem e hão (lere
percutir no referido Congresso, temos a pro· 

. va no que occo1•reu na reunião da commis

. são executiva da união internacional (las 
. . republicas americanas, eifeduada em maio 

·do anno pas:sado, onde serias di vergenci<.ts 
appareceram, sendo de notar que sobre 
eer·tos pontos a decidir se absti v:emm de 

_ vota.r os rcpresenta.ntes do Haiti, de Vene
zuela e do Chile. 

B, depois, :mpponh<t-sc que são reJeitados o 
arbitl'amento e ·a introttuc<,;.ão do systema 

~ . metrico decimal nos paizes ame1·icanos, qual 
.·· a. attitude que o Brazil deverá assumir '? 
:,: ·curvar-se a essa~ deliberações ou arcar 
~: :'cont1•a ella.s ~ A · primeira hypothes 3 é de 
~::. :todo o ponto inadmissível; temos, pois, que, 

' embora v...encidos, não nos julgariamos obri
gados a acceita.r as decisões do Cong;·csso, o 

· que, certo, succederiL com divm·sas outras 
nações e sobre diverso' outros assumptos. 

Na melhor hy})Othew, o que virá. n. sueco
der é que cada palz a.cceitará o que ·bem 
lhe convier, desprezando tudo o mais que se 

:, ·houver determimtdo, o que thtrü. em resul
·tado a incontestavel verdade da minha asse
veração de que o Congresso Pan AmOl'icano 

- não pn.ssa de uma grandn inntilidadc, (l a, 
insisteneia do Govm•no.- on1 J';Lzer-so I·npt•o
sentar nelle, nã.o obedece ~inão ao 1lescjo dr. 
lJem a.ccommodar algnns dos seus protegidos, 
pois pela quant.ia solicitada parece tratar-se 
de uma grande commissão. · 

Realmonte, senhores, quaes os motivos de 
ordem superior · que justificam a nossa pre
sença nesse Congresso~ Até hoje a Camara 

:- c os . ignora completamente, mesmo porque 
'~,. ainda não appareceu uma voz siqucr pai'a, 

justificar o- credito em discussão, aliás tão 
c-:. fortemente atacado ! 
' .:. Em aparte se disse, o ponso ter sido esta 

affil'mação feita pelo mcn illustrc mnigo 
o digno representante da Bahia., que a honra 
do Governo está. empenhada nesta questão .•. 

O SR.: SEABR.A- A pa.lavra do Governo e 
agora .,accrescento :- constitucionalmente, 

··como hei de demonstrar. 
O SR. MoREIRA ALvEs- •.• e que, por

tanto, temos o dever de votar o credito 

pedido, sem entrar .em indagações e embora 
o julguemos grandemente prejudicial ! .. 
. Mas isto não é, não pôde set• assim. Quando 
mesmo se ache empenhada a palavra do 
Govei•no, que não é, como quer o nobre 
Deputado, palavra · de 1·ei, pa1·a não voltw· 
atraz, acima della estão os altos interesses 
da Patria, que devemos zelar e defender 
acima de tudo, e esse.5 interesses se com
binam todos contra a approvação desse cre
dito. 

Sem estudar co11_venicntomeRto o assum
pto ; sem sobre elle meditar e reflectir,como 
lhe cumpria, o Sr. Presidente da Republica, 
tomando o solemne compromisso, a que se . 
I'oferiu o nobre Deputado, commctteu uma. 
leviandade, que ... 

0 SR. SEABRA-Não apoiado. 

0 SR. }.fOREIRA ALVES- .. ;infelizmente 
não foi<~ primeira e que pt•ovavelmente não 
será a. ultima. 

Não foi <t primeim leyia.nd.ade commet· 
thla pot· S. Ex., disse e repito, porque, desde 
o dia em q uc S. Ex., sendo eleito pa.1•a o alto 
cargo que -hoje occupa, resolveu passear a 
sua importa.ncia pelas · eapitaes _do velho 
mundo, desde esse dia S. Jo~x. enveredou por 
esse triste caminho, até o ponto de faltar · 
ás .regl'as mais comesinhas da etiqueta, que 
S. Ex. tinha o dever de acatar, apresen-: 
tando, como seu secretario,para fazel-o re
ceber offi.cialmente, o -Sr. Tobias Monteirp, · 
que da(Jtü seguiu como . rBporter do Jm·nal 
do Comme1·cio, no mod~sto intuit0 de enviar 
noticias para. o mesmo jornal, do que occor., 
rcssc nessa viagem, sendo certo que tal inti
midade se estabeleceu entre Q vaidoso itinc· 
1•anto e o esperto reporter, que se chegou a 
affirmar que este cohseguira até fazer mi· 
n istms ! · 

O nobre Deputado pela Bahia · acttba do 
affit'mar, em aparte, que o compromisso as
sumido pelo Sr. Presidente da R.epnblic11. 
csUt dent l'O das mia.s constituciona.cs. 

O Sn.. SEABRA.- O compromisso é consti· 
ucional; tomando-o; usou o Governo de umn. 
fa.culclade que lhe üá. a Constituição. ' · 

0 SR. MoJUml.A ALVES- Não encarei o 
assumpto sob este aspecto c creio que hm· 
bem o. não ·fizeram os illustres Deputados 
que delle se occupn,ra.m. 

O Sn.. Sr~ABrtA - V. Ex. onviu tod.os os 
oradores que se occupa.ram do assumpto? 

0 ,SR. MOREIRA ALVES- Ouvi quasi .to
dos. Vejamos, porém, o l!Ue v. l'espeito de, 
termina. o nosso couigo político. V. Ex., Sr. 
Presidente, terâ a bondade, que·muito agra
decerei, do envl<tr-me um exemplar da Con
sti tuiç~o '? 
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O SR. SEADRA. _:.Tenho aqui um- mais ;i, p3tü:do di~cutil-o~ e vot;ü-os; desde, -pot'tSm, 

mão. (0 Sr: Seabra cnü.-:gc~ tt?n folheto ao que Isto nao se da, que elles são submettidos 
oradoí·~) á nossa aprJciação, podemos appr•oval-os ou. 

O Sa,. MouEmA ALvEs- Beijo <ts mãos r·ceusa.l-os. e, a;sim, mesmo quat'ido a Consti· 
de V. Ex. · · tuição o. ni:i,o exigisse, o compromis.-;o tom:tdo 

Parece-me, Sr. Presidente, que <t uníc<t pelo Podel' Executivo fic<tl'ia dependcní;e d<t 
disposição que pôde ser invoca(h,, pctra o cãso acçi:i.o do Cong:r2sso Nacional. 
em questão, é à. do§ lô do art. 48, que trakt A doutl'lna. pelo nobre Dcp11tado susten
das attrilmições do Poder Executivu e ü con- tada. é, além de inconveniente, perirrosis-
cebidanos seguintes termos: sima.. Ora, supponha. V.Ex., Sr. Prcsi<lcntc _ 

«. Entabolar . negociações intel'l1acio- qUe nó:.; oramo3 ainucL maii:l in relizes do qu~ 
naes, celebrar ajustes, convenç~ões c tra- somos, que em vez de um homem leviano e 
ta.dos, semp1·c ad 1·e{ercndttrn do Con- va.idoso, tinlmmos á testa do Governo um de-. 
gresso c appeovar o~ que os Est:tdos ce- traqwJ completo, o qual, usando rl.aquolla attl'i
iebrarem nn, conformidade do art. Ô-1, buiçã,o, toma::: se O C0111pl'0111iS.30 de fazer-Sere--. 
submeMendo-oS, quando cumprie, <i. au- pt·escntar, não no Congresso Pan-Americano . 
toridadc do CongresJo » · · mais inutil âo que pcl'igoso, mas em um outrÓ 

Da citada disposição o que se vê <1 que, d:3 que· pudes.scm do;·orrer graves pel'tur
a.ssim como succede com a nomeaçã,o dos baç~ues, sét•i;ts desavenças com qua.lquer dos 
membros do Snpremo Tribunal Fedeeal, por 110 ;sl1s vlsiíüws, óu em que fossem ::sacrifi· 
exemplo, a celebração de ncgociaçõe.>, aju.s- c:1.rlos 0.3 mn.is scl'ios interesses do paiz ; o 
tcs, convenções, etc., que sã·J d<t competenci<t Congt•csso Nadonal; }nis que~ Governo em
do Poder Executivo, estão dependentes d<t p;'lnll;í.r<t a smt palav:ra, estarit.t obrigado <t 
approvação do Pocler Leg·isla'iivo. . approva.e o t:I';'dit.J CJUC, piu·a ~mn~llmnte fim 

Dando, porúm, de lJarato qnc assim não lllo fosse pedido'(. ' 
seja, que a Constituição não cxij<t, para a s~n·ht ab~m·clo a.tril'mal-o. O P•Jdcr Ln•ris" 
hypothese, a, <tpprovaçã,o do Congress). Na- lati v o nã.o Wl p~·Hlo con vertCL' em uma ct{àn
cional, affirm::> que, exercendo. c,;;~a autori- ccllal'ia do Exocntivo; aliás sel'ia compteta
zaç[o, o Sr. Pre.'3idente d:t Republic~t nuo se mente inutil. DcsdQ qnc umtt matcria, seja· 
houve com o criterlo e com o bom senso in- de que natuecza. for·, se apt·esentar tt su<t 

· di.:~pcnsavcis a quem oc mpa tã,o clevctrlct po .. dclilnração, não se lllc pütlc contestar o 
sição. · diroito tlc acccitat-a ou l'ecusa.l-a. E nenhum 

S. Ex., impando.de vaidade c nã,o que- dcsw poder(L vir tto Gover·no da rejeição de 
rendo perder uma occasião do salicnl;ar a. nm ac!io sou pelo Congrc:;so N<Lcional, de3de 
sua impÕrtanciá, aprcssou·~c em:fonm1•· um qu3 cadct utngyear dcnti'0 de sua. espheru.. 
compr•omisw que -as con~Uções do paiz não Nà.o é verdade que o Poder Executivo, fa.
pern:iittiam, porque ninguem mc!ltol' do que zend-.> as nomca.c/es do membros do Supremo 
S. Ex. deve saher que, qu<tndo todos os dias Tl'ibunal FoJ.el'<11 c de ministros diploma
se lartçam :pesadíssimos impostos sobre <t llO- ticos, oxct•cn uma utteilmi<;ão clara o exm·es
puláção ; quando as arte.3, as industrias, o samente determinada. na Constituição { 
commercio e ~ agricultura e.~tão completa- O SR.. SEADRA-A attribuiç\ão ahi osttt do-
monte anniqnilado~; quando. o pavilMo no- pendente d<t approvação do Senado. 
gro da miseria trmnui<t subt•n ~.,dod o::; üu·os, O Src l\IoREIRA ALVES--Como mt hypo
não é licito ao Governo ützm• outra::; dos- th~sc de quo nos occupamos, ao monos pelo 
pozn.s, alt~m <las que t'orom ah,;t~lllt<tmnnto in- Cl'O<Hto quo o Congt1c;s l l;em de votat·. 
dispcnsaveis. l\'[as, omiJtn•a, usando do lllllil, al.tiJ'ibld~~ão 

Nestas coildiçõcs, como approvu.r o cr·qdito comdtucional, ao fazer a.quclla~ nomoaç·ue.~, 
pedido '? Como justificar o colllpl'omisso pelo muitas dclla8 nã,o toem ~ido de~appl'OV<tdas, 
Sr. Presidente du. Republica tomado de f'a- c nem pot· L~do o Chefe do. Podei' Kxecutivo se 

· zer-sc representar nu -Co11gt'!':'.:su Pan-Am·-·- julgnn j;í.mais dnsalll;ot•.,do. PtH'que o seria 
ricano ·~ ago1·a, si a Camat·a em sua ai tit sauc\tlol'i:t,sc 

o SR. SgABRA-Usou c] 0 nm rlipoit;o. llliLllil'nstn.s:M' contl':t o cr•e<lito rn1 1liscus~ão ·t. 
o Srt. l'vioREIRA ÀL\'ES- Si tt~on de um rli- I•: dnpoi;_, ~~ pt·t~ciso diz,)l·o, não ostamos aqui 

roi to, usou mal. · pat'<t ser agt'ada v eis a este on il.IJ. uulle poder. 
Mais nobl'e, mais elevada é <t noss<t missão. 

O SR. SEABRA-Qnem é o juiz·~ (Apo·iados.) 
O SR. MoREIRA. AI,VES- O juiz somos nós. O Sr. Peosiclcnto na Rcpublicn, não pódo, a 

Si 0 Sr. Presidente da RepnlJlica.·ttvosse o sou tn.lante, dispor dos nossos Yotos c das 
nireito de- non'Íoal' e mandar representantes nossas consclencias ... 
a esse e a outrM congresso.~. sem andiencia O SR. ALFimno PINTO- Não dispõe. Si o 
tlo Poder Leg'!sla.tivo, é claro que podcrüt CongecRso não appl'ovar o credito, o paiz 
.abrir os crediros necessarios, não ·nos com-. não se fM<i t'ept·esent~tr. 

Camara V. lV 
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O SR. MoREIRA ALVES - •.• e, portanto' 
não poderia, de.3de logo, tomar o compro-

. misso em noiuc do qual se exige da Camara 
a vota.Qão dest3 Cl'edito. 
. Q SR. ALI•'REDO PINTO -A attribuição é 
·do Executivo. 

0 SR. MOREIRA ATNES-Quando meBmo O 

nol?re Deputado tenha razi'í.o, essa attl'ibuição 
:. não pôde ter a latitude que se lhe quer em

prestar, desd0 que é mistet• a intervenção do 
Podel' Legislativo, a qumncumpre da,r a 
verba necassaria para. que o comp1·omisso do 
Governo se traduza em facto, e dc.s.,;a inter-

. venção podel'tL resultar a n3gctção da verba 
pedida. · 

Ora, no3ta.s condiçõe.~. o que o Governo t~e· 
·. veria fazer, collocando-s2 dentro -da. lei e 
·.respeitando as nos.;1s attribuiçõcs, ora, em 
·· resposta. a/) convite que lho foi teito, para se 

f<Lzel' rcpresent<tr no Congresso Pan Ameri
cano, affirmat8a sua. boa vontade em accei
tal-o, dependendo, porém, o facto da appro· 
vação legislativa, que solicitaria opportuna
mente. 

. _ O que uão se pódo admittir é que o pttrla.
mento brazileieo seja obrigado a approvar 

· um credito que lhe pa.reça inconveniente 
· ou anti-patriotico. 

U:.I SR. DEPUTADO dtt urn aparte. 
0 SH.. 'MORBIRA ALVES-SL'. Presidente, 

por ma.ioro.:; que sojttm os motivos quo to
nhn.mos p:~.ra. estar ua mais tr:mca. opposição 
ao Sr. Presirlcnto d;t H.epublica, nem por 
isto nos julg:tmus ohrigrulos a combater 
totlos os seus actos,• a r·ncustu• tudo quanto 
S. Ex. tivee de solicitar da Camara dos 
Dcput:ulus: Vonlmm .os oPç~~tmentos e V. 
~x. vm•á que, ornbor<t discutindo-os ou 
peopondo emenda:.:, que no.~ p<LI'ecerem ne
co.~s:tt•ia:;:, jamai...; JH'OCIII'a. I'omo .~ ob:::truit·, 
como ~o tom propalado, nem r.u•omo . .; oppo
~it;ã.o s,r:.:toimttie:t. Collo~ando-nos n;t po.3i~~5.o, 
um tl'lll ora. nos encon t1•amos, oberlcccmiJs 
nos maL~ olov:~;los in tu i tos, cort'omos om 'lo
fe;o;tt do gr':Lndn~ n re:-ipeit.avnis intet'e:.:.o;;cs do 
nossa terra. sinã.o <lo pai:~, intoir·o, ·in to
russos conculeados do modo m1tis osc<tndaloso 
pelo Governo. ·~Oil}O 'lo ~ohejo o tomos de-
lnon~t.t•a•ln. (A,,oúttlo.~.) _ . 

SL'. Pt'C$idt\llk', em IIIUa das sessões passa
da$, n. ppoposito Hwsmo deste ct•Pd i to. o hon
ratlo Veputi1<1o pela B:thia, meu -JH'ecla.ro 
amigo, enxergou n:t atthude de um dos H
lustres . Deputados que dclle se occup:u·am, 
e embora às grandes prova-; que do sou pa
triotismó . e da sua competencia tem dado 
esse mesmo Deputado, o dcdeJo do ímpedil' o.; 
trabalhos regulares da Garoara. S. Bx:. não 
tem razão. · 
Long(~ de merecerem censuras, são credores 

dos lll(tiores elogios aqúelles que hão. tomado 

·- ' 

parte activa na discussão deste e de outros 
assumptos. Longe de concorreré'rn para a ir
regularidade de nossos tl'aball!os, teem prati
ca~o actos do mais a ~ E>ndrado patriotismo, 
impedindo que sejam approvaclos proje_ctos 
de intcre::~se pal'&lcnlat· e que, em sua maioria; 
trazem não pequeno augmento do despoza, 
na ocGasião ~m que mais precisamos de eco
nomizar. 

Que inconvenientes podem resultar das dis
cussões havidas a~é agora, quando é cei·to 
que nenhum orçamento foi ainda. n.presen
tado e só no sabhado chegaram <'L Camara a.s 
tabelLas que o Got•e1·no deveria te1·-?ws en
viado em ptincipios da sessão?-

0 SR. PEDRO PERNAMBUCO - E depGiS do 
consta ntes recl<unaçõ.c .~ feitas <tq ui. · 

0 SR. MOREIRA ALVES- 0 nosso fim prin
cipal é tratar dos orçamentos, o,si até agora, 
isto se não tem feito ·é por culpa exclusiva 
do proprio Governo. 

Si algucm, portanto, pôde ser taxado de 
obstl'uccionista, não somos nós, mas o Gover
no (a2)oiados), Kendo de notar que não só as 
tabella.s solfreram demora ; os dous relato
rios mais impoetantes- da Fazenda c da In
dustria- ainda. n:ão foram distribuidos, e, 
entretanto, ô em nome desse mesmo Qoverno 
que se vem atacar a Camara dos Deputados, 
porque tem levado quatro mezes- de sessão 
sem se occupal' dos orçamentos ! 

1·Ia.s, Sr. Presidente, volto á questão. 
Si esse credito deve ser Yota.do, si acima elos 
mtüs :Lltos interesses naciol)acs, como · bri-. 
llnntemente demonstr-ou ante-hontem o illus
tre Deputado p3la Capital Federal, se . deve 
honr-ar o con1promisso tomado pelo Governo, 
compromisso que, como jà disse, não póde 
deixu.r de esür subordinado tt condiÇão da 
•~PJ.H'OVa<}iio do credito, cuja I'cjeição aliás 
nenhum dosar tra.r'ia ao cheio do Podm• 
Exocntivo, que não podia garantit•a ninguom 
quo a. Cn.ma .. ra cstal'ia dülposta. a votar nesto 
ou mtquoUo sentido, si tL despeito de tudo, 
digo, é mister honra.t' esse comp1•omisso,:tinda. 
<.tssim é fóra de duvüln. que o credit.) não 
póde ser vott~do nos termos em quo se aclw. 
concebido. 

Na.s tristíssimas .i!Ondições financeiras o . 
ccJnomica'> do p<tiz, ú.s qtuos, longe de mc
lhot'itr, tendem n ompr.iol'<l.l', · pol'quc, pela 
cl'imino . .;a incm·i:\. do Govo1•no, não tornmos. 
dentro em breve, os recursos necessarios 
para satisfazer os nossos compromissos; 
qut~do <:t popula.ção geme debaixo de pesa
dissimos impostos ; qmtndb não temos nem 
·arte, nem industria,nem a.gricultura; quando 
tudo se a.nniquHa. ; quando a nossa .exporta-
ção diminue visivelnicnto. ~. · · 

·. 0 SR. BtmNo DE ANDRADA - Mas tomos 
uma hell<~ imprensa ... Ah.t isto nós temos·, 
BoHa. a imparcial é a nossrt jmprensa ! . 
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O SR. MOm~mA Ar...vEs- ... quando a des- cuja. comp3toncia é p::>l' todos reconhecidâ, ::~ ·i 
gr<~ç~ se n.last r<.~ rlovastadura de nor.te a sul, 1 ser encarregado dessa missão, dando-se" lhe ~"· ::;i 
cu_nao compr~hen~o que o Governo 4o meu f uma regular ajuda de cusúo, e, si tanto fosse ' tD 
p~tJZ.' que ~l?vm~ a~1ma de :udo o sobt·c tudo, miste1·, um secl'etario e3pecial, sendo c~rto-_,(:, 
ttatctr dos mtet es::ses do pJvo que o elevou que ne.-:lta hypothese, as despezas poderiam:: .:·;~ 
ao alto caego que occupa., se julgue habili- set• feitas talvez com sessenta ou setenta ' ' :I; 
tado a fazer despezas de nababo, simplcii· contos de réis, ouro?-' .,,._ 
mente para da.t' pa;-;tio á mais estulh vai· 0 Sa 'Es E B Cl :o./; u tde ! _. · 1 i\I ~RALDINO ANDEIRA- 1amo a 

Senhore~, quando mesmo es3e Congres:!O att~n?ao de V. Ex. Y.~:·.<t ~n: ar~umento. . ~ 
Pau-AmeriCano fcsso uma cousa séeia., de . . Dtz se que ~~a ?as Itl.zoes_para q~e aquan 
tod<V3 as nações que a, eUe teem de con- tra vot:t_da pulo::~ _bsta~os ~~~do~. SOJ~ mepor ·~ 
correr, ~quella ~ue menores vantagens teri'a. ~~ . que a, qt~e va.m~.) v~ • .:.~. e. po_rque .do~ ·· ' 
a auferir seria JUStamente 0 Brazil; de tod<tS, E8tados Umdos p:11 a o i\IexiCo co dtsm~cl;_aé ·· .: 
si não formos a mais pobre, rivalisa,mos pequmla e, ~e,sde ,que. temos um re~rese~- . , 
com as tlue mà.is o forem; pois é nestas con- ta.~.te .. no:s E~tado:s , U~ndos: cs_te que va para · ;~-: 
dições, deante de uma. crise economica que a 0 r {extco pela. me::; ma. q u,tntta. . . ,': :: 
todos sobresa.lta_, que o Governo vem pedir O. SR. l\~oREIRA ALVES ..:...... . Tel'ia. ra.zão o . -' 
a. elcvadi,;sitna ·verba. de 150:000$ (ouro)

1
' nobre D ,:lpma~o, si ess1 argumcnta<;ão, que . .. 

mais de 400:000$ de nos:;a Iiloeda, ao cambio com p~smo vt. sor fOt.:!nulada . para. justificar -
'actun.l, para se mandar uma representação o cred1to pedido, nao fosse de todo ponto .. 
ao Mexico tratar de assnmptos desta ordem'? falha, porque a di!l'eren<,::t no prcçJ dessas-:;c;; 

Quando os Estados Unidos da America, o passagens n~o podertí. subir a dezen(),s de<<; 
mais rico de quantos Estat.los comparecerem contos de réis. (1ipartes.) ·-. ~;: , 
ao malfadado congresso e o unico a tir.w M~s, St~ Presidente, ainda mesmo que ~, 

. proveito do que nelle. se tiver de decidir, cons1deraçoes de qualquer Cir<lemimpi3dissem --: 
dado o ca.so de que alguma cousa de rea.l o Governo do Bea.zit de fazer-se repre- · : 
poss~, dahi resultar, porque essa grande na- sentar ~o. Congresso Pau-Americano pelo ·': 
ção não tem sinã.o um ideal-tirar o ma.ior nosso ·mtmstro na America do Norte, e eu .·•. 
proveito possivel da fraqueza. das suas ir- não pos$o salJcr quaes cllas sejam, aiii:tla ': 
man~, e ~aja vist_tt o seu proc:~climen to hy- mc.)IDO q ne fos~e. ne.cessttrio. lançar. n~ão . de·:;}c 
pocl'lt<.t c mterossClro em rclaç~ao a Cuba, ntt pcs:;oa.l estranho a dtplomacm beazlletra; o ::_'~ 
occ<.tsião em que esta. comba.tia pcltt sua in- c!·edito pedido seria demasiado, si não con~. (' 
dependoncia,,-quanclo os EstaLlos Unidos vo- tumassomos no mesmo systcma, tão censu-:~,: · 
ta.m apenas para. as despozas com a, sua re- rado outr'ora, <le escandaloso :ftlhotismo. ·:: 
prcsentação... O quo quer o Governo é onvittr, · não·: 

o Sr:.. Gmu.rANO I-L\sswemm.-Tl'inta.c cinco pes3oas capa.zes, pnlos talontos e pela illus..:. 
mil dollm·s. trat;i'w, do umn r0pl'c:'lentn.r o Beazit no ox~ 

l;criot' ... 
O Su.. Mmu:m.\. Ar.n:s- ... cimtu o trinta 

contos de rt\is dtt noss<t moe<ht, ti incrivclttUO 
SL\ pretenda <iuJ o Bmúl concol'l'a. com c:•nto 
o cincomlt<t conto:; , ouro 1 

0 Sn. ESl\ItmALDINO HANOElltA--Sctentit C 
sete mil cloUw·.~. · 

0 Sn .. PEDRO PJmNJ\.1\lllUC:O-~Iai.~ do dobt•o. 
O SR. MOIWIR,\. Ar.vNs-Ora., Sr·. Prcsirlon

t.c, isto<! pa.tl'inticu, isto éjndto, isto ti hones
to'( 8i. lia os:,;a g'l'itlldO IIOCOSSidado._dc l';t;t.CI'·SP 
1'eprescnktr o nr•ar.il nu Cong-resso Pan Ame
ricano, essa J'ept'OHOll tiit.,!U.O nt'ío poüel'ia SOl' 
J'eita. de modo muil.o mais mo<ln:::to, mnito 
mais cconomico 'f. 

O SR. Esi\J~RALlliNO BANni~IRA-:Eu p er
gunt<tria a V. Ex. si o Governo não tem um 
ropreseni;u.ntc no Mexico '1. 

0 SH.. ÜERi\rANO HASSLOCLIEU,_-_NÚd ni.í.o 
temos lcga.çU.o no Mexico. 

0 Slt, MOREIRA ALVES-Não podcl'ia. o 
nosso representante nn. Ainerica do N01·te, 

O Si{; GEit~lAi'iO IL\.SSLOCllgn. - . Is~o não 
comp3te <t nôs. · 

O 81t. }lforú.:mA Ar.V E:-5- ••• 11Hts os afilh<V · 
<los i'olizo,;, omboJ'it incornpct;ont;os o que · 
it·?i.o, sem dnvida, ütr.OL' a mais tl'istc 1igura : 
no Congl'o:;so, a pal' dos roprescnta.IItos · das . 
outru.s nu.ções. ·""· 

·O Slt. Es~llmALIItNo BANugmA- Ell penso , 
cp1o a Ca.mat·a podnl'iit, a.o monos, sabm· o:. 
nnmol'o do J'CJlWnsontn.ut.ns qtw o Hl'azil pt·o.· 
tendn lllilll la1', a1im dn ava.liat' si(\ ou ni'i.o .. 
e~eossiva, a quanti a. 1pw se petlo au Cougl'e~so ; 
Nós pv.lo lllOJlOS, ))l.lllSO , tomos o uireito de • 
sabet• o tlllmm·o de t·r.pl'esenhnl;r.s, 

O Stt. Mon:~mA ALYI~s- ~t·. Prns idcntc; · 
lembra muito hem o nwu illu:> tl'o co tupa
nhcil•o de 'l'Opt•osonta<:fio. 

, Desde que o <:Xovcl'llll tin hit de pmlir esta 
credito ao Co11gt•csso Naeional, ,justo era (lllC 
o intbt'tl!_as.:ie sobre o nwdo por que pl'e'tende 
f<tzor·se reprcsontttt·; si pot· um ou dons ill" 
díviduo.'l, si por nnmero~Sa conunissão, de _ 
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modo a que pudossemos saber, ao certo, 
quanto teriamos a despender, e assim veri
ficar si a enot·me somma., que re:'.la. o credito, 
ser;i. destinada a. larga dotação do:>sc on 
dessei: amigos, si a. deslumbrar o l\Iexico 

· cóm a nossa riquezn. e com o _no,;<o luxo. 
-· No pl'imeiro mt ;;o , eommetter(~ o Govel'no 
- mai,; um escandalo ; no :-;egundo, uma verda-

deira loucura, mesmo porque, senhores, a 
no~5a riquem é de miscrhts, o nosso luxo 
de -f<ti'ra.pos ! 

O GoYerno, porém, não desce a. da.r C3i!lLS 
informn.çõos e diz-se que a..C<limara é obrig<t

. da. ·a votar o ct•edito pedido, p<tra m:tnter a. 
hónra do mesmo Governo o quem sabe si a 
da l)l'Opria Republlca.!... · 

Ainda. hoje, tratando do a-;:smnpto, pon
_. ,_. ~lera muito · criteriosa. meu te um dos orgào 
· mais competentes d<t imprenstt clin.ritt desta 
. Capital ~O Paz::;, 11ue nflo se trata . de 

· · faustosa embaiXada, que Y<i. deslumbrar as 
cOrtes estrangeiras, mas de uma ropt•o;;;enh

. ção moclcsta, onde o CS;';Cncia.l é a. competon
, eia. intcllcctual c mora.l rios repre-sentantes 

.. ·das diversas na.Ç'lies, que s3 1;ivct•cm 1lo re
> unir, eltogando ;i. conclusão de .quo é tlom<t· 

siado o credito solicitado, o que quer dií'.Cl', 
· Sr. Pre.;;identc, que l:L fór<t tamlmm se lo

. vanta.m cla.mores coni.ra. a. libora.lida.rlc do 
.. · · Gôverno nc:'.ltc negocio. ""-. 
-. . E si assim é, ,julgo do meu dever, obo

decendo a.os impulsos da. minha, con~cienci.•, 
e condensa.ndo os vol;os 1l:L opinifio, :tpr·e~on. 
ta.1• um;t omenrltt, l'ê\tluzindo <t imp:H·tancitt 

· do credito, uma v·ez quo nã.o me é dado 
suppor c{nc a Camn.t'if o l'O,jcito. E pat•a. qne 
nã.o so diga que (~ ü•t{isoria a minha nmcndn., 
que pela insu!Hcicnr ia ria. vct'ln nclla pt'J-

__ posta., a. Ci.l.m<Ll'a niio <L podcl'ia <Lppt·ovar, 
eu tamhcm cól'to l<u·go rc<l'lzi.udo-a :~ 
-100:000$ Ollt'o. tJ·; 50: no o~ rm k1.n t,o.~ p:JclO!'ii.o 
ser a.pplicn.1los a. dr.spozn.s Jn<üs pt·on·.i~ osns 

. o ntois. 
Bi n. maint·ia, pot'l'lll, nntend1w qnn dm·1\ 

dn.r tndo qunnh1 o Um·et·no podo, n, millh .t, 
omotHh o a.s 11a la n·as que acabo . Utl p1·o l'l.ll'Íl' 
Con:;tituir;i.o o lllt\11 )lt•ot;nsto colltd·a. ostc ill
justi fk.:tYol nsban,iitlltoll t .. J. 

O •jUll m ;Lis posso l'aí',t\l', si 1111\ t';dL·\tlllt 
J)õtlitn•a f;tsciuadOJ'i1 o bi'ilhantn para eoll

:vencol' oil mr.us ltunrn.clos eollr.gas o o prr.sti
. gio indispcnsaynl p:w a imprdit• •1110. s~ja. ft~it:t 

a YOJlÜLdO do l~OYCI'IIO ? 
A minlm emend<t é eonl: _ ~JiJ.a. no.:; seguln

. tes termos: 
«Em vez dc-150:000$ (ouro)-dig<t-sc: 

100:000:~ (ouro). )~ . 
Ninguom · dirá. quo a qua.nt.ia, por mim 

consignada, e que ascende n. cm·ca. do duzentos 
contos ao cambio actual, soJa insufficiente 
ao fim quo se tem em ''ÍSt<t, L!Uando, como 
ja. disse, os Estados Unidos, embora toda a. . 

sua riqueztt, vota.eam, pa.ra o mesmo fi1i1, 
130:000$ de nossa. moeda.. 

Assim, poi:'>, si a ma.im•ia entender que deve 
satisfazer a vontade do Sr. Presidente da 
Republica, de se fa zee representa.·r nesse 
congl'esso, apczar de tndo ... 

0 SR.. ESMERALTJINO BANDEIR.A-Atê dttS 
cifra.s. 

O SR. MoREIRA A.1.vgs- . . . não poderei. 
dizer que eu a contrario, pedindo q ue,em vez 
de 150:000$ se doem 100:000$, out·o, qua.si o 
tl'iplo do que dão os Estados Unidos. 

Eram osbts as humil<les considerações, 
que eu tinha a f<tzer sobre o cre!lito em 
questão, sentindo contrarii1t' os de:::ejus do 
meu illustre amigo o nol.H'e Deputado 1wla 
Bahia. . . . .. 

O SR. SEADRA -Não slo os meu.;; desej os 
sómcn~e. V. Ex. pcr3onaliza. Cjua.nd J não <.i, . 
caso d1:>so . 

O Sn.. Mommu .. ALVES- •.. que, com sm·· · 
preza. pa.1·a. mim, tot•.nou-sa o pala.<lino do si
lencio nesGa, C..tmara.. papel ituc, sem du
vil!a, melhor qua.d t'ttva ao meu illu.;tt\l 
amigo representante do Si'i.o Paulo, e.~:-learle1' 
da ma.iot•ia. (Ri::o.) 

Neste ponto, como em muitJs outt•os, 
1*-lton na mais a.bsolutrt cli ~et•genci'a. . com 
SS. EEx. I~rn urna asscmbléa, como esta, 
jáma.is teria a. pt'e~nn(.~ão de queret• sufl'ocar 
a. libBt•cln.do da palavra, e <.lo cntoru· ], 1sn.nas 
tL instituil}tLO da t·ollta ; jêi.mais pothn·i ; ~, como 
SS. EEx., o o::; moços rio S. Paulo, este.; em 
l'ol'midavel tt•oça, ;í. polici:t 1oeal, aconsolh:u· 
filiO 

<< Façamos da. rolha 
O no::;:~o os!.andar :;o. 
Colll olla :-;oj:unos 
Mais ro1•td qno Mrtrto>~ (lUso,) 

pois }Wn~o li' IO só d iflt~lt ti nilo as 11 uostõe:s, 
qno :t.f!lll sn n g-i t;at'l\lll, o ermsnrando os 
tt.eGos m:ios do Uo\'01'11(), a C[llll UllllllJl'O 0-IDClU 
do,·e1· ( I sit ' \'u :i Ropuulicn. 

Tenho dit;o, (MaUo lJt!m; nwilo bem. O o1·a
do1· d C!llli]JI ' imentado.) 

Yotn ;i .1\fosa, é lirl<t, a.poiadu. e posta. con~ 
.innefiantPilt;n f'lll •lii':\cu::~são a s \guinttl 

P.I\HJNDA 

Ao ]WOjacto n. 104, ele 1901 

Onde se di.z-a.té 150:000$ (ouro)-diga-sc: 
até 100:000$ (OUl'O). 

Sala das sessões. -J1forei1·a Alves. 
Fiea·a discussão adia1ht pela, horá. 
Passa-se á hora destinada él.o expediente, 



I [O Sr. Cai•Ios de Novaes (1° Secl·t!tm·io) procecle .á lei-
[ra do seguinte · · 
i EXPEDIENTE 
[Ofiicios: 

12. 
13. 

foo Sr. 1° Secretario. do Senado, de hoje, transmittindo, corn 

~
endas, .a proposição desta Carnara que reorganiza n quadro do 114. 
pode saude <la armada. - A' Commi83ão de Marinha e Guerra. 15. 

.. o ~Hnisterio da Fazenda, de lO do cqrrente, enviando a mensa· 
irn do Sr. Presidente da Republica com a seguinte proposta: 16. 

! RECEITA GERAL 
1
_ 

Dita dos Tclegraphos ..... . . . 
Dita da Fazenda de Santa Cruz 

e ~~tras de proprieda-de da 
Unuto .... . ... ... ......... . 

Renda, da Cà..;;a de Correcç·ã.o. 
Dita da ImprensrL Nacional e 

Dim·io Official-. .•.. .....•.• 
Dita do Laboratorio Nacional 

de Ana.lyscs .............. . 
Dita, dos Arsena.cs .......... . 
Dita da Casa da MoCila ...... . 
Dita, do Gymnasio Nacional;. 
Dita do Instituto dos Sul'dos 

[
h .. rt. J.o A re~eita geral da Repul)Iica dos .Estados Unidos do Brazi

1 1~: 
orçada em ouro 42.576:666$667, papel 258.011:000$, e será 19 

«1lizada com o producto <lo que for arrecadado dentt•o do. exercício 20 · i presente proposta, ·sob os seguintes títulos : · 
~ . Ouro . 

Mudos e Meninos Cegos .... 
21. Dita do In::;tituto Nacional de Papel 

~ ORDI="ARIA 

j I m p o 1· ta ç {f o 
F. Direitos de importação para 

22. 

~ consumo.................. 33.000:000$000 123.750:000$000 
~· Expediente dos generos livres . I 23. 
~ .. de direitos de consumo..... . . . . . . . . . . . . . . 1.600:000$000 
~ Dito das capatazias.......... . . . . . . . . . . . . . . 1.150:000$000 
~ J .. l'mazenagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.i00:000$000 
~ Taxa de e:;tatistica.......... . . . . . . . • . . . . . . 270:000$000 
tlrada, sahida e estadia ele navios 
~ I~ posto de pharóes ......•... 
~ Dno de docas ... .' ........... . 
~ ' 

.tlddicionaes rJ 

t 
~ 
t· 
i 

10 % sobre o ·expediente dos 
generos livres de direitos 
de importação, pharóes e 
docas ...............•.•... i I;\'TERIOR 

:~no: ooosr·oo 
1:30: 0::1(~000 

24. 

25. 
26. 
27. 

20: ooo$ooo I 2s. 

90:000$000 

29. ~ Renda da Estrada de Ferro 
1 Central do Brazil.......... . ......... ·.... .:29.000:000$000 
~ Dita das estradas de ferro . 30. 

400:000$000131. 
6.000:000$000 

" t d I U ·- ' Í . cus ea as p~ a _mao .....• •. • ••...•.••.•.• 
l Dita do Correio Geral. . . • • • . • • ••.••••...••• 

·. ~--

Musica ................... . 
Dita elas matriculas nos esLa

lJelecimentos offlciaes de 
tnstrucção supador ..... ; . 

Dita da Assistencia. de Aliena-
dos ...................... . 

Dittt a.erecadada nos consu-
lados ..................... . 

Dita dos proprios nacionaci: .. 
Imposto do sello ............ . 
Dito de transporte ... . ...... . 
Dito de 2 o j o sobre o capit<tl 

das loteria::; fede.raes e 4 °/o 
sobre as estaduaes e mais 
5°/o de sello adhesivo sobre 
o valor do bilhete on fracção 
de bilhete de loteria exposto 
á Yenua, colm:tdo em estam-
pilhas ............. · ....... . 

Dito sobre vencimentos sub· 
sidios .................. . •• 

Dito sobre consumo de agua . .., 
Dito de transmissão de apo

lices e embarcações1 ,, • .•. , •• 

... 

Ouro 

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

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

.. ·'· .......... 

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

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

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

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

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

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

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

.............. 
700:000$000 

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

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

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

Papel · 

7.000:000$.000 

60:000$000 
15:000$000 

:;oo: ooosooo 

30:ooosooo 
30:000$000 
25:000$000 QQ 

t<rii 
130:00?$000 'l:P 

r/2 ' 
;... . 

5:000$.000 
o 
1;11 ' 
a:: 

2:000$000 I-' 
ro , 

- I ~ , 250:000$000 : 

200:000$0à0 8 
rn 

150:000$000 
15.000:0008000 
-l . :300 : 000$000 

1.700:000$000 

3.400:000$000 
1.700:000$.000 

' 6,00:000$000 . 

1-3 
o 
t:::J 
t'il 
...... 
~ o 
~ 

() 

~· 
õl 

~ 
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~ 
~ 
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~ 
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~ 
~ 
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~ 
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;; ·, : .. 

32. 

....... 
'!)·)· 

34. ,,_ 
,);), 

:~6. 
37. 
38. 
39. 
40. 

-H. 
·12. 
-l3. 
-14. 

. (5. 
-!6. 
47. 
48. 

.:{9. 
50. 

51. 
52. 
53. 
54. 

Dito de 2 1/2'0
/ 0 • sobre (livi

dendos (los-titulos das com-
panhias ou socleclades an-

Dit~~~b~~- ~~s~s ·<i~· ~I>~ i·~:::: 
Di t.o sobre annuncios ....... . 
Contribuiçao das companhias 

ou empreza.s de es~radas de 
ferro ......•...... , ... o •••• 

Fóros de terrenos de marinha. 
Ln.ndemios .••...•.. . ........ 
Premias de depo:>itos publicas. 
Taxa judiciaria.. o o • o •••• o • o o o 

Taxa de aferição de hydro-
metros .•••....•........••. 

Conswmo 
Taxas sobre fumo.: ..••....•• 
Dita sobre bebidas ...••..•.•• 
Ta.xa sobre phosphorós .•...•. 
Dita sobro· sal de qualquer 

procedencia. . .' ..•.•.•. , •... 
Dita sobre calçados ....•.•.•. 
Dita sobre velas .. o •••••••••• 

Dita sobre perfumarias ..•... 
D i ta sobt·e especialidades 

phal'ma.ceutica.s nacionaes e 
estrangeiras ... o •••••••••• 

Dita sobre vinagre ......•.•• 
Dita sobre conservas de carne, 

peixes, doces, fructa.s uu le-
gumes em latas, caixinhas, 

· ft•ascos ou outro envoltorio, 
de qualquer procedencia ..• 

Dita sobre cartas de jogar •.•. 
Dita sobre chapéos •..••...... 
Ditas sobre beogalas •.•...... 
Dita sobre tecidos .•..•.....•• 

EXTRAORDINARIA 

5.5. Montepio da l\Iarinha ...•.•• 
5t1. Montepio Militai' ........... . 

Ouro · 

·, 

:,,, ... ,::i~;'r':· 1f(f'J?WJi'(!!'Ji~·:~,,··;;~ r,,;F:i''~:trl','"'';~,,~~::;wafZ!'''' ''m)~;r~fi~~!f'"!l't 1 
57. I>ito !los.empregados 'publicos .............. 850:00G$000 ·~ 
58. Indemniza.ções ................ · • .. .•..•..•.•• 1.000:000$000 ::g 
59. Juros de capitaes nacionaes.. 90:000:!;000 600:000$000 fi 
60. Remanescentes dos peemios ' fi( 

de bilhetes Je lotei•lag,... . . • . . . . • . . . . . . . . 15:000$000 '~ 
I . 300 000:5000 

20 000.$000 
2 000$000 I 6 I • Imp9sto de transmissão àe ·'!. 

propl'iedade · no Districto "' . ;~ 

1.400:000$000 
30:000$000 
50:00:)$000 
40:000$000 

150 :000$000 

5:000$000 

7.000 000$000 
5.ooo ooo;{;ooo 
6.000 000$000 

5.000:000$000 

Federal ....... o............ . . . . . . . . . . . . . . 2 .000:000$000 :~ 
6.2. Imposto de iml!Istrias o pr.J- ·~ 

fi:3sü cs n J Distt'i ~to Fedor.Ll. . . . . . . . • . . . . . . .'!.800:000$000 ;{ 
RENDA Cmf ArPLICAÇAO ESPECIAL ' 

Fundo de l'3:Jg<L~c: 
1. 0 Renda em papel lH'ovc

nien te do at' rend<Lmen t (J 
das estradas de ferro da. 
União ............••. 0. 

2. 0 Pt·oducto da c:>brança da 
divida acti va da União, 
qualquer c1ue sej<L a 
sua. naturezJ.. inclu-

;).20:000$000 

. ~ ~ 

~.~ 
.. ~~ 

-~ 

~ 
r.! 
~ 
li> 
t;i: 
IID 

~ 
1 . 3oo: o00$000 1 03 . 

400: 000.~000 
500:000$000 

sive as so11unas pPove
nientes das liquidações 
dos bancos e dos em-
pt·es ~ imos feitos <ts in-

600: 000$000 

d 
~. .... 
~ 
~· ;:>;} 

700:000$000 
150:000$000 

800:000$000 
100:000$000 

1.000:000$000 
20:000$000 

7.000:QOO$OOO 

130:000$000 
250:000$000 

(lustrias .............. . 
:1 . 0 Todas e qtmcsques rendas 

even t uaes perco bida:;; em 
ptpe! p3lo Thesouro, in
clusive a. cmis.-Jií.o de ..• 

4. 0 Os saldos que se apurarem 
no oeçarnento ......... . 

Fundo de garantia.: 
1. o Quota de 5 o In, ouro.sobre 

todos os direito.-J de im
l)Ortação púa, con.-;umo.· 

64.12. o Os saldos das taxa.s arre
cadadas em ouro, dedu
zidos os serviços que 
n~sta ospecie o Thesouro 
é obriga~o a. custear ••• 

8.250:Ô00$000 

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

2.00::!:000$000 

$ 

o';j 

·~ 
~\i 
h~ 

·~ ·~ 

~ 
h 
{ 
H 
~?-

·~~1 
}t~i 

!J! 

-!~ 
-~ 

N ...... 
.j::>. 



3. 0 O producto·integra.l do ar
rendamento das estra
das de ferro da União, 
que tiver sido ou fores-
tipulado em ouro ..... . 

4. o Todas e quaesquer rendas 
eventuaes em ouro .... 

Fundo de amortização dos em
prestimos internos: 

l. o Receita. proveniente da. 
renda de generos e pro
prios nacionaes, arren
damentos e aforamen-

65. I tos. : ........ ~ ....•.... 
Depositas: 

2. o Saldo ou excesso entre os 
recebimentos e as resti-
tuiç.ões . ~ ............. . 

66. Fundo destinado ás o bras de 
melhoramentos de portos, 
executados f.l. custa d<1 União: 

1faranhão .................. . 
Fortaleza .................. . 
Natal. ..................... . 
Parabyba ........ · .......... . 
Paranaguá ................. . 

1tecife ......................... . 
Maceió (Jaraguá) •..........•..•• 
Florianopolis ................... . 
Rio Grande do Sul. ............ ~ . 

·6i. Fundo destinado ao serviço de 
soccvrro naval n:o porto do 
Rio de Janeiro: 

lü •;, a.ddicionaes sobre o ex
pediente dos generos livres 
de direitos de importação, 
plla.rôes e dócas, cobrados no 
dito porto ... ·.~ ... : ....... . 

26:666$667 

80:000:)000 

1.000:000$000 

5.000:000$000 

150 000$000 
200 000$000 
130 000$000 
100 000~000 
100 000$000 
800 000$000 
100 ooosooo 
150 000~000 
800:000$000 

72:000$000 

42.576:666$667 258.011-:000$000 ------·- ______ _....__ 

Art. 2. o E' o Governo autol'izado : 
l. 01 A emittir, como antecipação de rec~ita no exm'cicio desta pro

posta, bilhetes do Thesouro até á sonuua. de 25.000:000$, que serão • , 
resgatados até ao fim do mesmo exercício. 

2. 0 A· receber e restituir, de conformidade com o disposto no 
art. 41, da l(3i n. 638, de 17 de setembro de 1851, os cliriheiros pro
venientes dos cofres de orphãos, ~e bens de defuntos e ausentes e 
do evento, de. premios de loterias, de depositas das caixas eco
nomica.s ·e montes de soccorro e dos depositas de outras origens, os 
saldos que resultarem do encontro das entradas com.as sahidas po
derão ser applica:los ás despezas publicas e os excessos das resti-
tuições serão levados ao :balanço do exercício. . , 

3,0 A fazer as operações de credito que forem necessarias, ·~ 
com exclusão da emissão papel~moeda. ~ 

Art. 3,° Continuarão em 'vigor todas as disposições das leis de pr- ~ 
çamento antecedentes, que não versarem particularnwnte sobre a ~·.~ 
fixação da receita e despaza, sobre autorização para marcar ou au- · 
gmenta;r vencimentos, reformae repartições ou legislação fiscal e . 
que não tenham sido expressamente revogadas. · 

Art. 4.° F~cam revogadas as disposições em contrario. «3 

.DESPEZA GERAL 

. Art. 1.0 A desp3za geral da Repu}Jlica dos Estados Unidos do 
Brazil ê fixada em ouro 33.555:171$580 e papel 224.445:348$614, a 
qual será distribuída pelos respectivos Ministerios :{la fórma espéci-
ficada nos artigos seguintes: . , , 

Art. 2.0 O Presidente da. Republica é ahtorizadQ a de~pender pelas 
repartições do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores e com os 
serviços designados nas SJguintes verb~s a quantia de 15.916:223$656. 

1. Subsidio do Presidente da 
Republica .. , .... ; ........ . 

2. Subsidio do Vice-Presidente da 
, Republica ................. . 

3. Despeza com o palacio da 
Presidencia da Republica .. 

4. Gbinete do Presidente da 
R.epublica ................ . 

Ouro Papel 

............... 
' 

5. Subsidio dos Senadores . .' ..•• 
6. Secretaria do Senado .. ~ .... . • . . ............. . 
7. B_upsidío. dos Deputados ... \ •.. 11';1 t ' t. t • ' s I I • I • 

120:000$000 

30:000$000 

101:440$000 

33 600$000 
557 000$000, 
324 532$418·1 ·.~ 

1. go~ OOO$OOO .

1 

N ...... 
(J1 



Ouro 
S. Secretaria, da 'Camara dos 

Deputados................. . ............ . 
n .. -\iudas de custo aos memhros 

·do Congresso Nacional. . . . . . ............ . 
10. Secretaria de Es"'ado........ . ........... .. 
11. Justiça Federal...... . . . . . . . . ............ . 
12. Justiç~• do Distrieto Federal. . ............ . 
nL Ajuda~ de cus~o a magi"tl'ado.~ ............. . 
14. Policia do Dbil'icto Fed::wa.l.. . ............ . 
15. Casa de. Correcçlo........... .. .......... :. 
16. Guarda Nacional. . . . . . . . . . . . . ............ . 
17. Junta Commm•cial.. . . . . . . . . . ............ . 
18. ArchiYo Puhlicn............. .. .......... .. 
19. A;;sistencia a Alienados...... . ............ . 
20. Dlrectoria Geral de S:nulc Pu-

blica...................... . ............ . 
21. Faculdade de Dil'eito de Sito 

Paulo..................... . ............ . 
22. Faculdade de Direito doRecifc ............. . 
23. Faculdade LlJ 2\Icdicina tlo R i o 

de Janeiro................ . ............ . 
2-L Facnlílade de ~Iedicina da 

BalÍia..................... . ............ . 
25. E>coht Polyteclulica. ......... ' ............. . 
2(\. Escola de Minas............. .. ........... . 
27. Gymnasio Naci.mal ... : . . . . . . . ............ . 
28. Eicola Xaciona.l de Bella.s A l't~s ............. . 
29. Iost.ituto Nacional LlB ~Iusica .............. . 
:)0. Instituto B3nj;111Ütl Const;mt.. . ............ . 
:=n. [nstitnto dos Suedos-Mudos... . ............ . 
32. · Bibliotheca Nacional.. . . . . . . . . ........ . ... . 

· 33. :.Iuseu Nacional............. .. .......... .. 
34. Sonentua.rios do culto ca-

tholico ............... ~ . ... . ............ . 
~~5. Soccorros puhlicos........... . ......... .' .. . 

. :36. Ob~as....................... . ............ . 
37. Corpo de Bombeiros. . . . . . . . . . . ............ . 
38. Magistrados em di:3ponibili-

dade. ... . . .... ..... .. ..... . ............ . 
39. EYentuaes .............. • .... : ............. . 

Papel 

427:868$118 

. :t! 
At•t.' 3.o O Pt1esidentc da . Re}mhliéa é autorizado n. despender~ ·~ 

pela Repartição do Minister.io das Relações Exteriores, com os . G 
serviços dcsig~ados nas seguintes verl1as, em om•o, 889:500$ e em fl.i 

papel 726: 9.20~·)00. · · 
90:000$000 

:~5G : 803$118 l. 
8:32:S:HSll8 2. 
: :~s: 6798059 :3 . 

Sccretat'Ü~ de Estado ......... . 
Empregados em disponiJJilidadi~ 
Extr·aor lin<tl'ias ·no interior .. . 
Ctnnmis.:;õe.~ llc limite-3 ....... . 
Lcga.çõBs c consulados ........ . 
Ajutlas de cu1to ............. . 
Extraordinal'ias no exterior .. . 

Om·o Pttpel 
.. . .. .. . . . . .. . 211 :92osooo 
·········· .... 70:000$000 
. .. ·. . . . . . . . . . . 4;): 000$000 
.. .. .. . .. . .. .. ·!00: ooosooo 

. /49:;)00~000 . 
HO: 000~01 10 
00:000$000 

8R!J:50U$100 72U:9.20$000 

Art. 4. o O Presidente da l~cpuiJ!ic:t é àutot'izado •~ de.3pender 
03J: 43().~000 1 pel? Wnistet•io ~ht ::\Iu.~:~~11_~a. c~~~!;.. ~~-~c;-v ic;Js rlc"ignados nas seguintes 

verbas a quantta de -.:>-~OJ:,).)I~i.)l em papel: 

(i: 000$000 4. 
2 .. !) 26: 229$754 5 . 

2I8:2:ios939 <i. 
35: OOOSOOO I . 

··· :~1 :3mstis 
16:516~118 

0'3:565$293 
~ 

~ 
~.~ .. ~) 282:900$100 

2i:J8:4-!0$000 

()15:800$332 

fi35:000SOOO 
480:1318118 
225:460$')00 
505:4888354 
171 : 49183:36 
127:G3'?$118 
205:418$118 
I I I : tt1:3s 118 
185: :>128118 
l4ü: G738ll8 

18 2: 2í30S000 
lO O: ooosooo 
275: :~52811~ 
777:448$)50 

l . Secretal'ia de Estar! o ........ . 
2: Con.;clho Naval. ............ . 
3. Quartel-General. ........... . 
4. SuprJmo Tribunal Milita r . .. . 
5. Contadot'ÍL ................ . 
6. CotÚmis~a.t·hdo Geral. ...... . 
7. Aullitoria ................... . 
8. Corpo <la At·mad<L . ..•. . ..... 
9. Cot·po de }.Ia,rinhell'03 NcL· 

ciunars ................... . 
lO. Corpo de lnftntada de :.ra,: 

rinha .................... . 
ll . Arsen<tcS ................ : .. . 
12. Capitanias de portos ........ . 
1:.3. 
14. 
15 . 
16. 
17. 

Balizamento de por~o::; ...... . 
Força Naval ............. · ... . 
Hospitaes .......•............ 
Cttrta Marítima ............ . 
Escola Naval. ............. .. 

401:ooosooo 18. 
lOO:OOOSOOO 19. 
___ ..:......:....... 20. 

Reformados ................ . 
Companhia de Invalidos .... . 
Armamento e equipamento .. 

l5.9l6:223$G56 21. Munições de bocca ......... . 

Ouro , Papel I il>i~ 

I 
tzj;> 

•) - • - ( :>' ,... "•I f:FlJ 

-0~ . . GJt~. JOO ~.' 
-li i: OOOsOOO ~~ 
90:2:31$000' ~ 
.211: 040S000 I ....:{ 
~~7·9398)00 ~· ·V; .. :-·u··~o2.o. oo ""'~ 

.... ).I •]> ·j ~'' 
1 ;) : 800~000 ll>l:l 

;:> .;:.q8 . 9')0s''·~Joo !~ .,....Ot.. .,.,.,-...~ l: 1t 

1.399:400$000 

2N0:053S~OO 
3. !i!J l : i34$G50 

352:2398000 
50:000$000 

3 . g l \) : 911 $050 
335:225S000 
()20 : l 00$000 
308:500::5000 
683:704S1üS 
'llO:OOOSOOO 
70:000$000 

'1. 944: 720$246 ·; 

N 
........ 
(J) 



I 22. 

l 23. 
24 

l~ ~~(j:. :t - • 
!:: 
-< _,. 

}Iunições naYaes ........... . 
}IateriaJ de construcções .... . 
Obra.:; ...................... . 
Combustível. ............... . 
Fretes, passagens, ajudas de 
custo e commissões de saques 

Eventuaes .................. . 

801:ooosnoo 
750:000:)000 
l80:000sOOO 
ti t I : 000$900 

250: oooso· >o 
200:000$600 

l
u• ;;~-

')' . ..,..,_·"·~-~ _3.200.~0/~104 

; _\rt. 5. o O Presidente da. RepulJlica é autorizado p, despender pela 
f Reparti.;ão do ~linistcrio da Guet·ra. com os serYiços designados na.s 
~ sezuintcs \erba.s, a. (iUttntia d.e 45 .5i9:245:ii933. . t ~ . . 

Ouro 
6 
~ l. Administra\'.ã.o gcl'a.l. ...... . 
~ 2. Supremo TribunaL , MHitar e 
i ~\.uditores ................ . 
I 3. Direcção Geral de Contabili-
( dado da Guerra .......... . 
f 4. Intcmdcncia. Geral da Guerra .. 
~ 5. Instrucc;l.o milita1:: ......... . 
~ 6. ~\.rsenaes e Deposnos ....... . 
f 7. Fabricas e La.b::H'a.tJrio:; ..... . 
~ 8. Set•vic:o de Saude ........... . 
i ~1. Soldo.,s e g1·atificaç·ões ....... . 
e 10. Etapas ..................... . i ll . Classes inacti v as ............ . 
~ 12. Ajudas de cust.J ............ . 
~ 13. Colonias mili tarcs .......... . 
! 14. Obras militares ............. " 
~. 15. ),laterial. .................. . 
~ 
t 
;; 

·' .... ~ ........ .. 

PapE'! 
202:615$000 

129:800$000 

2:38 : 3308000 
261 :72-:>sooo 
996:094:3500 

1 . 129: ô75sooo 
:364: 0<11$300 
335: 1 00~000 

14.660:222~900 
15.797:0548000 

l . 90 l : ~~69$956 
200:000$000 
97:908S277 

1.200:000$000 
8.065:3108000 

45.579:245$933 

t 
~ 

~ 
~-

.\rt. 6. 0 O Presidente da Repnhlica é autorizado a despender pelo 
::\Iinisterio da Industria, Viação e Obras Publicas, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, em ouro 10.770:614$422, em 
papel67. 1 Ti: 483$362. 

i 
~ 

i 
1. Secretaria ..••••.....•.... · · • 
2. Estatística ................ ·•· 
3. Correios ..••.•...•...•. · · • · · • 
4. Telegraphos ......... · • • · · · • • 

Ouro 

112: 000$000 
307:586$122 

, Papel 
293 620SOOO 
402 59~~00 

lO. 367 182$300 
7.451 040$000 

5. Au:x.ilios tí agi'icultura ...... . 
6. Agazalho e tr<msporte de im-

migrantes ................ . 
7. Subvenções ás companhias de 

nasega.ção ................ . 
8. Gar<1.ntia de ,iuros ..... : . ... . 
9. Est t•ada de Forro Centeal do 

Brazil .................... . 
10. Esti-ada de Ferro Paulo Af-

fonso ..................... . 
li. Estrada de Fet>ro Sul de Per· 

nambuco ......... : . ...... . 
12. Obras Fedcraes nos Estados .. 
13. O bras Puhlica.s da Capita.I. .. 
14. Esgoto da Capital. ......... . 
15. Illuminaçã;J Publica ........ . 
16. Fiscalisação •................ 
17. O bservatorio Astronomico ... 
18. Repartições e loga.res extin-

ctos ......... , ............ . 
19. Evcntuaes .................. . 

8158000 

9.865:339$638 

M • • • • • • • •• • • • • • 

............... 
481 :27:18662 

3:600$000 

116 : 500sooo i 
195:;35~900. 

2.644:640~000 
:3.718:563$630 

31.463:868$.270 

116:756$500 

753:049s6oo 
1.474:759$500 
2.30:1:421$500 
4.524:595sooo 

578:288$662 
499: llO.SOOO 

81 : 600 . .:;000 

92:560$000 
100:000$000 

l0.7i0:614$422 67 .177:48 "3~3:"~62 

Art. 7. o O Prcsiden te da Republica 6 ::mtor'izado a- despender 
pela Repartição do Ministerio da. Fazenda com os serviços designa
dos nas seguintes verbas, em ouro 21.895:0378158, em papel 
71. 845: 137$909. 

1. Juros e mais despez :~s da di-
vida externa ... ~ ......... . 

2. Idem e amortização dos em· 
prestimos internos ........ . 

3. Idem da diYida interna fun-
dada .............•........ 

4. Pensionistas ............... . 
5. Aposentados ................• 
6. Tllesouro Federal. .......•.• 
7. TribunaL de Contas .......•.. 
8. Recebedoria na Capital Fe-

deral ..•...•......... , •••• 
9 . . Caixa ele Amortização ....•.• 

1 O. Casa da Moeda ............. . 

ÜUL'O 

li. 03,!: 466$.667 

2.286:065$000 

. ....... ; ..... . 

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

100:000$000 .............. 

Papel 

$ 

g. 600:000.3000 

25.756:084S000 
4.488:179$940 
2.708:6538374 

994:945;1;000 
403:000.)000 

350 700$000 
29.2 742$500 
738 540$000 

Q. 

tl~ l 
~ i 
~ ~ 

~ ~ 
-~1 ~ 
~ ~ 
~ ~ 
(5 "' r § 
'~ ~ 
:~ ~ 
~~ ~ 

~ ·~ 
. ':( 
C'llll Ji' 

~~ ~ 
~ ~ 

~ ' 
l\)1 

· ~~ 
~ 

. ~-~ 
o~ 
o~ 
rn'Jl 
:3S 
t;}j 
I:IJ 'l 

:~ 
~ sJ 

·~ 

·11 

-~ 

I 
~ 



ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 

19. 

20. 

2l. 
22. 

23. 
24. 

25. 

Imp1•ensa Nacional e Diario 
. Official.............. . .... 
Laboratorio Nacional de Ana· 

lvses ...•......•.........• 
Adininistração e custeio dos 

proprios nacionaes .•...... 
DeLegacia do Thesouro em 

Londres ..........•.•...... 
Delegacias Fiscacs ..••••....• 
~~lfandegas ..........•...•... 
~Iesas de Rendas ........... . 
Empregados de repartições ex-

tinctas ....••........•..... 
FiscaLi~ação e mais despezas 

dos impostos de consumo .. 
Commissão de 2 o f o na venda 

de estampilhas ....... · ..... . 
Ajudas de custo ............. . 
Gràtificação por serviços tem

pararias e extraordinarios .. 
Juros dos bilhetes do Thesouro 
Idem dos emprestimos do co-

fre deorphãos ............ . 
Idem dos deposito das Caixas 

Economicas e Monte de Soe-

Ouro 

36:600$000 

8:658$200 

. '· .......... . 

Papel 

1.160$340$000 

65:400$000 

77:280$000 

1.512 7188000 
9.469 969$100 

724 226$000 

82:959$986 

. 2.849:400$000 

150:000$000 
40:000$000 

30:000$000 
480:000$000 

650:000$000 

corro..................... . . . . . . . . . . . . . . 5. 700:000$000 
26. Idem diversos............... . . . . . . . . . . . . .. 50:000$000 
27- Porcentagem pela ·cobrança · 

executiva................. • .•••......... 
:28. Com missões e corretagens. . . . . ............ . 

, 29. Despezas eventuaes. . . . . . . . . . • ......•...... 
1 ~o. Rep?~i~ões e r~stituições.... sq:o00$0?0 
, .)l. ExerciCIOS findo:s............. .. ........... . 
[ :~2. Obras....................... . ............ . 

100 000$000 
20 000$000 

120 000$000 
450 0005,;000 

2.000 000$000 
780 000$000 

1 33. Creditas especiaes........... 2.379:267S29l i ___ -_ ------

1

, 21~95:05~158 71~45:137~09 

Art. 8.0 E' o Governo autorizado; 
1.0 A abrir no exercício de 1902 creditas supplementares até o 

maximo de 8.000:000$ ás verbas indicadas na tabella que mo pac-

nlia a pr~sente propost(~.'. · A's ,~m•bas ~ .Soc'co.rPo~ publicas- e
Exercícios fiildos- poderá o Governo abrir creditos supplementarcs 
em qualquer mez do exercício, comtanto que sua totalidade compu
tada com as dos deplais creditas abertos n.ão exceda o maximo fixado, 
respeitada quanto á verba -Exercícios findos- <t disposiÇão da lei 
n. 3230, de 3 de setembro de 1884, art. ll. No maximo fixado por 
este artigo não se comprehendem os creditas abertos .aos 1ts. 5, 6, 7 
e 8 do orçamento do Ministerio do Inteeior. 

2. 0 A liquidar os debitas dos bancos, provenientes de auxílios á 
lavoura. 

3.0 A cont'inuar a conceder o premio de 50$ por tonelada aos 
· navios que forem construidos na Republica e cuja a1•qneação seja 

superior a 100 toneladas, podendo abri'r os croclitos que forem 
necessarios. 

Art. 9. 0 Os vencimentos por substituição dos empregados de 
Fazenda se regularão pela fôrma estabelecida na, decisão do Minis
teria da Fazenda n. 234, de 2:3 de abril de 1879. 

Art. lO. A~ despezas com funeraes dos funccionarios publicos 
ficam sujeitas ao registro a poste~·iori do Tribunal de Contas nos 
tGr.mos do art. 164 do regulamento que baixou com o decreto n. 2.409, 
de 23 de dezembro de 1896. 

Art. ll. Ficam approvados os creditosna somma de 1.020:032$019 
oui•o e 12.:329:83~$586 pctpel constantes da ta.bella A. 

Art. 12. No exercício da presente proposta poder(t·o Governo 
abrir credHos supplomentares para as verb(tS incluídas na ta
bella B. 

Art.- 13. Ficam revogadas as disposições em contrario.- A* 
Commissão de Ül'çamento. · 

Telegrammas- Recife, lO de acrosto de 1901 - Exm. Presidente 
Camara Deputados - Rio. AgricuThura, commercio, iiidustria deste 
Estado. reunidos, hoje Associação Commercial, fim ouvir rclatorio 
Commissão envia,d.a ahi,, para solicitar medidas tendentes alliviar 
crise que a~ravessamos agradecem V. Ex. atten<;ões dispensadas 
inesma Commissão, reitera solicitações feitas e confia realização 
formaes, promessa V. Ex .-Paulo de .Amorim Salgaclo.-A.ngelino Ro" 
d1·igues Jli. da Cttnha. -Jose clct Silva Loyo.-Inteirada •. 

Recife. ll de agosto de 1901- Presidente Camara Deputado- Rio 
-Via vVcstcrn-Do Conselho Municipal de Palmares. 
· Conselho Municipal de Palmaros, reun~do, interpretes sentimentos 
affiictivos, municipes representam perante essa corporação arrenda
mento caprichoso estrada-Sul de Pernambuco S. Francisco-:-atten
tatorio interesses vitaes lavoura desta zona,elevação tarifa, resul-
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ta.ntc contracto a,sphyxiando lavoura prcsées · Requerimento do llacharel Manoel Ignacio · 
succumhir cri~c, previdente deprccia.çiio ge- Cc.trvalho de Mendonça, juiz federal dó Pa
noro })rincipal producçiio, município, cdnfl<.t raná, pedindo um anno do licença para tra
vosso patriotismo, intuito cvitn.r completa ta.mcnto oe sua. s:uule.-A' Commissão de Pe
ruina. consc.i:~ nã.o interpreteis emorgonci.a. tiç~ões e Poé.lercs .. 
pequenos in.tores::;es políticos aos do· povo de 
fllfC soi~ digno representante. '-.Jose Finno, () Sr.· Dricio Filho tem dons 
vice-presidente.- Floriano 'Lima, 1° secro- cliscur . .;oti a. fa.zee, um politico, analysanclo 
tal'io.- B1mcdíct;o Síl'l)eí1·lt, 2° sccretal'io.- a aetual situação, as desgraças <tue pro
Inteirada. · · jecta sobre a. patria c o outro [technico, 

Goyana, ll de agosto de 190l- Camara. Í1.bordanuo i1 questão do arrendamento das 
dos Deputados- Rio - Conselho·. Municipal csteadn.s do ferro, encaranclo o assumpto 
Goyana, tendo scioncia haver sido contt'<t- pelo lado das vantag_ens c desvantagens tra- -
ctado ar1•endamento Estrada. ue Ferro São ·zidas para o lfhesouro. 
Francisco e Sul Pernambuco, coro Companhia Fará primeiro o discurso technico, dei-
Q,~eat 1Vestern, corri , preJuízo fazenda pu- xando para depois o (liscurao politico. 
hlica interesse lavqura deste Estado, appella Tem a responder duas orações ; a do il- . 
patriotismo dessa nobre Camara afim evitar lustre Sr. Senador Leopoldo de Bulhões e a 
execução prejudicial contracto. Saudações. do (ligno representa,ntc do Cear(t, o Sr. l~'ran
..:_ Jótío Gonçalves de Azev·eclo, presidente.- cisco S<i .. 
Joaquim Alfredo dos Sant-os , secretario. _ Não é agora occasião de discutil• si o ar-
Inteirada. · rendmnento das estradas é . uma medida uc · 

utilidade oudo inconveniencia para a nação_. 
Limoeiro, ll de agosto de I90I- Peesi- Houve para tal uma autorização legisla-

dente Oamará Deputádos- Rio- Conselho tiva., errada na opinião .do orador, e ~.que 
Municipal Limoeiro, em virtude resoluçí),o convém ver agora. é st 0 Governo utü1zou 
tomada. sessão extraordinaria, vi:lm prJtestU.r bem ou mal a medida. 
perante essa patdotica, corpor·ação contra Analysa detidamente as encampações das 
n.uendamento Estrada Ferro S. Francisco estradas dé fcrm 0 diz que isso tem toda 
e Sul Pernambuco á Great TVeste~·n, atten- a importancia para depois ver si os sacri
tatoria ià~el'esscs lavoUra c commercio, mú- ficios com essa opet·ação corresponderam aos 
ni(!ipio confia, _ vosso civisino · dõf'osa seus sacrificios com 0 arrendamento. _ · 
direitos. - Jotto Baptista elo Sacramento, pre- Então mostra que por occasião das cncam-
siden:te. - Josê Zcferino Motta Nunes, lo se· pa.ções dera.rn-sc v~rdadoiros des;:t.stres. 
cretario. - Joaquim Gomes de Britto, 2° se~ Lê um a.I•tigo do The c_1·itio que rc-Iata 
crotario. - rnteirada. como as couso.s se passaram e o fa.z de um 

Cabo, ll da agosto de 1901 - Exm. Sr. modo que ro.uito nos envergonha. 
Presidente Camara Deputados -Rio - Con· Analysa. lonO'amente o discurso do Sr. Sc
selho Municipal de Cabo, em sessão extra· na.dor Leopoldo elo Bulhões, aponta er1•os de 
ordinaria do hoje, resolveu protestar contra somma nos calculos i'citos, lê uma carta llo 
arrendamento das Estradas de Ferro S. Fran- Se. José Carlos Ro1lrigues inset•ta no dís
cisco e SuL Pernambuco á Great Western curso daquelle Senador, o do sua leitura tir[~ 
JJrazilian, Railtoay Compa11y, P'-1', s~t· elle conclusões do Cllre o proprlo autor da carta 
manifestamente prejudicü.tl ao.~ sens jnter- confessa que a. proposta. da Alagoas Railu1ay 
esses·. - Thorné .Joaquim (le Olivei1·a, pt>esi- podia igualar á dtt G1·cat \Vestem. 
dente. -José lVenceslcio de 1lfo1·acs, 1° se- 0 SR. Pn.ESIDEN'l'E - Lembro ao no-
crctario. - Ped1·o de Arruda Senna, 2° so- bre Deputado que a. hora. está finda. 
ct·eta,rio. - Inteirada. o Sn.. BRICIO Fu.uo pede que_ consulte á . 

Recife, ll de agosto de 1901 -Presidente Camara si lhe concede prorogaçao por uma 
Camat•a Deputados -Rio -Conselho Mu· hora, pa.ra concluir 0 sou cUscurso .. 
nicipal Naza.reth, sess[o hoje, protestou con- Consultada a Camara, é concedida a. pro-
tra arrendamento Estradas de FOl'l'O á Great roga~ão pedida pelo Sr. Bricio Filho. 
\.Vestarn quo mantém t<wifa. excessivamente 
alttt, rcsulta.ndo completo - anniquila.mcnto 0 Sr Drieio Filho agradece a 
agricultura. - Ji'ernando Bm·allt da Silvct, attenção da Casa, concedendo a prorogação e 
P1'0sidcnto. - lntoii•adtt. contínúa a combater o discurso do Senado1·· 

Recife, li do agosto de 1001 - Proslllcnte .~r. Leopoldo do Bulhões. · · . 
Camara Dopntaclos-H.io-Municipio Gamol- Passa em seguida a analysar o discurso do . 
lcil•:1 ]_)rotesta contra anondamonto cstr ,~d<ls Sr. Dr. Francisco Sé.i.. · 
de ferro-acto criminoso.- Joao Letro, prcsi- Rebato o ponto, om quo S. Ex. declara 
dcnte.-Intoirad<~. quo para respondm· pcla!:l obrigações contra-
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hidas tem a companhia bens no valor do um 
milhã.o de libl'i1s esterlinas. 
. Destas, 553 estão hypothecadas pela prcfe

rencia dos_ debcmtnristas; as 447 mil restan
tes, além de constit~ürem uma, ga,rantia in
significante para tamanhas responsabili· 
dades, podem ainda ser·hypothecadás, porque 
no contracto não ha clausula. alguma que 

· isso impeça. 
Passa depois a analyse das verbas desti

nadas (~ fisc<tlização o ahi mostra que <~ Com
panhia ·western não levou vantagem. 

Passa derois ao estudo das tarlfa.s. Edtuda 
d~tidamente ás di versas especies de tadfas 
e mostra com a prõpria tabella apresentada 
pelo Sr. Francísco Si:L que as tarifas mais 
desvantajosas são justn.mente as d<1 G1·e·at 
1Vestern. 

0 SR. PRESSIDEr-;TE -Lembro <10 nobre 
Deputado que a hora d:t prorog-ação conce

- dida, e:;tú. tind~t. 

O Sr. Bricio I:-"'ilho pede que de 
novo f;e consulte ü. C<Lmara si llw concede 
mai.;; 40 minuto_, de prorog<1ç:ão, para con
cluü· seu discursv. 

Con.:;ulta,da, de novo á Camat·a, é conce
did<L 11 pruroga•,·ão pedida pelo Sr. Brieio 
Filho. · 

O S1•. D1•ieio Filho analysa. mui tos 
outeos pontos da Ol'<\(;ão do rcp1•esent;mte do 
Cearei, mostra que as clausula.s du contr·a.cto 
apresentadas como o'Jrig.·,ç·ões são clausulas 
fa.cult;~tivas, d\l q ne c\ Comp:•.nhia se apro
veital·tL ou não, couf'ormn entendet', e depois 
ontrit no estudo da chtwmla relativa ti uni
formizaçã-o da bitola, mostmndo que esse 
supposto o1ws é ante~ unv. vant;tgom pa.ra <L 
G1·eal \Yertc1·n. 

Analy;;[L detidamente as proposbs apre
sentadas, :o.ocoita pm•:t argumentai' it con
clusão llo que os c:tpitaes n ;tcion:tcs não de
vem .merccct• at.tcnçã.o do Govel'llo, c coteja 
o que propoz a Ala.r;oas Railway com o quo 
propoz a G1·eat lVcstei'JL 

Mostra que esta o1ferecia n.o Thei!ouro me
nos cerc:'. de sete mil contos do que a:quella e 
conclue dizendo : «E ahi está ''· razão por 
que ;•, b:111cad:•. pernambucana rompeu eni 
opposição <>.o Governo. A ussigni1.tura do 
contra.cto de a.rrendamento ch~s estradas de 
fel'l'O é um oscn.ndalo inaudito, um attont · ~do 
mon::>truoso, uma mancha indelevel d < ~ admi
nii!tl·a.ção do Sl': Dl'. Campos S:dlc.;;.» 

(B1·avos. Apoiados. Muito bein ; mttito bem,. 
Palmas no 'l'ecinto c nas gale1·ias. Vi·vas ao 
orado1·. Este é muito cumprimentado c ab?·a
çado.) 

V:te a impt;imie ·o seguinte 

PARECER -

N. 35-1991 

bule(m·e o ?'Cqlte?•imento do cm·onel comman
dante do 3° batalhão de infantaria Joaquim 
Balthazw· da Silvei1·a, pedindo ser a sua 
antiguidade de posto contada de 19 de 
ma1·ço de 1894. 

A' Commi >são de Marinha e Guerra fui 
presente o requerimento que ao Congresso 
N_a.ción'al dirige o coronel commandante do 
3° batalhão do infa.ntaria Joaquim Balthazar 
da Silveira, pedindo ser contada a sua anti
guidade de posto de 19 de março de 1894. 

Tratando-se de um caso em que o peticio
naria reclama contra uma preterição que 
diz ter soffl'ido, e HObPe o qual já se pro
nunciou o Supremo Tribunal Militar, em p<1-
recer que conclue pela ~legação do direito dq 
supplica.nte, é a Commis::;ão ·de JJ:;trecer que 
seja indeferido o presflnte requerimento por 
entender que ao Poder Judiciario deve o 
supplicante requerer. 

Sah1. das Commissões, 1? de agosto de 1901. 
-Alves Bm·bosa, presidcnte.-R. Paixtío.
AlbuqueJ·que 8e1·ejo.-Soa1·e's dos Santos, re
lét tor. -Ca1·los Cavalcanti. 

Vão a imprimi!• os seguintes 

PROJECTOS 

N. 76 A·- 1901 

Restabelece à 1a. classe de a,·tifices militares 
na bl"iyada a q-u,e se 1'e(e1·e o dee1·eto 
n. 2.207, de 30 de dezemb1·o de 1895 e dà 
outras p1·ovidvncias (com substitutivo da 
Commissao de llia,·inh"n e Gtterm) 

A Commissão de Marinha o Guerra, tendo 
estudado o projecto n. 76, de 190l, apresen
tado pelos illustres Deputados I-Ierodia de 
Sá e Barbosa. Lima, passa a omittir o seu pa
rece e: 

A Comrniasão, embora reconheça que 
alguns aetitices fol'am prejudicados por occa
sião da promulgação do regulamento do 
corpo de officiaes inferiores da armada, a 
que se refere o decreto n. 3.2:34, de 17 de 
março de 1899, não pólle, comtudo, acceitar 
o restabelecimento da P clacse de artífices 
ú1ilitares, de accordo com o preceituado no 
decreto n. 2.207, de 30 de. dezembro de 1895, e 
a equiparação aos mestres, pelos motivos que 
passa a expor ! _ . 

As cons ta.ntcs rccla.maçoes felt<1s pelas 
autoridades da marinha. do tornat• communs 
ás dilleren tes classes de inferiores as dispo
siç·õos constantes dos regulamentos das 
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· lJrigadas de fieis, escreventes, enfermeiros das classes anne~as aos officiaes do corpó da 
e · corpo de artífices militares assimilando armada. - · __ 
os na ·parte Nlativa á reforma e ás gra- Assim pensando, a Commissao de Marinha· 
duações, determinou pJr parte do Põder e Guerra é de parecer que o projecto não · 
Legislativo a autorizaç,ão contida no n. I O pôde -ser a ceei to, Ii1as como rncdida _ repara- . 
llo art. 1° da lei n. 478, de 9 de dezembro dora dos interesses prejudicados apresenta o 
de 1897, de rever os regnlamêntos daquelle seguinte substitutivo: , 
corpo e daquellas brigadas, harmonizando-as Art. I~ o Fica o Poder Executivo au·iOl'Í· 
com as·prescripções que regulam a cspecie zado a inderrinizar os inferiores da armada, 
e sem augmen~o de despeza. . prejudicados cJm [~ execução do actual regu-

Em cumprimento a esta disposiçãO' legisla~ lamento do· corpo de infel'iol·es d:.~ armada, 
tiva, 0 Governo fez actoptar 0 regulamento até a, presente data, devendo continuar esse 
para o corpo de officiaes inferíores da ar- pagamento at.é que desappaecç _~ do quadro 
mada, que baixou com 0 decreto n. 3.234, de activo o ultimo de~ses inferiores. 
17 de março de .1899. Art. 2;o E' mántido para todos os efl'eitos 

. . Não tendo à . nova ·oraarlizaçã.o attendido o regulamento que ba.ixon com o decreto 
·~ n. 3.234, de 17 de março de l89\J~ . 

a?S direi~os adquiridos pJl' alguns d~s ·infe- Art. 3,o Fíca 0 Potlcr Executivo autol'i-
riOresy~rt~.~centes ao corpo de <Jl'tt~cos e zado a abrir õ nec0ssrn·io cr-edito para 0 }Ja
a outras bu_,~das, re~ul&ou, C<?._ mo er.~ ~a.~u-_ gamento do pes.;oal a que se refere 0 art .1 o. 

r~l, po~ efie~t,o ~~- reclam_a~oes dos. ~l~e.JU· Art. 4. o Revogam-se as disposições em 
dwados, a dvspos1çao,, contida _no § 2 !lo contr'<H'ío. · 
art. lO da. lei n. 652, de 23 de no vem bro - _ . 
do 1899, que fixou a (lespeza geral da Repu· Sala das Commissões, 9 de agJsto d_c '1~01. 
blica para 1900. Alves Bm·bosa,de nccordo com o subst1tutrvo. 

cumprindo, porém, esta ·disposição lo- - -;1l~uquel:q~e Screjo, re~<.~tot· .- nodolpho 
gislativa, ·comquanto fique o corpo de PaJ.xao.-_Ca? los Cav,~lcu.nt·1. , 
artifices no goso· <lc direitos adquiridos, PRo.mcTo 

. comtudo continuaram prcjudi.~a<los as bri
gadas de .. cnfet•meiros, fieis e escreventes 
que serão obrign.do.s :t voltar• ao rcgimen 
anterior, collocando essas classes outra vez 
em situaç.ão diversa e sem vantagem, 
classes que par sua natureza. devem reger-se 
pelos mesmos principias, sem as cxcepç:õcs 
odiosas dn.s preferencias de umas sobre 
outras, gyrando a roda do eixo princi
J)al que é o corpo de officiaes ma1•inheiros. 

Restabelecer a la classe do artífices mili
tares na brigada e equi]Jaral-os aos mes
tres, é· uma. me:lida q uc se a, figura a 
Commissã.o ser contr·ario ás leis militares 
que regem a especie na nos.~a mn)•inlm de 
guerl':t, por'quanto não ha. razão :ilguma que 
justifique a, eqnipara.çi:io de qualquer classe 
ao mosü•c ·do navio, quo é o succoda.neo dü 
ntncia.l d.a armada a barrlo quando hajn. au
sencia absoluta · deste. Aindi~ mais, os mes
tres pe1•tencern ao cor1>0 _do olliciaes mari
nheiros qnc sfi.o filhos do córpo de mari
nheiros nacionacs, emcllmnto que n:s outras 
class<B sã.o formadas por individuas quo on
tram logo, vindos da situa,}ão de c i vis, sem 
ter prestado o menor serviço á armada e ao 
pa)z. - · · 

O.corpo de inferiores da armada ostú. em 
l'elação ás outras classes, como os officiacs 
da armacltt estão pa1·n. i:ts outras clas:;os an

.nexas, portanto dal' vantagens ás óutt•as 
classes de inferiores iguaes (~s do corpo de 
inferiores, é collocar aquellas em condições 
superiores ás. que existem entre os officiaes 

N. 76-1901 

o' Congresso N·~cional J·esorve: 
Art. I . o Fica resta belecida a. I a classe 

do u.t·tifice8 militares ria brigada <~ quo se 
refere o decrete n. 2.207, de 30 de dezem
bro de 1895, e equiparados ·aos mestl~e .. J e 
nella rcitegt•ados os que se achavam na ci~ 
t<\dit classe por occasião da promulgação do 
regulamento do corpo de officiaes inferiores 
da a1•mada a que se refêre o llecreto n.2.234 , 
de 17 lle març:l de 1899. 

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

Sala das sr.ssõcs, l de julho de 190J..- He
?·edia de &i.- Hm·úosr.t Lima. 

N. 147- 1901 

Çoncede cw Dt·. Ama1'0 Rodl"i,ques de Albu
f)lte?·quc Ji'if!ttCi?·edo, 2" tenente cincrgiao 
cont?·.actado da a·rmada, uma · 1JeH.~I70 rlc /.?·c
sentas .Jnit nJis mensaes, · (!Uio?·izando o 
Oove1·no a abri,- o necesscwio c?·edito; 

A Commissão de Pensões c Contas, tendo 
examinado detidamente a petição do Dl'; 
Amaro Rodrigues do ~lbuquerquç l<'iguei~ 
rodo, em que . pcd.e uma. pensão com a qual 
fique attenuado o estado de pobreza, em quo 
se acha o tendo OfU. consideração: - .-

Que o supplica.nte, medico contt'<totado da. 
armad~ na~ional; · para. servir como cirur-
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gião de 5a. classe, 2° tenente, destacado na 
fortaleza de \Villegaignon, no exercicio de 
suas funcções, ficou completamente cego pelo 
facto de haver contrr.hido umn. k crat.ite in
fecciosa; resulta,nte do tra.tamento feito pelo 
peticionaria, em um marinheiro naquella 
praça de guerra ; 

Que esse facto lantenta.vel é legu.hnente 
confirmado pelo termo deinsp3cção de saude 
e attestado, não só pot• dons medicas espe
cialista.s,como tamlJGJn pelo commando geral 
d9.. corpo de marinheiros nacioni1Cs,em officio 
n. · 203, de 4 de julho de l!JO I.- dirigido ao 
almirante cheio dq Estado M'.üor General da 
Arma(la, por este a.o Ministerio da Marinha 
em 8 de julho deste anno,com o offi.cio n·. 292, 
c finalmente~ pelo Sr. Ministro da Marinha 
no officio sob n. 663, de 16 de ,iulho, com que 
encaminhou a petição e documentos :1 Ca
mara dos Deputados, o supplicante Dr. Ama.ro 
Rodrigues de Albuquel'que Figueiredo, além 
dos set:viços prestados à marinha de guel'ra, 
em cujo serviço s1 invalidou, serviu tambem 
durante a campanha do Pa.raguay, ü a Com
missão de pttrecer que seja deferid<t à pe
tiçã.o referiua, concedendo-se ao peticionu.rlo 
uma pensão, para o que offcrece á:Camari.~ o 
seguinte 

l'ROJECTO 

O Congresso Nacionalro~olvo. : 

Art. 1.0 É' concedida. a.o Dl'. Amaro Ro
drigues de Albuquerque Figueiredo, medico 
civil contractado para set•vir como cirurgião 
1lc 5"' cli.~Sse, 2° tcn~utc fla, :trmada, inva
lidado, em razào de ser.\'Íç.o umtt pcnsfló 
mensal de tt·ezentos mil réis. 

Art. 2.o Fica o GoYer-no autorizado a abrir 
o credito ncccssu.rio p<tl'a immediu.tt~ execução 
dest:~ lei. 

Al't. 3.0 Revogmu-:m as àisposiç~ões om con
trario •. 

Sr\la dn.s Commissõe::;, lO de agosto de i90l. 
- Gustavo Godoy, presidente.- Rayrmmdo 
de J,fimnda, relator.- Go.11çalo Souto.- Ma· 
noel Fttlgencio.- Joãg Lu i.:,- Carlos 1lfa1·
ccU.üw.- Pe1·ci1·a Lima, 

ContillUa.f;Ko tla. 3a. discuss:io . o o projecto . 
n. 46,de l 9Jl. ,autorizando o Po(lm· Executivo 
a a,lJl'Íl' ao !viinisterio da Guerra o cred.ito 
e:dt·;wrllina.rlo de 4:225$800, pn,ra paga
mento (lo Ol'tlmia.do n. que tem direito o a.l
moxn.rife do cxtincto A1·scn.al de Guer,ra de 
Pernambuco, Joíto Climaco . dos Santos Bül'-
nardes; ·· _ 

Continuação da dicussão unica do :parecer 
n. 14, de l 901, opinando no sentido de serem 
acceitas as emendas oiferecidas na 3a. dis· 
cussão · d9 projecto n. 09 B, de 1900, que re
organiza a justiça do Districto Federal; 

Continuação da 2a. discussão do projccto 
n. 27 A, de 1901, estabelecendo regi·as para 
a adjudicação· de bens nas execuções em 
geral, com voto· em separado do Sr. Azevedo 
Marques; 

Continua.~~ão da 3a discussão do projecto 
n. 268 A, de 1900, autorizando o Potler Ex
ecutivo a. gal'antü· os jul'os e amortização 
durante 15 annos, na impol'tancia. aimua.t de 
71 :500.?, corl',espondente a.o omprcstimo <le 
050:080$, Jm·os do 7 °/o, c amol'tizaçã.o de 
4 °/ 0 , C!UC e1l'e~tuar a Associa.ç[odo 4° Cen
tena.rio do Bt•a7.il, para o fim de construir o 
edificio destina.tlo. (L Escola de Bcllas-Artes; 

1"' diseus:5ão do peojecto n. 113 A, de 190 l, 
autorizando o Governo a abrir o .. et•edito de 
lô:OôO$ p.:c.ra pagéJ.l' ao bacharel Umbclino de 
SoUí';<J. U\\rinbo us· seus orden~•.dos, como juiz 
de direito em disponibilidade; decorridos de · 
22 de abi·il de lS!H a :31 de dczcmhró de 1 !JOO; 

Discussã.o uniea. do projecto n. 10~. de 1901; 
a.utorizn.mlo o Govcrnl) .a conceder um anno 
de licença, coin todos os vencimentos; ao DI'. 
l\'I:.tnocl José do Q11oiroz Forrcibt, prcpar·ador 
do phy~ica dtt E:mola Polytochnica,, par<t 
tratar de smt S<tude; . 

Discussão urüca. do projccto n. 242, do 1893, 
olovanLlo a 100$ mcnsao2 a ponsão quo por
ccbo D. Cybolc llc Mondonça. Souza Monteiro, 
viuva do tonchto l10norario do exercito 
Holcudoro A Ye!ino do Souza Monteiro ; 

2" discussão do pro,iocto n. 94, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a conta1• ao 
2° cscripturario._do Thesouro Federal Cyriaco 
Anton.io dos Santos, como tempo de SCl'Viço, 
o decorrido clu lO dnfeveroiro · do 187!:) a~(\ 
ele fcveroiJ•o do 188:.~. dP. IG do novmnbl'O d.e 

O St•, Presidente- E~ta.nrlo arle
anta.dn.. a hol'a, dof';ig-no par;t ama.n}Jil., n. se

. gninte. ordem do lli<t: 

1884 a 4 de setembro de 188J, e de 2B de 
fevereiro do 18ü4 ;t 3l dn outubro de 1895 ; 

2a discussTI.o tio p1•ojecto Íl. 120, do l HOl, an· 
toriza.ndo o Governo a abril' ao Ministerio da 
Guerra o crmli.to extraordinario de 2:<101$800, Pl'imoira. pn.ri;c, u.i,ü 2 l;'21wl'rLs otl antoR: 

Contimw.çii.o da üil:lcn~slio Hnlca ela cmcn<l;t 
do Senado <W 1irojceto n. 1.5 A c 15 B, <lo .. te 

· n.nno, rJUC fixa a 1ul'ça naval. ]la!';~ o oxct·d
cio de W02; 

Cont.inu:~çi"i.o tl::t. :3lL rli:':cm::':ií.o <ln pl'ojocto 
n. 42 Lr, do 190 l, que Jix<~ as Jill'<;:M> tlc tel'l'<.t 
para. o exercicio de 1902; 

para pagamento ao marechal José de Al
meidt~ Bal'roto, em virtude de sentença do 
Supremo Tribunal Federal ; 

Discussã.o unicn, do parecer n. 22, do 100 l, 
julgando quo · não elevem ser ncceitas as 
emendas oll'erccirlas na 2:L discussão do p['O· 
jecto n. 232 A, de 1900, que autoriza o 
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Poder Executivo a transformar as la., 2a e 
3a turmas da Sub-Directoria dos Correios em 
ra, 2;, e 3a. secções da Directoria Geral, pas
sando os chefes de turmas a chefes de secção~ 
desde que preencham as disposições regula
mentares, e dando outras providencias ; 

Nova discussão da emenda do Sr. Heredia 
de Sá ao pro.jecto n. 38 A, de 1901, que au
toriza o Governo a confirmar, attendendo ás 
necessarias vagas, ·no. primeiro posto de 
otficial do exeecito, OJ alferes graduado~ que 
tiverem obtido as approvações plenas de-que 
trata o ·art. 95 do regulamento de 18 de 
abril de 1898 ; .. 

Ja· discussão do projecto n. 74 A, de 1901, 
concedendo o prazo de . ma!s um anuo (!e 
matricula aos ex-alumnos do curso superior 
d~ Escola Militàr do Brazil, desligados por 
motivo de reprovação em urna mesma ma
teria durante dous annos consecutivos, com 

.. emenda da .Commissão de Marinha e Guerra; 
3a discussão do projecto n. 127, de HlOl, 

dispondo sobre a contagem da antiguidade 
do posto dos officiae.;; do exercito, a que se 
referem os arts. 1° e 2" da lei n. 350, de 9 de 
dezembro de 1895. 

Segunda. parte, :ts 2 I /2 horas ou an tos : 

Continuação da 3a. discussão do proj~cto 
n. 101, de 1901, autorizando o Governo a 
abril• ao Ministel'io das Relaçõo.:~ Exteciol'e.;; 
o ci-edito da quantia necessaria., até 150:000$, 
em ouro, para occo:rer ;_ts desp3zas com a 
representação brazileira na segunda confo· 
rencia internacional arnericana, que se re· 
unirá no Mexico ; 

2a discuss~o do jli'o,jecto n. 81, de HJO l, 
re::;taiJelecendo pam ·todos os elloitos o de
eéeto legi:>lativo n. 657, de 25 do novomu1•o 
de 1800; . 

:--z:\ discussão <lo projnct<• n. 121, de} 1!10 I, 
autoi·bmndo o Podet• Exücutivo n <tb!'it• ao 
Ministerio da .Just.iç<t o Negocias hterioL'eS o 
cl'edito de 100:000$, supplomental' ao 11. 14 
do art. 2° dtt lei n. 746, de 20 de dezembr•o 
ae 1000: .:. 

sa. diséussão do projccto n. 77, de 1901, 
relativo (t emenda offerccid<.t na 2" discussão 
elo projecto n. 2t7·1 de WOO, aut;orizando o 
Poder Executivo a a.brir ao Ministerio da, 
Gueri•a. o credito ospecial de 8:415$1300, íxtra 
pagamento dos vencimentos do tenentr~·coro
úel Innocencio SerzedeUo Corrêa, revertido 
ao serviço do exercito c ele lontc dn, Escola 
Militar, por acto legi.:;lativo ; 

3u discussão d9 projccto n. G7, de 1901, 
<tUiiOl'izando o Poder Executivo a, alJrir ao 
Ministet•io da Guerra o cr·odito extr<Lordina
l'Í'l de 4:806$680, para cum·prir, a sentença. 
rlo Stt})remo Tl'ibunal Federal, que mandou 
pagar ao major· DernocritoJi'erreíra da Silva 
os vencimentos que deix~u de receber como 

lente, em disponibilidacle, d1L EscoléL Militar 
do Estado do Rio Grande do Sul; 

3a. discussão do projecto n. 217, de 1900/ 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito especial do 
11:760$, parlL pagamento de soldo ao vice
almirante Arthtn• Jaceguay, revertido ao 
quadt•o eífectivo da armada; 

la discussão do PI'ojecto n. ll A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito dn, quantia de 2:638$;045 ao Minis~ 
terio da Fazenda, pa.ra paga~mento de í'or~ 
r<tgens, agua e objectos de expediente for_.. 
necidos pela Companlíia das Aguas de Ma-· 
ceió e outros,' por conta do Ministerio da 
Guerra, durante os exercícios de 1894, 1896; 
1897 e 1898 ; · · ·. · · 

Ia discussão do projecto n. 62 A, de 1001, 
alterando a classe la, n. l, das ta1·ifas das 
Alfandegas; . 

Discussão unica do projecto n. 18 A, de , 
1901, relativo á emenda substitutiva do Se
nado, á proposição n. 18, do corrente annó, 
da Camara dos Deputados, que n.utoriza ó · 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Marinha o pl'edito necessario para pagamento. 
do pt·emio que compete ao professor substi- ·· 
túto da Escola Na.val c<tpitão-tenente Dr. 
Na.rciso do Prndo C<H'valho, peltt obra-
Lições de Balistiea ; -
, Discussão nnica do project'o n. 130, do. 
l901, 1olativo ;L omontla <lo Senu.do ao pro
,jccto n. l!J3, de 1809, qne autoriztt o Poder 
I•;xccut;ivo a reipJ;ogt'UL' no sorviç~o activo· 
du. arma.da, no posto efrectivo de capitão do 
frag:~ta, o classiftnaçuo no quadro especial 
do eorpo ducent;o, o c:t.lliVio do l't•:Lgattt gt·a-. 
duatlo Ft'anel.o;co Augu.-1to !lo Pt~ivu. Bueno 
Brandão; 

:3(~ discussão do projocto n. 2M, de 1900, 
n.ul;orizando o Govorno tt proroga.r o prazo 
c.Jilcctlidu á Societl;~do Montepio Gcrn.l llo 
l~couomia dos Servidores do Est;ttdo, p:tr<t in
Jomnizat• o Thcsonro Fecloral da. quantia, de-
que lhe e dcvodor:t, at<1 que- essa instituição. 
regularize sua situação, podendo mesmó rele~ 
V<tl-tt do pagamento da importancia em que 
ficou <~lcançad<t no anno rle 1899; . . · 

3t\ discnssii.o do pt•ojccto n;_, 2:n A, de 1900, 
elevando :t lô o nmner·o do ongonltoiros chc· 
t'es tln d.istrieto, na Dircctol'ia Gcr:tl elos To~ . 
1egt•aphos, no cxercicio de l 901; . 
. ;?"-discussãodo.pro.jecton. 43 A, de-1901, 
autorizan<.lo o Poder Executivo a a.brir ao_ 
Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores 
o credito extraordinario de 2:827$800, para 
pagamento tt D. Eugonüt Torreão Corrêa de . 
Araujo •. yiuva do juiz de direito, om dispo· · 
nibilida:de, bacharel Lindolplto I-Iishello Cor
rêa de At1anjo; . 

1"' discussão do projecto n. ~lO,!, do 1803, 
autorizal\(io o Governo a applicar elU favo:r 
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. de D. Maria Adelaide Antunes de Ahreu e 
outra, parentas consanguineas de F r. S<.i:
turnino de Santa Clara Antunes de Abl'eu. 

, professor aposentado do Gymna.sio Nacional: 
já fallécido, a disposição do art. 27, hypo
these 7a. do regulamento q_ue bab·ou com: o 
decreto n. 842 A, de 31 de outuhro de 1890; 

· 3a. discussão do projecto n. 103, de 1901, 
marcando os casos e a fôrma da revisão das 

· condemnações; 
2a discussão do projecto n. 133, de 1901, 

·~ autorizando o Pode1· Executivo a abrir ao 
. Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 

o credito de 6:850$, supplemontar à verba 
_ ga. do art. 2°, da lei n. 746, de 29 dé dezem-

bro de 1900; . . · 
· I a. discussão do projecto. n . -72, de 1901, 

declarando que gozarão da franquia postal a 
_correspondencia. e as «revistas>> dos Insti
. tutos Historicos c Geographicos do Brazil, 
do Pará, C'cará, B.~hia, S. Paulo, Paraná e 
Santa Catharina e dos Institutos Archeolo

. gicos de Alagoas e Pernambuco; 
2a. discussão do projecto n. 88, de 1900, 

declarando qrie, ao tenente-coronel graduado 
.... reformado do exercito Antonio Galdino Tra
, .>~ . vassos Alve(3, competem as quotas de official 
> : .. s'Q.periür desde a d;üa do decreto que u i·e-· 
}>· • formou· 
i~ é. ~ . 2° dis~ussão do projecto n. 86, de 190 l, a.u~ 
<: -· torizando 'o Poder Executivo <.t releva!' á 
L • ·viuva e herdeiros d,o fina.do majoe Benedicto 
·· Ribeiro Dutra, <t divida por elle contra.hida 

com o cofre da. B1•igada Policial dn Capital 
Federal, na import(l,ncia de 1: 197$324. . 

~ --

Levanta-se a s·essão (ts p ho1;as da noite. 

73[1, SESSÃO El\I 13 J>J~ AGOSSO ])g 1001 

p,·csirlencía dos S1·.~. Va :r de Mello (1'1·esi
. dente), Satyro Dias (2° Vice-P1·csidente), 

Vaz: de Jlfello (P1·esidente) e Carlo.~ de J.Vo· 
·vaes {1° Secl·el(l1'ÍO) · 

Ao meio·dia procedc-so á. chamad.'~ a qno 
:' re::;pondem o;:1 St•s. Va.z do ?licllo, Citrlos dn 

Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Arthnr Lemos, Serzedello 

. Corrêa, Christia.no Cruz, Gl.mrlollm Moul'iio', 
· Anizio de Abreu, Raymundo Arthur, . No·. 
gueira Accioly, . Frederico Borges, Sergio 
Saboya, Gonçalo Souto. Ta vares de Lyra, 
Pereira Reis, Lima l"ilho, Camillo de Hol~ 
landa, Ermirio ·Coutinho, I.3ricio Filho, Cor· 
nelio da Fonseca, .Julio de Mello, Pe1lro 
P9rnambuco, Affonso Costa, Epaminond<.ts 

. · Gracindo, A.ra.ujo Góe.~·, Al'.t'oxnllas Ga.Jviio, 

Rodrigues Doria, Scabt•a, Augusto Frauça; 
Eugenio Tourinho, Satyro Dias, Alves Bar- , 
bJsa, :.A.d;llbJrto Guimn.rães, · Galdino Loreto, ; 
Het·edia de Si. Celso <los Reis, Henrique La
gdon, Raul B:trrozo, Nilo Peçanh::t, . Silva 
Castro, Perdt·n. Li.ma, Aureliilno dos Sant':Js, 
Ma.rtin; Teixoira, Oliveira r'igueiredo, Joa
quim Br·eves, T!1eophilo Ottoni, ·· Ildcf0ns') 
Alvim, Penido Filho, Bueno de Paiva, AL
ft•edo Pinto, Carneit•J de Rezende, Leonel 
Filho, Landulph') ele :Magalhães, Carlos 
Ottuni, Nogue~ra .Junior, Lindolpho Caetan0, 
Eduardo Pimon.tei. Olegario Maciel, Rodolpho 
Paixão, Padua Rezendo, GustD.vo GoJoy, 
Fernando Prestes. Domin~ues de Castro, 
Dino Bueno, ·costa Junior, Edmundo üa .. Fon..: 
seca, Luiz Piza, Cajado. Azevedo Marques. 
Teixeira Brandão, Ovidio A b:·ánte.;, C;wlo.3 
Cavalcanti, Paula Ramof:, Fran~isco Toleil
tino, Març:~l Escob:1r, . $oa.ro; (lo.3 Santos, 
Francisco Alencastro, Vespa.sbno d.c Albtt· 
querq_ue e Diogo Fortuna . 

Abre-se a sessão. 
E' lida c sem •debat-:1 approvada <~ a.cta. d::t · 

sessão antecerlcnte. 

O Sr. Lhnn Fill1o- Peço a. pn.b- · 
vra: para uma explicação pe.~s)al. 

O Sr. Presidente-Tom a palaHa 
o nobre Deputa.do. 

O ih•. Lima I.,llho {lJal'a · nma c.v
pl~caçtío pessoat)-St·. P !'csiden te, on preciso 
respondet• ao nobre D3pntado o St•. Dr. Trin
thtde. que hontmn pm• incommodo da saude 
foi obt•igJ.do <t intm•rompm· o s~m lliscm·so. 
Preciso responder em visti~ elas accu.;açiio:; 
gl'<\;Ves feitas por S. J·~x., em vista tlo com
promisso l'ol•mal toma.do pot'· mim, nii.o s,·, pn
l'U.tl; ·'. aq uello Deputado como pm•ttn te a 
bancadtt de Pornambuco. 

Sou, poi,, obrigado a s•\t.isrttzor o.~r.n com
pt•omisw, pwtt o t.jliC me J'CStH'Yo logo que-o 
Sr.adesombargador Trindade conellht o seu 
tliSCUI'SO."' 

N(to sahcndo quanJo o seu estatlo do saudo 
o pet·mit!;ir:.i. lhzol', desüc j:í. ficam peevenidos 
aquellcs a qnctn tnnllo do d.ar uma resposta, 
dnstrt deolat•a.çfi.o qnc ora faço, de qn:- nã.o 
deixarei sem resposta a :-; .alleg-açuns l'tl itn.~ o 
pa,ra as quaes ·t.omci o compromis3o · formal 
da defesa do Sr. ex-Ministro da Justi<.,:a., d:J, 
nossa p:•opria . tlet'eztt, · e tdê. do Sr. Presi-. 
den ~e da Repu blica. - · 

Bra ~stn. a der:lara.ção que tinha a fttZCl'·· 

PRIME[RA PARTE DA ORDEM IJO DIA 

E' ttnminciadU. a continmtção da discnss[o 
unica da emenrl<.!:_ do Senado ao pro,jecto . 
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n. 15 A- e 15 B; tlcsiic anno, qup fixa. tl força 
nav;ü}xn·~ o exer.cicío do 1002. 

El'<L o que tinlt<L a, dir.Cl'. (Jlfuitu úon; muito 
bc.m.) 

Comparecem mais os Sr:L Ut·bano S<tn!.os, 
O St". t:.resident.e - Tem a p.da- Ca.rlos .Marccllino. Mbuq_ucrqnc Serejo, G<~- · 

vra o St:... Gi~ltlirio Lorcto. · bricl Salgado, Antonio I3ash!, Indio 1lo 
13rnil, Luiz Domingues, José Euzebio, .João 

O Sr . . Galdjno Loret:o vem con- Ga.yoso, Thomaz Accioly, Virgilio Brigido, 
cluir as observa~~ões q_ue tinha a fazer sohre Joio Lopes, Francisco Sá, Celso de Sou~af 
este in·ojccto. Diz que sendo a mnrinha mer- Teixeira de S<i,, Foreira <le Lyra, :rvialaqmas 
cante a fonte de onde .devia sahir o pessoal Gonçalves, Moreira A.lves, Esmeraldino Ban
njeessario ])ara. a ma,rinha de guerra, pen- deira,. .Josú Dttal'te, Rnymurglo de i'vtiranda, . 
sou~~e em desenvolv~r aquella, dando-lhe o Sylvio Romeru; Fansí;o Cardoso, Castro Re
privilegio da navegação inter-estadual. bello, Neiva, Miltop, To13ta, Manoel Caetano. 

- O resultado fvi negativo. Vergne de Abreu. Paula Guimarães. Au-
No rcgimen da ·uvrc cabotagem, o Governo austo de Freitas, Rodl'igues Lima·, Tolentino 

<LllXiliava a navegação naçionall)OI' meio de dr;s _Santo:::, ·· Para.nhos ·Monteneg1•o, José 
subvenções. Agora, não póde, nem deve Mon.jardim. José Marcellino, Irlneu . Ma
fazel-o, porque seria institttir o regimen de cha.do. Neliwn de Vasconcellos, Oscar Go
pre.fercncia de certas companhia.s nacionaes dov, Augusto de Vasconcellos, An!;onino Fia.-· 
sohre·out!'as. lho, Alves de Bl'ito, Francisco Veiga, Gast,ão 

Enti'CO'tte':.ws seus proprios recm•sos, di.mi~ da cunlta, .roi:i.o Luiz, :Montcil'O _da. Silveira, · 
nuinu:J "'cada vez mais a nossa act.ivida1le Adalberiio Fel'l'az:; :Mayrink, 1\'Ianoel Ful
commE)rcial, não possuindo o paiz a industt'ia rrencio, Bneno· de Andt•n.d::t. Adolph0 Gordo, 
do c.:trvão o do ferro, riquezas naturacs em lrat1jo Cin 1;ra, B::medict·) do Souza, Lindol
cple <.tliü.s abunda., c nem tendo a selvicultu~·a, pho Set•t·a.. Manoel At ves, Alencar Guima:-
n nosmmarinha mercante está em ve1·dadcu·o eãe::;, Lamenhn. Lins,. B<trbosa Lima. Angelo 
estado de decadencia e ruína c sem ospc- Pinheil'o, Geemano I-Iasslochct·, Victorino 
l'anças de erguer-se. Monteil'o, Rivadavia Col'l'ôtt, Alft•odo Va~ 

Fechada assim a fonte natural onde se t•ella c Campos'Ca.l·ticl'. 
<leverià prover de pessoa~ a no:>::l11 marinrta Deixam de compar~cel' çom caustt pn.rt.ici
de guerm, pat•ecia. que se dc-ves~e trat<~:t' p:ida os Srs .. : .José Boitcux, SiL Peixoto, Pe~ 
com e<Leinho as escola::; de í1llrendtzes marl-- deo Cllermont, Rodriguc.> Fcmandcs, Soare~:~ 
nhoiros. · Neiva, TL'indaue, Silva Mal'iz, Gomes tio 
, Assim tamhem não é. Nem so melhoram Mattos, I<::>tacio Coill'lbl'a, Elpidio Figuuit•eclo, · 
as que existem, noni se ~uida de abril' outras. Frand~co Sodrú, FcUx Gaspar, Mal'Co!ino 
Cuhla.-se, apenas, em inaugurar uma vexa- Mot.ll'a, Dionysio Corquoira, Sa.mpa1o Fcrt·a~. 
toei<~ matricula do pescadores. . _ S~i, l?roil'o, Mal'tinlto Campos, P.ot·oü·a 1los. 

Parece ao oradot• qne, mna vez f1 110 na.o Santos, Rangel Pestana., Estovil.o Lobo, Vi
JlOllen1os t?l' umtt grande n~a.rinlm de ;;nerra, rinto Mnscaronbas, Ncccsio Ta. varo,;;, Anto- · 
P?l: ncces~ulaú9 de ~conon:}.t<t, tt ~ned1da. <L.u- niu ~:\cari:ts, Silveira Urummon1l, Arlhut• 
xtlLar do commercw, da mdustl'm o d..t. la- Tort•o.~,-1\Jit•:tn<ltL Azovcdo, Vatois do Utt.Sti'O, 
votH'a seria o Llosonvolvimcnto clo8_ meios de P:tulino Carlos, .AU'1•mlo gltis, Xavic!L' de 
trt\nsporte terrestre· . . . Almoitln, X;Lvior elo Vitlle, Fra.nciseo i\fow•a, 

Devo, porúm, pn.ra lSSO lmvor un1 phn_:J. Pinto dn, n.oclH.t o Ca.siliano do Nasdmc11~o. 
unHormidadc do- pons:.tme~to o é, o quo n:ta ~ smn causa os St•s.: Cunh:t ivlm·tins, .Joa.-
cxg\~{a.terial existente peccisa estar con )Ütn- quim Pü·es, Augusto Severo, Eloy ele Sou~u., 
temente _ em movimento, não só Jlar<~ scl' .João Vieira, .Toviniano tle Carvalho, Etlmwdo 
conservmlo, como para hahilita~:{i:.:> do pes~ Ramos, Pinheiro Junior, Burros 1<-r.a,nco Ju-

. nioi' Dcoclc:dano de Souza, Lourenço Ht~P-
soal. - · . · tíst<.~ Custodio Coelho, Julio Santos, .José Bo-

Hojo, o rmiz flUO dos3.}oL a snpe,1mt\CU1, I1l' .Pac'l· o 1\Ionté'iro de Barros, ESI)Cl'Ídiao, l•'gan-' . tt•at<t de crca.r ou de _ücscnvolvor a sua uttt· 1• , 

eisco .Sallcs, La,n1ounier G?Joi'redo, _ Hónriqt~o 
r.inha.llc guerra:, . -· Saltos Lamartinc, MoreH'tt tht Stlv<t, ·Oh-

O Ja.pã.o,quejü, est;~_ no numm·o.dttsnttl;oos vcit·tt' Bl'i.Wil ·. Joaquim Alvaro, Cincinato -
civiliza.das, 1lcscnvolvc i.~ s.ua marmha. . BI'a . .\ta.,. Hei~.11~ncU"ildo <lu_' :rvloraos, Juão Can-A Allema.nlm, c1ne possum um elos m;.norcs ~ v 

c rnelhoro.3 cxm•citos·d:J muntlo,~esüL ct'Cttn!.lo diçlo e Aurclitmo Barbostt. 
rcspcitavol força navttL~ · . • , . ' . 

A It·:t.litt não so closcuida da. smt csquatlm. - O 8r. Presidente - Cont111uu,~ a 
Faz ~otos 'para que o Brazil, seguindo o disc.ussão ilnic~ üa on~enda do. 8~n<ttlo <to~ 

exemplo <lesst1S lH\ÇÕO~. <tugmento o ~ou poder }ll'O,JCCtos ns. l;l A o 1:;> B, do.:.t~ ~mno, q_uc 
ft·~val. . r fixam n. forc;a. naval panto t'xet·ctclo de 1V02. 

WL W 
C<ut;f\t'» V, IV , --------~-- --- · -· -- ·- · 
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O Sr. Get•Dlali.o Ha!!!;slochc:t• 
-Peco a palavra par;:~, uma OXlJlicu.ção pes
soal .. 

mámos, ser· o alvo dírectcr e i mmecliato diL 
cam11a.nha da calumni::L, da insidía, tentando
se salpicar-nos coin o lodo do enxurro que 
estü. encaminha.do para todos aquelles c1ue 

O Sr. President.e -Tem a pa- teem hoje co-participação õu responsabilidade 
la-vra_ o nobre -d~putado. nos destinos da Republica. -

E mais do que isto, Sr. Presidente! CÓm-
0 Sr. Gern1.ano I--Iassloeher prehendeeam, desde logo, q_ue não era pee-

{ para urna eo;plicaçCío pessoal )-SI'. Prcsi- ciso dividir a. acção ... 
dente, o illnstrado representante da Bahia, · 
() Exm • Se • Dr. Paula Guima'l'ães, cujo 0 SR. BRICIO- FILHO- V. Ex.; -qmLndo 
nome profiro com a devida venia, em _apa.rte fallou em uma oppO'Sição q_ue L.~z um tr.a
ac~ não menos illustrado sr. Bricio Filho, balho de sapa, referiu-se ti. at · itude da bah
representante de Pernambuco, proferiu cada 11ernambt1canu..? 

_ hontem uma phrase cujo alcance todos pós O SR. GERMANO HÀssLocnER-Começo ele-
. comprehendemos e bem avaliamos. clarando estar certo de ·que VV. EEx. sã.o 

S; ix. dizia que, na hora. p1'esente, não incapazes do atn.ca1• a probidade do chcfo da. 
póde haver posto de mais sacrificio, tle mais Na.ç~ão. 
heroismo, do que aquelle que occU})am os o SR. BRtcro FtLHo- Pc<;o ,~ V. Ex. que 

: que se collocaram a.o lado do Governo, na responda d. minh<t peL'gunt<t. 
quadra que estamos a.tra.vess:mclo, dando-
lhe todo o apoio neccssario partt que elle O Sn.. Gm=t~IA.No 1-IASsLocnEn.- E-;ton . me 
realize os seus altos _ de~stinos, que são os referindo a esses que at<tca.m a honestidade 
-da. Patria. do Governo da Republica; a_li!sses que attt· · 

Bêm· dep1•essa coube a nós sentil• toda. a ·cama honestidade dos 1üembros d<t maioria. 
verdade.:cdeste conceito, que -não pôde ser Penso que VV. EEx. não fazem parte deste 
adúltei·ádo pela paixão dos que querem Vel', grupo ? . -_ ' -
;na: expressão - posto de sacriticios ·que oc- o Sn.. Bmcio ~r_Luo-De modo algum. 
cupa.mos-uma vio1encia feita, porveutu,.ra, 

, ás nossas consciencias. - O Srt. G1m11IANO HAssLocmm- Mas, clizin. 
Não ; si julgamos um posto de S<WI'ificio ou, não se guiz dispersão de esforços nessa 

collocarmo-nos dedicada.mente ao lado do -camp<mlm vàdad.oiramonte misemvel c 
- d R bJ. b então a.lvejou-sc desrlo logl} :L ca.bcça. do 

Governo a. epu lCth é por'(!Ue sa. emos os representante i'io-grandensc, do illustt·o Se-
Jlrecalços que nos· custa o cumprimento nador o Sr. Pinheit·o 1\-Iaclntrlo, M!Uello cujéL 
deste dever, é porque <Lvaliamos, }H'evemos honestidade ó tão vm;i,<t, tfío uhmdu •.• 
a immnndicio que póde _ser atirada, contra. (Anoi(t.dos.) ~ 
11ós por aquelles que tentam, atrttvés das :~:· 
:paixões solta.s, ana.rchizar a sociedade, arras-- O Slt.' Bmcw FILHO-Muito hem ! 

-tar as multidões para -as al'ruaças, que o sn,. GBRliiANo HASSLOOIIER··- ••• quo tt 
sempre com}n·omettem :1 ü·anquill~dade da. smt sombr1t todos nós Jtos abt•igamos, 

·Nação , ( Apoiad()s ; muito be-m.) _ - ~ 
Conscio do q uc 0 nosso dever e os te, col'· A smt vida poli tictt póde StH' !L todo o mo-

remos pa.rtt o f>osto de sact'iticio, corremos monto discutida ;t luz do sol nu~is radianto 
a soccorrm• 0 Governo, }lorque dest'm•te (apoiados); jamais so ha do oneonti'U.L' uma 
soccorremos <.t H.Ollllhlica. (apoiwlos, mttil-o lt1.lh<.1., uma suspeita, um at't':tnhfi.o siquot• 011 
_bem), pois vemos confundidos, idcntiiic:.ulos mesmo quo thrcsso proceclido de modo a 
ambos. (1\l~-~ito bem). _ fm·il• o mais simples escrupulo. 
. Não tardou da.hi que~" O})posiç~ão, qtre -vi \'C Nõ.o, a pcL'sona.lidade desse homem que, 
fazendo 8eu-trabalho de sa.pa, ' não contra a.cim<t de tudo, tem sabido collomu' os inte· 
~m homem,inattingi:vel pela smdtonestidade, re,sse.~ de sua Patria., seni que nuncp. PO\'C· 
llelo seu passado e pela pureza. (le· smts jasso de sim ~tc~~ão ambições quo ello .nunca. 
-crenças, com uma historia qn'e é ·uma. pa.- alimentou, sem que olle viesse atravess<.tr 
. gina, de civismo republicano, nã.o · contra. o dcante dos destinos d<t Pateia os seus senti-
illus~~·e Preside4te da Republic'a (apoiados, mentos pessoaes ou tts suas· paixões póliticas 
m:uit0 bem) ma,s contl'<t as instituições (muito ou wesmo o nome daquelle pelo qualelle se 
bem), trabalho pron:wvido por uma opposição b_ate . m,'l.is a1·dentemente na v.ida; politic<t, 
sem norte, q_ue não tem um -ohjectivo tra- aquelle que pa.r;.t elle e pâm nós , constitue 
c;a.do, si.não o derrubar tudo, ptu·a depois en.:. o nosso cuidado, tL pt·eoccupação do no.::;so 
tregal-o <í. lei· ·do acaso~ (A_poiados ; 1;mito patriotismo, o nosso bene_I;Uel'Üo · . chefe, 
bem.) aquelJe que se tornem um ido lo pela sua su-

Coube-nos bem ·-tlepres:m., pélo posto que perioridade .mora.l e inliellectmtl, o 81'. Julio 
i;l.ssumimos, pela. posição definida que to- de Castilho~. (1llu~o liem.) _ , · 
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Sr. Presidente, nós temo~ plen;_t e intch•;_t 
coí1sciencia da -conducta q_ue assumimos. Nã::> 
estamos aqui peesos por intcrasse de rnomen~ 
to; não esta,mos- aqui enqlenhad.os pelo que 
l)OS3a aATectar a, sorte do R-io Gran{le do Sul, 
singulal'mente, oti a. sorte dos representantes 
desse Estado, dependentes dos favores do 
Governo. 
_ Nós estu.mo3 aqui com a nossa consciencia. 
intQira, c ~rtos . do procedimento que temo's, 
convencidos de· que estanios a.o lado da Re· 
publica (apoiados) certos ainda de que e3tão 
acimê\ das injurias c calumnia.s da-campanha 
da demoliçã.o, o J homens· a. q_ uem a. N<tção 
Bt'azileira confiou os seus destinos e certos 
ta.rnhcm (leque o lUustre ~Presidente daRe
lmhlica é a encarn<wão do patriotismo, da 
ltonril c ch dignid;.tde (apoiarlos)o quo por
tantiO clle ha:'do, atr<wés d•) onxm•ro, atrc_t
vés d<~S miseria.s e das infa;mia.s que lhe a.ti
l;<.un, pa.s:;:w illilndo o i na.ttingivct, sempeo 
put·o o scmpt·c grantlc, impondo-se às con
scioííci_as c1ue não ~üo vioh.mtttdas })Cla.s p;ü
xõe::;, ti.s conscicndas q_nc. n~l.o ~e deixa.m a,r
ra'3tal• pJlo odio c pela miscria. 

As.-;im, o ata.qnc <i. ropre::;cntaçã.o rio-gran
dense na pessoa do seu iUustre chere a 
llncm nós sempre veneramos, $Cl'â inutil. 
E' preciso uJntla que so tliga, que não se íazem 
:wntimonlios ;wt.itlcitLos, não se póde maili
rost.:w at'LlOL' pnt• •ttllülluquc nã.o m•dc dentl'o 
tlu pcif.o, nàu ~o ruitlc rc vm·cncim• nq ulllo 
lJIIo nii.u ü t·cvQI'BileÍiLVlll c e_;:f;inmvol. 

l':wtt •~tlll::lll.g'l'ILI'IIllll':l a•1 Scn:\llt>t• !Jinlwii'O 
~hu!hado cl'!,;n· :t.l'llol' o c:;s:L Youm·;u:rí.u, é pw
cis .. t quo ullo I.CJnllll. eonsoguitlo oxnl'f'IJI' em 
J)IJ;o; . .;o o~..;piJ'ii,o IIJIHL :L~nOIHIOIIt•i:L l,iio gt•antJO 
tplll :-;uj:i. foit.;~ tlt~ lllllit~~ honuc~t.id;u\e, 1lo 
JIIIJiJ,a LtJ•nhi;Jadl' o do lllltUitL di:o:;J;iucv;i.o. 

ti :-\Jt. X1r.o l·'J·:t',\:";11.\.- 8s.;a :Lscondoneia 
ullo l.lliU sob1;u o ti u•n.~ l.lallt:tttla.-; da Cttmara. 

leva.nta.r uma a:ccusa.~~ã.o de~t<t natul'eza, e 
at'~ hoje nem Julio de C<v:;tilhos nem Pinl1eit'o 
Macltad') jutga.ra.m-sc feridos pal'a descer <.t 
umtt def0sn. contl'<.t taes accusa.r:ões. 

Ma.'3, -a situação hoje é daqtÍ.elli.LS que re
clamam da nossa parte a maior somma. de 
Mt'agem, audacià precisa. para nos definir-
mos. · 

Temos bastante serenidade p:1ra enfrentttr
com tudo, podendo ser discutldo o nosso pas~ 
sado .político, a1ialysadu. n. vida publica da _ 
bancada, pois sempre ella. ha. de sahit vi-. 
ctoriosa. nestas campanhas pequeninas. 
_ Cumprimos o nosso devo : nã.<J negamos ao 
Governo da Repuhlíctt tocla a _nossa dedica
ção, todo o nosso a.poiõ pa.triotico e, si a tlmto 
for preciso, tüé o sacriíido da nossa vida. ellc 
tm';i.,-porquc cllc é tt Rcpublica. 

Não nos illuilamos : 110 momento actnal 
não se act'Cllite possivct navoga.t· entre duas 
aguas é que a.mu.nhii. ha.j;_L Stdvaçã.ó para 
q ucm quct· q uc sc.~ji.t. . · 

Não ; não aclmiL~amos es::;a. l1ypoi,h03e ; on 
nós lu.wemos de voncm· c sullocaremos t\ 
anaechia, ou sci·emo·s vencidos c vlcthrias 
des~a ana.rclli<.t e por iB':io, na luta cuja hora 
soou devemos empenhar até a nosst1 propria 
vida.. . 

Em nome da lJn.ncada rio-gmnden:;c cu le
vantei este protcst"o c invoco mais um<~ vez 
o nome ele Pinhoil1o Mu.0Jmtlo; a vast;uomhra. 
suh <t qna.t nôs 1orLttlocelno:s w-: nossa.s ospc
l'í111Çla::! no momento de tlos<tlenLn; imlivhhm~ 
lilbdo que· é lntt'<L nós um estimulo u um 
LmsillamoJltt) o quo no3 thi. C'Jlll o seu oxem· 
plo a COl'<tgClll pl'CCiSa pl~l'i\ rlel'ent.ICl'lllOS a 
H,upublica, pt•cp<tl'ttdos p;_u·a 1;och~s as luta.s, 
pttl'<t !.odos os :;acri tidos. ( Lllttilo IJcm, nwito 
0/JIIt, 0 Vl'ltd/JI' iJ Cltlit]JI'intC/llado), 

11 l'\ll. 1 Hm.~u;.;o \IA~sl.ocm:Jt- Nó::. ni:~o 1;e
liiOIJlO~ 11111' li.it'llli~ :~lgumn él. c:unpiu~h<~, pols 
;:;ú oiJodecOillO$ ao:; lllllHllBOS do pat;nolaslll:J•C 
JllL nos:-Jn, eonclueta sô vomo.; a. ltepllbl.iea,por-
suniHea.t.liL n·.• :;cu g(IVet'IW. PoucJ itlli)ot•t;Ll'ÜL 

·a esses ijlio nosaggrldcm qtWlJós tiFes:sonws 
. oü ni:io prestigio indivilhml ou coUecttvo, ::;L 

O !!;a•. I:J>••esid~nte ·- Continua a 
diSCUS:iàO unic·•, tht OIUCild<~ do :)OIHtdO i.tO::I 
p!.'ojoctos nl'l.- l5 A c 15 B (lo 190!, que ti1m a. 
['l)rça. n;wal par;t o cxc~cicio tlc 1\JO~. 

O Sa·. P•~esidente-Tem a pahW1'a. 

· nfl.oadviessem dtthi vn.ntttgcn:'l p:tm· .o íim 
tlllC clles. tecm em visttL. -· 

Destnd·J.' o V<tLo 1.· morttl -dos ltomens quo 
sustentam o Goverúo, _ C)nfunuil-os nos8ct 
campanllq, em (ttte se joga eom os. mais 

· vehemen:t.es apodos porc1~1e lutam con.t t•.t ;,t 
anarchia e a reacçào monarcbica., é uma 

o SI'. Bdcio Fillto. 
O SR. BRICIO l<'lLIIo-Sr; Presidente, dec 

Sistoda, p<_tlavra. 

O s-~ .. ~ Pt•eside-nte - S.i não ha. 
quem peçá <~ palttvrct v(ni Cncbl'l'ttr~b (Uscussão · 
(Pausa.) · 

0 SR. ALVES BARDOSA-Pcço l:t pttl<:tVl'a.-

0 Sa•. P1~esidente-Tem tt p;_tlavca.-
o :1t•. Alvos Bt~rbosa.. 

. tactica c dnlli, u. tentativa. de tlc.matural' o 
lll'oposito do · tae$ homens, lle desconsidc
r<tl-os para. !U.zct·-~c crel'.JlUO a Repubtic:t se 
esJoi'a em pa.totoil•os! nego~iu.ntefi, tt'atiettl~
tei;. Nós r.apellimos lStO, nno porque pt•eeL- o s.--. Alves Bau•bo&a- Sr-. Pre• 
sem os de defesa.. Xã.u h a. si:turLçào mtü~ diat- sidon to, s·jmon te para cumprir um rigoroso 
cil p:tl'\t u~U homem publico do q~te _ te1.' do dever é qno VOOho, poht sognndu. YCZ, á tri• 
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lmna fallar sobre a emenda que está om dis- disso, eu me felicito por ver os interesses da 
cussão e, sô assim, Sr. Presidente , ou me armada n:>.ciona.l encarados com tanta ele
animaria a abusar da, bencvolencia, da Ca- vação e patriDtismo, justamente quando a 
mara. marinha de guert·a precisa que os pàderes 

Sobre oste assumpto, que já po~· muitos competentes da Nação a tir(}m do estado tlc 
dias e'3tá occupando a attenção da Casa, tive abatimento em quo, infelizmente, clla se 
occasiao de pronunciar-me como relator do acha. 
projecto de fixação da. força na va.l, q~te _teve Discutindo anteriormente a emenda, co1Uo 
o assentimento unanune da Comm1s.;ao re- seu reh:ttor, pre:mmo, Sr. PresiJente, ter le
spectiva e tbi, tambem unanimemente, ap- vado ao espírito da Camara a convicção do 

·provado por esta Camara. · · asserto com que 'Procedeu a su::t Commissãb, · 
Sr:" Presidente, o projecto de fixação das não acceitando a idéa do Senado; · :ficando de

forças de m~r passou aqui, permir.ta-me a monstrado que a proposta do Governo, na
. Camara · ~izel-o, qua~i despercebi~amente; quella parte, traz a conscqucncia incvitavel 

. apenas o rllustre repres-:nt.a.nte ~o Rw Grand~ da suspensio das ma.triculas na Escola Naval, 
'do. Sul, o Sr. Barbo~a. L~ma. , v.em .. ~umb .. t·.a.r a. I o. qu~ e_s;a susp~r;,são d<Lloga.r á preteeição 
Camat'a a co~vemenc1a de, sobre aquelle de d1re1to.J n.dqmw:Jos-. · 
assm~1p~o. <!-br1r-se a.mplo c~ebate,. P~Is qu~ Demonstrei ainda, Se. Pl'Csidcnt r. ; que, 
~lle se I elacwna ?.?m. os matsr· unp~r t~n tes 1 smn I'e.corl'cl' r. uma medida tão radical e 
Intere_ss~s da mar,m~lu. de guer ~ _naci~nal. I vexatoria, o Governo conseguiria, o sen flesi-
. Tod:t~Ia, Sr: P1 esiden~c, 0 ~IOJecto pa~~ou I deratum, que é o de ützer com (1ue a. Escola 

sllenc10~SO,_e, se~d? ac~eit~_, es::~a approva,ao, 1 Naval não continue adat' um numero tal de 
emb?ra nao e::;cl~recida '~lu~ d? ?e?ate, é, . guardas-marinha:~ alumnos que venha a tor

. por ISSO mesmo, amda mais ~Igmficativa d~ 1m1· demasiadamente lenta a 'Promoção ao 
pl~n~ confia~ça da Ca~nara para com a Com posto de 2° tenente; dantlo isso loga.I' ao des-

. m1ssao au tOI a do pro.recto. . · d . . t . , · , d 
Enviado o projecto ao Senado, entendeu a~u:l?-o os.que aponlts cnce 1).111 a carreua a 

osto, do accot'do com a Commissão raspe- marmha. _ . 
ctiva, alterar a lll'oposiçã.o da Camu.ra, no Ou»o, P_?l'~anto, Sr: Prcs1dcnto, e!n nome 
intuitõ do rostttbolecor a pt'ÓJ>OStu. do Poder da Com!mssao .de Marmha e ºuerr<t, espemr 
Executivo, quo fôra pol' ella alterada, quanto 9.ue sera. ~1an~1da. a approvaça.o_ dada a?. pro
ao dispositi\·o do art. 1 o !::\ 2°; o quo foz rc- JOCto ortgmarw da Camara, nao acceltando 
tl'ocotlOl' o pl'oj.:!cto tlUO aindtt aqui so osttL ella a emenda do Senado. 
discutindo. ~~·. Presidcnto, quando foi submettitht <L 

St~. PL•osillouto, a .• entetH.ltt do Senado j;t não Cmnal'tt a emenda do Senado, limitei-me, 
· vein OIICotltt•;n• IL Uamat•tt nas mesmai:l con- vindo u. ostn. tl'ibuna., ao quo me pareceu 
dieõo.~ om llUO ante:-; so achava., por occasiã.o indispensavel dizer, afim do restringit• o 
llo.llto :iül' a}H'c~mnta1lo u projecto <J ue deu de bit te ao as::;umpto da mesma emenda; pa~ 
Jogtll' a Oi) ta. cotltl'oversia. Naquelli~ ópuca a recendo-me quo nfi.o compor-tava ello a. am
Camal'<t o.·a. como um vasto lago, cujus plitutlc necessa.I·üt a; üma disctlssão dos intc
agna.s GL'tlllllttillaa L'cflo.lt.ia.m nitidamente a resse.; geraes que mais se prendem ao plano 
iln:tgem tlu Govm•no, emiJOI'a, por vezes, il. de reor·ganização dn. nossa marinha dê guol'
ufl'usca~~om as scintilla~~üos do talen ~o e da ra. Os i ilustres Deputa<J,os quo succederu.m 
(lloqu('ncia. do illustrc rcp1•osot1tanto do Es- ao orador nesta tribuna não entenderam tlo 
tado do Sergipe, o Sr. Fausto Cardoso. mesmo modo e eu, por i~so, não tenho, Sr. 

Passo de leve, Sr. Presidente, sobre esta Presidente, sinão louvores para SS. EEx., 
cil'cumstancia, quando observo que nos ho-' que . aproveh~ram este ensejo para, com 
rizontos desta Camara ha nuvens de temp·es- muita. competencia, tratarem de medidas 

· tade; quando receio que· aquelle IJ1G3mo lago, conducentes á reot·ganização navp.l da Re·-
.. tão calmo o unido, :pode;·á transformar-se publi,~a. , -
em um oceano encapellado; e eu, que nos Não me será possível, porêri1, Sr. Pre.3i
mares procellosos da poliüca não passo de dente, acompanhar, .em todo o seu desenvol-
·Um marinheiro de primeira viagerri, con- vimento, os~mportantes discursos do.1 meus 
t'esso, Sr. Presidente, quo até tenho os meus illustr-es collegas ; porquánto isto· prolon: 
receios de enjoar. gai•ia a minha .domora nesta tribuna além 
· Sr. Presidente, quanc1o considero o desdo- do que devo, obedecendo ás prescripçõ,es rc
br.amento que a Camara tem dado á presente gimontae~ o ao tompo concedido pela pri
discussão, apenas p(wcobo nisso o legitimo in- meit·n. parte di\ ordem do dia do hojo. ··· 
teresse que nella felizmente despertoú a nossa Nã.o posso, po1•úm, Sr. Pl'esidente, dGixnr 
marinha de gue1•ra; nunca, porém, intuitos de de l'OferiP-mc, si bem quo ·ligoiramento, a. 
uma. protellação dos debates ou, porventura, algumas das considol'aç~õcs con &idas nos clis
Ulll recUl'$0 de opposiç'ão. A.o contrario I cttrl'.i08 dos illu::~tl'OS Deputados quo, ll'lt\i8\ 
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direc~amente, se pÍ·cndem á materia do de- rinhas de guerra, ou cpumdo forem ellas de~-
lJato. tinadn.g a fins Jnel'amente recreativos. 

0 Sa. PE11:EIRA LJJ\IA diL um aparte. 0 SR. AFFONSO COSTA dá um apai'te. 

0 SR. ALVES BARBOSA- Em prüneiPo lo- 0 SR. ALVES BARBOSA-Chegarei á in-
gal' occupon a. tribuna. o illusr.re represen- cpm::,i",itucionalidade, tal como V. Ex. a en
tante do Estado de Pernambuco o Sr. Affonso tenue e, sem mesmo esperar o projecto que 
Costa., e, do seu impodante ·discúrso, não requcd á. l\Iesa, vou satisfazer a V. Ex. 
pJsso deixat' de refel'ir-mo ao topico em V. Ex. uiz quB o pro,jecto é inconstitucio
qne, trat:mdo S. Ex. elo pro.jecto de lei desta· nal, porque não ab1•ange toda a população, 
Camara, estab::llecendo as bases para o sor- mas apenas applica o sorteio a uma parte 
teio mval, disse que semelhante medida é della, 
inconstitucional e altamente vexa';oria. 

Discutindo agora esse projecto, exponho- O SR. AFFONSO CoSTA-E'. uma restricção. 
me, talvez, Sr. Presidente, a vir fallar á O SR. ALvEs BARBOSA-Sr. P1•esidente, a 
Camara_sobre m1teriaj;í voncida; porquanto lei do sorteio naval não é uma lei de ex-

. o sorteio naval já J)Ol' aqui passou, e sinto cepçã.o, mas apenas um caso pm•t.icular da 
l'Ct.tlmente que as observaçõe.3 do illustre lei geral do sorteio militar, com a qual corre 
Deputado níi:o fossem opportunamente a.pre- pamltelamente e é um caso particular pela 
sent:Ldas nesta Casa.-, quando poderiam ellas propr.ia natureza do emprego a que se des
l-lOt' de granrlc in tm•essc para a clab n•ação tina o seu pessoal; pois que, l'ecorrendo o 
de uma medidtt tão importante para· .a nossa Estado li sua popttlação civil pam. a forma: 
marinha de guerra.. çlío das forças militares, deve, forço~amente, 

Sou, portanto, Sl'. Pri;sitlente, fvl'çado a. rllscri.minar os elementos des.:;a me.,,nna popu
referir-me a esse projecto-.. de "lei, que foi hwão, afi.m de melhor poder utiliza!-os, e, 
apresentado .peb Commissã0 de Mar,inha e neste casa, o sor&oio naval deve sa.hir da po
GuiJl•ra desta Cama.ra, o do qual fui rolator, pulação maritima, isto é, daquella que faz 
encarando-o soh os aspectos p3los quaes uso habitual de em.barcações. 
S. Ex., só agora, acgü o a.presonta: inconsti- . I~' na população mar•itima, Sr. Pt•esidonte, 
t~tcional c "'exc~,to1·io. principalmente na profissão da pesca, em 

IncJnstitucional, pJrque, Sr. Presidente~ que, habituando-se o indiviclno, desde a infan
Son levado, neste ponto, a invocal' a Consti- cia, a viver no mar,aclquire, além da robustez 
tuiçã.o, pal'<1 lembl'ar (L Camara o quo diz physica, que tão necessaria é ao marinheiro, 
ella sobre r>. fbrmação do pessoal desti- a1luella paciente energia moral qne consti-
nado (t marinha de guerra. tue o fnndo do sem caracter. 

Diz a Constit.uição no art. 87, § 4°:- Sot•teando a llOpulação maritima, a lei não 
Oo11 c 11'l'e1n pm·a o pessoal da A1·mada a Es- ox:er•co um vexame ; pelo c.Jntrario, procm•a 
cola Naval, as de Aprendizes JJfarinhei?·os c a exocntar• o pt•ocoit.o constitucional do serviço 
mcwinha mercan/.e, mediante so1·teio. militar oln•ign.im·io, regnltwizanclo a. situaçü.o 

Vejamos ago<'a .si o pt'o,jecto do sot•tcio na.- do eontt•ibtlinto de modo a attennar o im-
val afus ';(}-se da tlwao constituciónaL posto de :·m.ngue· com as gm·antias o va.ntu.-

V. Ex .• St•. Prcsidonto, torli. a bondade de gonA quo a. lei concedo; ó isso o que se v•~ 
providencial' pMu. quo me Bejn. fornecido um llo projecto a qne tdludiu o illustro Dopu·. 
cxemplat• do pL'ojocto a. que me .estou refo- ta.do. 
rindo. 0 SR. AFFONSO CoSTA-E' uma lei de ex-Vou demonstt•ap .:to meu illul'ltro collega. 
que não existe a inconstitucionalidttdc que cepção. 
n.ponta e que, a ser real, cm•tu.mente ella O Sa. ALVES BARBOSA-Não é tal uma lei 
inutilizaria o projecto. de excopção, como ponsa o nobre Deputado; 

A Constituição ostalJelece r1ue a marinha é, q_uanllo muito, uma discr·iminn.ção da lei 
mercante conteibtlil'<i. }Xtra. a formação du. geral do sorteio para o· serviço militar ; é 
marinhtt d) guerra, mediante soeteio; mas o uma simples questão do adaptação da lei, 
flUO é a marinha merca.nte 1 Precisamos, em justamente pu;ra que o imposto de sarrgue 
primeiro loga.1>, definir es3a fonte do pes>oa.l venha a ser menos pesado ao cidadão. . 
d<t armada. Como dizer-se, Sr. Presidente, que a lei 
. Marinha me~·cante, Se. Presidente, não do sorteio naval é parcial, porqu.:> attinge 
póde deixar de ser considerado todo o empre- sómento uma parte de população, si, em
go que se faz de emha.rcaçõo3 de qualqu~Jr quanto a marinha de guerra colhe· o seu pe8· 
especio.tondo por ílbjectivo intllrosses de uma. ::;ottl na classe mais ap~a da população, ttue 
industria ou do commer-cio,isb é: quandrda.c.: é aquolla que exerce pc·ofissõe.;. i11aritimas, o 
emba.r.;açêic3 não CQI1S~it.ucrn um mei:J na.Yal exercito recorre, p:w,t o mtõ'smo fim, .:ts de· 
de cornh:üm•, qu..1 é a c::tt•ac!iel'istlca. das ma.- mais classes~ 
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. ·O SR. AFPONSO CnsTA-E o pl'ojecto uo corno recreio, não fazendo commcrcio algnm 
·· Sr. MinistJ•o de GncrTa, ni'i o c:{tn,lJelcce nma do seu tr:~balho ou dos JH'odnctos delle: 

cxcepc:ão? . O }H'ojecto consigna, ninda os c:t'WS de iscn-
Q SR. ALVES H.\RBOSA-:-Pot'cmquant•l não çã.o do servi(;o o finalmonto csbllolcce LVl 

.me posso rof,n•it' a csm pl'ojcct.o, que ainda vantagcn:'l concedidas aos quo. cstivc~í·em su-
11ã.o ::;c a.chn, orn di.;cns:;fi.o. V. Ex. disse que ,jeito .~ ao sorteio, ou que ·t.onhn.m concluído o 
alei do sorteio mtv<:d é incon:>l.it.uciqnnJ, poe- tempo de scn·Yiço ohl'ig<\tOf'io, que, vel_o 
qnc sn't~.pp'ica, súmcnte a, Jtln:t pa.ete da. po- mesl'no }WJjceto. nii.o excedo do c_ineo <.mnos,. 
pulaç•ã.o, ou sustento que ti f~lla. tal comi.l s0ndü tro3 11a act.iYa o ·dotu na reSeJ'\'It. _ 
con;:;ta. 1lo projécto ík:'.b.l. Ca.nHW:i qne est.á no Eis,· Sl'. Pt·csül(:lmc•, o que (lo pl'ojccto, 
Senado, pcri'oitn.mento constituci0nal; <lt~- CJne ao . nol•rc Dcptdado pa,rcccn-inconstitn
veiido sm· eon,;idel'aua. co1nn um e:~. ;o p::~.eti- cion;•.l c . YCXti. ~Orio, e sobre o (ltHLl esta. Ca- · 
cu lar da lei gpral do sorteio mil Lar. 111<.11'<1 j:t se peonunciou, cábcndo rtg-om . an 

Si'. Presiden.tc,- é incont.cstavel a convc- outro r:\mo do Congresso Nrtciona.l complctat' 
niencia ~de ser e tregue ao Ministel'io da essa lei que é das mn.is importantes c urgcn: 
·Marinha o serviço da. orgJ,ni·zação do p0: soal .tcs pa.l'a. a, rcorgn.nizaç-ã.o· da m:ninh:t do 
desr.inad~} :is lotações do.l navios de gun :·l'a, guerl'a. nu.cLmn.l. · · 

· cujo pi•epa.1'0 dil'l:'ere radicttlmcnJ~e do que so No üisctü·so ·~que. a.lt-u!.lo do nohr.c Depu
cfaz pl'CCiSO pa:t':i as :fileit'::IS do CX:Cl'Cito,C dali i tado, çujas reJ'crcnci<LS honrosas agrn.•Jcç·o, 
resulta, a neces;';idade da. sevnraçüo dos 10oe- lJt<Lis romo um ac+.o de h')111lade o gentileza 
teios. ígnnlando-se,-todavin.,rts sua.seondiçõcs dn S. Ex. do qn(! de Pigor•osa jusLil;a pr~_l'a 
geea.es, qua.nto aos dil•cito8 c vantagens dos com o ot·•~Liol' .. • 
sorteados; mas, Sr. Pt•esidentc, it>-sc ao in· o Sn. lft~:'\RIQU8 LAODEN - Mnit') mr,re-
terior do paiz lmsc~~r o ciúadã.o q uc v i v c c idas. · 
d~,-~~v~u:•a .m~ }a induS~l~iap<ll:itor"il, pal':~ o SR. Ar,n:s R\HnósA- ... dis;.:.e quo não se 
oll1!,a.~oa scn.-vu:-no.m!ll.' em~ U~l~Jen;entu achava. d<1aeeoJ•doquant;:1 af!c,Jmpanhiasdc 
~s~~ a.n!'? c de .tfo d,JfJicJl :d.~~pi'"\?'W, ('. (1ue \ ;\prc.nllizr.; n1ayinhéiros, e que o Ol'a(lOl' 
:se1;~ Iea.l~nento a..Jsmdo c '\CX<ttou_~· . quq.ndo iVlinistl'o útt Mariuha. se li:r.ria dos 

. .. E 1stc, Sr .. P1•estdentc, (: o quenao se 11ra.· enida•lo dnstc aSSlP11pto ... 
ttca nas l1Htl'll1haS bem OJ'g::I.IH:t,lLílikJ, (jUI' , :1. 0· S, , .. , . C ., , . ~ · :- . · ·., ··eo' • 

exemplo da França, onde a in~:tituiçã.o do. · !t •• \I·FO!'\So 0:>1A-L11 IMO tl1ssc D .. ):sJm. 
sol'tnio naval j(t tem umn. cxistoncla.sccufar. O Sf{. ALVES lhr:.nos:A -Mais ou mono~:. 
tod<L~·limitam o sorteio p:.wa a.s.equipagens que nTto fne t.inlta. oeeupa.do do.vida.monte. c 
de suas esr1uadt't\.S (~ p1puhtç'ão m:trHima. ü estrL Hm:t <tssevet':Lr,·fio r111ll nno posi<o dei-

O Hlustl•n Deputado po1• Pernambuco disse X<\1' lle eomha:ttw, o o 1h1:o, I'OC:ttt'l'{IJ1do a.o 
ainda que o sorteio nu.Yo.l 01\\ prnjndieial :i 111011 rllla.lorio tlc nnt:io. · 

-· navegaçã·o mcn'Qan te, tJU:tmlo, pelo contt·ru·io, · O Sn. . .A FFo~so CoSTA-Eu 11ã.o dis:'le qnn 
. ellc conf;tttuc um:t os.::ol:L de.- il})erfoiçoa- v. Ex. se tinha descilidado; disse qt_ro v. Ex. 
_n]cnto do pos~ual mal'itimo; o lJasta. consi- tinha. lHOposto a diminHh;i'í.o- de algumas 
der,u· q nc, ·si a nHU'inhn. de guel'l'll. oceupa., escolas. 
·poJ' urn espaço d.e tempo relativamente po- O Sn.. AJ.vf:s DAÍWM~A-Entüo V. Ex, obr·i· 
queno, o marinheiL'O met•cantc, cllit o restitue 

, . á StiiL pt'ofissão ainda valido c c:crta:monte ga.-11'\B a. lel' o to pico (lo sêu clíseul'so :. 
« f.ionto est<.tr em desa.ccordo, neste 

mais habilitado c m:pet·ientfl pal'~L pl·osegnil' llonto. com ·o nohrü Deputa,do pela. Ba.hitt, 
nella. , . que em seu relatorio d::~ 1807, Inanifes-

Que o pl'Jjecto desta, CtunaJ'a, a que so tou-sc indUl'erante, etc. » 
. rcfel'iu o noiJI'C Deputado, não Li de nw<lo 

algum vcxatorio e antes }H'ocur<t ello · cs~:t
belecer umn. attenuaHtc dcs::t uiJrigatorie-

. dadc, imposta ldt~ Constitui(ã.o (~ marinha 
:mercante, p11ova-o a, simpleJ iéitu~a do seu 
n.i't~ ~0 , que cst<~bl\lcce. <;São úzscn'ptos no
múwes, i~to é, isentos do sorteio : os quo.(~ 
houverem completado a idade de. :~w annos; 
<ú que exeréerem as profissões de _ piloto, 
n}acllinistt\, foguista, mes~res ou con cm
mcs ~res ; os ~1i1pt•cg:1dos n:.~ pt·atica).:'em gc-

. ra.l ou loc·a.l ; ·os m·tifices, cncarrega.dcs de 
· · estaÇões meteorologicas ou de soccorro na vai. 

:p1mrolciros on atalaiadOi'OS ; finalmcn to os 
tJllO JH'atic:u·cm :t na v<'ga.r;ão ou ·a pe~c<~ 

0 SJt, 1\FFONSO COSTA-Foi ITI<il .apanhado, 
porque eu uão disse isto; · 

0 SR. ALYES J3.AlWOSA-Não p~·opuz sup
pr·cssão de escolas, e as qtlG supprimi · fui 

.para cla.t' execuÇão ao clf:-;posto em lcttlo · OI'~ 
·çamento. · . · · 

Sr. Pl'esidente, o c1uc cu disf':e no meu re-
l<t.torio foi: · i -

. « As escoLa~ de a prc:;ncl izcs, cr.ea.dn s no 
intuito de ~b:is;eccr~sc o corpo de m~u·l-
nh<'.il'OS lW.cionacs; .·.deixam lH'cs~n.tc- -
ruentc, multo . ít ucsejai~; pois que, 
aléin de reduzidas algumas a utn terço 
(los seus elf<:'ci;ivos, osti'io mHit:t:'l <lolla~, 
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des1wovicÜts áe 1'rie{o;i :P&.l':J, o ensino pro
ilssional o algní11as até loiigo !hfl vistas 
(los qno ns 1lirigmn. 

E' llm f'l'l'O a crear~ão do lll11<t escola 
f'm cada Esta,do m<trÚÚ11o, avolnl~mnclo
,<ie M"Ím u 1lospeza, sem i"!Oinpensa.ção ; 
nem qnarHo tto 1ittl118l'L~ dfl aprendizes, 
110m qurtnto ;ís habiíitti.~;íte"-" prnfiRidonr.w:~ 
dessns fntur·os marinheü'os.>> 

Eis o que en disse, SI'. Prrsidenl;r., porque 
a J'CQ·l,monte flS3a a êt8pir·a,ç:ão de eada Esta.do 
rnaJiítinio; tm• uma escolado aprcncliz<'s ma.
l~iniLOil'os, so eu oni;cthlo qno cónvem a dimi
nuição rlo SOLl numm•o, aftm de que BO or
ganizo mais conveniontemonto Of:íf:iri, fonte do 
pessoal da. nossa nuil•inha. . , . 

.1:), _não estamos, Sr. Prosídonto,- ·nos tem
pof! i'hts mí,os do linha; o nn.vio do gnOJ.'l'!1 
actual, com <1 ::3Sua g'rossí1 m·tilltaria, os seus 
canhões de tiro l'apido; met1•alhadora.s, tor
}Je1os o até morteiros, sendo este urmi!.~ 
múnto manobmdo tt vapor, a electricidade o 
a furça lrydraulica, qnasi -quo transCorrnou 
os gageíros de outr'om om ma.cllinístas 
(apoiados), e as nossas escolas estão propa
r:ondo m<trinlleü'os para, o pêLssado, mn vez 
do preparn.l-os para, u l)l'Osente e para o fu-
i.m'o. -

V<\ pois, o· nohrc Deputado c1uc o q~m 
t}esojo não (l a r~bolição da.s escolas de aprcn
dizo~. yue a Constituição, a.líü.s estn.boTeco, 
como uma. das procedoncin.s do pessoal d;L 
ma.rinlttt de gucrm ; mas sim n. snn adapta
r;ão ii$ oxigcnein.::~ dos a.ctu<tes navios de 
cornhn.t,o, 

Intm'l'ompo aqui as refel'encin.s ao impor
tanto discm·so do nohre Deputndo por Por
na.mbuco, }Xtm tomar na (lcvida. c'msidm•n.
~;,to o do nã.o menos illustre re}Jrcsent::mto do 
'Estado do Rio do Janeiro, o Sr. Pereira Lima, 
(llló ·t11nl;o mo distinguiu com bcnovolas 
l'n1'orcncin,s, quo agradeço a ~- .Ex. 

Ao encelia.r o dÕbatc lb omenda em dis
-cussão, Sr_. Presidente; levantei, apenas de 
passagem, a quostfw da ausencia de funda
:mento cotistitucional da proposta, que, 
a.nnual:rilonte, o Poder Executivo envia á 
Cama:rn. pal'i1 a fixação das forças de terra 
cmar.. . 

Neste· assumpto, 81'. Pr~sidentc; cu tc~o 
estar respigando em seara . alhei?-, dcv1do 
á minha incompetencia (neTo apow.clos), ou 
mesmoinfí'ingir o Regimento ·aa Casa; pois 
que a· questão da inconstitucionalidade de 
üm projecto cre lei já não é opportuna, tra
tando-se de uma emenda: é uma. questão de 
natureza preliíninar, que deve ser ventilada 
no começo da discussão. - -

Dos nobres Deputados que se referil•am a 
esta papte do meu diseurso, o il,lustl'C rcpl'O
scntante do Rio, cuja. compCitcncw. r~conhe,c;o, 
a.mrni.ou tine esta propo1$tn, do J~xo<mttvo 

era. constitucional e a tê nece::r~al'ia, com o 
que concordou o meu collega representante. 
•lo Estado do Para.nCt o muito distinct.o mem
lJl'() da Commissão ·de Marinha c Gucrl'a., o 
Se. Carlos Cav:Llcantí. 

Sr. P:residen~e, von rosumir os argu
mentos dos meus l1o1wados cotlegafl., pal'a 
nã,o alongai' esta discussão, concretizando-os 
mn mn simples dilmmna: On o Poclm> Ex
~cutivo, pl'opondo a. fixação das forças de 
terra e mar, exercita uma funcção constituM 
cional e a Oàm!1l'a, tem J'e espera1~ por essa.-. 
proposta, como sempre espo1'n., •. 

0 Sn.. PEREIRA LI11fA-Espcra pol'ClUO quer. 
0 SR. AJ,YES BARBOSA-V. Ex. me fol'nece 

:), s·eg11nda parte do dilcmma-... ou a Oamara 
pódo dispensar . a proposta, como . V. Ex .. 
·tttlirma, e neste caso o Poclor Execut1vo não 
exerce um<L attribniç:ã.o constitucionn,l. 

0 SR. PEREIRA LTMA-0 clílemma. f>. falsa •. 
, 0 SR. CELSO DE SOUZA- E' pm'feitamente 
v:eràadejro, 
os~. Ar.YES BAnuosA-V. Ex:. não abordou 

a, Cluestão da consl.itucionalida.de~; limi~ou·se 
(1, da, utílidado da proposta do Executivo, e, 
si a Camal'a. ptirlc dispensar· a Pl'OJlOsta, !3lla. 
não tem o funclnmcnto dn um acto constüu
cional, quo Ji)i. o quo n.f!il'm~i. 

0 Sr.. PERmitA LJMA-Lüi.n. o tn•t. 29. 
0 Su. AI.Vl~S BARBOSA-EU Si1.tisf:tÇO O d~:sejo

ele v. l•:x., c ver;t a. Camnrn. qno n mmhn. 
duvida está do nô. 

Diz o art. 29 da Constituição: 
« compcto <i, Cn.mn,rn. a iniciativn. (lo 

ad:n.mento da scss'lio legislativa o de 
todas tts l'eis tlc impostos, das lois de 
fixaç~ü.o dn.s t'ol'ças de torra c. mal', da. 
discussão dos projcctos oll'ereCldos pelo 
Podel' ExccuHvo, etc:» -

Sr. Pro:-lidoniie, .vc,jo nos!iO 9ispositivo ~lo. 
Constituição dous casos mtell'amm~to d~a
tinctos, quo interessam a esta qucstao; sao 
cllcs: a iniciativn da fixação das f~rças o a 
da discussão dos projoctos oJfereCidos pelo 
Governo. · · 

Si, como pl'etendem os meus illustres cal
legas, a. :fixação. das forças de t~r1•a c m~r 
não é mais do que um desses proJectos, cuJa. 
iniciativa da discussão eom~eté á Ca;mara, 
pergunto: . pa~·a . q~~ s~ referir o le~1slador 
constituinte a JmciatiVa da :fixaçao das 
forças? . . . · 

Paréce-me que, neste caso, o artigo da. 
Constituicão seria redigido deste modo:, com· 
pete á ca{nara a inicia:tiva q.a di~'.lc~ssao das. 
leis de forças e dos pro.1ectos of!er ec1dos pelo 
Poder Executivo. 

o SR. HT~\"IUQPE LAGDEN-Como diz mais 
u.baixo._. 
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0 SR. ALVES BARROSA-SI'. PPcsidentc, a 
Coilstif;uiçã.o disr,inguc clal'a.mnnte a inieia,
tiva 1la, fh:.a~,~ã.o íla, iT1'1cia.~iva. üa. di:'lcns:üo, c, 
:.:2ndo os po;lcw.-"ls constitucionn.es indcp;m
dont.c;, .. 

O SR. CAJu,ns C.\.VALCA:'\Tr._:_E lw .. emonicos. 
O SH. ALVES UAn.nosA-~ .. embora lta.t•mo

llicos, :L Cam:o.J':L deve agir pot· si, no cxnr
cieio de uma. l)l'<'.eoga.tiva, qun lho p:wten cc 
cxdusi vn,mcin to. . . 

:VIas. 81·. P I'<1:;id.entr1. 11111 do': argumentos 
tle llllO Stl 8~t·vit·u.m os nolJr,;s fJJputtulos quo 
mo conto:;t.~u·a.m, no in tuito de resolverem 
::t duvid:t pot• mim Slt:;t:itada o sujeita. ao 
o.3 ~ la.reehlo juizo dn, Ca.mara, é o <lo <JUC a 
JWoposta. do G11vern :) nã.o ô mais do qne a, 
bn.so Jl(lecss ti' ia p:tra elabol'ar;ão uas leis do 
furç·<ts, a tjltal é , por SU[l, vez, base da lei do 
orçan'lcnto di1 rlc.;;peza pa.ra. o exercito e a 
H.l'lll<lttLL • 

c~~ntcsto ainJ.a c~;sa. utilida(le, Se. Peesi
rlonto, pot·qw~ a. vcl'da!leira lei do forças não 
í: sinã.o a ·to i tlo orç:tmento, oln.bnra.drt ú. vista 
tlas hhella-: t\ ~mcrt.ti.dn.s, obeig<\tol'ia.mentc, 
pelo Govceno; o, si o3sas t<tbcllas pl'Opor
ciona.m as kt'{~S pnrn, a dcspeza., em gct•al, 
de to:lo o runccion .tli::~mo dn. Rcpul.>lica, nã.o 
vnjo razii'J p:tra que níl.o devam ellas, igu~l
mento, cont:}l' as qu .) S;) refel'em ao oxerclt.o 
c <'t mttrinkt, qnc, afinal, não são mais do 
<1ue moda1idadcs dessc mesmo funcciomt-
lismo. · . 

~ii.o é, pol'tanto, Se. Presitlcnto, como lJa.se 
rla. lei llo ot·c,~a.ment1 da dcspozn. que se ju ,_ 
titlca. tt nJcessllltttln ela lcli de foPçás. 

O SR. C:\.RT.os.• !'AvAr.c:\N'l't-Logo, ha rc
dtuHlancia. 

O Sn .. Ar.n:s H.\ltlWS.\.-Logo, SúgunJ.o a, 
conclu~5.o do nobt'iJ Deputallo, esse disposi
tiYo const itucional qu:l obriga. n, Cnmur;~ a. 
f:t7.~t· ltnUL !oi tio fnt'ças de bl'r-a e rn:u• (!. 
l'tltlun:hntc. 

Müs não, Sl'. Pl't!sid.ent.c, a. utilitladtr quo 
se q,uct• :d;tl'itmit• :i. loi tlc l'ol'ç:Ls. como ba.se 
pa.ra o OI'çamento, é t!UO não exi:o;tcJ; pot'Clue 
o orç~ttment0 poderia, na.s propria.:; tnbcllas 
t'ot•nccitlas pelo Govm•no, colher to:los os 
dados neccssarios. -

E, si a lei de forças tem o caract91' im
perativo, que é o característico das leis, 
como póde o Congl'esso, nos orçamentoa, 
nã.o a observar rigorvsamente, como faz, isto 
c}, não concedenclo a; verbas orçamentarias 
de }JC\t' fcito uccvl'do com a lei tb forças? 
Então o Congr~s~o f<tz uma lei pa.rn. revo· 
gal-a com outra, da 11ual so suppõo ctue a 
primeim é a base? 

0 Srt. CARLOS CA \'AI.Úi'\'l'I -V .. Ex. ostii 
a.J•gnnwnt:tllilo eom alm~··B qu11 011 mesmo 
c~nsnl'<•. i da. i.l'ihn•la, 

0 SR. ALVES BARBOSA ··- 0 que CU estou 
é rlemonstt•n,ndo quJ a verdadeit·.i utilidade 
do lei an n na. df' forças, niio é a. que V. Ex. 
suppõc, ma. ; ~im <.t que S3 dept•elBnd~ do 
a.t·L 87 da CoiHt.ituição, qtw estabelece. 

«O oxm•eito fudol'al compm•-s:~-ha de con
tingentes, quo o;; E:-:;tu.dos c o Distt•;c~p _Fe
deral si"i.o oiJriga.dos a J'ot·nccet•, constlt.tltdos 
de confm•mitlade com :t lei a.nrma. tlo fixnç~to 
de !'ot'ças. » · 

.biis a.hi, Se. Presidente, a. nw<ln.dDira. uti-
1 idade dit lo i do t'lll'!; :ts. 

0 Sn.. CARLOS CAVALCANTI - L0go não ~~ 
di:::pcnsa vel. 

0 SR. ALVES BARnOSA-Eil não diSS·:'. quo a · 
téi (~ disponsavol, ma.s sim que o era a 1pro·· 
posti\ do Guvcrno, a. qun.l, só podendo ter· o 
caracter de iut'cn·m:tçõ:) .. :, estariam estas mai~ 
nos moldes da no::;:'!a. Cons~ittü(·ãt), si fizes
sem parto das tahcllas orçamental'ias. 

As forças fodera.cs, S1·. Pt·osi<lon"c, com
põern .. se de contingcntés fornncidos pelos ES· · 
t:ulo.3, e ess::t contril?uição nã·) póde deixar do 
se•· rcgulatlu. pJl' loi, ttne, annnalmentr, 
venha. complettw oil claros tio cxcrci~o e th 
a.rmada. O legislador con.~tituintc f,lz, p.>is, 
CJUSl utu c ne~e.;saria, para que os E.;
tados p::nsam cnmpt•il· a lei uo imposto do 
s.1nguo; não sendo c.~s:\ lei annua mais u~l 
qu0 complcment.n.r .da que c.3tabelece n OI'ga
n.iza<;ão pel'manonte d~ts forças fadc1'ao:~. 

Os SRS. lil~NltiQUE LAGDT~N B P1m1mu 
LIMA (lão a.ptwtes. 

0 SR. ALvgs BARDOSA-EU disse tlosta t1·i· 
hnna., SI'. P1·e;;itlonte. que a' propostn.s do 
Govct•no1 flllC u.fllrnn nã.o t:wcm l'und:uncnto 
constiLucional. me p:.trcebm se.· um1 llesms 
pr.\thlitS, que, co;no tantas outr;ts, são cxpli
c:J v oi::~ pela. i nel'cia, da 1·o ~.in:t tlo extin~to ro
gimón, níJ quaL a lei de t'tH'ç:•,s r.l':t iniciatl:t 
na Camn.m, mcdi:wto })l'oposü.L do Clov.~I·n . l. 

0 Slt. CARWS CAVAJJCANTI-Nilo apoiado, · 
O tlispo.:litivo con;;titucionn.l não dizüL que o 
Governo enviaria. pt•opostn., mao; que a loi 
seria confeccionada. p31a Camara mediante 
informa.cõe.~ do Govet'no ~ 

O SR. ALVES BARBOSA -V. Ex:· podcrit 
chamar inf Jrmnçõe,; o que ou chamo pt•u
posh, is ;o, porem, não altera. o r~~cto da ini
ciativa pertonéer,cntã.o ao Govcl'no, e · nis1o 
jus;anl.cnte é quo consisto a dilfcrença. da 
actuat Con:::t ituição, que transfel'iu á. Ca
mara. essa mesm::t inicia ti v a., podendo clla 
requi::litar ou não· as informações; idt.o é, no 
primeiw caso as informaçõ<~s Ol~a!l1 a. b~se da 
lei de ío•·ç:1.s c no segundo o!h;:; co1Bt1tue.m 
apenas um o.'lc~LLt·ecimnnto. CJ111) OJ quo a. 
C;tnJ:u•n. pó1lr. t'<.1q 11 i si f.aJ' ao G.we:'llJ, p·u;.t n. 
nlab ll':tr_,:i.o ti ~~ qu:tltlllf\1' l.•í, 



Mas, Si'. Pl'csiJcnte, o decPeto do Governo 
P1•ovism'io da. Rcpublica, que di~tribuiu as 
n.ttl'ibuições polo.~ diffo ··ontes ministerios, C3-
tlhcleccm qno os d:1 Guer1•a. e d~ Marinha 
continu::wam com <Vl mesmas qu~ tinham 
a.ntcriorment3, c, eis a.hi, Sr. Prasidentc, 
como os MinistrJs da. Gnel'ra. e da ·Marinha., 
quo se segui rim, em cujo numero inclne:.se 
o OJ':tdoJ', f.1.zem <.tínda., a.nnua.lmcnte, ta.cs 
pl'oposta :, que, por sua voz, o Executivo 
envia. a , esta Casa. 

Si, porútn ~o, St~. Pl'oaidonte, campt·inno ri
gJ1'0.1amcntc o qn3 dispõJ a. Cvns~ituiçã.o, a 
Commi:)sã,o competente d:1 Camar<t iní
ci~ssc a lei d.n fixação das forç:ts de tcwra c 
mar, ouvindo, tluando tt s.~im o entsndcssn, a 
upini:i') .al i às muito compntcrltc c autoriz1da., 
dos mi.nistro's, cvitar-se-hia.m talvez U.ivcl'
gcncits, como csi;u, tendo por fim l'iHG:1.bc
le.:!fW n, pl'.)posta. do Gover.no. 

· Ass~m, poi:;:, Sr. Presiunntc, julgo h:wo~' 
demon >trado á Camn,ra q ne a. propo.>t:t de 
fix 1çã.o n,nmn das forças úe tc;rra o mal' . é 
nm a.cto cxtraconstituclonal, c qne, embora, 
não dcix.o de havm' ncllr, alguma utilidade, 
csttt se potler•i obtm·, sem q íwbrn. dos moldes 
rostrictos da Con~tituiç~ã.::~, rccorron<lo-se D.o 
~"JuvOI'no, qu~nuo a Cam:~ra julgar· quo (, 
lS .W 11 CCCSS<tl'JO. . 

S1•. P1·csid:mt'J, o illustre representante 
1lo llio r.lc Ja.neiro, refcrin<lo-sl3 a esta divcr
g;nci<L entl'e a propost;a do Gove1'no e o· pl'o
,ín : tí) do lei a.pprova.do pela Camara, feriu 
uma questão muito.Jmvortante, melindrosa é 
até origina.!, qna.L ê a de Si1ber-sc si (t-ft'ente 
da administração das p:tstas militares 
c.)nvr.m mais achat'·Sn um ci\-il ou um mi
lib.l'. 

Eu agt>.tunço a.o noln•o Deputa.Jo o tm· tocado 
em assumpto tJIIO, p:.1ra. mim, seria. mais 
dillieil dn t.~.bot•tlar·, a.ttcnt<t a minln cnnllição 
do miliL<u·. S. l~x. tlissc 'lHO a.tt.l'ibuh esaa 
divcwg.mci:~ nntN o lH'Oj:lcto da Camat•a 
o n p1•oposb do g:.,:ecu i, i v·d, hl voz tt dos· 
h;u•monias quo. pm• vezes, occas ~ onn.m incon
veniont::s, 'llmnüo occnpada.s as past:ts por• 
militai'. s. 

Sr'. PJ•esidontc, devo dJcla.rar no no~n'H 
Daputa.<lo c 1i. Ca.maJ'I1 q no nenhuma. des
lta.r·monitt oxi-;te entro o ora.dol' e o illust.-e 
ministJ'o qun dit'ige, com toda. a co111petencia 
a Ma.l'inha ; mas não estou longo, Sr. Pl'OSÍ· 
dente de admi~til', c.Jmo o nÕbt•c Depu~a.do, 
a pf'Jf,~t·cncia. do civil pa.ra a. tlir·ecçi:.J <l;ls 
past:"ts milita.res ; íss:> .<1té mesmo pala ex
pcrienc ia. pevpl'ia. q no me pl'uporcionou i1 
copa.rticip:tçã.o, que mr. coubJ, no Govel'no da 
Re publlc~t. . 

O nobt•.; O;;puta.do pato Hlo <le Janclt•o, de
senvolvendo n. sna at•gument!tç~to, citoU o 
ex::>.mplo da. Ingla.tL~l'I'n. o d.tt Fr•ança., ::um tt)· 
d.L v ia. a •;t .iudm· ;i ; t~it·~n mglia.ncia5 m;peci:w.~ 

Cam:~r:~ S V. I\' 
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da nossa. situação política., que, <la al •~um 
mo(lo, tem impedido o cut·so normal dos"' in
teresses militares. 
. Na. Ingln.t(}rra scmolha.nto· questão foi ,já ' 

dchat1dn. na. Ca.mara. do'l Ctm1muns, si mo não 
enga.no, em 1861, tendo a isso dado logar uma 
gra. v o a.ccusa.ção, a Ui levantn.da. contra o 
Mini:5tro da Marinlia. de ontã.o. 

Um membro !la.quolla ca.sa n.ccnsou o pri
moieo tord do almieantado, por ser nm c i ''il. 
<lo r.sLn,r protegendo osca.nu·1losn.mente os ot:. 
ticiacs dJsc:mdontcs tl:t n. ristoct>aci:t inglC'z:t, , 
ou os q~w dispunham <lc a.lt.os pro ~cctol'cs ; 
rasultando da!ti que os outros offichw3. so-. 
monto lutl1ndo com gt•andes ditficuldados, é 
c1uc conseguiam fazer ca.t•reil·a, a a.lgun'\ · a.t~ ·· . __ 
a ab::~.mlonav<~.m por não poderem competil' 
com a.q uelles. · · 

A questão impr0:::sionou a Camarà. dos 
Commun~, c est \ nomeou uma com missão 
afim de pt'él~edet• <.t um inquerito ; com- , 
miHão esta que, tendo ouvido o almirantado 
e até diversos almirantes qu3 <lnUc IJ[O 
faziam pat'te, concluiu, de a.ccordo c.)m a 
opinião, qua.si unanime,dos inf<Jrmantes, pela 
c:mveniencia de conservar-se sem})l'J um 
civil à. testa da. auministração da mat·lnha. 

Os mai:) importantes trlumphos da, m twi
nha. ingleza foram 01Jti1los, tlésde o fim do 
seculo XVH até a. famos:t ba,ta.lha <le Trafa.l· 
gar, em que foram voacidas a,s esquadras 
reuniJas da França c da Hespanha, por 1or
ça.s n:wae.~ orga.nizvlfv; po1• mini;,;tros civis · 
o commanda.1l<lS por almil'a.ntos por ellcs es-
colhiuos, o [t Ingl[tbrr'a tem sempre prefe
rido collncaJ• . á testa úa1 smL a.üminist,J'açã.o 
naval nm dos sons cstn.distas, qne, naquelle 
paiz ele regirnon p:.wlamer.tar, nã.o (~ ni1is 
do que u advog<tdo politico ua. marinha junt·1 
do Parhuncn';n. 

N;t Ft•an~~a, durao to :lo anno3, Sll '<' OUL~· 
ra.m-sc na. 11/lministl':tt;i:in da ma.rinlw, 111ili· 
taros o civis, ontt·e os cttt:ws almil·autes 
houve que !'tH'am t~tllliJ::llll notn. v ois ost:ldis· 
ti>~, como Gongat•!l e Aube; mas, do alguns 
anno.~ p.1l'a eá., u. pl'ol'erencia se tom firmado 
em favor elos miui~tt'O.~ civis, a cuja. in·· 
ílucncia. devo ~~ ma.t'inha. franccza. ost:.tl' 
pn,ssa.ndo, actualmentc, poe importa.nt2s re-
formas. · 

Nos Eshdo;; Unitlos da. Amel'icn., onde 
aliás o r.;girnon politico é presidencialista.,· o 
secl'ebrio de Bst:tdo dct marinln, invaria.vel.,. 
mente, é um civil; o qne não tem olJstado 
o smpl'ehendente clesenvolvimento do pode1' 
naval daquelle pa.iz, cnj:~,-; !Jrilha.ntes. vict:J
l'i:ts 2Io aind<t rccent9s . 

Em a.mbos o j regimen3, poi::;, se póde dizer 
quo . os Ihinistros civis sao· os que mais 
abundn,m e se stlientn.m; e is.;o pod<3mo J nó3 
no inda affit•mn.r, pi.>l ~ n:Jmea.da; que. Ü\'eram ,. 

80 
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~.dnranto o Imporio, diversos titulares .das 
pastas ua Mrwinha. e da Gncwra. 

__ Sem. clnvida., a clil'CC<,~:'ío elos nltos cn.J•gos 
_da administra.(;ito mllit;U', dns c1no dil•ecta.
rp.ent.o a!Tectam ao~ sons scrviç:os tochnicqs 

. .'·: ou profbsion:ws, deve ser conllaua a mi

. ·_ .lit<wes; vindo n ministeo a scw, como j(t 
-disse, o lrHermrcli::trio actlvu dos it1fict'MSüs 

·-- :militaJ•esjnnto :w:; Parlamentos. 
o SR. Es::-.r;-:nALDI:'iO BANDEIRA--:- E' cousa 

-·_muito clivcl'Sa do ClllC temos n,qui. 

·: O SR.ALYT·:s 13:\rtnosA.-E' o minist1'0 quem 
atlvoga os interesses dos serviços e das 
clà~:;es militares, promovendo directamente, 
~i o rcgimen ê parlamentar, ou, indirecta
lmentc, si for presidencial, as medid<1S Jegis-

. a. ~ivas ; portplanto, em qualquer dos dons 
'\' egimens, é sempre o Parl11mento que 
tem o::; co1•dõ:-s cln. huls::t, e disso depon1le 
tudo. 

_o mínistró civil r.stará.,de corto, mai~ apto 
- do que o militar, si elle for um esta,distu. 

devidt:tmonte instruido nos intere ;ses geraes 
·da. administraç'ií,o, jus&amente porque a gc
nera.lidl1de dos scns conhecimentos, ni1o per
mi ttindo que sq imponha a sua opinião em 

. - ma teria. de dctalltc!'i, 1 s clmncntos suhaltor
nos tlo mecanismo administt•ntivo poderão 
manter as suas ot~ bitas respectivas e í'unccio
ll~tl' mais harmonica.mento. 

:·.: . O ministL•o milit<u', pcm~m. scl'á, na grne
. . l'f1litl<tdc, o ltmnom afl'oito ;i, disciplina in

transi gcn to, especi:.L! i z;tndu nu enc<tmndo 
as questões da mlministr;tc:-ãu, m ~is soh os 
aspoctos dos interesso.-; pt•opria.mente tccltni
cos on pl'ofis,.;iona x, 'do quo atlministrativo .~ 

._ou politicos; o qtmn,to, p:n•ventura., a.Jgumh 
- }ll'e1.cntlot· motliUcnr as normas da n.dminis

, tração, a sllspeita de interesse pessoal o <LÜ~ 
a lH'v}n'it~ rivalíuauo d:ts clas::;es ePgnerão 

· om tot•uo das s11as rot'ormas l'Csi . ..;tcncias t:ü· 
Yo~ insnpm·a.vois. 

Mas, Sr. PJ•esiuento, pol'guntar-me·lti1o: 
pol'quo nü.o paz ttinda. tL Ropnblicu, termo <t 

:; .· l-lorio nií.o intel'l'ompitla de ministr·os mUi
'·;;:.-.·_;_- ta.res, que :-;o succodom nas pastas da guerra. 
_ e da marinha 'f. · 

1' '· 1~' aqui, St•. Pt•esiden t.c, que devemos ter 
:f;-~·;. em consideração a cil'cumstancia. a. qtw allurli, 
~..; que outra não é sinão a tran~f'orma~ão rn.
:C:,',: _ tlica;! por que passou ó regime!). politico da 
~;:,~: ,Naçao c que, profundamente, repercutiu em 
~;; . - to<.lo. o seu systema administrativo. 
~· ' O regimcn presidencial impõe a.o Chefe da 
~:~~--; ·Naçào umn, tarefa qua.si sobrehumana, f1ttei-
2r:>>buindo-lhe es~a responsa bilidadc indivisi.vel 
~;.-· -<dos actos do Governo; responsu.bilidade que, 
~:.~~· ._,n_em.;mesrno pôde ser, logalmento aHcnuada 
~<; : pela mola rea.l deste systei11a, que é a con
· ~ - ·- fiança. do President~ da Repqhlt<;J<t ~10~ seus :sr auxiliares. 

A Constituição fez 1lo }n'imoiro Magis• 
t1·ado rla N<v:ã.o, P.mbora nm civil, -o çom· 
mandante em cllole das fo1'ea.s cl0 tm'J'a o 
n1at;, c não o l'cz meramente p:wn. r-ffcitos 1Jn .. 
corativos, pois a mesma. Con:'ltitui~ão lhe 
confel'e a _ att l'ilmkã.o t!c a.dmini f::üa.r o 
cxer•cíto e a armada; o, (luando ainda n'fí,o 
terno~ a.d mi nistl'a<;i:íe~. mi lit:ues ~w tononms, 
fJlHI.ndo tudo depende dirMtamentt~ ela acção 
dn' minísteos, pn.recc, Sr. Prcsi<lento, natiW;tl 
essn. sclccç:ão dos militares par;1 as pastns da. 
guerra c da. nmri nha, pm•qne nã.o convem 
expor aquella grande re.~ponsaJJili (lade aos 
riscos d:L i nexperiencia, . 

Ma,s, dessD estado de cou.;;as, que ê ainda 
rudimento.r Oll evolntivo do rcgimon que 
ad.op ~rtmos, convem sahir, reorganiz::u1-
do-se convenientemente os serviços t.tcl· 
ministra.tivos àas lXI.s tr~.s militares, de. modo 
a podel'em as mesmas ser occupadas por cs
t~Ldisttts, e, somente em circumstancia.s e~pe
ciaes, por militares; sendo que a. ma.rinha., 
a.inda mais do que o exercito,reclamr1 ta.es 
reforma~. porque esta ainda se acJ1n. compl'i
mid<:t nos moldes j:1 _o bsolet:Js _em . que n. 
manteve a centralizn.çi1o, no ~1ntlgo regimon. 

Sem tempo paea ma.is amplamente dns
envolver osto as!>umpto,croio Sr. Presidonto, 
haver dito sufficiente _ para <lemonstt·ae a.o · 
illustre repl'esentante do Rio de Ja.neiro qn_c 
ponho de parto os meus escrupuloii de rm
littl.r, para declarar-me de accordo com 
S. Ex. sobro a conveni'encia dos ministros 
c i vis TI<ls pu:; tas milita.res, umn. vez que,pa1·a. 
isso, cstoja.m as mesmas org:.1nizadas. 

Agora. , Sr. Presidente, devo tom<w n:\ mo
recida consideração a importante oração <lo 
illustro relH'esm1t<1nte do Districto Fedm'al o 
Sr. Henrique Lagdcn. cnJa gcntiloz:t e lHmo
volencia pttl'l~ com o .orador agradeço : o 
tliSCllJ'SO de s~ Ex. foi longo e cu só potlol'C'i 
rctorir-mc <t pa.r.te em quo S. J•:x. tt•a,tou ele 
rol'ormn tlo nosso material mt Yal. 

O SR. PRI':SIDENT.E...:..Lemhro a V. Ex. r1uo 
;~ ho1·~~ cst<1 .. esgotada. 

O Sn.. AI.YES BARBOSA.- S1'. Presitlente, 
tol'itL ainda muito c1uc dizer,' mas ohedcço a 
V; Ex., pedin<lo-lhe quo se digne consul.tar :t 
Casa si me concede alguns minutos ])ara 
concluir o meu discurso. 

0 SR. PAULA RAl\IOS-V. Ex. tem ainda. 
úm quarto de hora de tolerancia. ~ 

0 SR. ALVES BARBOSA.-Dir~f o menos pos-
sivel. · 

0 SR. AUGUST0 1FRANÇA-V. Ex:.. está cUs· 
cutindo muito bem. · . 

0 SR. ALVES BARBOSA- A questi1o dare
organização d<L noss<t marinha é d:.t maioL' 
r<:'J.~Y<~JlCÜ~ e J?l.'OJ1.de-sc intilm~monte íts con-
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diçõés ftnn.nceira.s do paiz; porque, Sr. Pec
siilente, nenJtuma ma.1•inhn podel'<i, j:tm:üs 
manter· o flüll prestigio mi lita,r sínil.o :L casta 
de conLinua.s o dospend.iosií.S r·onov:v:õt'-8. 

Sou pela reot·gn.nizn.çã.o material d:t noss:t 
marinha, Sr. P rnsi1lcn l.!l, consoa.nte a. o plano 
gcr<ú do rcf'ot'mas que n.prm;nntoi, cpw.ndo 
conl,!e-me a honra. de occup:w nm logat' no 
govemo do lJenemel'ito SI'. Dt·. Prudontn Oo 

gcnel'al Mm•sa, que tanto impuló'3ionou a ox•. 
plol'ac;~ão do Yp~mema ; pot>(;m os sr.ns in· 
geni;os o;;forços tnni.i.liZ::tl'a.m-se, do encontro 
Ct falta do meios q11c lhe pm·mitt.issum da!' o 
nccessario dcsonvolvlmonto a.os tl'al;~tlhos 
n o ferro Llc Ypa.nom::~. nào eoncort'e, ::~.tú hojr., 
no nosso mel'en.d.o com of:l proclnci/J!'; simi
l1.l'O{ c.~tr:tngeil·o.,, qne o nwnopol iza.rn. 

Do ca.rvão, Sr. Pl'osidentn, tomos n.s 1n in a~ 
do Tubarão c~m Santa, Cai.harina e do AI'
lOYO dos Rn.tos no !tio Gramlc do Sul, ·amb:u;J 
Já. 'em começo do oxploPaçilo, ostn.ndn osta.s 
nltimas muito mn.is l1.(lciantt~tbs. 

Mol'aos. · · 
- .J:t disse dc3t:"t tl'ibün::t. o repitQ, c1nc me 

parece estar tendo uma. solnçílo Cl't'onc:t o 
pi·oblmna uo nosso poder· n:wn.l; e posso diwl-o 

-Sr. Presidente, com <t expericnci:t u.dquiridtt 
nm lqngos n.nnos da. dirccção de serviços 
tcehnicns nos nosso:; a.rsonaes. Está errada. a 
~olnç>ão do problema, Si'. Pl'e.ridente, porque 
e !la nã.o vem do dcsenvol vi monto racional e 
mctlwdico da.s f'orças productor<ts, p<trn ehe-. 
garmos ;.t força pmduzida; porque a. nossa 
mal'inha., sedispüe de algum:ts hoa.s unidades 
de combn,te, não possue os elementos gn,ra.n
tidores cht sua. regular conset•vação ; não 
wmos.industrin.s navaes, não temos arscnaes, 
nem ao menos cuidamos ::tindn. da exploração 
tl'c3ses dons elementos crno o nosso paü possue, 
c nos qua.es l!·jc se resume todn. a ollicacia. 
das i'OI·ças navam;: o cal'v~o o o feri.•o. 

Quando J)a dit'ecção das officina.s ele rmt
chinas do Arsenal de Marinhn. (lcst:"t Ca)1it<d, 
iendo de constt•uit' :tll i .o appaeollw motor 
destinado ao cl'nzatlor Almi1·ante Barroso o 
maior que até lwje foi a. li i fhbl'icado, dei a 
tlcmon5t!'ac,~n.o mais evidente de que o ferro 
Ypnnem;t, devidamente propar;1do, presta.
vn.-sc (Ls applica.çücs as m:üs difiiceis, Llelle 
OllllWt\g:tmlo mais clc GO tone!acl:ts em pcçn.s, 
as m:ds impoetan~es, daqucHc apparcllto; 
pl'ovei IJLW osso matcJ•ütl em tr~o bonl como D 
1la.~ mnlhorr-i:\ p!'occdencia.s: a Succia, a Hcs
Jmnlm, n. lngla.tcna, ntc. Mas, Sr. Prcsidonte, 
nssa pt•ovrt oloquento pouco onmtcln nden.nton, 
n Yp:woma, ossn. mimt de . fl}rro á llor d<:L 
i.ct•J·a, tttH:l pôde sm' cxplot•ad.n., scm"t.]uc o 
mineiro tenlm tlo intornn.r-se po1' ga.leri(ts 
p1·ofnndas, em quo a oxplora.ção so faz n, cúo 
ab3rto, l'Cspirrtntlo-se o ar, da ílore.;;tn., em 
quo o mincrio dà um rendimento qnc attinge 
rt EO "f o do seu peso de ferro de primeira 
<JWdidade; Ypancma con1;imia. a ser um attc.~
tado cloquentc do nosso de.1prezo pelas fontes 
rmtnracs de 1'iqueza tlo nosso paiz. Si Ypa
nema, Sr. Presidente, não nos fornccos.~e mais 
do CllW, os trilhos que importamos para o des
cnvol vimento. de nossa viação ferrea,o CiUC f.\C 
podeeia a.lli consegüir mediante uma. instal
la.ção do machinismjs pouco disp:?nd.iosa., só 
nisso teriamos uma, importante utilização 
d aq uellas jazidas ele ferro. 

A triste verdade, porém, Sl'. Presidente, 
ó que alli consumiu a sua ex:isteneia honradn, 
c la.bol'iosn. nm gJ•an<ie p<:ttriota, o bcnemeei.to 

I-In. corea. de 15 annos, tive a IWimoil'n, oc· 
casiã.o ele experimentar nas oíficinas do mtt· 
chinas tlo Arsenal dü Marinha o carvl\.n do 
Arroyo dos R~.tos que, entã.o, não convinha. 
p~.ll'a os usos da nossa mn.l'inlta, por esi;<Ll' 
ainda, mts primoit·as camad11.S da. minn o 
ser, por isso, de formação incom1lleta., eun-. 
tendo p;l'ande pl·opol'çüo de matorias tei'J'<!· 
sns o snlfnrosas; cerca. do lO n.nnos m:us 
tarde experimentei de' novo esse earYllo, 
quo jà apresenta.\\~ grande d iffernnçn. .de 
composição, podendo, embora com mn.tot' 
eonsumo do que o carvã.o de primoir:t qn:t.
lidado, sc1' utiliza.do pal'ama.china.s :~ vapcn• 
estacio.narias; quando, finalmente, occupni <\ 
lXtsta. da Mn.rinha., fiz examimw os tt'n.iJa.lllm:l 
de exploraçã.o elas minas do Arroyo dos Ra
tos e do reln.torio official apros<mtado pelu 
en•~cnltciro naval que proccdon ü.qHdlo.-1 
estudos coBsta. quo o proctucto uaH rcrol'idn.s 
minas tem ido em melhoramento prog-rcs· 
si v o, e jrí esse combustivel é cm-progaclo no 
serviço (lo. ostradã.s de fm·ro e n.té no d:~ na
vega.çfto interior, no Estado do lUo lii·anuo 
do Sul. 

Nã.o nos falta, pois, Sr. PresiLlcntc, nr:,:n 
carvão, nem Lrro; falta-nos snn a protoc<.~tLO 
do Estado a estas inclustrias cxti·acttv:ts, 
llltC forneceriam os elemc>ntos indispen.mv~;l~ 
<J,Q desemrolvimento do nosso poder nn.vt~l, c 
pode·rao abrir um vasto can1po de activi
dade ao progres~o industrial do Brazil. 

Imitemos, neste ponto, o que fizeram O~':! 
Estados Unidos da America, q_ue, depois <Ja, 
guerra da seccessão, em 1865, reduziram a 
sua força naval ao minimo indispenstwcl; 
mas, de.3de logo, o governo promoveu me
didas proteccionistas da. ex.plorn.ção do c<t~
vão e do ferl'o, e quando, em 1885, a mari
nha de guerra amel'icttna iniciou o seu 
grande desenvolvimento, a lndustria da con-
::;trucção naval no paiz achava-se já appare
~hada para construir os seus grandes cr1_1· 
zaLlores c encoul'aç·ados, sem dependencHt' 
a.lgiJma. · da ind ustria européa ; . sendo que 
simultaneamente com os.3c adm11'avel pro
gt'esso, aquelle paiz, com os seus proprios 
elementos, desenvolvia a sua viação-fcl'I'ea, 
n.o ponto de, .iá então, po:.~snír mn.ts ele -10 "/n 
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da. ext.ensão totn.l das cstt•adas de fBl'ro do 
globo. 

O Sn. IlE~RrQrE L:\GDEN dá um aparta.. 
O S!l .. Ar.yr-:s DAn.no;A- Sou, portanto, 

St•. Pt•esHlcn~e. pela reorganização material 
da. no~sa marinhn.; mas, de :cjo-a, como nos 
Estados Unidos d<L Amr.I·ka, pelos peocessos
raciouaes c mctlwrlicos J.o scn regulal' clcs
enV{llvimcnto. llcm sei qnc é longo esse 
proce.:so e qno, atP. lt"t, nã.o poderemos estar 
~esprovidos de nm elemento que é· fa~t.or 
mtegr:1..nt~ üa defo.3a nacional; até lCL, tere
mo.~, íocçosamcni;c, de comprar navios e 
a1•mame_ntos.; mas l'econhec:tmos, em tempo, 
qun' o Bl'az!l tem em si tndos o.3 elemento;,; 
da. indust.1·ia. naxa.l, e q11c, tanto carecendo 1le 
uma. gr.tnd.n marinha, estCL perdendo um 
tempo lH'Celo·;o, nlo encaminhando mtc pro
hlül!Jn ya.J•:t :~ ~ua, verdadeira s~lução. 

LIIHIIill-11\l\ :L esta-; coHSille-l'açõcs ''c\ra.c::l 
SI'. Jll't\-:idonlitl, paJ•n. nit. > abmar po; mai~ 
tenqt" d:t. t'ti<H'n.twin. c ltün<lauo do v. Ex. 
c tl•.·s lllt\118 illu~I.J'üd collcgas (n{{o apoiados); 
vou ~~onclult•, tlnixa.ndo a rcorganizaçfi.o d~t 
nossa 1'•11\'il. nn.,·:d lXtt•.•, quando me 1úr possi
Ycl t,J',t'i:tl' dn.sso impo1·tantn a.:,;snmpto, com 
o tlnsnnvol \'Í mcn to q no cllc rcq UCl'. 

Nfto snu, ~~·. Pt\l3id'3n ~o, um ceante .na. 
p:tz lli1Í\'0l'S:tl; ponso que c::t.a soluç~ã.o do 
problema. socinl é demasi·tdo sublime e so
breleva. :1. na,t,nreza humana .. 

Sa.homos o que foi ac1uollc famoso con
gt•c;so (jtlC a Eneopa calebeou em 1898, com 
o pomposo titulo de- Conferencia da. pl.Z--' 
e a. euja. ft•ent·~ cJlloeou-se um dos rnats 
poderosos motnt·chas da terra., o impet·ailoP 
da. Russin. : -

Nesse congees :o, unn da.s theses dl3-
cntidas f'oi n. <la. immunidade do.,; interesses 
in:lust.ria,r:~s entro b3llig<OlPantes, sus~entalulo
se que d~:wiam estes es-eapar ~:ts lw.'3tilida.del, 
por pe1•tcncorem ao pa.trimonio geral da, 
huma!)i Jade. 

Ma3, Sr. Presidente, o que se viu loO'o 
depois de procla.mad:l. essa formosa u~opi~? 

inteiro, com a sun. raçn., perder 1•epentina
mente a mais preciosa joia -do sen thesouro 
americano, n.rt•ebata.da por Ul'lm jovcn e po
dcro.~n nação, que, ]Yl.ra, as~im procndel', n::í,o 
teepidon ~m transformai' a l)ella doutrina 
do .1\fonroe em bandeira do conquista. 

Vimos ainda. :1 Cl1inn., esse paiz immuta.
vol, ondo n. geração lmmu.na, c1ua.nt·J mais 
se multiplica, mais é a, mesma, inva.dhla, f'. 

oecupada. pelas forças allia.das da Europa, 
em nome do uma ci\'ilização cpw ella, 
detesta. • 

Estamos vendo o Tmn-;vaal, unn il)signi· 
fic<1ll te republicL, tão pequena, q no é apenas 
um ponto 11:) mappa. do nn i verso, bat.endo-so 
:-;em cança.r, .contt-a unu. rla.s mais poderosa:> 
nações do mnndo, em defesa. (h sua lilxw
da.de; peo3fel'indo S8t' cxtot•minada. a sohrc
vivel' sem clla. 

Quanto tudo isto vemos, SI'. P1'esldente, 
embora tenha o Bra.zil obtido duas brilhante.~ 
santcnças, ClUC são um g-t·ande triumpho do 
direito intm•rw.cionnl, n~~ soluçi'í.'J do.~ p:el
t~s :5eculares d~1 Mis-:;ões e do ·~imapft, on 
du•c1: é lxnn quo as nações i;enltam sempre 
por si. a. ra.zã.o, mr.ts é :1.inda molltol' que 
.tenham cUas a. razão. e tL força ; e, de3S:l. 
foPÇJ., senhores, as ma.l'inlms de gnerr<t são 
um elemento indispcnsavel: cuidemos cht 
marinha. ( 1\fuito ll?m; mwito bem. O orado1· 
é c.umzwirnentado.) 

Fica. a discussão adiaja. pela hora. 
PaSSil.·SO á 

SEGUNDA f>ARTf, DA_ ORDEM DO DIA 

E' annuncíada n. continuação da 3a dis
ctlssão do projecto n. 104, ele 1901, autori~ 
zanclo o Governo a. abrir ao Ministel'io da'~ 
Rela.ções Exteriores o credito da. quan~ia 
necessaria, att~ 130:000$, em ouro, par<L 
occorre1' ás de.3pBZl1S com a eepresentação 
brazileil•a na segunda confel'encia jntm·tw.
cional americana, que se reunirá' no Mexico. 

Viu-se a Grecia, em cujas ruínas ost~n
t~n~-~e a!ndtL a.s magnificencLts da primeira. O Sr. Presidente-Tem a palaYl'a 
c1v1hzaçrw, pr·osh•ada aos pés do imp;:,rio o St•. Affonso Cost<1. 
musulmano, ante a in·lifferenç.:t d:ts naçõe; 

· cln'is~U.;;; porque a Tmquía é ess3 eterno O @r .... ~tlonso Costa-Sr. P1•esi~ 
(jTifermo q.uo a Europa não quer que morra, dente, c::mtra os meus habitas, quatro palá
com rcceto de quJ a. p1rtilh::t do seu es- v1•as apenas. 
polio venha ons:tngn~nhr aqu3lle éonti- Sinto immenso divergit', neste .momento, 
nente. · da honea1a. c pat1'lotica bancaia pet'Bambn- ~ 

O Sa. BuE:-~o DE ANDR.\.DA-Com r~ . .;cio de c:tna, em cujo ssio tenln co·participldo das 
que seu c.Ldaver empcs~e , .... ELll'Opl. gbria~ e dos applausos qne nos ultimas 

tempo' lho te;;m mer_ecidn.mente c1bído, 
O Su. ALYES BARBJSA- Vimos a Hesp.<nha, pela altivez, peh dignidade, pela -fidalguia e 

es;a que cn:.:heu a hist)l'Í'J. d:t hnm<tnid:1de pelo civi:nn·J com que 8J tem collo~ado ant~ 
corn.a üma ll03 SJU3 nave.J.LdJt'.3s, qno d~s~ o oscantla.loso contracto <lo arrenrlamento 
!!JI.ll~l\l u.n ('Jil·,iiHHür: e o p3\'•1Gll qua.si .da._: est.eu.d::~.s· 1Je ft:n:J-'..) d(J Norte, ar:to inrpa-
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~------------------------------------------------·----------------------
J;riotico e ttl1})ensado que l)<Ll'íl ::;empt•c S'Jl'~L· 
umé.t macula na ltistoria deste Governo. 
Pen~o que a repreS\:!ntaqão IJt•azile.ira no 

Congre3so Pao-Americ<mo, no Mexico, ao 
cnvcz, do que pensam os meus honrwlos 
collegas tle bancada, nã•) é, e não pode SJl' 
consideraua ncst~t CitSa, uma, questão })OJi
tica., nã.o pôde ser umêL que::;tão partidaria, 
))01' is::;o (iUC e uma qüesttí;o nu.cionn,l, é IU<liS 
do que isto-e uma qne.'>tno brazileira e uma 
cr uestão amel'ic;ma. ' 

EL"ga,mo.:; ha1·r·eiea5; êl~ theur·ias de Tobí.as 
Hat·rcto (alt ~ e:mt que pena. eu digo isto ! 
de saudosis;irn<t mcmot'Íit, cujas liç·õo~ i;empre 
segui e cujos conceito; ~anta.::; yczcs tenho 
dtu.do <~.rtui . 

:"\o dia, dizia Tobias; em que a. humanidade 
con,;;tüuir uma sô ftnnilia, lloix<W<'t ella. de 
exlsl,ír, porqne, desap:l.rccondo "' lut:.t , des
app<tre:erà 1>ant()')tn o impecto da vitla.. o.~ 
povos l;óom c<.tda um o seu alvo, o seu fim a 
pl·ogretlir, sinão dividüht em estados, nações 
c J'aç~a,; qu\} emuhm, cont.r<1clizem-sc e tutam 
entro si. 

I-Io.je, Sr. Presidente, quando o paiz cheio 
de vida se leva.nta do {unding loan, nesta 
mimcutosa regcner·ação financeira; quando o S1L IRII"EU MACHADO--Tudo is5o é muito - · o Sr. 1\linistro da. Fazenda, nos a.nnuncia em 
gra.ndes lettra.s um salLlo de :13.090:000$, no bonito, mas aosóm do vloliio. (Riso.) 
í'Llturo orçamento da Fazenda ; quando a Ó Sn .. AFFONso CosTA-Mas, po1· h:w mc.3rrt~ 
a.ura. f.~gueira da felicidade balança a cabct- Sr. Presidente, qnB pen.n que a r .::lpl'e:.en
leira lou1•a deste Brasil e immensa, nós, os ta<:ão do Brazil no Mexico é uma. ncee>sidade, 
representantes do pobre povo, não de- c1ue o Congrc.:so c o Governo não podem . 
vemos regatear a quantia. insignificante de faltar a· 0.5::>c dcvet· de honm c cortezia, 
150:000$, em ouro, para esta Tepresentação et).tendo q_u3 a vcrbét de 150:000.$, omo, é 
tão ne~essaria c indispensavel no Congre::;go muito pequena, não cstêi. n;•, mmliila de nos.sa. 
Pa.n-Americano. p1·ospericladc o rir1 ueza. · 

0 SR. BRICIO FILilO-V. Ex. esta quasi Não Cjuero que O Br;.Lzit KC !"aça I'J}H'.J-
me convertendo. ::;entae a.lli conw cégo, tlc ht'i1<,i.~H cruz<t<los, 

O SR. -.• Ar~Fo~'so CosTA ~E' 0 meu <le- sem 1"az3r a ílgut'<l que realmente deve re-
., pre;;entar. 

sejo. E a propo..:ito, ·Sr. Pro.üdente, vou citti.r• 
D Jsojo immensa.Inente convcrtee, neste um conto indiano: . 

ponto, esta. honrada bancada, da qual até o rei Dhl'ibarashtl'a Cl'l.t cégo c un.1 di, 
- hontcm1 não divergi nem nos assumptos ge- tendo de apresentar-soao povo erri. umJ. fe3t.:t 

raes nem na.s questões maiil insignifi{lantc.s. nacional e em occasiã.o s·Acrnne, pareceu a.os · 
Senhoees, vamos entrar no reinado ~de Deus seus conselheiros, aos da sna côrto, que oUe, 
Midas do que fa.lla. a fabula i tudo ser<í ouro, cégb, não podiit apres.;ntttr-se ao h~do da 
riqueza,s desta patrüt. rainha Gandhari que tinha vista,; e então 

Como pois, Sr. P1·e;idente, faltar 0 Bt·a- decidiram que elltt o <WOillllttnlta.t·ia, mas de 
zil rico, o Brazit prospero, 0 Brazil f"eliz, 0 olhos ve :tde::tdos. Or;:~, Sr. pt•csictcnte, cu nào 
Bra.zil restaura1lo, a es~o Congresso, 0111 que quero nem pos.so ~tclmittir que o nosso p~\iz, o 
t;:üvez so vti resolver o gra.ndc problcnm dtt Braúl,a.ppal'eçtL no Congresso Pan-AmerlCarto 
pê~Z universal, i.ã.o <lesoj<tdi~, em que 89 v:ão tlc olhos vcn!l:uioiJ e de 1H'a.ço.3 cl'uza<lo~ ; 
discutir as magnas quest.ocs,. quo nHtlS In- quero qnc etlc L'aça. a. figum• q1rc deve rcpl'O
tore.:;sàm o espirito lmma.no; om q:,te se vao sentar esta gmnd;;. c peospcea nação }Xll'<t a. 
i,ré.\.tar,·<lcsdc a a.dopção d~ sys~ema Ut~ilbrmc qual se abrem agora os hcllo.3 e lat•gos hori
de pesos e medidas até a. 1lg-açao contmcntaJ, zont~s da. felicidade, quando o honrado. Mi··_; 
por meio do estrrt~las ele ferr?, a.!é 0 e.:;ta.he- nistro da. Fazenda acena âs ci;pcraQNS do 
lecimonto de f,tcets commumcaçoes 0111 todo povo com os seus saldos i~nmcnsos de 

' o continente, em que, finalmente, se vão :33.000:000$, como const:1 da proposta. orç<.t
pr.opot' c ac.ceita.r a.s lll;Odidas a que ma~s de ment<Lria. ·Pretendo o pretendo muito justt.t
perto interessam a vHht c <t . prospcrtLlade mente que o povo que não conhece. bem 
deste grande continente ~ r · estas questões . lliplomatica.s tl}nlm conheci-

UM SR. DEPUTAI?.o- Tuclo isto é uma menta dos íntercissantes d.iscursos que se v:J:o 
C<tnç·ão de D. Juan. proferir no s~io desse Congresso; f1ueroque 

o Stt. AFFONSO CoS'l'A.-Cerl'emos, pois, o Brazil.tenha. hi. um co11po tachygraphieo 
Se. P1•esidente, Srs. Deputados, ouvidos âs para a.panhat• esses dtscmsos que depois de-
thcoria.s scepticas e enervu.ntes, os·;criUza.- verão ser publicados em nosso paiz pa.ra. ~uo 
dot'<t::l e fatttes, que negam a pu.z univers<;tl. e possamos colher. todos os g1·andes e~sma~ 
a. ·fraternidade humamt; cel'remo~ ouvidos mentos q_uc do lt.L podl?m o devem l)~·ovn·: . 
Ct secca l)hilosopllia de E. von I-Ia.rtma,n ClL~e g' por._1sso, S1:- PresLdcnte, quo, d1vergmdo 
conta . a ü·atet'nid<:tdc. hum;ma . G a.. paz um-~ com mmto sontun3lrto, com <t alma repalh<t.da; 

· ver.3al ne ultimo cstadio dn.s iltuzões que de <pmm, Lla honralln_ bu.nc.atla de PornalU-
co.nstituem u.s aspirações do homem. buco... ·. 
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0 SR. Brucro FILHO-- E o no:;::;o pcza,t' é 
pl'of'undo. 

0 Sn.: AFFOXSO CtiS'l',~ - •. , apl'eSC'll~IJ ti. 
consideração da Cttn1<Ll'LL unm emenda con
cebida nos ::;cguintes termos: (Lê) 

Pa.r"t terminar, senhores, este meu pallido 
c ligeiro. !1i;-;cnrso, porque eu mesmo pro
met~i que, í'th·a dos meus hahitos, seria. 

-breve, digo à C<.tmara - i'a.ç<tmos voto§ 
pela vi<:fio1·ia da pn univcrsa.l; 11or css<~ 
bclht imagem qu~. foi o sonho dourado o 
puro do; nossos melhores prophet::ts e dos 
no.1sos llli.Wiosos poetas. 

Penso, scnhol'es, c1uo tt p~t:t. unívcrslll é 
para. os pows, p:u·c-t o e.~piri :;o d<LS na<;ões 

·.· • modc;·nas o haba.mo santo c doL·e c1uc na 
,- alma. do homem dernuna,. tt espel'a.nç:.~ dll. 

immortalidade. 
_ Tenho dito. (Jfuitu br:m, muito bem. O 

owdur J cump)·iilWIJ}ado.) 

Vem <\. Mc;-;a, 6 litb, ap~Jiatl:.t c post<L c Jn
junctamcntc em dh;cussã.o, tt scguin.te 

E:\IENDA 

A.o..,p1·ojeclo n. 104 -1901 
:-_'.· 
"' •· Em vez de 150:000$, diga se::- 170:000$, 

em ouro, drutilmndo-se os· 20:000$ <:Lo apa
nhamento dos tloba.tes no seio do CJngrcss:J 
epnlJlicação clcllcs. · 

Saltt das sessões, 13 de agosto de 1901. --:. 
Affonso Costa • • 

O. Sr; Seabr.:~- Tóm-sc llito nostc 
,,~ recinto que o crcd i'to pedido pelo Poclct' 
>>Executivo .. })ar<.t a. J'cpresenta<;:i'i,o d<t Repu
- . blica no .Congresso PM-A:Qlcricano, que tem 
.ele rcunie·-SC no ~Icxico, aind<t nã.o foi defen-
·.:diclo. ' · 

Pot' sua parte teve occ~tsião de aflit'lll'Jl' 
.- que o credito tinha defesa, c é paea a pl'll
• ·. duzir que pediu n. palavra.· 

Foi discutido tal credito sob dons aspectos: 
. _a utilida.lle que dahi adviL•ü:ao paiz e a im-

. port:mcia excessiva, do credito ; dü. pl'in:1cira 
::. ·occupou-sc o nobre Deputado St·. ~ J.einou 1\ICJ.
:_· chado, que lWocm·ou mostrtn·_quo CSSi1 rcpre
~ ·: sentação nã.o Cl'<t só inconveniente com·J dos-
; { necessaria. - · , 
.: Debaixo elo ponto elo vi ,;l<.L commercial nã'.l 
o; __ so comprchemle que <t uni congresso que 
·• devem comparece-1' toda.s as nações do êon-

tinente a.nier-icano o Brazil deixe de se fazer 
representar. 
· Respondendo a apa.i'tes, diz CJ.UO o }Woprio 
Chile reconheceu afinal. <t conveniencia ele 

.:::"coniparecer a e.3Sc congrésso; quando a prin
-cipio julgay;:~ inoppol'ttmoi1 sua politictL. 

Pm•ãexcluir-so o Brazil fõea preciso c1ue 
motivos 'de nHét relevancin. politica prcpon-

det·<tssem no espil'ito da. Cmmwa, e entã.o 
s3l'Üt preciso que esta, rcunid<t em sessão sn
el'eta, rcs0l vc<sso aconselhar o Govorno,dopois 
de ter plen:J conhccinlf'nto de f,wtos quo po
üessem <letcnnina.e uma t::tl étUitüLlc. 

O Govcm:), coílvidct.do píLI'<t 'SC t'lt:t.ct· repre
sentar no congresso, acceitou o convite, o 
desstt arte não foz mais que cxeecee uma 
at.tribuiçã.o constitucional- 1)recismnente de
terminada no § 14 do al·t. 38 da. Constituieã.o 
Federal, c pn.t•a o qu3 ab:;oluhmontc iirto 
carecia pcdie licença. 

Não se tr.:tta tle nomear díplom<:Ltas c t:io 
sómcnte representttntes, porque t:ts relações 
do congPcsso não s5o ~ô poli icas mas de 
toda ordem; .as.sim não se tl'at<t da -llypo
these figueadt~ no § 13 do citado arl.igo d<L 
Constituiço.ão. · 

Succ3clc cum. esse ct·edito o mc~mo que se 
tLt com o cxoecicio lml'monieo dos poderes : 
o Govcl'no, exercendo su;ts ·attribuiç~õcs, re
spondeu a.mrmativamciüe ; ao Qongresso 
cumpre agora-eonceder o credito solicitado, 
visto c1ue em ta! emergencia é o mesmo . 
Governo o representante da soberania na~ 
cional. . ., 
. O oradoe neg.l•ü Camará o direito tlc ro-· 
cusar o Cl'utlito, quando é1. pal<Wl;a. do Go
verno cstü. ernpenluda c o eomprtnnisso füi 
t·Jmaclo n·) exercício tle nnm 1'<1enlllade con
stitucional, como ac<thou de demonstra e. 

O orador nfio póclc c')ncnJ•d<H' em·que o pe~ 
didosc.)a.exagm·allo, flL!<Llldo ró o Governo 
C<tzçr ecJnotüias que att!. lltG toem val«lo 
consur<tS, sondo ,justo cunsidct•a.J· que niio se 
disse q uw a importancia. p3llld<t i'üssc t.ollll 
despendida. · 

B' prqcbo a.<lrnittir a. hypotltcse do ~e prv· 
longa.rem os trabalhos i.t um praz·J de tempo 
mais clilat,ado, e em tal cas.> tornar-se ne
ccssat>lo fornecm· a.o Governo os meios afim 
llC evitar que a. commissão nfto pos::m.assis
tie ;i, tceminação dos mesmos po1• c<trcncia 
de recursos. , · 

Não é adm.is:;;ivela eomp<J.t•aç~ã.o que se rcz 
com os Estado.~ Unidos, c bast<~ que se tcnll~t 
em visL<t <t dist.<meüt ··éu GI'O o Brt.tzit c o Ivla
xlco, }ntra.rnostr<.~I' tt inconsoqucneia dú. accu
S<içâo ltc que ::~c v;w gastal' mais <lUC aqLi'clla 
l'it:it C podCl'JStt 11 <tç[·). . 

E' pre~iio quo a ropeJ::leiltação se fa.ça 
com gloi'ia. para. o Bt·azil, honrttndo-so tt 
patrià sob o ponto de vista da sua ttutorr
dade, como do seu desenvolvimento, pl'O· 
g'ress3 c civilização. . 
· E' a1lmil'avel_que no :primcil'a congresso dos 
Estados Unidos.., ti v esse o Governo com <t 
maior Jltcilid<tdc o bti.da. os meio.s }Xtr<t fazCÍ' : 
representara raiz, -o que,. no emtanto, no 
Brazil 1 ropub~ica se queiea difficultar- es~a. 
repl·.:~sent;:~..çfí,c} rcconhocidamente necossal·ia.1 
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~o1J qualquer ponto de vista, porc1ue ~oj;~ Si a discussão do pro,iecto tehuinassc <tO'ora, 
encaraü<t. não scri<t dada, immediu.tamentc a ordc~n do 

Os nobres Deputn.dos que, com n, mnior vehe- dia, mas pas:=mriamo:'l primeiro i.L tml;ar elo 
meneia, teem combatido este creJito, a,ppel- expediente. 
Iam, como extremo recurso, })ai'<t 0 povo. Faço esta dccl;waqão eomo unt l}l'otcsto t~ 

E' um clireito que ninguem llteS contest:1-rá resolução quo acaba do ser tomada. 
fall<.1.mlo tL ~maginação popular, pintan·do <L 
miseria do povo ac<tbeuntmclo e fmninto sob 
o peso de incomportavcis impostos ... 

Pois será nesta innominavel situação ctue 
o Brazil vae despender 150 contos ouro, 
quando a nação· se CQntorce nas ganas da 
penuda ! esclama,m SS. Exs. 

O.Sr. Presidente-Não procede a 
rec~1.mação do nobre Dcputa~lo. A' proro
gaç~o votada pela, Camara n<LD S'3 oppõe o 
Regtmento; a Cam~tra pódc, a requerimento 
de c1ualquer de seus membro3, prorogar o 
tempo destina,do•á ordem do dia. Ao orador seja permittido uma .. pergunta 

aos illu~'Jtre.-; oppugnadores do Cl'edito : o O qur. é ~mprorogavel é a hora do expo-
. povo. brazileüo inorre de fome nesta~3a. dis- diente e Isso _em virtude de disposição ex
cussão, ou jú. morria antes, pol' occasião da pressa- elo Regnnento, qual n.. do art. 67 
1" e 2a· discus'lões ? · · m fine, como. a Mesa por mais de uma voz o 

Si antes se debatia na misedí.t,como expli-, t~m d~clarado o si tem havido um ou outro 
cam SS.Exs. o ~en silencio, óu melltoi', o seu pl'ecedente em contra,rio, não pMe ello pl'c
<Lpoio ao pedido do Governo, porque:nenlmma valoccr, em _fncc daquclle dispositivo. cx
U.ech.wação em contrario, nenhum protesto prcsso e ternunante. 
se fez ouvir nesta Camara? E' ou não certo 
que o credito passou em duas discussões sem 
discussão, sem um protesto? 

Ah! o miserando povo, cujo inena,navel 
martyrio da fome e da, miseria só veio cllC
gar. aó conliechnento dos s-eus defen::m·es na 
3a discussão do credito ! 

Já mostrou o orador que a representação 
do Brazil n.o Congresso- Pan-Americano era 
it1dispcnstwel, que o Governo não podia, ter 
outro procedimento ; e si quizesse a opinião 
dos nobres Deputados a re.~peitó da nece~,;;i-' 
chtrlo dessa mesma representação, J.Lpontãria 
a omend<1 do Sr. Moreira Alvo~, peclindo -a 
1•edncção do credito para cem contos. 
· SS. Exs., portanto, reconhecem que 6 

um devet• <t represeP.ta~ão naqnclle con-
gl'esso. .. 

Terminando a llol';;t, o oradol' vedo a pl'O· 
l'ogação por meia hom para concluil' o seu 
discur~l1. . , 

Consultad<t t1. Camara, ê concedida· <t pro
l"ogação 11cdida. 

O St. ... BI .. icio Filho (Jl13la onleill)
lksdo.que a Camara jii, votott a prorogaç~ão 
da ho1·a para a discussão tlo credito, nãLr lw. 
outro remedio. si não obeclecer <L vontacle d<1 
Cm:nar·tt. · 

Acho, pol'ém, Sr. Presidente, que a pro
rogação úi'ío podi<t ser submettida á vota\;ão, 
porque, constando da ordcül, do. dia.dntts.lcis 
<1tlllnas, o expediente é no fim e a pro rogação 
vot<tda, vem fazer com que mais tarde pl'in
_eipie o ti·<thüho do expclliente. 

O que o Regimento pcl'mitte é qi.w. Sl~ja 
pr'Ol'ogàda ::t ses::;ão par<.t ultim<w o llt~goeio 
de que se estivet' tmiittndo, .:tni;es ·du momen
to em cjuê. o Presidente· vac coJm~i]ar t\ ela e 
;;1, ordem do dia,; 

O Sr. Bueno de ·Andrada 
(pele, ordem)-Sr. Presidente, V. Ex. sa,bo 
que sempre mosttbmetto <is suas decisões e 
com muii;o prazer ~ubmetto-:me a, e:'ita, que 
me P<~rece muito acerttttla c liberttl. · 

Aqui procurou-s~ p~)r V<trias vezes to
lher-sJ a discussão, mas entendo quo <t::> in
terprc·tações Hberaes são as melhore.~, como 
a que deu V. Ex. agol'í.1.. 

Portanto, mais uma vez <WlÚ'ovo o u,clio 
que a Mesi1 procedeu bom. 

O s..... Seabra (t~QnliiLttanclo)--~fio 
pretende Íl' longe, conc.luit'<l dcntl'o em hee vn, 
facilitmdo aos nobres Depubdos quo insis
tentemente o apn,rteiam discutirem o cre-
dito. · 

E' certo. que o Governo nf~o ütz mys,tel'io 
de que a.'l nosstts finanças não são pl'ospm·a:'J. 
Repetidas vezes o tem dito. Tão. poueo n[l;o 
é neccs~ario que, ll:tra obter este credito, 
quci!'a o Govemo illudir o povo <L l'CSllCito 
de suas finanças. 

A Nação sttbe cpre o povo sull"t'C I'esignad.<l
mmltc os impostos, q_uc· a l~epulJlica ate.:L
VCiJin uma, cl'iso desola,dol'<l, mas t:tmhe1n 
mtbe. que « nobreza obPig:.1 » o que, peior 
fosse o seu estado, elle, o nobre povo hr·aú
leiro, aincla.terht uma gott<t de suor para se 
ü~ze1' representar nesse grande congresso. 

O povo sabe que deve manter a sua honm,· 
as suas tradiç;)es e a sua civilização, h:.Jlll'<t, 
tradições e civilização .que lhe aconsellutm 
<L sua, repr.,_esenta,~,·ão no Congresso Pan Ame· 
rica no, desde q uc cllc j<L corueçou tL ui.3cu t.ir 
<ts magnas qu:.::sLõe~ 'lUC üL ·serão susei· 
~adas. 

j\s:;ini,o int;eJ'case üo Governo não é ouúo 
senão. cst<lr de <~ecordo com os J?l'Opl'i?s in· 
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tci'CSdL~S do }JOYO. F<tÇ'<Lm jns ·.h;·a, pois, aos 
seus nobres o :l.levantados inr;uiLos. 

Fallon-so mesmo c1ur~ O pt·op:)sito do Go
vel'no oea m;vssJ,cL'ar o poYo. A co:wdada, 
obt.•.:rnp:mt o o1·ad:.J1', nfi.o ti legitima nem pa
teiotica. O qne se pt·e~ende '? Falltu' ao povo 
em nome. de ::;mt vida, de :ma honr<t, de seu;; 
interesses? 

Pois bem, o Governo da Rcpuhlica. ahi e8f;;i, 
para rlercn1ler c:·>t<t honr•~. c;;t;~ vida, estes 
intm·essos, que si"w nacionacs, po1·quc &io os 
interes-;cs do pt·upl·io pove. 

Pot'tanto, p3t'rnittam os nobres Depnta.dos 
que lhe.:; conteste o direito do pl'etendcrem 
lançar o pJvo contrwo Governo. 

Os qúe pa.t11iotic<1mento sustGntam o Go-
, Yerno da Repu~tlictt não querem ser apon

taLLo:;; como subservientes, obedientes ás 
suas or·dens, sem a autonomia, sem a. inde
pmHleneia que constituem o no.':lso apa.
n.~gio. 

E' que SS. EB:x. se m·vorar<.un em <lefen
- soi·es <lo pm·o, quando em Yerdadc os que 
·defendem o Governo ü ·qnc são iiaml1em os 

dcf'ensot'cs dos i ntm·csse.:; do povo. 
PortiLrlto, a.c1ncllcs que defendem <L Naç:ã.o 

são os que det'ondom a sutt honoraLiilidadc, 
sna:s · trar:lições c o seu cr·0dtto - credito, 
honra, civiliz<w::ão c tmdic,:Õe3 cmp:mhad<t'3 
na palavra do Governo, que é o l'Oprcsen
tantc da ·sob2rania nacionttl. (Mttilo vem., 
mnilo ÚCJII.. 0 OI'WlOI' C nwito cumprinum
lado.) 

O St·. 1\>lot•eh•a A.l vcs- St•. Prc
sitlentc, venho apom~s J',tzcr Iigoit•as 1:oi;as ;i. 
mal'gom 1lo discut·so tlllO ttealm de lH'oferir o 
nobl'e nep1tt:~do pela. Btdüa .. 

1•;-;tamus em pt·orogaçtlo da hora,. .. 
o ~R. SIUIIRA-Eu só poJi a pt•orogaçã,o 

em atten~~ão <1 V. I<;x. o a pt·ovt~ ,j c1uo n.cabci 
na hora, ..• 

llmn'.e tit·.winio ttc'.ldomieo, pôde conseguir, 
unicamente pelo seu osJorç·o, o loga.r de pl'O
fes.~or n<1 Vaculdadc de Direito do Recife, 
:;mio oecupou sempre logat· distincti.~,:;imo ; 
mas, que 8·. Ex. 1110 desculpe, nesta questão 
quem e::;t<.'~ Ct'l'ado é o nobr·n Deputado. 

O SR. Sr;;AHRA-l~n ~>emprc o:>tou OI'l'ttdo. 
O S1t. :MoREIRA. AT.YES - Si acabo do 

amr·mat· ,jusi;a.monto o contta.rio, ll<tra quo 
me faz tamanh<t inJus .i~~<t ! .•• 

O Congrcsso·P;tn-Amat·icano tem por fim, 
não cimenttú· a . ..; nossas rol<wões com as 
m1çi:ícs que :t elle eonconerem, · mas, no-3 
termos do seu progi'a.Iruna, disculir um certo 
numm·o de llte:-;es nã.o :só tlB natueeza poli
titica como de naturor.a. commercial, podendo 
acontecer, eunformo o nrmo qnc cs;:a 
dL~cussão tom:u•; que longo de conseguir-se o 
tirn assigrmlado pelo nolH·e Deputado, sur.j~tm 
embara<;os e eomplic:açÜ,l:-J, de 11ne cdtariamos 
a. s:~.lvo ab:-;tondo-nos dn coml>arcee1·. 

O Su. SI~ABRA-Ollte que o Congt'osso nuo 
é somem te 1lara dis;!utiL· ; é t<unbcrn para 
man tm· as relttções dc:-;te continente. 

O Srt. MoREmA. ALvgs-Perdoc-me o nobre 
Deputatlo ; par<~ quo se conscr·vem as nos ;as 
t•elac;.ões no exterior, temo:'J nli.~ as legações 
que mn.ntcmo~ pct·numenbmentc pera.nt3 os 
governos do; divor.s::>s paizcs, c quo seri;ún 
pm·foita.mont;o inutcis, si p.trt~ i::;so nüo ser· 

. vissem. 
Nii o so illutla o II10lt hom·ado collcga. E.~se~ 

Gongt'es~o Pan-Amm·ic~tno nti.o passarti. de 
um eongross) littemt·io .... 

O SR. Esl\IEHALDli'io BANDEmA-Apoiado. 

O ~H. MoJU:IltA.AINI·;~- .•. onde se pl'Ollllll· 
cia.t·:"w cet·tament,c muitos discursos cloctuon
tos, onde sm·ilo dolJat,i1Las eom pl'oficicncit~ 
tlivorsu,:~ quosWcs de tlit•eito internacional, 
mais .ou nwnos intorossan tos, s:mdo invocada. 
do continuo a colol.Jt•c cloul,rina do Momoc, e 
ois tudo. 

O ecsultado, pot·üm, semi. ign-al ao do:-> 
anterio1·os congt•esso ;, isLo 1:~, intcimmontc 
nnllo. 

-0 SH.. MOREIHA ALYES- ... o nii.o quet•o do 
modo aJguni abusai' 1la ben:.~vola attonç·ão 
dós meu~ honrados collega.s. (NITO apoiados.) 

Sou forc;;.1tlo, porém, :t contos:ar irnmcdia
tamonte algumas thts pt•oposi~·õcs avcntaths 
pelo meu illustrc amigo. s. Ex. começou por alill'mac• que 01 ~ CI'<'iLt•a O SIL liUNEU MACIIAilo-l>eus qncii't~ c1ne 
quando dis.se, na se~s:to ele hontcm, que do scjn, ~:ü nullo. 
§ 16 do art. 48 da Con:-;:;U;uiçfto da H.cpublica O Slt. Moiu·:mA. AI.n:s-Si nfiri l'ut•, lWI'úlll, 
.derivava-se a ttttl'ibui~.~·ão, que se diz competir as:->im, si.pwlol' traí:l\l' alguns rcsultt~tlus praw 

'êto Governo, de fazcr-~o ropecscntar em con- ticos, oHos nii.o :-;o pude1·.'w l'elerit• ás nos:'lé~s 
gt•cssos da ot•dom do quo s0 vac reunir no t•claçõc~ politicus com a~ outras na1 .. ~õcs <unc
Mexico, porque tt~l u.ttl'ibuic;í1o ~o ncha defini- l'ieanas, rcla,;õc:-; quo sflo, felizmon~c, tts 
da n> § 14 do mcstno arGigo, quo tr·ata. lla· mais cordütcs, mas, stmplesmontc, aos ·inLc..; 
manuteuç:ão das rdu.çõo: com os Estados es- res~es commcreiaes de.;::;as naç·õcs, ou ante:-~ 
trangaü·os. elos Estttdos Unidos, que querem a.lJl'ir- novos 

·Sr. Presidente, cú tivo sempre no mais I morca<los <.'~ sua ae:,ividado industrial, com 
;:Llto aprer;o os ta.Icntod c a compe·~onda <Lo projuizo das negocia(:õ~.:-; CJHO tomos, até lwjc, 
nohro Dcput;:~do, · cpw, leigo i\pós um hri- ma.n1;ido com a Europ:L , . 
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lJ r a, nci:it<.~ hypotl1esc, teremos noccs:mda
meni;o !l'c celebrar ajustes o tratados eom
n_rerciaos, casos que são regidos pelo § lG do 
ettado a1·t. '18 c não, como qum• o nobre 
Deputado, pelo§ 14. · 
A1~croscc, SI'. Presidente, quo ~inda. mesmo 

'llnll<lo pudes;:e ser invocado pnr::t o c;tso 
osso § 14,<1 attrihuiçã.q por- ollc üada. ao chefe 
do Pollct· J•;xecutivo não pódc ter <t lat itude 
que so lho cmpre:)ta .. Compctc-lltc manter as 
rclaçõe.~ eom Estados estrangeiros, é corto, 
mas utilizando-se, para esse fim. dos l'C
cm·sos que o Congrcs:>O lhe der. No ca.so de 
quo nos oceupamos, a sua. acçã5 é limita<l~L 
pol<t nccess_idade do credito; que póue ser n.p
JH'OVallo ou não. A theo!'ia, que nega ao Con
gre.:;so, ne.;tc ca,s:>, a. liberdade de acr:ão, está 
fôL'a de tod:Js cs moldes e é in ~nstontavel 
llcmntc dos pPíncipios consagl':ulos· na nt~ :sa. 
Ooniut!Jição, que, uo § 4° do urG. :3-!, e;:;kt
bolcce sel' a ttt'ibuiçã.o priva1Jha do Pcdcr 
Legisla tivo tlistribuir as rendas fetlcracs. 

Ora, si lla creditas pediclos pelo Governo, 
que não podem ser recuillldos pelo GongP<~s;;o, 
a flUO fica reduzida essa a.ttribuição~ 

O nobre Deputado pretendeu eneontl'n.r-nw 
em contradição, porque, pensando quo o 
Brazil se não deveria representar no Con
gresso' Pa.n-Americ<~ií.o, . a.presentoi , enl;re
tanto, uma emenda, diminuindo a impoeta.n
ein. do credito solici ta(lo. 

O Sn. SEABRA--Não disse quo V. Ex. foi 
contradictorio; mas que V. Ex. tanto r·nco
nhocia a necessidade d;t rcpt·esentuç:'fí:o qno 
diminUía o c1•edit.o. . · 

O SR. MoRFJRA Ar.vEs-E' a -me&ma cn11;:;a. 
llOl' outl'as }Ja.htv1·as; mas o nobeo n r ptttado 
qne teve a. gentileza., quo muito mo penllortnt, 
tle ou vil'-me hontcm uttontn.mcnto ; q tw 
podia, de úmi::l a mai~, lanç<tr u,;; smt:-~ vi~tas 
:sohre o resumo do meu discur:so, publicado 
110 Dia1'io do Oong>·usso, . não tinha, 6 díwito 
de <tt•guíl'-mo de uma faHa que :::.JJ:·wlut<L
mcnte não eommotti. 

gll atnt·mci que CL'<l. dcsnocc~saria, sinfio 
pro,ju<llcial, :.t rcpl'oscnf;a.ção ln·n.ziloim no 
Cong.·csso Pan-Amet·icano, pelo quo 11w 
oppunho em ahsuluéo <.Lo credito; ttlas ttma 
voz que a maiuriét so mostJ·a.va dispr .stn. :~ 
;tppt•oval-o, l)ttm hoOl'iH' iL p;d:tvt':L do Gu
vm:no, embnrn orn pt·ejuizo d.;t n;tç~n.u, PL'o
cm•;tt•ia., di:;sc, ji.t que outL·a, coUS<t 1110 ttii.o 
ora JlOI'lllWiitlo 1'a7.c1·, ditninuit· o mal l'ollu
zindo r> et•crlitu. Onde a contl'<trliçi'io '? 

O Sn. .. Jur.ro DI~ i\lEr.r.o-Não !t:t a JJlÍlÜJJla 
contl'adíç-ão. (Apoiados.) . 

O S1t. ·MoREIRA Ar.v.t·:s-Nas considerações, 
embora mal il,lillh<tV<tda!l (~teTo apoiados), qno 
lto n tcmoxpcndi, pl'oc:unn tornar bem cl<tro 
o JJIOU pcnsalliOI11.0. Sutl eontl'< ~ u erudito; 
lnt~s l>i ollc l.cm tlo ser vot<~rlo, porque :>c 

Cnl!Drll y, lY 

aHinnu. que t ~ honr;L dq Uo ve t·nq o., t;i, t ~ lll 
eans<L, ao meno:> rtne ni1o sej;~ t:i.o cl cvach 
<t quantitt <t ~ · espendo;·. As eondü;õc:; cr:o
nomicas do pa iz nãn com}1<wta.n1 tu.ma.nli<L 
!i.lJoralidu.do (apo iados), nã.o eessat·ei !le 
d izcl-o, em q nc }lOSt\ ao nu bl'O lJcLu(; ad~,. 

No cOl'rm· do seu impo1 tan to rlisenrso, 
o meu illust!'c eolloga fez-mo gt•n.vc in,jus
tiça. ... 

o sf{. SEAJ:IL\.-~i'i.o diga bto. 
O Sn . l\fonEm·A ALYEil- ... attrllmindo-me 

o intuit,u tle }ll'ct.cnder levantar ns i l'a.s 
populares colltl'.:t o Govel'no, .:pqrfluO me 
l'clcri. em tcnnns ea.lorows talvez, mas 
ahsotut amcn t t\ justos. ao csbtlo de mis<wia 
<.1. r1uc, pela iniJH'IWidoncia. do mesmo GoYer
no, so acha l'Cllnzido o Pt~iz. 

1Ias S. Ex. não tem rnziio. En nTto quiz 
l'a.lla.L' ao;-; sontimontos do poYo o nem andei 
.i<~mais :.i. ea i.a de popnl;nitl ado, lltlC eu ~ei 
inco stantr~ n fugidh. 

A delmtn.ç-ão pel'lmrnbucan<t qtw, 1101' obe
doeor aos mais vivos ::;eutimc,ntor; de digni
tl<ulc c do patrioti :-;mo, se 1lccbr on em 
opposi1;iio ao St'. Presidente da. R~publica, 
ê eomposta de .llomon;:; ot·rlcit'l):·~ o pací-
ficos. · 

En o sou t10~tln o inído tla. minlta. Yida )lll
blica, sabe-o l,cm o nobt•e lleptHado, eousor .. 
varlot• n:t mr narcllia, niio pns:;o St\l' um 
fJolaf'OffO nn. n r.puhJiea ; llHÍ.:S ii:li:O niio ljllül' 
tlizer que mn jnlgnn obl'igadu a. calar-mn 
tlr.antc !los ;Le~os m;íos do Gov nt·no, n jtima.i::; 
se podct·;i, ('tHI rnndit· a cl'ii;irn .ittsb, 1·111bora 
snYlll':t, eo111 :~ oxcHn.r;::'to a aeto ·: tlc demago
gia.. (AJlOI:wlus . ) 

N:"in s:'iD ns nos~t~s pt~l:lYt·a;; tltlll itnpopula.
l'izam o Uovcl'no, mas os ~cns .lll'OJH'ios aeto;:;. 
(Apoiados.) · 

Pt·ocodc,;so ello I !Otn nitol'io n patJ·io· 
f;ismo, ni11, ·r-met•ific:tsso, eumo lt•m !bif.o af,ti 
hojo, üS HlidS l:iOI'it:S i f1t()l'C'S:<US dit l'aGJ'iiL 
{ts snns eonvcnir.ncia~. o as 11oss:Ls pala\'L'as 
nenltttm oll'eitu JH'OdtiZil'i:uJt. 

Si clbs cehoam !:i. fin•a, é qne nús csl;ttmus 
com <.t vo;•díllh~. (i lpoiaclos.) 

Out1·t~ in,ju:r;iç<t commel;tou o motl illw;l;ro 
amigo, a.lllrman!lo quo, s1·, aJJús ·~ tledtn•aç.;\u 
de ; ~ch:tNiO crn oppo:) ir;fi.o, foi que a lmncad <~. 
<L que me honro 1lo pot•f;QtltlCI', d!!Seobl'in 
inconvoniontc;.; na approvação do· r:L·oclito em 
discussão. :::;. J.;x., que tovo sempre urna. mo
moria f'elici ssima, loi pol' ella. 1;rahidu nesf;o 
momóntu .. J\fuito a.ntcs d <.~ deputação pcrnam
lmc<.lll;l,, pelo o1~gi'í.o autori:t.a!lO do mon iHus
trc compn.nhoiro Sl'. Jullo de Mello, HO decla
rar om opposi1.:ão, o que occorrou na sessfi.o 
llo 7 do col'l'cntc mez, j;t o Sr. B-:mcralllino 
Bttndoir•a, nô dht 1, tinl1a. eomb:ttido css1~ 
cr<Jdito . com a mosnm vohcmoncin. com' que 
o üz e· et•lll a. clor1 ucncitl. que me üdt:.t (nür; 

:J1 
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apoiado:>), e lla ses .'i~'i.o do 5, h:tvicmws petlldo 
a pa.la,vr<l o SI'. Alfonso Cost:t · o ott, decht
rando que a cllc nos oppol'iamos. 

Jã. vê o nobec Deputado que nflo foi :;;ó 
agora q_ uc despertá mos. ( Apviado:s .) 

Sl'. Pre:>idcntc, comecei d:izcndo que vinh~t 
apenas fazer <tlgnm<LS nota~ ao impodLLnte 
discurso do no!Jre Deputado... · . 

O Sr-t. SmAnR.A--:-E fJ.Llon qnasi ttLnto quanto 
eü. Si não fossem simples nuGa.s ... 

0 SR.. i\IOREIRA ALVES - • . . c, pois, ú 
tompo de conclüir. Penso ha.vee demonstt·~ldo 
{~ eviclencia a injustiça chts ce-nsm·as feitas 
pelo meu digno amigo ... 

O SR. SEAilRA-Não tiz censul'<~S, sou inea.
paz de fa.zel·<tS c nã.o tenho competeneia. 

O SR. MoREmA ALvEs- ... o a irnpl'oce
dencia d<'l . Sll<t al'gunwntação. AssLm tcnlw 
terminado a. n 1 inh<t t~rol~t nesk momnn to : 
Jlão deixal'eL pot•ém, <L tl'i buna 8C!ll, de ndvo; 
aflirm<.Lr :to holll'ado Deputado que 1úo eleve 
a1'rccoiar-se da noss<t ttttitwle. "\.nossa oppo
siçlào, por mais se ver;~ q uc seja, não sa.hil·;~ 
dos moíos constitucionn.es ; dentro ddlcs, 
porém, havemos do cumpt•ir o nosso dever, 

· quacsquc1• que . sc.i tm os omb<tr:tç•.os que 
tenhamos a, veneel', as llíliil:u1dad.es (JHC se 
nos antolhem. 

S. Lom·enço, 8olid.a.ríü pl'otesto Sena.do Cu,-· 
nutra Dc.pnLatlo . .; Est:tdo eontr._t étr·r·cnda.tuorlto 
estt·adtLS de terl'O Norte (L Orcnt Wcstern, 
ouee ::so <i Uni::i-o, tlesasteoso; agl'icultul'a. ttgo
nisantc. eonq.a. llatriotisrno C:.unéll'a, votill'<i
suspBnsão infeliz metlilla.-Ara11ja . Sobrinho 
pr·esid ·mte.- Jor7o .Mimnd~(, sccee!;a,rio_. -'
FranC::sco Corrêa, prefeito.- Inteirada. 

Red1ú, l2 tle ag.)s{;-) tlo l-00l - P :·osido.nto 
C:.tm;.u·a D8pmadàs. IUo-Mnnicipio E:3Gl'ada 
protest<t pel"ctnte OSS\L Cctm:~;ra cun~ra <'lrreu
da•ucnto elfectu;~do vias-f13t'l'C<tS.- Joaquim 
Ribeiro, vicê-pl'esidentc. - .h~ventino 1rlo-
1'el:m.- Agostinho de Barros, conscllleiros.
lntelrada. 

Recife, 12 de agosto de 1001 - Conselho 
Municipal Agu<~s Pl'GÜ'lS proto>ta. pornnt'J 
es.s~,, elevada corpora,ção contL•tt al'eend:t~ 
meu to nsti'itdn.s S. F1·ancisco, Sul P -:r·nam:
bnco <i. Oreal 1\Testcrn; J.grlculíiue<.t agoni
sa.ntc nã.o suppol'ta elevttção ttwif<1s; confia, 
pnJriotismo illnstrcs raproseirt:.tn Ge.i.- Joiío 
Uori'iia ilccioly e LiHs, pec.sid í} l1GO do Con
sellw. -- In teira.da .. 

Rcq_ uel'imon tos: 
Do funccionario pnblico · fedel'cÜ Deome· 

dàn tc de Alrneid<t Magalhães, pedintlo con· 
t<tgem de tempo que serviu. como cÇ>lhtbont
dtn' d;t extincta The'sour3J'Ía de Fazani.la. de 

Tenho concluído. (M.'uito !1em, muito l11~m. Pernambuco, - A' Commissã.o de Fazenda~. 
O oraclo1· d ctmtlwimenlado.) Do continuo tht Estr<.ttht de Feno · Centl'al 

Ningucm ma.is pedindo a pahwl'a, é ütWCL'- do Br;tzil Roberto .João Antonio Rodl'igncs, · 
'I'ittlit :t discussi\o do }H'ojcdo 11. 10,1, de 1901, vcdindu uw an no uc licença,, · rom todos os 

· Hcando adi<Lda- a. 'I"Otitçi1o, até (lLLe a. re- \'('.ncimcntos, par;t tt·;ttat• tle sua s:tudD.
spuctivi.~ Commis~ã.o dü p;_u•ucct· ::;obro as· A' Com missão de Pcti<}õcs e Poderes.· 
mneud.as on~erccidas. 

) . .... _ .. : . . ,. ·:. ·· · . 1. . ,. _, ._ OS!'· I1•iueu Mach::ulo tli:t: quu 
l,tss,~ so a hot,t tle-:-ttlld.l '~ ,w ~xpedl <t flllCS~ao do atTcncl<Lmento é UIU'l, rla:"i tlU<!S· 

ente. tuc\s qne m;~i::; tem a,gil;t~do u ospid!;u llll· 

O S1•. Angelo Neto (2G 8eaetw·i,j, 
se1·vimlu ele 1") procede (t 1eHut·ét elo l:ie· 
gLtintc 

EXPEJJl!ENT.I:: 

1'clogi'a,nuna.: 
Goy~tz, 12 ele agosto 1le lVOl - -Exm. Sr. 

bli<.;_O. ,. . 
- 0 Ol'lLllOl' tCIUllllHlliltll<~ t}l\ C011Ulld:.t tpltl 
~n tt·açon no~tn :t'Wllllpto, e llol :1. sulls Pl'J· 
ct!ilCill;c,; é inimigo ü·t·ccou;o;ili•wel desl.tl, 
iLl~a. 

Dissó rnuit;o bom o :-;cu enllo~:t, o Sr.Hrido 
q un uma cou:la o1·a o :u·ren•l:mwn to 0111 si o 
ou!;t'él cousn. ot\l. o mrHlo de execuül.l-o. 

E si a<lHOlle é un1 fhcf;u ~onsurnatlo, pul;~ 
autot·ll~<t~\:i.o do Pal'l;mwnto, a opLniio pu
IJlh·-i~ nã.o ·o <~;ccoiLon. Nio h;~ h:.~t·monia uJJtt•o 
o pcns:vnen to vopnlar o .o sOLL oxcecieio pcl<L 
sLta reprcsenta~.~ã.o pal'lament~tt·. -

Qnaudo su tml;uu pela pl'lmcü•<t vez dn 
:n• l'en<la.rnnn to, foi a hctnc~tt.la. per·n. m1 buc<tn n. 
quem pl'imeiL'iJ ét eom!HÜ81l, e o ot•ador vo
tou eonte;~ a mcdid:~, tcn<lt) a. lwnl'â tlc ílgu
l':l.l' ao lado do seu::> collcgas de Pot·n:tm
lmr~o. 

J\Ia. nif'u~;t;Lndo-:so lw.ie e~>ilm'enk· euw atluo~ 
Recife, 12 Ütl <lgo.;;tn de l!JOI ---- PJ•(•.:-:itlonto lo :18 :1·n1U<líJ üo ponsa.t•, s;HtÜ\-sn lmm e1n ud-

Ct~lll<.IJ'<L Deputado::;. IUo-Con::>uJ!io ~IunicilKll tM aiwh <w htdo th~(l uoll:t i llu::> ti' c ban<.:adt~; 

Presidente d:t Ca.mtt.l'<L (los Deplltn.dos. Rio .. 
-Communico a V. Ex. qno, per·antc o Con
gresso, pr;cstei hoje o cornpt·omissu consl;i
tucioua.l C ilSSULUi O CXOL'Cicio tto C<LJ'gO do 
})L'esidente do Estado, pttra o qual flli eleito 
a. 2 (ie março do correu te :1nno. ÜlrGl'Osim. 
communíco a. V. Ex. (juo nc."t~L thta re
nuncio o mandato do Depútado Ü!(l(lL'aL Ro· 
TI OVO <L V. Ex. as segur;u1ç~~~ d c alli<l. osti u1it 
e distincta . cousirlct'<t</lo .- .!i1sJ Xavie1· de 
At,mddr_r..- In toil·ada. 
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Lê o orador trechos de seu discurso profe- Por occasião da reclamação do mesmo pe-
-riuo em 1898, qvtando se discutia. o orça- ticionario o anno passado, a Commissão de 
menta da Via.ção, onde mostrn.va que os Ma.rinh:L e Guerra interpoz a respeito o seu 
c:tpitaes nacionaes não podiam deixar de ser parecer e opinou que, embora não pudesse 
esma.gados pelos capitaes estrangeiros. negar ao referido capitão de fragata o di-

Dizin.-sd naquella época que a medida do reito que lhe assistia, ;profusamente demons-. 
arrendamento que se pedia, só vísav<l. o trado em sua petição e em face dos documen
effeito moral, era para i.nglez vez. Es~{t hoje tos por elle exhibidos, todavi<t entendia que 
provado que o arrénd ,~mento nã~ sel'á capaz esse direito só podia ser provido pelo Poder 
de melhorar o cambio e o elfeito, se tem .Judiciario, por isso que faltava ao Congrésso 
visto, é ex:actamerite o contrario. Nacional c9mpctencia para de qualquer 

Lê o que dizh do argumento terrorista., modo o attencle:r; que a · collocação dos oífi
de que para tudo se lança mão, qne repete ciaes do exercito, da armada e classes anne
ainda hoje, .porque hontem como hoje, qual- xas é acto que pertence ao Executivo e as
quer emenda a uma medida 1artida do Go- sim o Congresso não tem que entender e pro
vet'no era um desrespeito a sna. honestidade. videnciar . 

O paiz que aliena seu patrimonio é urrr Por isso foi então ouvida a Commi.:>são de 
paiz economi:!amente escravizado e sem Constituição, Legislação e Justiça, a qual 
independencia politica. porque esta não póde opinou em sentido contrario, como consta do 
exi~tir com a escravidã.o economica .. As na- seu parecer nnanime n. 199, de 23 de outu
çõcs vivem de sua riqueza economica:. bro, julgando que não havia -nenhuma incon-

Lê trechos outeos daquelle seu d1scurso, sti t.ucionalidade em que o Congresso autori
que são uma verdadeira prop1lecia. Parece zasse o Poder Executivo a provet' a recla
que o orador via naquelle tempo a situação mação (leque se tratava, uma vez que era. 
de hoje. ' apropria. Commissão de Marinha e Guerra. 

J?izendo que são est~s as suas palavras de que a. considerava innega.velmente justa e 
ho.Je, . pede ao Sr. Presidente. a dupla ftn~zu. pi'oce(lHnto. 
de detxa.l-o com a pala~t·a P:U'i.t amanha e A actual Commissão de Constituição, Le
fazet' u~a outra prophecw . ., e qu.e cst~ com: gislaçi>..o e Justiça mantém esse parecer, 
})r~henthrlt:t .em trecJ~os do seu <hscur~o pro ~ pot·quanto o Cong1'esso Nacional tem a attri
ferrrlo om 189~. que le. . , ,. ., 'buiçii.o que lhe foi conferida pela Consti-

Con?lue, _dizen•lo, em Iefmoncla. ao Sr. tuição lle velar nu. guarda riu. mesma Consti
FI·n.nms,c~ Su., .(tu;m~o. ~-n~?-honte~ ~ffirmav~ , tui<.~ão e das leis e providenciar sobre as 
~n~ .f!not.:nm .. c .~ c,~t·~_tt 1 ~. ~ue .o 0:' er~'l.r, é j rwcedsidadcs de caracter federal (n.rt. 35, § 1°). 
lC~Js.,Ir,: Sllll, cL :v~~oiClcl·.t.<l?,? o r~StStir, na~O'ao j E é a8sim que, elle decl'OtõL leis particulares, 
Ro~o ~·,~~a. op1,n~.w puhliM: l~ts a.~s. a.n:;oo~ de excepção, mterpl'eta. as anteriores corri- . 
1.tl"(!S, ,ov~l .'l.·Ll • em. nm .. t •.. ó, l~<Llt1VI.t, , L r, indo-lhes os e !feitos e pl'ovidencia a re-
0\~\'ll'. ;1. Opii1H~O pnhllca, . e dl!'lgll' a.s COD- spcito <.los SCl'VÍÇO.) . f'ederaes em o-enerali-
SCWOCiaS. ( Mu1to bem, m.ullo bem, o oraclo1· é rh(lO c 
fr:licílado por todos os S1·s. Deputados pr·e- ' · . . .- _ 
.~entns.) O _r~. :1. 1.n.Jttst11,~a de q~1e pode reparaça.o o 

Vii.o :t imprimir os scwnint;cs ca.pLtao (~c . . ll·a~ata Francv;co Ca.rlton,_em sua 
"' nova. sollctr.aç~n.o ao Congl'ess:>, provem do se 

PROJECTOS ter dado ao regulamento n. 105, de 1:3 de 

N. 148-l!JOl 

Autrn-i:;a ao Got,m·no a manrla1· conta1· ao ca
pili1o de fragata Frannisco Ca·l'lton a anti
guirlarü rlr;, data cln prornoçao áqtteUe 
posto, em 2ô de abril de 1800. 

A' Commissão de ConsLituição, Legislação 
.e .Justiça fui presente a petição do ca.pi1;ão 
de fragata Francisco Carltan. com os do
cumen-to.;; que a instruem, reclamando elle, 
como j(l, o fez o anno passado, contt•a. a elas· 
sificação que lhe foi dada na escala do corpo 
combatente ela a.rriw.da, em virtude do avi~o 
do Ministefio da Ma.r·inha, de 11 de julho de 
l89Ei, por não se lhe tel' conta<lo, c11mo se 
lhe devia eontar, a. sua. antignir!atlo d:t data 
do sna pl'omoção, a 26 de abril d.e 1890. 

outulwo de 1892, que tl'onxe nova organi
zação a.o corpo de engenheiros navaes, atreito 
rctroactivo; isto é, tirn.ndo.,se ao peticionaria 
o tempo que scl'viu nesse corpo no domínio 
das leis e regulamentos que lhe permittiam 
conta r antiguidade nas funcções que ahi des
empcnha.va. quando elle. já. havia, mezes 
antes de ter sido expedido o dito regula
mento, revertido para o quadro activo do 
seeviço de mar. 

Nestas condições entende a Commissão que 
o objecto da red:tmação do peticional•io é a 
rointcgr·ação de um direito, que elle já tinha 
adquÍI'ido quando foi promovido ao posto de 
capitã.o (le J'ragata. no corpo de engenheiros 
nfLV:tes, direito que não lhe podia ser Hub
tr·ahido em virtude do regulamento, que co-· 
maçou a vigorar paPt~ os serviços daquella. 
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corporação em época muito posterior á em 
que-efle de lá sahira. . ·, 

Pelo que é a Commissão de parecer que. 
como aliás si tem procedido em cir.cumstan
ci cos identicas e assim provou ·o r~clamante, 
a Camara adopte a seguinte reso~uçã•J: 

O Congresso Naéional resolve: 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado 

a mandar contar ao capitão rle fragata Fran · 
cisco Carlton a ant iguidade da ctata da pro: 

·moção do ·referido official áquelle p1sto'em 
26 4e abril de 1890; i·evogadas as disposições 
em contrario. · . . · . 

Sala das Commissões, 3 de agosto de Ji:JOl. 
-J. , J. Seabra~ presidente.-Teixe~ra de Sd 
r elator . - Azevedo. Mat·ques; -:- Fredrwico 
Borges·:-:- F'. · Tólentino. -Rivadavia Corrêa . ..:.. 
Alfredo Pinto. · '· 

N .. 149-1901 

Autoriza o Poder Executivo a reverter pm~a o 
serviço acti"o da armada e Classificar ?JO 

· quadro especial .dos· officiaes ·q~te servem no· 
corpo docente ·da Escola Naval, o ·t• te> 

·' , ' 

especial de lentes epr·otessores, ~ ·commissão 
de Marinha e Guerra é de parecei• qiui;cOmo 
uma graça e>pecial, · eja. concedida a t;ua -rec" 
versãi:>, e nessJ. selltido offet·ece á conside-. 

ração da Cúnara, o ,-;eguinte projecto .de 
lei ; · · · · · 

O Gongresso Nacional deceeta : 
.· .\ 

Artigo u'nico .. E': o Poder E~ecutivo - auto~ . 
rizado a revertee para, o serviÇo activo da 
armada,e class,ificado no qm;dro espcctál dos · 
officictes, que scrverú n,o · cJrpo docente da 
Escola :Nav4l, o 1 • tenente ~:'eform;1do \ Dt~. · 
João da Co.> ta Pinto; · revogadas,. -as .dispo
sições em C(l)ntràri(l.. : . · .. - . ·. . ·, 

Sala.' d~s Çommissões, ~ 3 de ' agosto de 
1901.-Alves Barbosa .• . de i:tccot'.do Mi11 a 
restricção.-Albuquerl}ue &rejo. rel<J, to i'.;,::_ 
Rodolpho Paixão. com .. restl'icçõos, porque 
entendJ que o 'supplicant.e, ;j,vista(lo lumi7 
DOSO e jul'idico . parecer do Supremo Tl'i-: 
bunal Militar, · já dei,ria 1 te·r voltado:. ao sú~ ·. 
yiço activo da reserva, sendo · competeli·te 
para determinar. a r ever.>ao ó Poder '·Ex:~ ·, 
ecutivo.-Soares .dos Santos, vencido. .. · 

nentere(otmado Dr. João, da Costa Pinto 0 Sr. Presidente-E$·útndo ;tdean~ · 
.· Ao congresso Nacionai solicita 0 Dr .. João tadíJ. a hora, designo. pua amanha a se-

da Costa Pinto, lente cathed.ratiéo da Escola. guinte ordem d0 . dia: · · · · 
Naval e lo tenentereformadO. da: arrnari,a.. ·continuação da· discussão unica da emertda 
por ifltermedio do seu prbcurarlor o bacharel do Sen.ado aOs projectos ns. 1·5 A ·e 15 B, . 
José Bonifacio Bnrlamaqui de Mr1ura, a sua deste annô, que fixam a forÇa navaLparà o 
reversão . ao serviço activo, allegando que exercieio de 190~; . . . · . · -
não fora para o quadro . da reserva por um Continuação ·da .3"' . ·discus,são· do projecto . 
anuo, como preceitúaó decreto n. 108 A, de n. 42' B, de 1901, que 'fixa as furçasdet~Jera 
'lO de dezembro de 1889, visto como no para o exercício de HJ02; . . . . 
tempo que requereu 'l. sua reforma, sómente Continuaçlo d.a _:ia.· discussão do projecto 
contava l7 annos e cinco mezes de servlç-.o: · n. 46, de 190 l,autorizando o Poder Executivo . 
. O assumpto de que t1:ata a petição do sup- a abrir ao Ministeho da GuerTa o cred'i..to , 

plicante não é novo, p:>is eni diver.>as extraordinario de 4: 225$SOO:pat•a pctgainen ;ó 
vezes tem a Commissão de Marinha_ e Guerra doordén<1do a que tem dieeito o almoxaeife 
resolv~o sobi.·e iden~ica~ pretenções. qu~ a I do exti~cto ArSl,na~ d. e Guerra de' Pernam- · 
reversao de um offi_Clal para o quadro act1vo . . buco Joao ClimacJ dos $autos Bermudes ;' _ 
só poderá ser concedidy. por .uma graça es~ Continuação da diBcussão unica 'do parecer 
pecial do Congresso Nacional. ·,. . . n. 14,de 1901, opinando: rio sentidode'-Serem 
As~im sendo, a Com missão de Marinha e acceita.S as emendas otrerec-MMf na -3a discus~ 

·Guerra, depois· de ex:am,inw os, papeis que são dJ pr-{)jecto n: 99 B, de 1000, que reorga
acompanham a petição do supplicai:tte, e;' niza a Justiça do Dist'rictO. Federal; '· · 
attP-ndendo não só que o peticionaria na sua Coutinnação da 2"' dis~ussão do projeeto 
nobre carreira pre.:;tou serviços._rele'vll.ntes · n': '2TA. de 190!, ' ést"beleéendo ragras para 
compatíveis com a sua edade e. posto, tendo a aujudicaç.ão · de b31lS nas execuções ·. ém 
conquist .. do, po-r concurso, o Ioga r de lente geral, com voto em separado doS r. Azevedo 
da Escola Naval, logar. que tem exercido até Marques ; · · 
lwje coii1 a maxiina assidUidade, que não po- Continuação da 3a .disc1,1.ssão do projecto 
derá ser exercida pw quem .não tenha a i:t. ·26i:\ A, de' 1900, .autoriza-ndo· o Poder 
maior robustez, e mais ainda, que o facto ·de Executivo n. garantir os.jmos e .. amortização . 
sua reversão nem de leve implica com di- durante 15 annos, na importancia anmtal de . 
rilitos adquiridos pçr terceiros, por não de- 71 :5'00$, ' correspondentes ,ao empre.;timo ~é 
pender de vagas, não produzindo alteração 650:000$, juros de 7 •/ 0 , e amortizaÇão de 
alguma no quadro da armada, pois que,como 4 •; ., que etrectuar à Associação do Quarto 
lente da Escoh. Naval far(~ parte do qu·adro Centenario do Beazil, para o fim.de construir 
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AJ'tes ; · rem os arts. 1" o 2° da lui n. 350, de 9 de de-

i" discu,;sã.o do·projecto n. ll3A, de 1901, zerubro de 1895; 
<),utorizando o Governo a, abril' o cri3dito 2" discussão do projecto n. 81, de 1901, 
de 16:010$ para pag<Ll' ao bacharel Um 1)elino re.'3tab3lecendo pctra todos os effoitos o de
de Som~a Marinho os seus ordenados, como ereto legi~lativo n. 057, de 25 do novemln•o 
juiz de diJ'cito em disponibilidade, deccor- tle 189:); 
!'ido::; r.le 22 de abl'il de Ui94 a 31 de dczcm- 2a. ltiscussão do proje;to n. 121, de 1901, 
IJro de 1900 ; <tutorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Discussão unica do pr0jccto n. 102, de 1901, Ministerio da Justiçâ e Negocios Interiores o 
autorizando o Governo a. conceder um anno credito de 100:000$, supplementar ao n. 14 
de licença, com todos os vencimentos, ao do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
D1•. :Manoet José de Queiroz Ferreira. pre- de 1900 ; 
parador de physica da Escola, Polytcchnica, 3a discussão do projecto n. 77, de 1901, re.· 
p::~.ra tratar de sua saude ; lati v o á emenda offerecida na 2• diScussão 

Discussão unica do projecton. 242, de 1895, do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
elevando a lOO$ mensaes a pensão que per- Pocter Executivo a a. brir ao Minfstm·io da. 
ccbc D. Cybcle de Mendonça Souza Mont.eiro, Guerra o credito e~pecial de 8:415$600 para 
vi uva do tenente honorario do exercito pagamento dos vencimentos do tenente-co:ro
Heleodol'O A velin:l de Souza Monteiro ; nel Innocencio Serzedello Corrêa, revertido 

2a discussâo do projecto n. 94, de 1901, ao serviço do exercito e de lente da Escola 
autorizando o Poder Execui;.ivo a contar ao Militar por Çtcto legislativo; 
2° escripturari) tlo Tbesouro Fe<leral Cy- 3 .. discussão do projecto -n. 67, de 1901, 
riaco Antonio dns Sa.ntos, como tempo de autorizando o Poder Exacutivo a .?.brir ao 
serviç:) o decorrido do lO de fevereiro de Ministerio da Guerra o credito ex:tra.ordina-. 
1879 a 26 rle fevereil'>) de i88:3, de 15 de no- rio de 4:806$630, pa.ra cumprir a. sentença . 
vt~mbro de 1884 <L 4 de set3mbro tle 1889, e do Supremo Tribunal Federal, que mandou · 
de 22 de fevereiro de 1894 a :31 de outubl'O pagar ao major Democrito Ferreir.a da Silva 
de 1895 ; os vencimentos que deixou de receber como 

2"' discuss'ío do projecto n. 120, de 1901, lente, em dis_uonibilida.de, da E~cola Militar 
autol'izando o Governo a abrir ·aa Ministe- do Estado do Rio Geande do Sul ; 
rio da. Guerra o credito extraorJinario do 33 discus5ão do projecto n. 217, de 190rl, 
2:401$~00, para pagamento ao mu•cchal autorizando o P.oler Executivo a abrir ao .. 
. Josú d.e Almeida Barrob, em virtude de Ministerio da. Mat~inha o credito ,especial de 
sentença do Supremo Tribunal Federal; 11:760$, p:1ra pagamento do soldo ao vice-

Discussão unica do parecer n. 22, de 1901, almirante Arthur Jaceguay, revertido ao 
julgando IHie não devem ser acccitas as emen- quadro •ffectivo da armada ; 
da::; offerecidas na 2a discussão do projecto 1 a discussão do projecto n. 11 A, de 1901, 
n. 232 A, de 1900, qne autorizá o Podet• Exe- autorizando o Poder Executivo a abril• um 
cu ivo a transrornia-r as 1 o., 2o. c 3"' turmas da. credito da quantia de 2:638$045 ao Ministerio 
snb-Dit·cctol'ia do.:; Correios em ta, 2o. e 3a da Fazenda., para pagamento de forrogen~. 
secções da Directoria, Geral, passando os agua e oujectos do exp~dient1 fornecidos 
ehefes de tnrma.s a chefes de sceçiiu, desde pela Compauhia das Aguas de Maceió e 
quo pt'ccncha.m as disposições regulamotlt<t- outros, por conta do Ministerio da Guerra, 
rc-:, o dando outt•a::; providcneias; dm·ante os exercicios tlo 1894, 1893 , 1897 o 

Nova discus~ã.o da o monda do Sr• .. . lleredia 1898; 
de Sá a.o pr·ojecto n. :is A, de 1901, fJ.HC n.n- 1" discussão do projecto n. 62 A, de 1901, 
toriza: o Govel'nó n. confirmar, n.ttendcndo <ts altorando a classe I&, n. 1, das Tarifas das 
nc::essa,l'ia;; vagas, no prirnoil•n po . .,;to de Alfa.ntlegas; - '· -
oflicial·do exercito, os alfel'I1S geaduatios que Discussão un1t~a d•) projecto n. 18 A, de 
tiverem obtido as approvações plenas de l!JOl, relativo a emenda substitutiva, d•J 
que trab o art. 95 do regulamento de 18 de Senado, á proposição n. 18, do corrente anno, 
abril de 1898 ; da Camura dos Deputados, que autoriza o 

l"' discus;ão do projecto n. 74 A, de 1901, Podor Executivo a abr•ir ao Ministerio da 
concedelidl) o prazo de m:lis de um anno de M~rinha o credito necessal'io para paga
matricula aos ex-alumnos do cut'SO suparlor monto do premio que compe3e ao professor 
ela Escola Milit:tr d) Brazil, do.)lígados p Jr substituto da Escola Naval, capitão-tenente 
motivo do r~p,·ovação em um:t me3ma ma- Dr. NarciS'> do Prado Car,valho, pela obra
teria du1\.1.nte dou.'l <tnnos consecittivos, com Lições de Balistica; 
omen~a da Con1missão de Marinh'a e Guí3rra; Discussão unica do projecto n. 130, de 1901, 

3• discussão do pt•ojecto n. 127, de 1901, relativo á emcnia do Senado ao projecto 
dispondo sobre a contagem da antiguidade do n .193, de 1890, que autoriz'1 o Poder Ex-
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ecutivo :1 roinlegrai· no scniço activo d;:_t I dicto Hibcit>o Dutl':t n. divida. por cUe §~n
:.u'mu.<la, no po::;to cB'edivo de Citpiiíio tlfl ka!tida, com o cnf'r·o r1:L _lll'Igatla. P9lrcwl 
fr':.tg:Lta, n t;l:t .ssitic~~w;:i.<) no llll:Ldt'll <'"tJe:·.i<d <lo da. Capit.n.l Fl~dct•al, na rrnpot·La.nei::t ilo 
CIH'l)J docento, o ertpi!;:"Lu do fL•agat<t g'l'a- I: 1978:124. 
duado Franebeo Angw; lu do Paivu. Bneno Lcvanta-so a. :'C:'Sãu :i.,; :í l!ol':l s 0. lS mi-
lWandJ.o; nutos d:t L:tl'tln. 

Ja·d iseussão rlo pcojcc:;l) 11. ~2(i4, de lDOO. 
n.ntor·jzn,nrlo o Governo :L Jn·or·ogar o pt·a,;o 
conced L<lo :~ S()ciethi.tlo Montc)lio Cleral fk 
Econ :nnin. dos Scn·vitlorüs do Esta.tlo l);ll'<l 
indemnizat· o Tlw:lnuro Füdcral tla c1nanti:1. 
<to qne lho<~ dcwodor·:L, até qnc e,;S;L ituti
tui<;i'io r<'.gtll al'l'ZP, ;;ua. s itua,çã,o, podendo 
nL~smo rolovnl-[1 do pagamento dn. i!11pot·
tnnda, -om quo ffcou alr,;wç:tdrt 110 annu d<} 
1~~1 :1 : 

3'' ·cliscussJ.o do 1H'ojecto n. 23l A, 110 \000, 
elO\';tlluo a ](i o nunw1·o do ongonll<~il'<H 
CliCI'Ci; dt~ d L.;;tl'icto, !1[1 , Dit·~(:/;ot•ia . nm•;tl tlo ;; 

l'rr'side}lciu dvs 8n1 Vrr ~ rh' Jfello (l)i'esúlcn ltJ), 
Urrrlo.' rlu _V/Jllllt.'S ( l•' Jit'CI'eifU'ir•), T,11i~ 
Cu11lbi• r to (4" St·r. ~ ·rl'!ru · -io.•). ( 't !rlo .~ de .Vu-r;fi~S , 
(1" 8r'<.'!' r'( (IJ'i ;,) r~ i\11.rJr•ln _Ydlu (::!•> Sr ·r· ;·r ~ 
lr~ r in), 

Telegt·apliOs, no cxot•r:ir:o de 191>1 ; Ao mcio-di;t pPocodtHso :'L diJ.ni;J,tla qtw 
2" tiiscns;ã,o do 1H'njecto n. 4:-::\, ÜQ FIOl. J'l~:;pondem os St•;,\. Va.z tk Mello, Ca.l'lns.dn 

n.atot·izandl) u Podet• Exoeut.in) :1. n.lJI'it· ao NnvM~s •. \ngdu Nc~t.tu, .-\g.1.pit.o dos S;t.nlo:-::, 
:Ministet:io 1h .Jtrsti1:a o 81l.!.!,'O ·ios fni;m•int 'fl:; o l.nit. Guall,<•rl;u, Cal'l<l.~ \I:tl'eidlino, All.m
cr8dito extt·;wl'dina.l·io 1h 2:8::n:)_"\OI\, lJ<U'a CJlleJ'tllW Sm·!'jo, ,Jn~c~ };llzelJio, Clll'i::;l.in<J 
pa.ga.ment.o <t D. Ellgnnia. T'll'L'Il ;'to Cot•t'{!;ltln Crnz, Cnnha. rvl:tl · tin~. NogW!il':l. At:doly. 
Al'<Ltlju, vinv;~ do jnü: <l(• di I'Oito, om d i::;poni~ Fl'-ldCJ·ir.o But·ges, Ser~ i o SalJiJJ'<L. < ;nn(·alo 
bilitlad.e, lJacJJ ;n·ol Liw1olp)ro llisl,e1lo Co!'l't"'a. Souto, T;n.-at·c::; dt: Lyt'.L, Lima Fi!ilo, El'liÜ
de .\J '<t.lljo; eio Cnn!;inho, Cd:-:o UI'. S1liiZa, HL"ido Filho, 

]" di:>cuss:lo do pl'uj:1do n. 30-1, 1h 18D3, CtH'ríldio (ln. l<'onsecn ... !uliu do 1I<~I!u, Potlt·o 
n.ntm·iz;tudo () Uovonlo :1. <Lppli c;~r onr flt.\'UI' i>Ol'!l<.llllbllt'O, cUl'onsu C();,:t;J ... Jus(: !Jn:tl'ti', 
de D. \f<tl'h A1ln!aide .-\nllttro3 <lo Abt·otl o Ep:tminondas Gr·a.cindu, .Jo,·inia.nn d11 .l!ar
ontt·;t, pat·nrti;:t~. co!l:-l<t.rtgninlla:'! d<1 l•'t•. sa,- \'<.Llho, H.a tlt•igucs JJol'ia.. S.rlvio H.trintwo, 
tLu·nino d.o Santil. Cl<tl':t Anl;unes tlo . \lH'cll, F<tusto t'<VI'dost), Snab1·a. No-iva, i\!anuol 
}WOfl)Ssor· ;tpuseni:.:J,do dt, llyllli!ó1'>io Na.e íunal , C:t.etano. Vl'rgno de Alll'flll, Sat.yJ't'l Dia.s, 
j:.i. CJ.Uc.cldu, :l diS]Jusil;;\.o 1lü art.. ::7, ltypu- Alvos Hat•IJo.sa, AtlalllOI't. 1 littil!l<.tl'i\.e.~. ;\ !l· 
tlwso 7", J.u r•ogulamnni.o quo Jm.ixo11 t:iltll o g11st.\l dG Freita.~, Para,nllo.-\ Monll~ll<'gr·o, 
docreto n. !J42 :\~ do :u 1Lo ord.uh!'n do IR!Jíl: IL Monj:lr<lim,, Jost'\ }.J;u-c.~llino, Cobo dtl~ 

~~ .. tlist:nssi\,o tio p l'ojtwt:.l .n. JD:~. dn lUOI; H.tds, It·inc:t ~,IaeltndiJ, Augrrstô do. V.a~
nnt•c:l!ldo os t~<tsu.~ (\:~v ronna. da. i'üvisii,u tlas eont:ollos, Alres cltl Ht·Ho, :-:;ilva Casl.t•tJ, 
condenlllltt/ius; ·' 1\H'eit•a. Lirn<t, Aun\liantJ dus Sanf.u~. J.'l:u·· 

~a di.'!eus.~ito-ilo pl'l.ljnctu n. J:~:l , de 1001, tins Teixnit'a, .loito Lliiz, l!tltd'unsil Alvlnt, 
<tutol'iz::tn1lo o Poth:ol' h:xncntivo a. abr·i1· au Hw•no !Lo Paira, ,\i{h·do Pinto, C~u·rwit•o dl' 

1 :tvtinistcPio da Justiça o Ncgo<~io.-; Intfwiore~ o Rt\í'.otHi n. L•wnel Filho, 1\[:tyl'inJ.i., C:u·lu~ 
· cr·cuito de li :Siill$. supplc111cnta.L' ;i Yorba !P. íltto11i, Llndnlplto CaL•ta.w·J. E<l.tt:Ll'<lo l'imnn

rlo :u•t. :'_?o da lni n. 7-W, ele 20 dn dcZtJmbJ•o t.uJ, fJJeg-:I.I'ÍO l\Iaeitll, ((otkdpllo !';t,:l:{;ln, Pa- _ 
de lOOn; . du:t J(uzendo, Clu:o;taYo UotLor, F·~l'nu.ndo 

1" discns.31'io do pt•ojeJt.o n. í~. ll•1 l\101, l'r·osi.r~s. llotningnc~do CasLt·o,'Ilinó lltwnu, 
docl;u·ando fJIIO gosal'íio da fc:wqnia postal a Cosl,:l .Titlliol', :\tlolpl!t) Gol'lll), Edtn!lntlo d:L 
eoncspon<lcncin. o a::; «Revistas» dos In~tiLn- Fon~ee:t, Luiz Pi;m , C<~.iado .. \z,•.Y.o lo Ma.l'
tos lfi;;tMicos c GQ.ogt•a,pllkos do Bt•;tz il, do IJHC.'l, Antonio Cintr·a, Tt ~ ixcü•;t Bt•atHlão, J .. ill· 
Par:i, Cc:wü, BaiJi;L, 8. Pilulo, Pa.ra.Jl<í. c I dolplltl !-iel'nt, \Ia.noc·.t Alvu:'l, C:LI'Ius l'~nd- . 
S~nta Ca.tha.l'~na o dos Institutos :\rcheolo- canti, Pauh H.<uno ~5, Ff'<.tnci~co Tu~e nt;i~1o , 
gLr,os1le Ala.goas o Pomn.m1mco; lVI : tr<,~al Escobal', t\ng·olo Plnllolt.'O, VIctn L'Lll 1 

· 2a di~cuss[i .o do veojccto n. t-18, de 1 QJO, !vlon !;oi e o, Vcsp:~sia.no do 1\1 b11q uerqnc. .'\ 1.
rlcchu·anJ.o quo ao tcnontc-c~oJ·onol gl'acluado !'1·edo V;•:l'elln. e l>iogo Fortun • .. 
reformado uo cx<!rcito Antonio Gn.ülino TPa- · 
vassos Alves compr\t~m as qi.wt.n.s de ufTl- ;\l;r·c,St\ a sm~são · 
cial supor-iur·uestl:J a <latc.t do <leeecto (1ne o E' lid:1 c ~õm tlnl.l:dn :l.J1)1!'ov:Hh :t :.1<~i..1 d:.t 
rcf'or·: :HJU; s :~s.:~iLo :tn ',o<~t~dt~nt.~. 

2" d i.;~J'J ;;são I] o })l'O,Í:3C to n. S:), de I DO [ , 
anttlt'i7.a.ndo o Podnt' J•:xccHtivo a. 1'nlt~v:1.J' ;t O~~-. ! .<'nn!"llo Car<lctil.o -- f'uç·o :1. 
\'i111·; t ,. IH'f'deir·os elo fin:l.ll() ma.i·ll' J:enc- p:tla.vta pa.l':t·n<'WH'LO lll'g:en l;·~. 
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O Sr. Pre§i(lente- O nolJL'é Depn-~ O Sr.,. PRESIDEJ'\TE - Na hoeà elo expc 
taclo mandar<'L o J;OCJIHWinwntn rln lll'gonci:l, :'L <lirmtc. 
?I IP.~a,. (]'ousnr. O StL FAUSTO CA1WOSo-Pnedão; <! :1 i ::;í;o 

4') Sa:. I•' a usto C:lt•doso- si·. 
J>1·P.~:idn ntil , pr~1;0 :~ palan·a. pn.-,·a. 11m a.ssum
Jl l;o 111'!-!:nnln . (/'mr.~,•) . 

(J Sr:. PrtESllll·::'\'l'f-~ ----l'e•;·o ao nolwo r>upu
b.do q!ln rnantle u s:~ll eeqlleJ'ilnení;o 1i•n• 
e.,;(~J'ÍP I; o. 

O 81~. FM-:=-:To CAP.TJ<'•So- E' .i11skl.mcntn 
}):JT:L O a.]H'C.Sf~lltil.l' f[ li<~ f'XOI'tü i :1 \' . l~X. :t 
p:Li:L na. · 

Vmn :i. ?lf,'sn. e (• lido o snguinto 

Roq tte;il'o IJliO sn cnnsnltn :i Camar:L si 
rnn conc:ndo m·gnncia, para. disentil' o PI'IWO
dnl' dh. Commissão <lo Poderes. sohro o caso 
eleit.oi'al do Pará: .• uondente. lta quasi. tl'r.s 
mczcs, ele sn:o dod~'f'Lo; n_ l'üiLHOl'CI', provadrL 
n. il'l'ngnlaridurlc~ 11<' sua conrl11el'a., o l'(:nwdio 
1·cg·imenta.L IJllfl pi:íc enbro a. aiJJtsos i;ao~. 

8a.ln. rl as ;< t•ssõ.os, I '1 1lc agosto de lni)l. -
Ft~ll slo ('onloso. · 

Posta a. votos. ~~- approv<ula, a. pl'imni 1':1 
p:tl'il~ d:L·urgcndn.. 

O Sr. Presidcn•e-Vou snlmwttor 
n. votos :L sr.g-111Hl:l. P<Ldn da. nl'gnll!.'i:L, eom•> 
de-tnrmina. o Rcgiriwnl;ü. 

Con:-:uli;a.d::t de novo a C:tma.ra si a mal-cria 
(~ rlc natlll'czn. tn.l cp1c n:i.o pl\1lo sor· adi:tda, 
"'~t·ilicun-so to l'om votado a f'a.vor no Ses. 
)lU_j)\lt.adtlS C t'Oilld'iL 11; tol.al. 8U. 

.-\ \·nbc·;-tl) al'l'us:~ nã.o l1a.vnt' ainda. nn
mm·u; o ·J'I'IJHOI'Ílllnnt;,} dc; ur~ond:t cln ~r·. 
l lepnl;adn Fans{;o C:ll'tlo:-:c) ilc~:~ )Jl'f' judic:ulo. 

que mo opponho nm nome do H.r.gimcnto. 
O Regimento diz: « si dceídit' !)flla neO'n.

tiva, ~el':'L a rliseu:-;sit•) do assmnpí;·) adi~~da. 
)J:J.l';t a, ]H'illWÍl':L· hDi':L d.:l. ~f'SRfí. •) do di:L :-Jfl'
!!11 i11 I; o.'' 
· · O nosso expediente so f';lz :i: nltimn. liorn .... 

o Sr.,. P.lli~STDE!'oiT í : 
fi, :\Tf~S:L CfllliYOüO!Hln. 

V. Ex. tnm l'azão, 

O Sn .. F.HJ:'-:TO CAr~n,)::::n - ..• ponco im
pm>t<tnrlo rp10 se 1hç;:t na lH'inwir·:t; mas esta, 
nuHla.nçn, nün ycin a.ll;m•c:ti' :L disposição regl
nwntn1 quo mancln. ]>ara. a. ]H'Üncir:o hora os 
a.ssmnpt;os considr~eados nrg-Hntes, embora, 
não tr.nlJa sido ·yotarh a. necnssidacle rle soe 
o a.ssumpto tt·aLado lmmorliatamnnto. 

])ovo 1lizet' qno ess:-. inteqwnt:wito s(J po
•lt:l'ia tnr Jog:LI' si. o Regimento dissossa- _c;>:
pcdienl!!__; mas p:na a. pl'imoira hor·:~ Ja. 
so<; . .;:i,o snr:i. o nxpndir.nto, si· o oxpr<licnt;o se 
nzm· ]1:1, PI'ÍlliOil':t hora .. 

Esta.(\ qno ~~a. illtl~i'pl'da.•;ito da, loi. 
n 81:.. t>nEsinENT J·: --- A r.rnsa. j:í. dr·elarou 

'lllO V. Ex. tnm raz::í.n. · 
0 Sn.. FAlrs'l'O 

uã.o ~~ontin 1ío. 
C.-umoso --- nr.m; cn tão 

O ~r. -~lic• .orino 1'\lonteil•o (zwm 
ll?iltt c:rplic(lçrro pessor!l ):--Sr. Pl'csirlentn, 
quando penetrei hontcm no recinto d;1 Ca
mara, orava o mon di~tincto collcga o ~l'. ::tl
mir:wtr- Alves B:Ll'bo;;;a, r., nn.ctuella. occa.siito, 
l1UO llOilnndo iJltCl'l'Olllpt\e O diSCUr':'lO do 
S. E~.:., rel;.ieoi-mn _!)Or ~entit·-mc nm pouuo 
indisposto. Rcsorvni-mo, pot·tanto, para, 
hoje, allm do, em nomo <ln minlln. dignirlarle 
JW:'soa.l, om nome da d ignida.dc <lo P:n
tido Rl~pnhlicano do LHo Gt·andc do Sul, 

O ~r·. J<'nus •. o Cnrdot:lO ( tdrt r.m nome da l.mncada. rio-gl'andonse, d:1 qtml 
ol'rlc111)- Sl'. Pl'(~sidenl;c, JlO<;o n V· Ex. que sou immerccidanwnto o seu inúel'pl'cto (neTo 
l!W t~scl:u·cçn. S(Jlll'l~ esto ponl.!i: ~:i )1:t8:'éld:t i1 opniados dn lmncrula n:o-_!fl'undrmsc), nesta. 
nrirlll\Íl'll. pa.l'Ü~ da m·gcnrin' n'f'i.u ltavPndo Cama.ra, não protestar, porque nús rx1.o o 
n ttlliPrn 11a~·a :-;c V<,ta l' '·' St~frllllcla. cn puss~ rio n~mos ra.zor, descendo da. nossa dignidu.çlc 
J·enoval-:1 logo cp1o li:tJl 'nunWl'O, ou St ao ponto do levantar li.S ca.lnmnia.s assaca.das 
V. Ex. púdo t':J.'l.l!l·o llOL' dclibcr:!,Ç'~\0 propria. po1· nrna. imprensa. anonyma, movida por 

O- Nn.. PHESIDEN'm - A Mos<t nuo pódc interesses :inconfess<wcis; c porque nos con
fazm• JlOl' doliher·ar:ã.o p1•opl'ia. O Rt•g·i- sidol'amos acima ele scmclha.ntos invecti-vas. 
1~1enf;o tlctcrmin.;!, quo, !li'i.o havendo_ numnr·o, St·. Presidente, ;~s aggrossõcs de qmllquce 
.he:t. para u. sos8<to sr.gwnto, ~alvo SI o nobre nat1n•c:r.rL, pn.etn.m de on<lL~ - pat·tircm, vonham 
.Unput;ado r·enov :~ l-a. l tlü onde vim·om, :Lbsolntamonto nã.o modifi-

() Sn.. FAUSTO CAn.noso-Pergunt.o: caso :t 1 rari'i.o o nos~o 1:101lo <lo pcnsa.P,.n'i'í.o entibiarão 
Cam;wa vcl·i!iqnn qne o assumpLo não <! tã.o · o nosso _procerlim_nntD dotm•mJnado a, lmrn da. 
m'g-ento, isto<\ que nã.o tic:ov<.L pl'o,jnrli ~ado. RoJmbLLCa o d.o ~\ n_ltot·osses do pa._1z. . 
deix<LJIIlQ~. do ser· tra.tado ·hoje, si amanha ou' . Desgt·aq:Hl:t :o:;orw. o~!;a, Ropu}Jiwn., SI': Pr;e
tm·ei a pédavJ·a,•C(Jmo diz o Reg-imcnt;o, n<.L SJdcnl.n, st osttvos:-;e a mcr·cn rlo J?l'llllC}l'O 
_pr·inwiJ':l. ]w.rtn rla. .Ol'dnrn tlo 1li:1 ~- is1;D 1'., logo 'i n._;ve. ntnrcii'O q. uc. dcsponb.~s. ·o no, S~IO <.lttlln-
1]111\ sn alm.~ a. SPI3;;l:·10, · pren:•m, de vm.a. Il1_1,lJl'OnS<L quo so YJVO <lo e:-;-
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c:tnd alo o r,xplO!'<t!Hlü o 0spir-i to pcq nen in:) 
rio:; 1!'10 ~e rlnixrun lr.\·:tt• tnt• blJH'opa,g;UHin.. 

Já, Sl'. Pl'e:5idcnl;:1, i.L m;ti;; de\ meio da, 
nünlt..~ ea,rr.!.it>;~ p J!itiea, nii,o preJi:>itYa tt\tzor 
ü C:tlll:ll'<t a minlut üel;;s:t, principalmente 
tJ ua,ndn occupo nrn lo.~·ar nc:'lüt Cn.sa h:t mais 
tlo onze annos, on:lc tonllo nuntiilo os sc:lti
monGu;o; cl•3v:~tl JS dn l'I'Jli'C :cntn.nte tlil, nob~·o 
tl~t'r:t q110 ja.m tb :;c dni.xon arl'astar· poe 
sr.ntinwnb.; ~mb:dt;at•no;;. 

Na.::: pnsir:õ,ls p:llitka.,; quo tenho ;,J . .;cupa1lo, 
qtut· t·.onu pi'csidenli.J ü;~ E>b:.lo, <pH~t· como 
l'l\PI'C:~t)Itiante do Govdrno no Rio da. Peat.a, 
cn1nm:t époc<t 'lc prJfttnda.s convulsões, 
nunca tivll nc,',r~>sida.dc do tlei'mulm·-m~ de ag
gl'eS:::íJc.;; mrmo.~ dignas, c i.')to,Sr. Peesidentc, 
pot'•lllC "\Cmp:•o mantive uma norm:\ do con
tluetl~ coi·r·,ctg,., merecendo o respeita c aJ.t~ a 
(iHLima. <Lc meus advers:êt'io~. c posso mem.1o 
dizer do eminente chefe feü·Jralista cJnsc
lheil'u G.tsp;~,r Mwtins, <Lj)CZ<W do s0r repu~ 
tado, ta.lvc·, intlcvitla.mcntc, por S. Ex. o 

· lJli~i.~ terPivcl Jos seus advel'sat·ios 1nlitlcos 
no diftlcil p::Jsto qncent0io occ11pava .. 

0 SR.ALFlU':DO VARI~LLA-E di ;GCJ posso dar 
testemunho pessotll. O conselhcil'l) Gaspar 
Mal'Jin:> m·tnit'estou-mo a elev<:tda conta em 
qnc tinlm Y. Ex. 

O Sr::.. VrcTOJUNO i\Io:-\TEm.o-Ncstas c:m
diçõc :, ,jnlga v~L inteiea.men tJ dcsnecess::trio 
trazet• a. minlw. palttn'éL em cont1·a.posição a 
inilinuaÇ'.õcs pcrflda.s que nenhum vaJo1· podam 
ter; ma.s, p;n'lt cvitat• a continuação de b.e3 
in :inuar,•õo.'l, decltn·o, nã'J só em meu nome, 
como em nome <h iJnncada que represento, 
i1uo nã.o n:Js atcmo:·iz:i a. amc<t<}:t ridicul:t de 
ven;~l:tr i~ l!OS..;::t vida. publica ou pl'lvada, c 
qne 1;0.3 mantu:·omos fil'lllOfl, principalmente 
ttgora, <lctmtc <I e n ma, oppu::\ir;~ã.o que julgamos 
imp~ttl•iotiea. Dcclai·o mais que neste mo
mento .bem cHnpl'Ch~ndomos qne a. H.epu· 
1Jiictt exige <JilC :t ·rept·c.'lontac;ã•J do Rio 
Gt•:.ttHlc se (~olloquu 'Lo hdo do \JovoPno, 
rtmptu·ando-o c~)m :L IHNJ:t <lodica~ã.0 e do:':l
into!'c~Js:tdo o ;l'ul'<,a). 

Deste pt·opo:::ito nii.•) ha. dltli.unar:ão qtw nos 
rlemova, . 

Si at,<i !WilG'~m mo eon l':lt·voi sil ·ncioso, 
não pl'Op:Jsitalmr.nte, nut::: p 11· cntnnde1' do:S
nç~.e>sttriu, ltoj', ontrohnto, <lecltu·o t!Jt•mi
mtntomcnt~~ que nú:l, rio-gt•;ttl<lonsos,es ';a. mos 
JH'omptos a no.j lev:wtarmos como um só 
Jwmom em (l)fesi1 da ordem c dn.s insti
tuiç:õcs amea,çtulas pch :marchia. 

Nc::;ta.s condições, c.msidera.mo.3 at<'~ uma 
pl'of:tnaçii.o o nome imrna.cularlo do Dr . .Julio 
do C:tsti lhos b• fjgul'ilrlo n:t pPimeira pagin:t 
lln cm·to .i mw.t q U3 :q)l'e.'):\11 ta ViL n, sna 
<!iLI1(lida.ldtt'iL. l•'nlizmnnk) esrn injnl'i:l. t'oi 
J'<ll.il'a la. 

Tt•t'ttli ll:l.t'td l'tlpnl.indll t[llll nos m:wtnmos 
fll'lllt•t] llO lliJ.~SII pu:-;1,11 elo ltllll!'il. ('.Oill (l, JllU.lUI' 

r;·~. em dern.3.'1 tlns institui~~õe~ 13 do pn.t!'iotico 
Uovol'n l 1la Repnblia,qnc tão b:Jm tem sabido 
enl'L'Csponolílt' ;i, su<t mHs3.o nos momentCJs 
<lilTieCli.;, conn ost.r~ C!'!C atra.vessamo.~. 

Eston c.:ll't:.> do qne suj·~m quaes forem as 
dilt'am::tç;ios e tlcsa.c:~t s, o Gov ,wno i. !'in m
phat•<.t, eon :(wvando-so n:1 :tlt.nt•a th . sua, 
mi.ss:io, on3'r:tnclBcOJI lo-s·.:~ o dignitlcanuo a 
R e pn blic:t. 

(:1{11ilo IN•m;1il?lilob;•;;1. O Dl'rttlol· d muito (eli
cittu(o pelos sr''!s COiiiJ!It/1/leiros de IJt.(llcadu e 
ymnrle nuyncro d(' /)f'J!11f.ttdos.) 

Comp::trmlom aind:t os Ses. Gabeiol Salga lo, 
Artltnl' L·1mos, Antonio Bastos, Indio do Bt·:~
zil, Scl'zeilcllo Corr·ôa, Luiz Domingues, Gn\~
dclha ~iom'ii'J, Anizio de Abreu. Joã.o Ga.vuso, 
.roacpli:n Pil'o;~. H.a.yrnnnrlo Al'tlllll', Th~nn:tz 
A<:cioly, Virgílio Br'igi<lo, Joiv) LopJs. Tei
xeira de Sá, João Vicit•a., Pcl'Cil'a. <l.e Lyl'a, 
i\lala.q uiaa Gonça.l ves, Moreira Alves, Esmo
ral,lino Bandeil'a, Al'.t.ujo GúJs, Ra.ymundo 
ele Mira.nLla, Castl'o Ro~Jotlo, Augu:;to F'ranç·a., 
1\Iilton,> Tosta., Engenio Tourinho, Paul:L Gni
mn.ri'\.cs, Tolen tino do.s Santos, Gn.ld in o Lo
reto, Pinlteit'o Junior, Hont'iqnc Lagd(~:1, 
Os~al' Godoy, Nilo Peçanlla, Cnstodio Coolho, 
Julio Santos, Oliveira Fign}il'Wlo, .Toaqnim 
Beeves, Thoophil) Ottoni, Francis::o Veiga, 
Gastão d:t Cunha, Penid::> Filh:>, Monteiro 
da. SilvclrJ., Adalb}rt.o Fet•raz, L'U1llulp\lo de 
1viagalltães, Manoel l<'ul,50ncio, Nogueit'iL Jtt
nÍOi', Olivcim B.l'lt.'!a, Benedicto do S.mz:t, 
Ovidi) Abrant.J:S, Xavier dl Valle, Alonca.r 
Guimarã.es, La.mcnha Lins, Ihrbosit Liml., 
So<tl'C3 dos Santos, Germano Hit>slochcr, IU
ViLfla .. vh CorrÔiL O Ca.mpos C:.trtiCl'. 

Dolxam <lo comp::wocm·. com c m.'3aJnt•t.iei
p~tda, os Sl'S. Urhitnu Sn.ntos, .rosú Hoitcmc, 
SêL Peixoto, Pedro Chcrmon r;, Rotlrigneg 
Fi~rn·tn(lus; Soa.t·aa NeiYa, Trindade, Silva 
:1\liWiz, Gomu: <lo MattoJ, K:ta.eio Coimln•a, 
Elpidio l~igucir•cdo, Franci~co Solll'é, Ft~lix 
Gaspar', Marcolino Mout•,t, Dionysio CL~l'iJUOi
l'ê~, ::-;amp~lio Fcr·raz. Sú. Froirc, Raul B:tl'~ 
ro~o, Mat·tinho Carr~ws!. Pereirt~ <!o.s San;cH,' 
Rangnl Peshmt, E .w.va.o Lobo, Vn·1ato Milllli
car·enlw.s, Esp::n·iqiiio, Nccesin Ta vare.1, A n
tonio z~tcat•itt~, Silveie.t DI'ummonrl. At•:,Jutr 
Tor·re3, 1\lit•::tndt~ Azevedo, Va.lois c]c Ca.stt'l), 
Paulino Cal'los, AI f't'l~<lo EI Lis, · Francisco 
MOUl'a, Pinto rla Rocha o C:.t:3di:wo do Nas
cimento. 

E sem c~wsa. ns St•s. Fe::tnci-JC.I S:\., Augn.~to 
ScYor·o, I<;Ioy de Souza, Pm·eira. Rniil, c..~.millo 
de Holla.nda, Arcox.Jllit;; Gal.\'iio, Hudt·i:.;uc: 
Lim:t, Eduru•,Jo R:t,m;>,:, Hrwedi:L <lo S:l,Nt~!son 
de Vasconcelln~, Hn.nos Ft'lt!Wo .luiiÍtll', An
ti nino Fi:tlltn, DJIJclocia.no dn S JU~il., L>~:t
t·onç~n Ba.ptista, .ro :cí Bonil':tdo, Mont.nit·o d J 
!la nos, l•'t•a,llci:->co Sallo.1. La.lltllltlliOt' fhdn. 
l'l'•lclo, Hnill:itpm ~•dles, I.arnad;inn, 1\lol'<'.h';t 



da S iln t, Bncno de An,lJ•atht, .Toa:tuim Al
Yal'o, C i neinato Braga, Hcrmencgildo tlc 
Mo;-aes, João C:l.ntlido, FI'.ttwisc:> Alcncastt•.) 
e Allt>diano Bal'b:Js::t. 

OIWE\'l DO DIA 

E' annnneiad :.t >1. eontintnçúo d .t ll.iscussão 
unic.1 d:t C\tnO 1da. tlo S :! tüd•) a >s projJcto::; 
ns. 15 A o I;) B, tl t~ :t.:l ttl1ll). q11 :1 fix:tm :•. 
t'nl'ç~ n:1ra.l pw:1. n nx·)t\:kio d;•. l90~. 

()Sr. p,·e~iclcnte-Tem a. p:1htv1'<l. 
o S t'. CBho dn Souz:L. 

O Sr• .. Celso de S:>nza co ·1l1JCJ 
n. incúlnpe t0ncia com ctnc V<t :J t l · ~t t.::l. [' tl) -as
SHmpi;•), e só vê tlosculp::i. ;i. saa ous:vlia. p3lo 
int:!l't\i:lSJ qnn o dc:)ab tom di:'ip.!rt:~.do. ·. 

Nota quo o noLt•e relator Sr. Alve.~ D:Ll'· 
b~H<\ c•;~eanhon qttc o pl'ojccto tiv :~su p:ts
s.tdo d:sp~r.-~ebido e <111 0 só n.g n•a com a. 
cmon.ta. do Sen:ttlo hnt.) int::t·,~,:s~ to•lm le
vantado. 

Ao mo~ mo i.em po tl is,;c S. Ex. que o a.s
p.~cto actua.l da. C:.Lmnra. não é o nnsmo llo3 
mezes passa.uos. Não po:ccbeu b~m o.3t::t a.s-
severaçíio. . 

Antes de discnt ie a. em e .1d:1 do S~n:t•lo, 
tt·.'l.~arti d:1 ganeealidades, .e corncç:tt•;t pot' 
ntn ponto habilmente abor(bdo p·Jlo Sr. Al
ves Baebos<t, quando dis~ que o pro::e li
men :,o do Governo chamando a si a inichtiva 
1l::sta lei nho tinha. t"und<WJ,!3nto c.l:uW;uciJ-
nal. · 

l~tl"ec l;ivamentc, o flUO se tlepl'oh 3ntlc cl:t
r:mlcnte <lo tll't. 2!1 da Constituiç:ã.·>, o d:J. su·L 
eornhiuaçli.o com os al'ts . :JG e 5l, é q·t :l o 
gove~·11o não póde envi:ll' esttl.s lH'upostas ttua 
~:Jii. ·J de put·a inieitdim do Congt•e::;,;o. 

Act•.:tlit.u. quJ n ;l,e l'a.cto de l'emess:.~ tle pt·o · 
po.,h Ol'il{ina-so nas pr•:l.tiüas do impGrio, 
cuja. Con~titnic.:ão 1lispanll:t ex:·>r'O'H1m ~:Jt:J 
q llG ao G )Vlwno m·n c:1n t'et•ida. tt' u. '; ';t'ibtlii,ll'l 
dÂ" pr·opot• a, tix :v)f~o thl l'ot-.;.. l':l do t :~ t•t•;.t 
n ma.!'. . 

Mas l~h 1\ umn. qnc :t-1.:) vr.nci1l:t, ;í. qw1l 
~tp ma;; allwJlu p u·:1 lll'l :;r· ar a su t fDI ida.
ried :t•le com o noiJ:'e o .ligti) t•eb.t·w da Corn
misfLo 1le M· t. t·in~t:.t c Gue ~·t·a., o Sr·. Alvn; 
l3<ll' b )S:t. 

TevoS.I·~:c. nuitL I'LZci.o qu:trl'loe.~Gt'a.
nho:t fLil ~ u•n p;• .1je~ 1.0 tio imt> H'~ vtt ~ t'oJ~S3 
Yvt:v:l) ~ J:n u.n h ,'Jcl ,1-Jb tb. -

rL~:lliUIOtl~. 'li ln ... ~ :u )l~Jt ),.rpn dt:)V"t Pl'l\11· 
d1: a a;:;::tcfi:J dH Jnl .lt',H p:tblicn ó :t 
nnt•in~tt d:1 gliO<'I'•L nt·:i011 tl. cujo n:tv.l•J 
a :h.tl é b ~st ·tnt:l cont.ri;t:t·lot·. 
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Hc at:ha. a c ;rp1a(lra, toenat1do-sr, nr,cer:Hari t~
gt·ande3 eerorma.s. 

Diz S. E:c qtn híJ. despeza'> mgen~es o que 
si n1') foeem e·w.;ut:t~bs, redundarão em 
gea.ndc prajui '.O p:1r.\ a m::~,.rinhn. de guerr:t. 

Acceo>c.mh o St•. Ministro qn~ não do
vem ficn,l' immovcis no podo do Rio de .Ja
neil••> o: na. vi o:-; 1.l1. o.~quadf';t, sendo nr.c;} ;. · 
s:u·io n,ngmonht· :"L ve~·ba.- Comhw;l;ivel
;dlm lle st.hit• .J m em via:gcm cle itHteuc1}io. 

A;; c ;; c~ d,~,, <l -1 <L;;Ji'J:HliW~ hmbem cxi,-\"em 
rdol'llliL, p ú s o sen e Jhdo ~~- lastimoso. 

E' o pt•opl'io St· . Mini'> ~l'.> qttcm pintn. as 
C)!ldir.~iie~ pr.Jc Lri<:t:> cn~ qne ella.s se a.ch:vn. 

Rof(windo-se :L do l'vli"Ll'anltã.o , n:1i;1. S. Ex. 
f;üb de emb~tl'C1r,ib:;;, o qnc tem enbrpr!ci
d , a ma~·cln d 1s cxc :·cicios ; tornando-se 
precisJ sitppril-a de ml.tcl'ilü Jluctnante. 

A eS .l;)hL <la Pa.l',Lhyln esti pes::~imamenb 
installadn.; longe 1lo m;w, não comportando 
o cditlcio ma.i:> tlc 70 a.lnrnnos . 

Titmbcnl pJr i'tLlta. do nEI.t3ri::t.l, o cn :ino 
pl'.)fi~.;ional. dch:n. a dc>ejitt· nn. escola de Par
na.rnb te 1. 

0Htt•o asmmpt) mttit 'l impot·t:tnt,c é o q itc 
:::c reCm•e <L f,Jl\'t n<tv,Ll. 

Di :r. n Se. Ministr1 qw} os Ilit v h> ex i .;~nn · 
to~ nã.o siio orn numC ,' tl >mfficiontc e q11o 
óutro3 devem ser a lquil'idos. 

DJ.35!,navlo.~de qu0 :-lC·CJtnpõc a n1::t~t 
e;;q,uvlea, ap)nls 10 estão em bom estado. 

Rc:dm<JntJ, o ~te:; alg.Lt·i.,;m 1.3 s:L') cJateh
tfí•lore;. 

Pa<>s:t n,_gora. a. te.1ta·,· tb n.ma. m<ti;C\t'i:t qnc 
te;n sido c.)mple 1;:tm ~ntJ rbscu,·ada ; dos a.r
s,:nao.:; qtw a oc 1n mlia. prejwlicial extin- -
gttiu, ~n :n qu) U.lllÍJt:t C tpital 1ict Republica. 
on e :n oatt•J t[ll ~Lttt:} ,' ponto hJuvc,;,;) nm 
e.~~:tbelecim :~nD qun satistizJs~e a~ exigcm
cia. ;; d t O'>ll•:it ;·ac./L:> nav;LI. 

g· o prop ~·io Ministt•o qne:11 o diz no Sl~ U 
l'd<ÜOL'LO. 

S3tlt!~ nã.') tee em ml. JS o: d dos p_n•a pro
vat· (iUe a-; dc~pez·1.s l"eit:t;; com o~ eepa.l'o.;; d.l 
m ·J.~m·ia.l fludu tn te o p~nsõe.;; conc.:Hlilla: ao.~ 
op:lt':1.t'ios (losp!:llldo:; sã..) pouco ma. i; o um r.nos 
a'lllD:!IUS d> CU~GOil tio; U.l'i!Bll<tCS. 

Nii:J c: tiJJ a, f, ~~ on ld clt3;5ll.l'JI111l com e.>te.3 
r.xcJ ::;o3 (L\ economi-1. no d np:tdamrmtJ da. 
M·u•inlt t. 

A p,•opBit) not:l. f[UC UITI:1 VtWkt. d1~ . 50 
contos, vot vi ~L p)Lo Cvngt'C330, p.tt>ct úe>puzr.ts 
de opnt•;.u·io.'> apo ::m :;~l.tlos uos a.t'.5Cll "l03 de 
Pet•ua.mbuco e Ba.hia. a.in~h uií.o tovo n:w· 
1: llÇ~ Í/l. 

L 111d > o t'tJI:t '•)t'i > dl) s,•. 1v!ini.!tt•J tL t :\h· 
I'Íll :1a. :t.lpt i l'itt a e Ht v i1.:1) ::Í. J do n.~t. a.do dn u! 
e.~ lnn ~ h. d v:1 eon.u~~·J . \ . .; •l.\f)lm•,t.Vdi::l, nm q11c 

No tll !~JH) n3L:1!1J llrlplut'.t.Vi~l sn ach:t o 
m ~t, J :-i:tl tl l qut'li totl:ts a-; c:tpit:tuiai do; 
p);•f; o~ como allog,~ o Minis 1it'ü P o ot'.t'.ll)t' lil 
ttJ t•Bht•wi•). 

A Utpihni:t dJ Pv tO:; ,) dJ Ptll'llaml.Hteo h:.t 
nuti ';n t·,~ch'l1t um L'ü'W •~'tdol' paPa. o l:Ul'

~Z Gzuunra V, I\" 
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'Viç:o de pltar(J0.S e ::dl• ho.i<'. não fui n.ttcn- Vota com inteil':t convicç·i'ío contl':l. a 
díi.la. emenda do Senado, c r:mppõn (1118 n. C:tm:w::t 

O Sn.. PrrESmENTB - (lb"Ol'Yn no no- pon~a ta.mhcm de:>t:L Ji'wnw.. · 
· bre DClHÜado 1111C ost<'1. 1lnda a ltol':t que :-;i não 1>6tic q110!'0l' que o B1·a.zil i.cnha. 
o Regimento eonco(lo na 2n discus.~ão dos pro- uma. c,;qna.dl'a igu:ü ás da Ingl:dena, Fe:wç:t 

· jocl;os. c AHomanha, de.-:ej:t ao monos <llle knh:~ 
· A diseu:-;silo nniea (h nmon1h~ do Snnrtdo 11m:t esr1n:1dra com 11110 so possa dn1fmd <~ 1 · . 

(\ consi<lera1h pelo <.trt 13 ,~ do ltegimcnto (Jlfu:ilo bem; 7iWUo bem.) 
'como 2° di~cussão de qualquer pt·ojectcr c o , 

. at>t. ns do mesmo Regimento limil;a n. uma. O §ta. Pedro Pern:unbuco
. llora n. duraç~o do eada (li~cm·.;;o em :2a clis- Comcç:L docl:"trn.ndo r1uo fico1t impression:ul1' 
· cussã.o, V. Ex. po(lm'â. eontinu;w, mas ütl- com <L leitura, ({1!0 foz do rol:ltol'io do Minis-

hmlo pela 211. vez ~ohrc a. mesma emenda. . terio d<1 Marinll<t, n lamenta. q_nc hajêt ta.nta. 
indi1t'cl'ença. em rclaçiln aos negocias tla n.r
mada. nacional. Est:i peovado que a prmnn.
ncnciit llos na.vios d.c gnerrc."t n~L nossa. b:"thi:L 
é inconveniente, pcl:t inn.cti vi dado em que 
ficttm os ofiiciaes. Os mac!tinismos do;;: navios. 
pel:• 1hlt.a. do fímceionamento, ostrn.gam-sc 
facilmente, de m<meil'a quo essa JWi:l.tic:L, 
longe do. SUl' economica, acarroh gl'rmLlcs 
do,;pezas. E' de "impt·cscindivcl necessiu:ulc a 
1:eorganizaçã,o !la no~sa marinha. ele gnerra. 

O i!tt'. Celso de ~ouza (confhw
rmdo)-agr:utecc :.1. ohsc.rvação o va~ eonti
Jln:tr nas snas ligeiras consi1leraçõcs ;i. 13men

. d:.t do St~llarlo n.o projcct.o IJ.lle fixa as forças 
· de lntW. 
- Cr·ô t er tlemon;;tra(lo :L sacit:dade niio :-eram 

ví'í.s as approhcnsões sobl'c o estado de doéa
doncia da nossa m<trlnha de guerra. 

O ornrlor não é da.qnellcs que sonlmm com 
n. 11az llnivcesal, 110m com a ü·aterni
dado huma.nn. ; nem ·t.otlas a=- no . .,;sas pon

. Llenci:ts intorna.cionaei; tomal'lío o cm'.~o 
que tivnram os cn~os das ~Iissões, Trindade 

-. e Anmp:.t. O Bra~il, com a. slia longa cost;~, 
· nã.o deve conOa.r súmcnte no patriotismo do 

seu cxct•eito. Ullm m:.t,rinhc"t, modern:~montc 
. . n.pparelhada, impõ(~-. .;o como elemento Llc 
· defe:m. 
· Deve, por~iúrto. a. Cama,I'a dar- torl:.t a sua 

a.ttonç\i\:o ao c:>lado Lht :nm:u!a. m1Cional ll\lü 

tom tã.o bcUas tt·;uliet:i"ics. 
· Quanto ü emenda. do Senado adopt1t a im
pngnaç ?l o fnitn ]loin illust!'n relato!', ~~u.ia 
alta contl)etoncia ncd;ü assum pto 1\ l'(~con h c-

. cida., j:t por sct' nm prnlissional tlistinci.o, 
já por· ter oc:cupado, .'coii! IJt·ill!;tnt;isiiln, o 
c:u·~o de ministrr) dt~ mal'inha. -

. Pat•:.L poupar· uililiO[l'DS da. i\a(:;"(.!l, () UoVel'llll 
faz um aroJ•end::unenw escandaloso. ll:ll' i ~ dos
graç:,~ th lavom·;t de algum:! Estarlos do Norte. 

Fat;~tt o Govel'll" ilS ec:on1•111ias qne jnlg:tl' 
conveniente, mas r:uidn (]01 inr.eJ'W>ses do ]l:Liz, 
o oní;t•e os te .~ oc.wupa Ioga,. ~::d ion t.o o pl'o
l)loma nrtval. 
. Dr.~oj:.L a paz, J'az voGos p:.tnL quo toda:-; as 
questões que, porveiHur·a, ~urjam com o lJJ•a,
.zoi I, sejam amiga. vclmen te rcso l v idas. 

Ningucm, poe!Jm, p(ulc pt·ovm· o futmo. 
. O Bt·azit !JMC envnl\7et·-se em um:.L (ltw:-;tã.o 

internacional, rtne o leve :t guot'l':t; c sor;t 
entãn improscind ivci quo tonh<Lmos uma IJO<L 
m:Lrinha .. 

E:;;ti:i. do accordo eom u opinião do rola.tn1' 
elo projectin, u illn~tl'c 1Jepn t:ulo · hal!iano Se. 
Alves H;ubosa, neste )Jon l;o, e tambmn r1uand11 
S. Ex .. cornba;tc <t l'Cd11çào fJIIfl o Sonauo 
IJ IICI' l'it.zor rlo llllll!f\1'0 rln nspil':J,ntc.-:: do f\1\l.
l'i n lm. 

A pa.1nmivorsal ü apen~LS nm hlcnJ e ni11> 
um<t realidade. A emenda. do Sena1lo, qne 
reduz o numero de aspirantes a gu:t,whls
m:Lrinhn. n~o dcYc ser accelta pela Çamal'a. 

Necessario (~ que dísrtunha,mns de oJllci~LCS 
1lo mal'inlta, guo n~"lo podnm SOl' improvi
zados . 

·O o11tro ponto importante !lo relatorio tl;"t 
mal'inlw. a considerai' (} o qnc so l'dm·c íl 
competcueh (lus ptfrloros, convindo quo 1lquo 
dis~riminallo até onde chog:L a atti·ihuit}lo 
do poder municipal, :~cerc:~o Ll:.\, c~obnutçll. dn 
J't•gistJ·os solll'o embarr;a1,:iies. 

~nnte, eomo ltrn.zilt'Ü'O, fjiiC so ·· i;l,nl!a. 
rlnsl ~ lll'il.do !lo pt•ohlmna, dn. expansã.n iln. m:1- . 
rinlut eomo g:u·n.nüa. <le d.d'os:L •l;~o nog:-:n, DX· . 

tcns;t eusb. AJ•gumontando no su11ti1l" 1ln 
sr'J' allgmon ta r la ·a J'urc,:;t naval. en tnndc q 110 
Stl ilcvn t:.JJ.:et' :tCfliiÜ.iÍI:fw 1lo nnid<tdo.~ lmllit::ts. 
IKll'CCOI!ll0-1110 lll'Cl{Cl'ÍVOi,.; a:;: (O!'j)Gdüi!•a:-;, 
elt.io rmst.o n:).u ó nxcu.-s.;[r;,, 

E' convnnic,llte, puis, QIIO p:n:~ nngt·:~ondo
cilllellt.o 1la. m:niultn. do gnm•J•a, doi;:tridiJ-ít 
rln JnelhoJ·anwnl;os, sn 1:1msig11cm tu(lus os 
anno.-; ns \'IJt•li:t~ indii;pOIIsa.rnis pt1l'a ns~n 
fim. 

Continmmdo na.s · eonsillern.r:~ies em apoin 
do sna opiniilo sobt'O a pl'cJ'oroncin. elas· 
toi'JJOdoiras, passa a lêr ü. Camn,m a. opinião 
<.mtorizalht llo publiei.;ta Arthur Dia~, q1tc 
1Jc111 considera, aq 1ICll<1 prcfeecnei:"t. 

Hofedndo-sc ao;; ütctos uccol'rülos nas re
centes gllorras hispano-arnoricantt o chino
japoncz;~,mostra, que ahi não foram os navios 
do gJ•:.tndo tondagcm os c1uo ma.is s~ distin
guil'ant como mu.cltinas aporfeiçoitdas. 

Procedia <L leitura do trechos do l.Jollissimo 
trabalho do Sr. Arl;llm· Din.s-0 Prnl!lemr• 
Nawd-~ r1_na.n.rln a.J?ar~c~~ do ::;eu nolJr·e col- . 



lega o S1;. Affonso Costa o o l1rigon a outra 
orilcm do COllSÜlerac;õt)S, em!Jo!'a. SO ])1'011-
Jam de cm·tn moclo n.o assnmp to. 

Aeccntüa q no a rlet·r·ob. da glorios:t naç~ã.o 
ltP.S)1anl!ola fui dovitla., não (L falt.:t de vaLor 
dus :>e us ma.rinltoit·og, mas <i impee:::iialJilirh~dc 
das Hnidades hollicas. E' osta. mna. provr.i
tosn. liÇã.o para nós, d.<1 qual, :llit'LS, par~cc, 
nii.o nos qnor·omos utilizar. 

Estnth em sem• detalhes o relatorio do 
?llinistr·o tl:t Mar i n!Ja., salienl;ando a se rio rlo 
mmlitlu.s ctue o Govel'no dcvet·i;\ ;uloptn.J', no 
p;üJ•ioLico intuito do que a ndssn. ma. r inlta, do 
guol'l'<~ seja. uma. l'O<tlida.clc e possn. .desempe
ult_al' o glorioso papel <L ClllC (\ dcs!;in:l,Ül. 

Por ultimo o orador se OCL~upa. da c;~bo
tilgom nacional, e rfiz p:.n• sct• cstu. a parte 
d:L nn.Yógaçã.o marit.ima ao longo d.as costas 
em oppo.Üt}ft.o ;t n;weg:iç~U.o de longo cu t'SO. 
Os inglezes clenominam-na-Corc~t-ing·lrmlc
ma.R llte p[n·ec0. mais tiPocisa u. denominaçã.o 
quo lho di'í;) os franco:ws- L1~ longue de.~ 
~~las. · 

Em geral r·onsidel'a-so cabotagem o tt':tns
l10l't.o do mc1·en.rloL·ht-s e . in·oductos de nm 
fHWtO <L Ollt.l'O do pn,iz, 

N;L L•'ra.nça, tL ca.botagcrn é pela, lei de 21 
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o Governo da Repnblicj: nogligcncío sobre 
assumpto de üun:Lllltn. mo.nt:'L, pi'OGccnpJ.ndo 
sua. attenç~J.o cnrn opma.r.~ões l'Ulnosas para. IJ 
pa.ir. cso1n·ettulo para o 1\lturn·· economico elo · 
Estn,clo qne nesta C:Lmara reprc~onta.. 

H:1 p:mcos tliélS tlis ~o, q uantln o iHnstrc 
Dnput:tclo }lclo Crae:i, o Se. Fea.ncisco S:I., 
!k n~n(li : L o cnntea.cto clos<tst.J•oso !lo arl'nndn.- · 
monto dn:'l o:-.:teadas do Norte da H.npnlJllca., 
mostt•aJlllo as vantn.g1ms commcecia.os o in
dnstt•i<Los que advil'ia.m a.o sou Esta1lo, q11o 
nft.o ct'ú nos.-->e novo reinado üc SaGnrno e, 
qm ndo fosse vol'dadoiro, pl·ef't!rlria,, rocor· 
d.a.ndo-se (lO umn. clitS. rabulas do Phodr·o, SOL' 
o lob:.l doscn.rnarlo com lilJoeda.de ;LO nodio 
cilo qnc kazia: no 11csco,;:o o signal üa co
toil'a, y10is ponsa-Liúr.!l' inop.~ 1livite auro 
(dicio1·. (Jfuüo bciJI., mtú/.o bem. O OJ'udol' é · 
(elt:cUado.) 

Ninguom mais pcflintlo n.- pala.vra, t~ nn
corrndn. a. discussfLn n adiada a vntn,ç?io. 

P<tssa.-~r, :i. lwra. do~l:inadn. ao oxporliontn. 

O Sr. Luiz Gnalberto (4" Sc
cn.?lm·in, Sl! l'tlindo drl Jn) d::d:tl'::t quo ni"io lta, 
cxpo1l:inntn sn!Jt•c a ?Ilesa. 

1l1\ St~tcmbi'O de 17D:~. a.t•i;s. 3" c 4°, J•osorvr.t- o Sr. Irlneu Haehad.o I;c,:ol'da, 
da. sómi;nto aos nn.vio.'J. fr.•ancozcs. GJ•andc~o r1110 lwni;em, ao concluir n soudiscm·:.;u, di:.;go 
lll·ovnit.oso.'; toem siliü Oi\ beneficio.~ colhidos c1ue hoje assigna.ln.ria. o pt·ov:wia. ll uc os di
com a Jtaeion:tli,z:t~·ão da. mal'inlla. mm·éan1i0, r•cito~ : dos t'llncdon:u•i9S da.s estr<t.das do 
soln•n:-;ahin1lo o LH'üpt.tl'O tlos m:u·inhcit•os f'crr·o da Uniii.o oslã.o l'OJ~i.clos o qno, em rc-
1[110. !-!O aclt<tm asilim n.ptos do momcni;o a Iação :Lo 1:a::;o cspochtl da Estt•ad:t do Ftwro 
a.11xiliaJ' a SülL pa.iz om qualquer evon·tnali- Cont.J·al, num a. menllr dnv.itln. sB apresenta, 
1lnde d0. gucr·ra. Enlit'e n<'1s apnnas tomos t;ü a :Lic.~+tndn.nda do t;oxtus dn lei, do ac:t.os 
l.ida l'1t1lt:s 0.1H:ünsc ;;;ú nm !'nf'.lll'o t•omotn. n.dminüd;pativos quo :\ons:tgrn.nt os clit•eitos 
dnpoi::t que f'unda.t•nws osi.:dt\ii'OS do~l;in:Ldos ;t 1Ll\SLns fttnecion:wins. -
eoHsLJ'tH:çã.o, !lo v:.wo .~ de guCl'J':~ B J~avios Antes dh~;o impugnar:i, 1;hcorias cpw o no
Jnoyr\:t.ltiit'S, n quo potloJ"Orn_os \'Of' l'O<tltzad~s ln•:1 llnpni;arlo pelo Cca.rá, o Se. Francisuo do 
o ylc'.al do:-: tlossos log1:->lallorns yons1.1- 's:i, em boa. fé; n1,us ol'ratla.montc, sustentou 
1.ttllltt1S. perante a Canmt'<L. Diz S. Ex. quo o con-

lloVt\, vol'i.a.ni;·), 1\1).4 Jl\OI'UCOI' tolla. n. nJ.ten- tr:'\eto, puulteauo nn Dinrio Offidat de 3 deste 
t:'iio r.sli'l a~stllnp1.o put• i:-:;so que o llmzil, mcz, a.ct~nsado de nào eontee ontts, no cm
p:d'l. no\·o, elloio do J'iqumr.as, tol'<t tle desnm- t:m1;o a. medida de rnscisão, constante da. 
ponluu· n:t Amcl'l<:a do Sul o sa.lüinto pa.pcl clu.usni:.L :~;3n c'J nrn:t llcmonstra.ç~ão de q11c 0.3 
do:-~ lt::il.atlos Unido::~ na Anwrica tlo,NOi'to. onHs ost:tttritlos sào pesadíssimos. 

Fnit;as nst;as c:onsidcl'açõe,; on1 I'Ciação ;í. On11s e ponas-om matel'ia do conteactos 
llliH~tHia. in1~onvnnienl;c do · Senado reüu- :são eousn.:-; divemas. , 
zi1Hio de l:lO a 100 o numero de :k;plrani;cs A pena em si não é 11111 onus, é nma. con- .. 
:'L glt<Ll'diL marinha., qtmutlo não temos pcs- diç5.o da. qual não ]H'ovém Yi\n1;aget:t1 pn.ra :CI 
soaL iJulllclentc o hu.hilHado, tct•minar;L a ptteto conte .. Lct:tntc. O pt;incipio de direito 

LoJnlmJ.t':i., no crni;:wto,qHc do ma.gnopeo· é que em todo contra.cto catla uma. das p~tr
lllent:t na.val e quo'devo cogili:u•· o Governo, tes contractnntes possa ter interesse.~ c dos
p<Lt'a manter anosstL intcgt'hlade c indepcn- vant;tgens ele onus o ohrigaçües. Porta.ni;o, 
dllncia., a.J onvoz de colehr<Ll' con tr·;Leto.~ e·mf'unclie <L pen:t applicalla no caso dit inex
pt·e,judic:iacs e gt•a.vwws aos inter·osw~ 1lu. {)(~ut.~:'lo 1bs obrigações com as peopein.s obri
Uníüo, vibrando golpes do mnri;l) em va:"ios gw.~üc·:, é cnnt'unclit• o eft'oit:J. com a: cau)a. 
l·:~tado;~ do No;·i;r1 üa. Ropn~ica.. Esta.IJolecida a. tli,trncçfi.rl ,inridiCiL antt·c 

Coneluo dizendo 111.tO ::;tio e.;tas as consitle- onus o pena., o o!'adol' pas.m a. J1rovar qnc os 
I'<IJ,' .. ÍÍI!:-\ q un 88 Jll'lll_)llll lw. a. ra.t.nl' sobr·o o pn- cmpl'Cgll.do::; r la E. F. Cnni;t•al 1.omlllJOI' mn:\ 
v.;cut· em dokitc. Niiu :1u J.>tjrJ(; ad.mii;f.il' '1"'' lnnga stwie do :wt;os, 'l.llfll' dn oeigmn lllgisla-
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ti va., ctttCt' tlo n:üm·cz:1. t•egttlamonta.r, direito 
á aposentn.doria. o montepio. 
· Expedindo-se novo regulamento, em 28 de 
dezembro dn 1896, orts. 74 c 75, o St'. Nfm
tinho não se julgou antol'izn.do a exclnit· as 
medicl'a.s jtL consignudn.s nos regnlamentos 
a.t1tm'iores. 

Empt·ogn.do.~ pttlJlicos só cwa,m os du' Se
crct::tria:;~ de E-:tado ; t~OnLl'a. os onteos, t.:te~ 
0)111') Cort'<~io;, Tr.leg-t·aphos, etc., YO!ta.
va.m-s3 todas as it\ts do Clovct·no, por-qnc, 
dizia-sn, nã.0 eram funt~cionarios publicos. 

Por q 11 J en tr~o o Governo pede vcr·l.Ja 
para seu pn.gamcn l.o, sujeita-os a penas, o a 
rcsponsahi I id·:t.dcs? 

Empregado llllltlico <• (\ tod1~ n/lllClle que 
'""~ u111e o e.:>mpt'omissJ de prestar sua act: .. 
vitladn ao ::;ervit.~o do E,:taclo mctlia.nte uma 
r<3tl'ib:Liç~ão eonsign:tda. no o!'c;amento, fa
zendo dcllo sua pt'<)fi.~sã.o,isto t), dcdicantlo-lltc 
pnrn.mont'3 sna act.i v idatle, como meio tle 
stt h.;istf\ncia. » 

·lia. pl'incipi<J algum na. Constituiçfi.o · c1ue 
fut'ee e::;bt distineçüo tltto S8 pl'otonclc ·~ Nào ; 
não lla outea .. sinào a ina.movihilidatlc com 
rnL:tt,~:í.o ao.~ nutl'os direi tos, ni'io lta ou t L'O> 
qtw nã) os dos textos. 

A lei dn lCI do d ~·zembt'd dn ISnG ml;a.tuP 
quo os cmprog:ulos tle omp:·ow.s cnstcadéL:> 
11clo Estado não sií.o os empregaclos a que 
se refere a Cun :t.ituiçã.o. ~f as a; ropa,et.iç-õ3' 
1mhlica; uã;o S:'i.o cmpPCZ<ts custe:trlas pelo 
GOVCL'l10 . 

A lni tlêl 16 tle novüm1.1L'O de 18()7 ronont 
a. lei antct'iOt' ; ~;ã.o ambas leis tle Ol\~a
mcnto o como tn.e.:; uãfJ pot.lcm albt•at· as 
relações en tt·e o Estado e. o cit.ladi'i.o. . 

Lü o que diz Ugn-' soht•e a in<:Jn.,;tHut:io
nalidatln da.; Jois or·ç·.amentari:ts, rtua.nuo 
voem com csi;a..; mesma~ anotnali:Ls. c.~tes 
abusos que niiu k'om s :tnct;~fi.o, o p:m1 os cpt:ws 
acons:311w. este c.~ct•ip',ot' o l'eeurso :w Podtw 
J ud iciaf'io. 

E' exaet~tmen t:~ om uma lu i des·hs cru~ o 
Governo se fnndon p:tl':t negl\.1' o tlloHl.c•pio 
i:tos empregados c~a.s c . .; t;t' : ttl:~s do r.~t·ro. 

AlltHlo'o or·n.dot'<'l. inteqmllação qne dil'igiu 
ao Sr·. tJt•ltano dos S:llltos, rela.tcH' elo Ot·ça.
_mento üc lti97 e à resp;~s L:t do.~t~~ no s~ntitlo 

0 de que set'i[Ll11 J'CspeLados os dí!'eito;; <l.llqni· 
ridos, p:tra. prova. r :1. in tel'prehçito da( la 
p:.Jlo Govm·no, ::tlém de inconstitucional ó 
contr,l.l'io ao nl3men1.o ltistol'ico. 

Ropor·ta.-so (L cmetHla t.pte apresentou pos
ü~riot'rncnte nJ sentido dn concilial', fl poltt 
c.rual oxeluil t.los ell'Pitos r.ia. lei os cmpt·o
ga.dos que 1't> .li~em rtüm :.•.ad•.IS ;tté l do janeit.oo 
(k\ 189:-l. 

EntL't'!t:LntJ, o Govel'llO l'OcnsJu rxoeuç~LO ü. 
emrmd :.L qun rui rt.plJl'll\'tll.la, }iOI' SOl' rncdicht 
n:>tr·;\nha ;i, lei do orç:t)1H'n t o · n rn:ds po1•que 

não tinha. por fim {!:tra.nl.it' o dit•cito dog 
omprogados public"s.! ! ! . . 

l>izi:t uinda u <tvlso tlo S't'. l\Itntsteo do 
Il1'~el'ior q ne, si ti v esse a. emenda. a. intorpl'ü
taqã.o qu.; se pt•et.endia., set'ÜL uma. medida 
odiosa, porque ost:theloch duas .c'!:.tegorin.s do 
c:n1n-erradm na mesnut roparGtÇ<.LO, qnando, 
si od los a ú os i;~t dh;tiH ~ç~ã. tl , mai':l oclios ~t ser· á 
admi tt it' o montepio om nma e outra rep:tr· 
tiç·fi,o c não em tmlas. . 

Ainda. ma.is, .tliz o aviso qne a aposenta
dol'ia não ú u i11 direi to, sinã.o depois de esta.r . 
o empl'ogn.do no goso . clclia. ?·.Ex. o ~u:or 
do aviso confuntle dirDito n.dqutrtdo c dtretto 
consumado, o p:1ea. pl'oval-o lê troehos do 
diYoesos autores, tlenb·c ollc .~ do p t'C\Chtl'O 
Visconde tlo Uruguay. _ 

Um:t voz tm'min;.l.lla a hol'U, como lhe 
advoeto o Se. Pr.:lsidcnto, o tendo ainún. de 
nsar d<L pa.lttvl'J. o :-;en colloga. o Sr. Alfredo 
Varella, pcclc-lhc que o ins~rcva no expe
diente de a.ma.n!tã, p<l.l'i1 t~nncluit· suas consi
deraçõc3, as qu;~,cs doix<t neste ponto em que 
desenvolvia as t.lontrinas ciue so resumem 
nestn,s simples p3.l<tVJ':ls: quando defende O!:l 
dil'citos dos l'unccionat·ios, como presente
monkl o faz, pcns.t ostn.r rloren·lendo o con
s~itucionali;;mn r;lpttblit!<UlO, pensu. osta1· 
defendendo n. Ropnblica.. 

Os qno allopbm theJl'ias contrarias, o~ 
q11e repollom n. intcrpPchção quo d~ em 
nome da Cu n s l.itui<,~ão d<L Repul.Jlica, S<LO os 
que ontent.lom que os empt·egos eomo os 
cargos public~os são mercês, graças, favores, 
cicpenclontcs rl.a von l.aclo do sobe;·ano. 

Defende csr.cs pl'ineipios, deí'entlo om nome 
da RopnlJlica o.~ •lit•oi '·O{ do'> f'unccinna.Pio:~ 
contra a t;Jteod:t qun nwt•t•mt e:nn a. phr<\sc: 
L'8/af. c'est moi. (i.lluilo 11/'lll, muito bem.)' 

O St•. AlfJt•odo Varelu -- St•. 
Presidente, pc!qo :~ \'.-Ex. f'ac,!a, pultlica.f' nu 
Dim·io do Uon_ql'esso o sognini.,J osct'ipto, cptc 
n.en.bn tlc en v i:tl' <L 11m fll'g-ào tla impt'CIIS<l. 
vo!'iodica : . . 
«0 Uio Grande do 8!'tl e o GotlCI"1W danepubltca 
-Urnn, pul1lieação de h·)jc,em 9 Jm·1wl doBra
::,i/ nos <Lttribue pl'uúedimento . pulitieo que 
nã; "temos. Ainda qun · :tnonyma, jnlg.nnos 
de nosso dever nfl.o dospt•czal-a, p;)is accu:-Ja 
sem gros ;e Pia . 

Saiba-se de um:\ ·vez por torhs · que nem 
eloO'ios, nem ccnslll'as, a.ltet•am n. nossa. im
mut:tvel sot'enid:1de. Hast,tt-nos a. c.ms ~iencia 
do que :1gimos, observando fielmente _as ka
d i(;~C:io3 paJ•i.idarias, inspi Pados no ma1s puro 
c s:.1.11to patriot,bmto. 

Corr·c.;pondem ;-\ nma pcl'feita et'i·ouia. ccr
t:J~ juizos como es::;c :t qno oppomo3 aqui 
J'ol'mal cont.radicta .. Leiam 0:-:1 homons .de bem 
e!:lt:LS ·solemnO:\ pa, lt~Vr.as, que uHflnem nt<~ii-
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ramente a nos.~n. mr.dita.dn. e il'l'evog<tvel ot·i· 
ontação: 

Os rept•esontantos do Rio Gmndo do Sul, 
conscios de que o dever HliH'emo ó a dofo'a 
d~L Rcpublicn., idcntifi.eada, ao ver dcllt>;~. 
eom a hon1·a , gloria., c g l'andcz:_t fu tul'n. flri 
P<Ltri<L, est<Lrão semJH'o, muito sineera,mcnto , 
au lado da a.nto1·idado cvn stituid <~. em
quanto constitucional. P.JDE~r nEcr.ATUrt , 
TODAYJA, E:U FA CE D ~l CONGRESSO E DO 1':\IX, 
QUE SÓ APOI:UI OS ACTü S l\0 EXTSTE NTE , CO~lü 
Df<: QU"\LQUER..GOVER!'i'O VIN DOURO, !)IUANDQ SE 
lNSPJRl':l\"r NO B8:\I .l'l:DL!C ~) : sr NAU, NAO! 

E' <t atW;ur!c dos conserva<lores dignos 
(lesse nome ; tem sido o será a nossa., hoje c 
amanhã.,-ha,ja o que houvt!l', a.conteç·a o 
qu~ aconte~er.-Alf1 ·edo YC!I"cla. >> 

O Sr. Ft'ederlco Borges (pela 
o1·dem) -Sr. Presidente, a.chando-mo inscei
pt,o }HtJ•a. f ;hlla.r no oxpedieo te do h n,jc , e 
ten1lo sido osgotau<t a. hor:t pelo SL' . Irincu 

·Machado, peço u. V. Ex. se digne de in:->0l'C· 
·vol'·me, em primeiro log<tl' , no e:ocpcclientc d<t 
se;;sã.o seguinte. 

O 8r. Preside o te - O pedido do 
nobre Deputado :->e r' <.i. tomado na. lli vida consi
llomção. 

Vt'l.o a imprimit· os ~c:~uintes 

I'R0.JEC1'0S 

N_IÓ4 A-l!lOl· 

llr!"l'•:CC I' soln'e m: i!menr/as offiwe c.,idu s "IW 8a 
di.<:cusscío ao p1·ojcclu 11. 104, drJ.<~le anno, fJHC 

rtÚiol"i:;a o Govcr11o à abril' ao lll!:nisterio 
das R.elr.Ú:ücs J.t.':ctc,·io,-cs o cn:dilo da quan· 
tia nceesso.ria, ald 150:000$, em ouro, 
pw·t~ occmTr.'l' l!s dcspe.~as com a ?'epreseu
laçrTo ln·a~Udra, na scg11mlg <- on{creHcia 
iHtenwcivnd, mne1·icaJw tj1W .w rcuni1·ú no 
.Jlleráco · 

Euwnr.lcts (t que se r e( erc o p a rccer supn~ 

Onde se dií\ ll.té 150 contos (oU!'O)-diga-sc: · 
-<tté 100 contos (om·u.) 

Em 1:2 <lu ago.:; !;o du lOIH .- Jose JlirJI·eíra 
.-li t:·es . 

Ao otrYc í\ dc-1 50:000~-, diga- ~e : liO:OOO$ 
em out';l, dc!;cnninn.ndo-sc os ~O: OOO:S . ao 
;~pan tmmon f; o rios de b:~tes 110 SBÍI) do Con
gprs.~o 0 pnhlie<M;fl.'} dcHcs. 

Cannt'<l. 1los Depu~<ttliJS, t'·) 
1901.-Aff'onso Costa. 

(O projed o n. 150. d e 1901, que orça a 
Ueccita Gactf. da {lcpuúlt:l~ • JlC' r c! o e.-rc i'C1:cio de 
1902, aprcsentc((lo n n sessc7o de hnj e, saá 
pub_licadv t; m supp/.emento:) 

1.1 Sa•. Presidente-Estando adcan
ta.da. a. lwra, designo p:.tra. ttmanhã <~ , se· 
guin~c ordem do dia: 

Votação da emerHh~ elo Senado ao pt·oject J 

n. Fí B, deste a.nno, que fixa. a. força naval 
para. o excreicio de 11JQ2 (discussão unica); _ 

Continuaçno da :{a disCLusã.o elo proj~cto 
n. 3.2 B, de lVOl, que t!xa. as força.s do t3rra. 
para. o exercicio dr. 1902 ; 

Continuação da. :3" discussão do projecto 
n. 2G8 A, de l\JOO, :w toriz;mdo o Poder l·~x· 
ecnti v o a g-ar·antil· os .iuros o omortizaçã.o 
durante 15 annos, na importa.n-::ia annual do 
71:500$. conosponclcnto:~ ao cmprestimo de 
650:000$, jnros do 7 °/u, c a.morttzaç?í.o do 
·l 0 /o, que oll'ectuar a. Associaçã.:J do Qual'to 
Contonétrio do Brnzil, pal'a _o 1inhic construir 
o editicio dosGinado <í. Escola de Ucllas Artes ; 

2'i discussão do projccto n. 121, de !901, _ 
nul;ot•izando o Podot· Executivo a. <tbrir ao · 
lVIinisterio da Justi•)a. o Negocios Iutcriorc .. ; o 
ceedito"dc 100:000$, supplemcntar <to u. 14 
do art.. 2° da lei n. 746, de 20 llo dczemhr·o 
de 1900; 

Prc,;r.ntcs <t Commi::;si'w ün 0l'çamot1t!> <~-:> 2'1 lliscussfi.o do pro,jeetJ n. 81, de 1001, 
emendas dos Srs. Moreirn. Alvos e Atl'onso restabelecendo P<tra todos o::; olfcito;~ o de· 
Costa ao pro,jocto n. 10'1, de 1001, aquellu. ereto legislativo n. 657, ([C 25 de novembro · 
rcdu;dndo a. 100:000$ e esta. elcva,nüo a Je 18DD; . 
170:000* :.t somma. estimada pelo .Poú01· 3" discussfi.o do proj(~do n. 77, de l!JOl, re
l•:xccut.i v o p:J.L·a. occoerce iis dospmm·:, com n. lativo á. omenda olfcrccüh 11a. 2" discussf:io .d > 
repr·cscnta~~fLo brazileira lllt segund:t conf~- pt•njocto n. 217, do l!JOO, autodza.ndo o :?odel'. 
renda intermwional amm·ieu.na. ; c, const- Executivo t.t"'~tbrie ao Ministcrio da. Guerra o 
<iel'<md.o que nanlmmt~ ra:r.i'í.o :ts:'listo para credito e.lpocia.l do 8:415$600, pam paga
ser altc;.udo o projecto em qucst1.o, uma voz monto dos vencimen~os do tenente-coronel 
quo so t1·ata. do uma i1Utor~7. itc,~ão _ qu~ o _Go· Innoccncio Sol'zedello Corrêa, revertido ao 
verno usar;t cnm o deYldo entel'lo, l! do :->erviço do exercito c de lento da Escol<t Mi· 
parocot' que nfLo sejam accci.tas il.$ aUudidas lita1· por acto legislativo ; . 
emendas. ,, 3"· discussão do pro,jocto n. ü7, de 1901, au.:. 

t-la.la das Commissõm.l, 1,1 do ag-osto de i;orizando o Poder .Executivo <L abrir aó Mi· 
lfJOI. - Paula GuimrmJes, pl'L~Sid ütH(L - nistorio da. Gucr·e:•. o et·cdito extraowlinario 
U'!-\f'' .:' '"h, 'nl?.f:r(R .- .NHo .P e·\~ttnhn.- li'n•.n- \.h~ ·t?>~.K,.~\:..3H, j)~\\'i\ ~~'mlpril' a, scntcnç<J c~.·.,.:, 

!i.lõoCi..rt;a.~tMeia~S.tJ~I:w.e.daU.o.-CarriJa, . . :)ulH'cmo Tr:ilnutal Fedeml, IIUC IH<.l.lv' · ' -..... =·- -·----"'""~'"''"'s~p·~;;;rrib~;tiS~~rq~·~~J;""·~ ... r""""""'a-··-
cisco Veiga. -- Serzedello Corrêa. 
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g<w <W mc"jot' Den\ocrito Ferrcíra rt~ Sll v a' matl'leula <WS e:htlumnos do cm•so superior 
os -vencimentos c1u0 deixem de receber c\l:no U.i.\ E~cola, 11ltitLbr do Bra.zil, dcsligMlos por 
lon~c, em disponibilidade, de~ E:scola. Militar motivo de ropeovttçã•) em uma, mcsm~~ ma~ 
do Estadu do· IUo Gr;mde elo Sul ; 1-el'ia, tlneallto 1lJus :Lu nos consoc:utivo.:;, com 

Discussão unica, \lo J)l'Ojcetn n. H7, tle emomla, lh Commi:'l3i'io de Mal'inlw· c Guen·a; 
Hl01, crJnced·:mdo ao Dr. Amctro Hol!'iguns :3'• discus:-;[1 elo 11l'ojcdo n. 1:0, do t\JOl, 
dé Albuquvt'tlllC Figueü•oào, 2) tnnonto C:Ü'Lll'- tli~pondo subt·c a cont;1gern d<t <Llltig-ui<Htdc' do 
giào coJltt·act~ldo tln. <Ll'llULb, urna Jlens:to do posto dos oiliciae.s do exercito, <L que se rot'n~ 
tro~ontos mil rJis mcnst\.c::;, :1\\tOl'ÍZ<~mlo o l'Gm os <Wts. 1° e .2° da, loi n. 350, de \J de tle-
Governo tL abl'ie o lle,~essarío aeditio ; zembt'<) d.e 1893; ~ 

la discussão do 1H'oje2t:J n. ··li::;\., d,3 190!, :3• lliscnssã.o du pr,Jjocto n. 217, da WJO, 
autl.n'izamto o Uovcrno ê1 aln'Íl' o credito de autorl".-:<l!ldo o Poder Executivo <~ abrir ao 
lG:OGO$ para. pagJ.r ao b<tc!w.rel Umbelillo de MLnisterio dt\, Ma.l'inha, o credito espeCi;\l tle 
Souza 1\larinho os seus ordenados, como ,jniz 11 :760.S, para, P<tg:ctrumlto do soldo a.o vice
de direito em d.i:-ipJnibilida.de, decorridos de almit·ante .Adlnu' .Jacegll<~y, rcrcrtido ao 
22 de abril do 189-! a. 31 (l-0 ltezernlwo tle qun,dro oll'octivo da. armad<\; 
HJOO · l" discussão do lH'Ojocto n. ll ,\, do 1 DCJl, 

Discnssiio unk::t do lH'ojecto n. 102, elo 1901, n.utoeiz<tndo o Pod,w Exe~uti\·o a. alJt·ü· nllt 
<.wtori6êllldo o·Govcmo a conceder um anno cmdito ela quaui;üL tlu 2.638.~04.5 <to Ministel'io 
de licença~ com tmtos os vencimentos, <\O d,~ Fa,zcmb., 11<1ra p:tg;tmento de t'.Jrragens, 
Dr . .\Ianocl.Tosé de Queiroz Fcl'l'eit·a, pl'Cl):t- a.gun, c objcctos de expediente l'urnceidos pela 
raclor de ph,\·sica da, Escoüt Polytoelmi.c<t, Compctnlt::J. das Agu;ts d.G i\LtCDi,j e outeo;;;, 
pàea, tra.tal' üc sua, i:U\lllc; por conta. do liiinistJt'l:J rla Gt!ül'l';,t, dltl'<tn1;o 

Discussuo unica. do pl'ojccto u. 2-t~', <.le. 1805, os cxm·cicios de 18\H, l89G, 18D7 c 18\J.); 
elevando a 100$ mens:tcs a pensito que por- P di.scussão do projccto n. 02 A, de !0ílJ, 
cobo D. Cvhele do I\Iondon<;.<t Sonz;t Montcüo, alteeando a classe P, n. I, d<ts tarif'M:l das 

. vi uva do tenente honora,río U) exercito H e- Alfm1degas; · 
leodoro Avclino do Souza. Monteit·o; Discttssã.o .unieêt do l_)l\)jm~to n. 18 A, <le 

2a discuss:Io d'J proj0~to n. Oi, de 19.)1, 190 l, relativo <L cmcnd<L substitutiva,, tlo 
a.utol'iza.ndo o Poder• Executivo :t conb,rao Senado, ;i, proposição n. ltl, do corrente 
2° cscriptura.L'io tlo Tll<3Satl\'O' Fedet'<Ü, Gy- :mno, da, Cama.r·a tlo5 I>epnt:trlos,quo antoriz<t 
ri<LL~o Antonio dos Santos, como tempo de o Pvdet· Ex.ccutiYo a :~hl'i1· a.o Mini::;tcrlo <l<~ 
_snrriço o dccor'f'ido de lO do íl:Jvet'cü·o de 1879 :\Iarinlla o el'edHo nocesml'io p<u';L paga.IIH~nt;o 
<~ 2li de f'oycrciro de l88:.l_, de 15 üc novemhro ·elo premio qtLl compet:J" <Lo pl'ofe3sot· ~ulJsti
dc 1884 <~ -1 do sctcmlJt'O de U~80, G de 22 de tuto (b ~s,~ol:t. N:wal, ca.pit:i ,.·r,cnento D1·. 
Jon~rcil·u de 180-1 :t :-:1 dq outubro de 18!)5; Nal'ciso tlu P1wlo C<tl'Y<tlllo,peht oht·a-Liç!i:',)' 

2t• dis..:ussão do projccto n. 120, de J90l, de JJaN8Uw ;, 
<mt_oriza.nd.o o Govot·nu a, <~bt'it• ao \Iinistorio Dls ·ussií.o unica do pt'tJ,jocl,fl 11. r::n, 1lu 
da GuC:lt'l'<1 o ct•cdito · cxt1·aorJinal'in tle l901, rcln.tlvo .~ cmendct Llo ~on:tdo ao lH'u· 
2:401$800, IJU.l'<L pagn,mento <tO mareclta!.JoslJ Jccto n. 103, do 1800, qU\).;~n';n!'iz.a, l)_llo:let' 
de .Almoid<t Bn.1·roto, em ,~it·tudc de scn'tonç~a ExQcnti\r;_J 11, rcintegt'a.t• no S:\l'VÍ<;o w_:i,i\·o da 
do Supl'cmo Tl'ibunal Feum•<ü; . a.rmacla., no l)'.1sto oH'octivo do CitiJit,i"i.o do 

Discussão uniea. do p~tl'ocer n. ~:!., do WO l, Ceu.gata, e clttssificação no qnn.dt·o OSIJOdt~l do 
julgando (1 uo nào <levem sol' <Lcceitas a.s corpo docente, o cttpitão de Ú'<1:g<:ttl~ gT<tdna.do 
emenda.s o.treree.iLlas na. 2" discussào do pro-· Francisco Aug-usto de Paiv;b Dueno Brandão; 

·jecc&o n. 2::l;l A, de lUOO, (lUC ttu;ol'lZcl. o Po- :y discussão do p1•ojocto n. 2M, de WOO, 
der Exccuti \'C.• a, tl'<UlSformar a:; P, 23 o ~~<\ antori.za.n(to o Governo a peoeogn,r o p ·azo 
turmas da .. Sub-_Directorh dos Correio,-; em concedido (~ Socleclaclo Montepio Gol'al de 
1n, '"li' o 3" se~ç\õos ·u.a. Dieoctoria Geral, p:Ls- Economia dos Set•vidoros do Est~tdo p:bl'll. 

·s<Lnrlo os chefesde turmtbs :1 chclei! (lo sGg<;.\'\.o, indcmniz<u' o Thcsonro FelleraJ dêt qtmntht 
desdó quo prccnchttm a.s didposi,,~õos reg-ula.- <lo que lltn é uovJdora, ;.~tú quo ess::t ini!titni~ 
mentuos-, o LlanLlo outras }H'oYldoncias; ç:ão regularizo sua situaçi'io, podendo mesmo 

Nova discussã.o ti<.~ cmcntla. <lo Sl'. Herodia rploval-a. do p:.Lg<tmonto d<t importancüt om 
do S<i aq proJecto n. 38 A, do 1901, ctuo ~m- q_ ue ficou a.Lca,nçadu. no aimo de 1899 ; 
toriz::t o Governo a. confit•ma.r, attendcnclo vs ::la dL-Jcus~ã,o do pt•ojecio n. 221 A, do 1\303, 
necessa,l'ias vagas, no primeiro postu ele clevu.ndo a !6 o numero· de engenheiro.~ 
officíal do exercito, os alt'eees gr~l\lua.dos quo eh.cfes üo distt•icto, da DlrectOl'Ü1 Geral dos 
tivct·em obtido ns approva.rêõcs plc!lêtS <lo ttno Tolegt'<Llllws, no exercício de l9Hl ; 
trttÜL o are. D5 do 1'egu!amen to de IS do 2"' discussfLo do :pl'Ojecto n. 43 A, de 1 901., 
abril 1to l89B: . tmtol'lza.n<lo o Potler Exccntivo a. abl'iL' ao 
1. B 1 is~ass:(o d~1 pi'O,iedo 11. H 1, (l<:\.,l\!Oll Mi..llhd;Q1'ÍO da .. Tustiçn, e Negocias Intof'iopes o 
concedend& o lll'i~ZfJ tle 1u:.d:; tlu lllll <.HHII) Ju ceotlit'J exGt'<wnUnal'iiJ Jc :~:827$800, par<t p~t. 
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gamcn:,o a D. Eugenia Torreão Corrêa de 
Ar·aujo, viuva do juiz de direito, em <li.~
punibilidadc, bacharel Lindulpln I-Ii::>bJllo 
C;JITth de Araujo ; 

ta. tliscussão d '> projec to n. ~104, de l8fl:3, 
anturizando o G.werno a <Lpplicn,r em fctVOl' 
de D. Mn.rin. ALlda.idc Ant11ncs ele Abren e 
outra, parentas eonsaguine:ts ,] ~ FI'. S:J,tUl'
nlno de Sànt<J, Clal'1L Antnncs Jc Abrmt, pr·o
fess w aposentado dn Grmna"iO Nacion:.tl, .i<t 
üdleci(lo, a dispo~i,_;fto do Mt. 27, hypotlwse 
7', do regulamento que baixou corn o doce,~;to 
n. \J42 A; lle 31 de outubt•o rlc 1890 ; · 

3" di::icn::>?ão dl) pt·ojocto n. 103, de 1V0l, 
ma.rcandu o,:; casos e a fôrma de 1\Wbã,, tl<L::> 
cundomnaçõc,:; ; 

2"' discus~ão d.o projccl;u n. t:33, •lo 1001, 
<wtwizamlo o Poder Exocnti v o <L abl'i l' ao 
i\Iini::iterill r la J u:jtiç:a c Nogot.:io.-; In tel'l:~rc .~: o 

·· cr·edito de 6:R:=í0$, supplcmenktt· <L vcl'bn, !):1 

rio ad. 2" da Jf'L n. 7-JG, do 20 de dc.wmbt•o 
rlo 1 aon; . . . 

1" dlscw;;::;ã,u do JH'u,jocli' n. 72, 'de lfiOI, 
rl.edarandu que gume;\o dtL Ü'<Lnqui;L pn,;tal a 
curre::>pondenci:~ c <L:-l ~<ltcvisi;;L~>> dus In,;!;i
t.tti;n,; Historic:•s c Ueogl'a.phiuus •lo llmzil, 
rlo P.~rli., Ceará, BtLlli;t, S. Paul•), l\t.t·ami, c 
S;tnb, <!;d;ha.l'in:t, o do:-; In-:tii;ul;:ts At•choo
!;Jg-ien.; ie A l:tg•):L:o: e Pot'lli1tn lmcn ; 

2·' tliscn:·;:-;:"to tlo p;•;ojo: l;o n. Hl), de l\JOO, 
doelttratt•lu •ttte ;v• liOHullte-cot••>nül gl'ildua.du 
l'dot·mwlo do exct·dtitt Anl; •ni' ll<~ldino Tra
YiL,;s·•s AI \O·i eolllpul.tlllt a~ qtw~a; d.n oflit:icd 
sttpul'i:ol' tlo~tlo <L thi.~L tl '' th·~~t·o · .,, qtto u rc-
f•ll'lll• 111; .. 

~" d[,;en>:>~tu tlu pt'll,jlldll n. HG, do lDOl, 
a.IL'.ul'iz:t,nrl'' o [>,tciot• Ex•.!LltHil'" a l'Cltn':Ll' <t 
'\'Ítt\·a. o llnt'doit'''; d11 ilnath tnaj<H' Btlllt~dkli ·J 
l\.ibeit'll llulit'<t <t tlivi,[:L lHH' ullo e·•nl;mhida 
Ll ·llll o eul't'•l d.t~ bt·ig·a•la p J[icial Ja CapilitLl 
Forlor·al n;~ ttnp ,,.,,:wd<L do I: lU7:)32L 

f.OVi.LIIÍi'llhll \L :-iQ .-:; .~~~0 :t~ 5 l!Ul':.L!) C '..!Q lllÍI! 

nu ~u~ lht tcmlo. 

AC1'A DE 15 JJl~ AGOSTO DJ~ IDO l 

l'rvsiclenr:.ia do S-.•. Vdz de !Vlclf.o 

Ao meio d.in, pmcecle-se u. clmmu.d:t <'L c1 ue 
respondem o; Sl's. Vttz de :1\Iello, C<tt•los de 
Novaes, Agapito dos Santos, Luiz Gualberto, 
R<Lymündo Al'tlwe, 1\waeas de Lyea, José 
Du::t.l'lio, An·oxcllas G;tlvfto, Ritymumlo de 
J\Iimnda, Jovini:1tD do CétL'VttllD, l{.odr-iáuos 
Doei<~, F<tusto CiLl'dosu, So:tlJl'<t, 1I;;tnocl C<te· 
Lano, 8:ttyt•o Dirts, Pinhoit·o .Junior, Al\'0.:! tlo 
Bl'ito, .Julio Santos1 Oli\'CÜ'1t Flguoit'Ollo, 

Joio Luiz , Bueno de P<LiYa, Alf'eedo 'Pinto; 
Cal'neü·o d-: Rezcmlc, Ada lbodo Ferraz, Leo
nel Filho, i\f<tntDl Fulgcn;-;io, Lindolpho C<LC-
bno, EluwJo Pim~n GJl, Olc.é{:.uio iv[acicl, 
GushvCJ Godoy, Dlno Bu3no, Olivcü·a Bri.tg<t , 
:\.dolplw Goi'do, Luiz Pi:;a, Ca,jauo, l\hnoel 
A-lves, Alcnc~w Gtünneft:e~. P<mla. Ramo>. 
Francisco Toleni;ino, B:u'bos>l. Lima, Soaees 
do;; Santos, G~:wmano Hasslo~hel', Vospn,siano 
de AlbttquoEquc, Alfredo V~trella c Diogo 
Fot'tnl!<~. ( 4;)). 

Dcix;tm de comparecer com causa partici
p :vla os Seil. Urbano Santos, Angelo Neto, Gas
tã.o L1a Cunha, Jos0. Boiteux, S<~ Peixoto, Pe
dt•o Chcrmont, Antonio _Bastos, Indio do 
Bt·ttzi.l, Serzedcllo Coeeêa, Luiz Domingucs , 
ROLll'igues Fernandes, Gucdolha Moul'io, JoãO 
G.1.yoso, João Lopc~. Fpcdoeico Borges, Au
gu~to Severo, Pereiea Reis, SoaPcs Neiv:1, 
CamiUo de Hollanda, Trindade, SilV<J, M<.u'iz, 
El'mirlo Coutinho, 'Gomo.;; de- Mattos, Bricio 
Fillw, _.Malaqnias Gonç<\lvcs, :Moreira Alvos, 
Ksmoraldino B<J,ncloira, Cornello da, Fonseca, 
Julio do Mello, E":ltacio Coimlmt, E!piclio de 
Figueiredo, Castro RcbeUo, Neiva., Milton, 
Tosta, Fl'ancisc.) Sodt•é, Felix Gaspae, Eu
genio Tourinho, Patrla Guimal'ã.os, Vorgne 
de Abt·ou, Alves Bat·bosa, Augu.ito de 
Ft•ci ta . .;;, Paranhos Monten<Jgro, l\I<trcolillo 
.vront•a, Dionysio CerCJllCit'a, José Monj.w
dim, Gotso dos Rei.3, Sa,mpaio Ferraz, S(t 
Freire, Raul Barroso, :rviaetinho Campos, 
Nilo Peç~ttnha, Silva C<tS ~e o, Custollio Coelho; 
P01'.1i t'<L dos Sa.n tos, Rangel Pestana., Es~ 
r.evã,o Lobo, Viria.to Mascarenhas, Ft'lLn· 
cisco Voiga., Hdofon-so Alvim, Pmúdo Filho, 
l·:;;poridiã.o. Nocesi0 Tavar·cs, Antonio .Z:t~ 
ehêLl'iaS, M<J,yrinl;;, Silveira. Drllmmoml, 
;\t•thm· Torre;;, Rodolpho Paixão, 'i\Iimnda. 
Aztwcdo, Doming-ues do Ca.:;tl'o, Va.lois do 
Castro, Paullno Cal'los, "\.li'eedu Ellis, An· 
tonio Cintr<t, Ovidio Abrantcs, Xavier• do 
Valle, Ca.l'los Ca valca.nti', Fmncisco Moma, 
Angeto Pinheiro, Victol'ino Monteiro, Pinto 
d<t Rqcha e Cassiãno do NtJ,scimento. 

1~ sem causa, os Sl'S. Carlos :Marcdlino,· 
Albuquerque Serejo, Gabriel Salgado, Artlmt• 
Lemos, José Euzebio, Christino Gr_uz, Cunhtt 
.M<tl'tins, Aniz:io de_ Abreu, Joa.qü:im Pires, 
Tltomn.z Accioly, Virgilio Brigido, Noguoil'<L 
Accioly, Fl'<.tncisco Sá, Seegio S1tboya., Gon~ 
ça.lo Souto, Eloy do Souza, Linn Filho, "CelsJ · 
do Souza, Tcixeit•tt de S(L, João Vieü·a, P <J 
reira, do Lyt'a, Pedro Pern:tmbuco, Afl'onso 
Cos~a, E:paminond :.ts Gl'a.cindo, At·:.wjo Ooes, 
Sylvio Hmnét'O, Augusto França, .:\.dalbel'to 
Guimarães, Ro:it•igucs Lim<L, 'l'olcntino do> 
Santos, Edu<trdo H.anw~, Ga.lllino Loroto, 
José 1\f<.nccllino, Hct'ütli<t !lo Sú., Ir in :nt i\la
chado, Bent.·i•IttD LagJL'll, Nchm de Vas1•· 
collos, Ü!)CõU' lio:luy, AuguJiio d.e V<~"' 
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los, Hat'I'OS Fr;~Jh'.o .luniol', Anl;unlnn Fiall10, 
Deoelceia.no de St.·UZit, J.out·cnço Baptista, 
Pci'cira Lima, Aureliano do.-; Santo~j , 1\'Ia.t'· 
tins Tcixcit•:t, .Joa.'JIIÍm Bt·eves, Tlteophilo 
Ottoni, .los6 Honilheio, Monteiro <lo Bt~rro,;, 
Mon 1;ei l'O lla Si! vcirit, Ft·and -;co Sa.llcs, La
mouniot· r;()dofrcdn, Henriqne Sallc~, lALll
d nlplw dn r.Joga.lltii.es, Ca,rln~ (l ttoni, No~uci
ra .Junio1·, LamarGi:tc, Parlua. Rnzcnrlc, l<'cr
nanllo Prnstc.-;, lVIoreira d;1 Si! va, Co.'>t<t .Tn
niot·, Bneno <ln A!ldt•ada, .Joaquim Alvaro, 
Edmundo da Fon~oca., Cincina,to Braga, Azc
vo<lo Mal'quos, Hei·menegildo dn MoJ•ae.-;, 
Teixeü·a Hrandào, Bonedieto do Souza, Lln
dolpho Serra, J ... ito Candido, La,rnculla Lins, 
~Jar({al Escobal', Franci,:eo Alõncastro, 
Riv<tllavia Corrêa, Aureliano Barbo:':a c 
Campos Carticr. 

O Sr. I•residenle-Rcspontlct·a,m 
á ehamada apene~ 45 St·s. DoptrtalllH. 

Hoje não ha sessão. 
Designo p.m:t ama.nl1ã a mesma ol'dom do 

di<t de l10je, isto é: 
Votaç.ão dR omcnd;~ do Senado a.o projecb 

n. 15 B, dostc anno, quo fixa a força naval 
1nra. u exercício de lf.l02 (di~:cussão unicu.); 

Co n ti n uac.:ão da. ::" discussão tlo }H'o,jeto n. 
-1~ H, de I'JOl. que fi:m <t-\ i'~Jrça.s ele terra, pa,ra. 
o oxorcicio do I 002; · 

Con timmçã.o mt ::;a tli~cussão do projecto 
n .. :.:'G8A, do I 000, n.ul.orizando o Poder Exe
cutivo ;•. ~r~l'<tntil· o~ ,Ílll'O; c a,mortiza.çi:ío du
rante J!) :wn .l~. na impm·bn ·i:t annnal de 
71: GOfl$, em't'<'sporlllonto~ a.o emprestimo do 
050:00:1$, jtn•os do 7 °Jo c n.mortiz<tção de 
4 ''f 11 , fJIW cll\~cl;nat• a Associ<v;ão <lo Quarto 
Conto:taJ•io t!IJ Hr·a:~,il, }laJ':L o filll do C.•D
~\,J•uil• o ctlilleiü destinado à Escolu. de Bollas 
A J'f.u.~; 

2 .. di;;euss:'i.o tio projedo n. 121, de HJOI, 
aut.uriza.ndt) o Pudor Exocutin) a abt•it• ao 
~I in isteritl ,Ja J ustiç~a. o Negocias In ter i ores 
o e1·mlito dn 100:000$, supplcmcntar a,o n. 14 
do art. ~o da lei n. i-iü, tle 20 de dezembro 
.do 1900; 

:c>- discussão do projecto n. 81, de 1901, 
resta.beloccndo;· p<u·a todos os em~itt>S o de 
cr·eto lcgislittivo n. 057, de 25 de novomlJl'o 
de 18!J9; 

:3" didcussã,o d~J projcdo n. 71, de 1001, ro· 
In. ti v o <L cmentln. o fl'crocid:1. na 2:. di ~cu::são 
do projccto ,n. 217, de IDOO, autorizando o 
Poclcr l~xccutivo <t aurir· a.o Ministerio da 
Guerra o credito cspceial do 8:415$600, pa1'a. 
llagamcnto rlos v,cneirncn~os do tenente-coro· 
nol Innoceneio Scrzcdollo Cor·t·ôa, revertido 
ao serviço do exm•eito c rlr~ lente da l~scola. 
Militar, por acto legisla. 1;i ro ; 

. :l" dl~cussão d0 pt•ojecto n. G7, de IUO l, 
• ··- "i::ttndo o Po11 m- J<:xecu 1;[\·o l~ u.hrír ao 

''"-·· 

?.linisterio da, Gttet'l'il. o er·e;Jito extl'aortlina,· 
rio de 4:806$630, 1_1am eumprir a. sentenc;.~<•· 
do Supremo Trlbun;d Fcrloml, que 1nandon 
pagar ao m·.,j.>r Dnrnocrito f<'et•r·cim da. Silv;,t 
os vencir'nnntos r1 ne tlcíxou de l'C:'obcr como 
lente, em di:'lponihili<larle, tl:t Escol<.~ l\Iilitat• 
tlo Estado do l(.io Gt•n.ndc rln f-;ul; 

Discu~:->iio unica. <lo p1·ojedu n. 117, de 
I!IOL, eoncmtendo ao Dr. Am;ü·o Rod1·igne.:; 
dn Albnqunl'qne Fi~uoil'l~uo, ~o tenente ci
rnrgião con :01·actado <la. ítt' matb., 11 nta pen
·siio 1\0 :100 . .:; monsae;, autorizn,ndo o Governo 
<~ <~bl'it· o Iiecvssado crod i to ; 

l" JL:cus::;ão do pr·ojocl;o n. II:3 A, do 1901, 
autorizando o C1ovm'IIO a abriL· o erudiLo de 
16:0608' pat'::t pa.gi\1' ao lncha.rcl Umhclino 
de Souza. Marinho os seus ot·dcnado.~, como 
juiz de direito em tlisp ~ nibilülatlo, decorridos 
de 22 de abril de 1H04 a ~H do dezembro 
<lo 1000 ; · 

Discussão Hnica. do l1l'Ojccto n. 102, de HJOI, 
autorizando o Oovm·no a conceder· um,a,nno 
de Iieença, eom todos os vcn·~imcntog, a.o 
D1·. MD.noel .Tose de Queiroz Ferreir;t, propa.
radol' rte physic::~. da .. Escob Poly~cchnica, 
para ·tmtat' de ::m<t saudo ; . 

Discussfw unica. do pt•ojecto 11.242, do 1895, 
elevando lL 100$ mensacs a. pensão que pJr
cebe D. Cybele de Mendonça Souza Mon
teiro, vim·a do tenente honot·ario do exercito 
Helcodoro Avelino de Sonza, Mont13\t'o ; 

2" discu::;são <lo projccto n. 9-1, uc 1'901, 
a.utorizn.ndo o Podei' Exücutivo a contar ao 
2° e.:~cripturaJ•io doThc::;ouro Federal C~rriaeo 
1,\.ntonio tlos Santo:>, como tcm110 do scrvit}O 
o decorrido de 10 de f,IVel'Cil'o rio 1879 <L ~G 
de t'cvcl'ciro do 188 :, de 15 do novcmln•o do 
1884 a, 4 de setcmht·o de 1889, ·e de 22 do 
l'cvoreit·o de 189,1 n. 31 de outulJ:·o de 1803 ; 

2" discussKo do }H'Ojcctô n. 1 ~0, de lO:J I, 
autorizando o Governo <t ab:·ie ao :1\finistcl'io 
da. Guer·ra. o cC'udi to ex traordinario · tle 
2:40ls800 p:wa paga.rnonto ao mai'ochal Jo~'' 
de AlÍncida Barreto, em virtude de scntenc·iL 
do Supremo Tribunal F1 ~deral ; ' 

Discussão unica. do pat·ccoe n. 22, de WOI, 
julgando quo não · clcYem ser acceitas a.s 
emcnd<ts offcrecidas na. 21~ di1eu~são do pro
jecto n. ~32 A, li e 1 G:JO,f!llO autoriz<~ o Poder 
Executivo a transf\.H'l11al' as ta.,2a e 3a. turmas 
dtt Sub-Directoria dos CoiTeios em 1", 2" 3"' 
sec~~õcs d'1 Dircctoria Gcl'al, p<tssanrlo os che
fe.~ de tul'mas a c:ltt·l'es de scc«}ão, desde <}no 
pl'cencha.m as disposi<,:Jcs rl~gulamenta.res; e 
dando outras pi·ovidcndas : 

Nova db;cussão 1la !'mend<L do Sr. Ucrcditt 
tlc S:l ao peojeeto n. :'~ A, de HIOI, que au
tori;~,a o Governo a contll'IH<U', attonclemlo ;\.s 
nccossD.ria,s ViLgas, I1J pdmoiro posto rle otn
cial do exercito, os all'et'<~S gmdunrlos que ti~ 
verom obtido <tS n.ppr·ova<;iJCS plcrta.s de rlltO 
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, .,E1'sxõ-Ê1t~'l'tr"'~Th;A.,,õ3~rtr-·"ffif'r..rg'oi!U . . . 

teata o art. 95 do regulamento llc 18 de abril c.:hc!c; de dlstricto, na l.Jil•cctoria, Geral dos .. 
de 1898 ; Tcleg~'tphos, 1w exerci cio de I 901; . ..· .. 

l" discussão do projccto n. 74 A, de 1901, 2"'discussão do projecto n. 43 A, ue 1901, 
concedendo o prazo de mais U·J um a nno de autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
matricula aos ex-alumnos do cur;;o superior :\Iini.;tc -io da Justiça c Negocios Interiores o · 
da. ~scola Militar do Hra.zil, qesligalhs por ct·cdito ext1·aordinario de 2:827$800, par<l.·. 
mot1vo de reprovação em uma .mesma mn.- pagamento a D. Eugenia, Torreão Corrêa de '·. 
teria durante dous annos consecutivos. com Aranj0, viuva do juiz de 1lireit0, em dispo- . 
emenda da Commis,;;ão de ·Marinha. e Guerra.; nibili•ln.tle. hacha.rct Lindo1pho Hisbello 

.=+· discLtssão do projecto n. 127, de 1901, Col'l'êiL de Ar·a11jo; 
diSpondo so!Jrc.a contagem da ani;iguidarlc l" discu ;são do projecto n. :i04, de 1893, 
do posto dos otficiao.'l do exercito . a que . se a.utol'izando o Governo a a.ppliear. em 1"a.vorJ 
rofel'em os arts. 1 o e 2" da lei n. 350, de 9 -de D. Maria Adela,ide Antunes de Abreu' é :: 
de ..,Uez~mbr~ de 1895 ; . · o~ltt'a, piLrcntas consa.nguineas de Ft•. Satur- .· 

.:>a d&scussao do pl'OJecto n. 2l7, de 1900, mno de Smta. Cla1'a Antunes de Abrmt-; p1·o,... · 
autorizando D Podet• Executivo a. abl'ir ao fessor .aposentado do Gymnasio Nacional, ja· 
Ministerio da Marinha o credito espeeialde fallecitlo, a disposição do art. 27, hypothese .. 
ll :760$, para pagamento do soldo ao vicc-al:- 7a , do regulamento que haix:oü com o decreto .· 
mirante Arthur Jaqeguay, revertido ao qua- n. 942 A, de<H de outubro de 1890; 
dro etfect.ivo da armad<t. 3" discussão do projecto n. 103, de l90l. 

Ja discussão do projecto 11. li A, de . 1901, marcando os ca:::os e a fórma da. revisão das 
autorizando o· Polle1· Exe.cutivo a .:tht'il' um comlemnações ; · 
ct•edito da quantia de· 2:6 i8$045 <~() Minis te- 2" discu:->sfí.o do projedo n. t:t:, de I 90 l '· . 
rio da Fazenda, p·.wa )la.gmnen to de Jorra- autori'lando o Poder Executivo <~ <thrir a.() 

gens, agua e ol"•jectos de . expcdien !;c !'orne- Minlsr;el'io lla. .Ju~th:a c Negocins Int~riore..;; o 
cidos pela Companhi:t das Aguas de Macoió C)'edito do 6 : 850~. =-upptementar· ;i, verba ga. 
e outt•os, por conta do Ministerio da Guer1·a, du art. 2• «la Lei n. i41.i, de 2!1 do dezembro 
dl.\ra.ntc os cxercicios d~ 1894, I89ü, 189i e dó 1900; . 
1898;. . · I" di=-cu=-=-iio do pro.iocto 11. 'i2, de 1901, 

la. discussão do pro,jcc!;o n. 6.2 A, dB 1!101, dccla.randn que gusa.J•fto da. l'l'anquia postal 
alter;tndo a classe la., n. I, tlas ta.rit'as das n. correspnndencia o as cRovi:-;tus» dos Insti
Ali'andegas; . tutos Histor ico:-: u Goo).!l'l.l.phicns do Bl'a:r.il, 

Discussão unica, do pl'ojecto n. 18 A, de do Pni':L, C(J:Ll':i, Ba.llia. S. Paulo, Pa1•u.nà e 
1901, rela.tivo á omcmln. subs!.itHi.ivn, elo Sant;1 Calharina o d.tiS 1los IusUtutos Al'choo
Sena.do, ;1 IH'oposição n. 18. do cor•·ont.o l l!.dcos do Alagoas o Pcwnaurl.mc''; 
n,nno, d;t Camara dos Deputados, quo aul;o- 2n cli:-:enssiio do p1•njoct;o n. 88, do 1900, · 
riz·t o Poder Executivo a a.hrh• ao Minis!,m•io declrwa.ndo ttuorw r,onentl\-eoronel gr•adua.do . 
da Marinha o credito nocossttrio pa,t·a p:Lg.~- rot'ormad11 d11 oxurclt;n Antonio Galdirw Tr<t
mento do premio quo compete :~o pl·orcsEiut• vassus ALYn~. enmpotmu n~ quotas tlo ofllcial · 
substituto tla. Escola." Naval, capiti'ü;-l.onent;o supm·im· tlosuo n. <ln.t.tt tio doct•oto c1ue o 
D1·. Nat•ciso tio Pt•ado Cu.t•valho, peh olH'rt- t•ef.•rm ,u ; 
Lições de BaUstica; · 211 cliscu~si'io do tll'o.iecto n. 80, do 1901, 

Discussão unica do projecto -n. 130, dú u.utoJ'iZtMitlo o Podtn· l•:xecutlvu a relcV.l\~' ii 
1901, relativo ;L emenda do Senado ~ac pt·o· viuva e hordeit·o~ do finado majot· Benedwto 
jecto n. 193, de 1899, quo autoriza, o Poder Ribcü·d Dutt'<L tt di vida por olle contrah_ida 
Executivo a reintegrar no "sorviço activo d.L c:1m o c:•f't·o da. b1•igada. policial da CapJ.tal 
armada., no post•l eifectivo de cJpitão de I?<~deral, na illlportancia de 1:197$324. 
fragata e classificação no quad&·o csp:3cial do ' 
corpo docente, o capi:!;ão de fra.gata. gl'<\· 
d.uado Francisco Augusto ele Paiva Hucno 

·nrândão; 
3a. discussão do projecto n . ~4, de 190íJ, 

autorizando o Governo a peorogu.r o .prazo 
·concedido ti. Sociedade Montepio Geral do 
Economia. dos Servitloros do Estadq para in· 
demniza.r o Thesouro Federal da, quantia 1lo 

· ·que lhe é devedora, até que essa insti miçã.o 
regularizo sua situação,- podend() mesmo re
leva.l-a do pagamon~o (la imporiancia, em que 
ftcou alcança.da no anno de 1899; -

2a. discul3são do 11rojecto n. 231 A, de 1900, 
elev;\ndo a. 16 o numero de engenheiros 

Ca.mara V, IT 

75o. SESSÃO EM l6 DI~ AGOSTO DE 1801 

Presidenc·ia .dos S1·s. Angelo Neto (2° Sec1·e- · .· 
tario), Ui:bano Santos (f0 Vice-Presidente), : 

· Arl,qelo Neto (2~ Sec1·etm·io),. Cm·los" de No- ... 
vaes (1° !$i!"C1'Cial"io)" e Va.z de .JlleUo (Presi- .·. 
dente.) ' · - · 

Ao íneio di(1, procede-se á chamada a quo 
respondem os Srs. Vaz do Mello, Urba1io 
Santos, Carlos de Novaes, Angelo Neto, Aga.-

31 
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~iNNAES :bA CAlllAttA 

pito dos Santos, Luiz Gualb3rto, Antonio 
Bastos, Christino Cruz, Raymundo .Xrthur, 
Nogueira Accioly, Frederico Borges, Sel'gio 
Saboya, Gonçalo Souto, Tavares de Lv1·a, 
Lima Filllo, Camillo de Hollanda, Celso' de 

-·Souza, Bl'ício Filho, Julio de Mello, AJI'onso 
Costa, Epaminondas Gracindo, Raymundo de 

. _ Miranda, Joviniano de Carvalho, Fausto Car-

f'<tzendo e que interi·ompi para dar ao meu 
colloga o Sr. Alfredo Varella ensejo de vir <i. 
tribuna. let• a smt dBclaração; mas não consta 
·da. act<t que V. Ex. me houvesse garantido a 
paJn.vra para o expecliente ele hoje, como, 
aliá.s, V. Ex. garantiu. 

. . doso, Seabra, Manoel Caetano, Alves Bar
bosa; Adalberto Guimarães, Rodrigues Lima., 
;Paranhos Montenegro, Pinheiro Junior, He
redia de Sá, Celso dos Reis, Irineu Machado, 
Henrique Lagden, Nelson de Vasconcellos, 
Nilo Peçanha, Silva Castro, Aureliano dos 
"Santos, :t\1artins Teixeira, Oliveira Figuei-
redo, Theophilo Ottoni, Gastão êla. Cunha, 

. ·-, , .João Luiz, I!defonso Alvim, Bueno de Paiva, 
.Alfredo Pinto, Cal'llciro de H.ezencle, Adal

. I berto Ferraz, Leonel. Filho, Mayrinli., cn.rlos 
.. Ottoni, Nogueira Juniol', Limlolpllo Caetano, 

Eduardo Pimentel, Olegn.rio :Maciel, Gus
ta~o <;Xodoy, Fernando Prestes, Dlno Bueno, 

."\ Ollvmra Braga, A{lolpho Go1•do, Cajado, Tei
. xeira Bl•,tndão, Manoel Alvcs,Lamenha Lins,· 
:Carlos Cav<.1.lcanti, Paula. Ramos, So<:tres dos 
Santós, Vespasiano de Albuquerque c Diogo 
Fm~_tum~. 

A lJre-se <~ sessão. 

E' .lida e posta em discus::;il.o a act<~ da ses-
são. de 14 do corrente, · 

. O Sr·. lrineu Machado-SI'. Pro
~ide~tc, _ Y... Ex. mo pm·mi ttirtt umtt pequena 
rectificaçao, · 

· · , Consta. do resumo pu blict~do no lJim·iv do 
Oongl'esso de hon Lom ll no~ uu dissH o snguinto: 

((A pemt em Hi nu.o ti um onttH•~. ,.\l.tl il.hi o:;t:i. 
c~rto. Depois lê·sn: (<é unm eontlh:rí.f) d;L qual 
tiao provem \';~ntagcm J>aT:t. a pnl'l;o t·ont,·n-

. c tanto. O l11'indpio de d iJ'Ci tu ,; que om !;odo 
o COIÜl'<teto t~atl<t. unm da~ pat·tn.~ eon i.J'a
t1 tantos llOSSit. -tet· in t;orosses ~J tle::> v ;m tagen::; 
de onu:-J o obl'iga~~uos>>. 
· Isso, eu não tlissc. 

O quo eu disse foi o ::;eg-uinte: (<(~ pl'inei
. ~,:Pio de direito que em todos os eontt·actos 
_-desta nalure.::a existam ohus e vantagens». 

· . Otttra parte do resumo que nl:Crece rectifi-
. . ca(ão é o segninto })eriodo, que deve sm· 

.eliminado, porquo não o proferi : · . 
. ··(<De mais não conheço pena menos sovera, 
do q uc est<L ·da alluclid<t. dtusul<.t.» .. 

São estas as cot·t·ecçõcs qao. peç.,o ;t Mesa 
que tenha, <L bondade do mand<tl' ntzor no 
meu di'SCUl'SO. _ 

Outra observaçao quo me Íl'<LZ ti. Lri bun<L é 
e$ta. : consta d<t. parto íln<t.l do resumo do 
discurso, que eu pedi a V. Ex. que me in

. scrovesse no expediente afim de continuar 
na sessão so~ninto as obsorvaçõos que vinha 

Eu pergunto, pols, a V. Ex. si é ou não 
certo que pedi a 11alavra para o expcclientc . 
de hoje e que V. Ex. m'a garantiu. 

. o Sr. Pi."esidente-0 nobre Depu
tado ficou inscripto em primeiro logar. A 
reclamação que acaba de :t!zer será. to
mada, mt devida consideraç-ão. 

. Em scgtüda, sã.o succc.s:o;ivamonte appi·o
vada.s a ·àcta d;t sessão (lo H c, sem cloba"te, 
a do dia. 15 do corrente. · 

Comparecem lU<tis os Srs. Ca,rlos M<~r:el
lino, A.lbuqnerquc Serejo, Gabriel Sa.lgado, 
Sá. Peixoto, Arthur Lemos, Indio do Bra.zil, -
Serzcdello Corrêa, Ltiíz Doruingues, · Guc
dolha Momão, Anizio (le Ahrqu, ·João Gayoso, 
Joaquim Pires, Thomar. ·Accioly, Virgilio 
Brigido, Joã.o Lopes, Francisco. S<i., El'mirio 
Coutinho, Teixeira do S<í., João Vieim, Pe~ 
r eira do Lyra., :Moreira Alvos; Cornelio da. 
Fonseca, Pc(ll'o PornamlJnco, .To:-;õ Dnarl;o, 
Araujo Góes, Arl'oxollas Galvão, Rodrigues 
Dorht, Sylvio Romol'o, Ci.tStt•o Rcbollo, Neivn,, 
Augusto França, Milton, To-sta, Eugenio Tou
rinho, Paula, Gnimn.rã.os, Vorgnc do Abr·eu, 
Satyro Dias, Augusto do Freitas, Erluardo 
R<Ln10S, Tolontino do~ Sn.n tos, Galdino Lo· 
J'c~o, Jos1.i Mon,j;mli 111, .Josü Mm•ccllino, Osc<n· 
Gocloy, .-\ugn~lio tl1l VtLseoncullo:-;, Antonino 
J~itLiho, Alvos 1ln Ht•ito, Pot•oil•ttLin'fa, .lulio 
Sa11l.os, l•'l'ttlleisco VciglL,. Ponidu Fi!ho, Es
pol'idi:'ío, !\fa.noel Fulgerwio, P;ttlrm Rmmnuo, · 
l\·fur•dJ•a, da Silvtt, Edmundo 1ltt Fonseea, Lu i~ 
Pix<t, 1\zov01lo 1\la.t'IJUos, .. \ntonio Cintt·:t, 
Bcnetlicto do ~oma, Lintlolplto Sot'L'a, Bal'· 
bo~m Lima, l'vhtt·çttl Eseoh;w, Angelo l'inboir·o, 
Gol'ma,no Ha.~sloahcr, · Viotol'ino Montoit·o, 
Rivü.lhYia Cot·rett, Al!'rcdo Va.rcHa o Campos 
C:.~riier. 

Deix<tm Jc comp:.~t·ecer eom . cattsa p<.trti
cipada. os Srs. José Boitenx, Pedro Chermont, 
Rodl'ignes Feruandeg, Augusto Severo, Pe· 
reira Reis, Soares Neiv:tt, Trind<t(lo, Silva, 
Mariz, Gomes do Mattos, Malaquüis Gon
ça.lves, Estn.cio Coimbrtt, l~lpidio l<'igueiredo, 
Fraílcisco Sodré, Folix: ·· Ga1•par, Marcolino · 
Mom'<t, Dionysio Cerqneira, Sa.mpltio Fcnaz, 
S<.t Fmírc, RMtl Bttrro::;o, Ma.rtinbo Campos, 
Peecir;:L dos S<tntos, Ra.ngol Pcstamt, Est;evf(o 
Lobo, Vlrlato Mascarenhas, Neoesio T<tVaL·ns, 
At:ttonio Zamtria.s, Silvoim Drnmmond, At·· 
tllur Torres, l\-Iimnda Azevedo, Dowingues de 
Castro, Valois de Cas&eo, Paulino Curtos, 
Alfeedo Ellis, Xavier· do Vttlle, Ft'<tneisco To, 
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SESSÃO EM 16 DE AGOSTO · DE 1901 

lentino, Franciseo Ivioúrn,, Pinto da. Roch<t c a opinião publica sobre o e<tso estranhÓ·, :·~ 
Ca.ssiano do Nascimento. · anomaJo, unico na h isto ria. pa.rl<tmentar ·dtv'.~ 

E sem causa os Srs. Jos1~. Euzchio, Cunha Braiil, que se está passando no seio da Ca-: :: .: 
:Martins, Eloy de· Souza, Esmeraldino Han- mara, <is nossas vistas, de uma commissão~~'-~ 
lleit•a, na.rt·os Franco JLliÜOl', Deoclcciano de que, para. julgar da validade de mna alei;. · ... 
Souza, Loutenc:-o Baptista,, Custodio Coelho, çiio, receba os papeiil refereni;os ao pleito, :. 
Joaquim Breves, José BonHacio, Montcü~o de ni\o cmitte parecer, ao contrario, os guardif:: 
Ba.rros, Monteiro da Silveira, Francisco Sal- durante qua.si dous mezcs, depois, o qu·ç -: 

trunca se 1'ez entre nó.>, desde que o Brazil é :' · 
les, Lamounier Godofredo, .Henrique .Sn.llés, B.razil! renuisHa. livros cleitoraes do ;E. ~ .. -.. ,·_. : __ ·• Landulpho Magalhães, R<Jdolpho Paixão, ':1. 

Lama:'tine, Costa ,J~ni.or, Bneno de Andrada, t:td,?:,. os_ recebe e os c~~~crv1a sem cmnprir a.:;·J 
Joaquun Alvuo, Cmcwato Braga., Hormenc-· ?b!I.baçao qu~ o Reoimen .. o l/10 ~ccr:_~ta, a / 
gildo- de Moraes, Ovir)io Abra.ntes, .Jt)ão C:tn- JU~rtl9a lhe ?1.d~~a, . a. mot al ~.~? l~npoe. e _ (1, ::~ 
·diclo, Alencar Guimarií.cs, Franci;;co Alcn- dt"'md~,~~ de.,~a .jam;tia lhe . ex_x"'c' ~e uma.~;: 
.castro c Aat'cliat)o Bar-bos·t c~mm1s::sao Cl_!.J-1 presxdcntc anã~ com oca,~ -: 

" " < · ' < • nao reune, nao ;~ppa.rccc no recmto e, cousa 
()Sr .. I:.t-esiclente.-Tum a pala,vt·a 

pat•a tl'atal' de negocjo Lu·gente o ~e . . F':wsto 
Cardoso. · 

Ü Si... J<'.aus.t._;· Curdo.so _.:_ St·. 
Pt·esidentc, llóticiando, diz o ot•;vlol', · o l'C
qucrinicnto C!UO lhe pt•onvm·<t apresont.:u· à 
Mcsêt, !)l)lJl'J a. conducta da Commissão de 
Podr.L'eii, ,,,. (Jo .:. vla de j\Tolicias, de ltontem, 
assim fhllon : 

«O Sr. Depu L<tdo F<wsto Ca.I'rloso apre
sentou hontçm um rcqum•imcnto pc
<lindo urgoncia }letra. a C<tnura adoptttt· 
uma JH·oviuenci;t com rcla.ç5.o ti. demora 
quo ostit tendo o parecer soure a eleição 
do P<tr:L 

In!'elizmento <t Cam:.tra náo estava cni 
nunwt·o pari!. rcst>lvor :-Jobre o en.so, pois 
<]UI} e Íl'l'Cg'llhtr', é anOt'lllttllssimo O (( UO 
so .cski. passando, a ruspelt•) dessweloi~ 
(''\.0 

··' H:L uma eircumsu!•ipção dn P<~t·it que 
\'SÜi. pr·iva.ch~ do 1:ien · J'ept·esenl;~ttli.•J no 
Congresso Naciot~<tl, o que que1· dizer 
tttmbcm qun h;t um l'epresent.anto da 
nação pt·i ntdo, pelu. incl'cin. on pgla po
liticagem de uma Commissão oüdc pJt'tc 
della, de CXel'CDl' O sert mandai;o, · 

Que §.Cj<L l'Cconhcci(lo cAte ou aquellc, 
qnc'--nã.o seja reconhecido nenhum dos 
ca.nclidatos c se mttndo proceder a .nova 
elci~ã.o, é o qtte absolutamente nos é in-· 
diifceento. Não o é, porém, o facto da 
Camara não <Ltar nem dcsatal', pJster· 
gando direitos de Commissõos cleitomes 
e <te l'ClJt•esenta.ntes c.l.eitod. 

Si o exemplo · ft·uctili,cat•, não lm me
lhot· moio de inuti liztu• mandatos, o o 
exemplo, por isso mesmo que é de eoust~ 
rltim, ft·udiflctu•;L, sr a Catrmt'<t eonti
nual' t~ rleixal'·SO lJigodear por tão ostcn· 
si v a tr-oç:a da }loliticagcm. >> 

Si eoriceitos de imprensa podom, sobt•e 
um dado a3Sumpto t1•aduzir convil!çã.o P,;Ol',d, 
estr~:::, m:~i:-; que ontro.~ (Jrmcsqn~r, expt•tmom 

mn.is e:dt·,~or<lina.ria, a.imh~ ! não é visto por ·. 
seus colleg-as du 1il'abalho, h<1. mais de mez.~' : : 
E isto qua,ndo a. commis.:;3o tom a. pender de :-;
sonton(;~t nm caso üe dil·eito a resolver, um_·· 
caso <lo dil'oito, qun, · pêl<.~ indiffJrença cri~ . 
mlnos;t de! la, é hoje um caso de honra pà~à.:•: 
<t Cama,t·a. : 

Tal ó u. anom;~lia, de ·que o orador, eco, na/ 
Camar<t, da vm•dadc tla. justiça e da lei, .vàe. · 
analyza.r p;mt requcrm· quo sn lh'e applique 
o remodio, (!UC, no Regim.cnto, se d.etcr- _. 
n1in<1. . · 

Antcil, pol'ém,dc ligae, üns ü.os-otrt.ros, os 
t'<~ciocinios que o cóntlu'ziram a.o teri.•eno em ··: 
que a Commiss:io do Inquceito se tcré.i de roye;..~ 
ln.t• no seio dcss:t ca.mttt'tt, como uma sombra .. :: 
manchantlo a. chtt·itbdc d0 uma. fu.ixtL rlé luz , 
pt'O,jCCGI:Ul<LpClO SOl,-}hc p~rmittam l'eme• · 
mol'ar as va.rias si.tmwõns em quo se t.en1. 
a.dmdo nc!'ltit qucst<\o, depois que a. iniciou~< 
remcmor'll.l' c :,1,s conecttenat•, p:w<t (1nn se lho · 
não attribua :w pt'o(~ellimon to uma mo ti v ação 
cl'l'arhL, lh.lsa .• injusliiL. 

Or·ando na, sessão do 10, ll<tl':.t mostl'a.r que 
lho não cttbi<t o upithcto de incoher·ente que 
so lhe ar·rog:tt•::t,, lhe c<th it'<tm tlos la.bios estas 
l);i~:tv_ras que e:ÜJ'~thin <la.s n~tas t;tch~gráw 
plneas, por lhe nao. csr.ar amda publicado· 
integralmente o dtscurso : (( Clmmar-me.o , 
hfí.o ilc incolwrente,porquo, em uma das mi-. 
nltas oeMões do u.nno, em que, inconocla.stà.. 
c re boldo, on volvi o governo na espiral cres; · 
cente de uma opposiÇão, que não era opaca; ' 
que 11ão fazh~ bu.ixar os assumptos ~o sQl~ . 
para os reta~Llar !!a at'ena das .. ~odrfi.caçoes . 
sem nomc;qnc sulmt para os constderar pa ai..- . 
tÚl\t em qto se apresentavam, ou os elevava .. , ~ 
q u.mdo er'<\111 r~tsteiros para os exaniimw á. h1~ 
de princfpios superiores ; chamar-me-hãô de 
incohercnto,porquo,em discurso dess<t.époea~ . 
decla.l'ei que me fiz em gt.mrda das l'lllnas do 
ptn•tido pam o qmtl me a.ttra.hiram sympa· 
t;hias pt•ofundas, llt1 q unl consagral'a todas as_ 
anm·gias do meu csph•Ho, e votara todos os 
aff11ctos do nieu cor:\ção; })élo qual pelejá.t•a 
com alma, eoru vig-ot·, eom vclH~menci:t~ 
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"ANNAES DA CA.MARA "i' .... --.._ _ __, ____________________________ _ 

. ··11elo qual ferira e fôra ferido nas batalhas t.iça, e a justiça é ponto cardeal em seu 
''~ ilh.nninadas da imprensa, pua as entregar, programma. 
:;>quando, arrependidos, voltafsem os chefes Refere-se ao caso eleitoràl do Pará. 
;; · que o abandonaram e foram confl'aternizar Ha 76 dias pendem da decisão da 
~>.com adversarios em campo neutro ; cha- .Commissão de Poderes <ts eleiç.ões pro-
h~- ma:r-me-hão de incoherente, porque, me insi- cedidas neste Estado, para, se preencher 
\~_ímando como guarda dos destroç~os do par- a vaga quo se deu no seio de sua repre-
f.i·?Udo republicano, não corri immediatamente sentação com <~ escolha tio Sr. Monte-
•;;: para delles fazer entrega ao primeiro chefe negro para o. cargo de seu governador. 
;.}\que volve dessa yiagem, ·em que as indivi- Para se instruir, a· Com missão rcqui-
í/~dualidades das duas aggremiaç"Qes politicas, sitou os livi'os eleitoraes que reputou 
!:!'::que se concentraram na valla. de. incondicio- necessários á liquidação da verdade. 
ê;''';nàlidade, morreram ... não! ~e''dissipa.ram, Esses livros lhe chegaram ás mãos ha 
;)~porque se haviJl.m tl'ansformado em sombras quasi um mez. 
;: e a.s··sombras _não morrem, se desvanecem ; Já é tempo para que se dê um parecer-
:s>~ c}lamar-me-hão de incoherentc,porque, pres- qtJ.e deve dar entrada. aqui a quem quer 
S suroso, não fui ao encontro de~se chefe, que que :~li i tenha sido legitimamente eleito. 
fté o Vice-Presidente da Republica, para, lhe Pede,:pl·is, á Conuni~são que, no de· 
;;: :,pedir a senha, depôr as armas, lhe reéeber correr de t.re::; dias, trn,ga ;.t Camara o 
_~.:.~-as ordens, ou, uma vez que á humilde sen- seu parecer-. 
i.~. :tinella não se:permittisse suhh• até S. Ex., AcPcdit.a que clla o fhr:i., pois que a.. 
~:: as recebei' aqui mesmo, da bancada per- · C.amant entrou om um l'•'gimcn de apoio 
:"_< nambucana, estado-maior do general que c d,e oppo5ição . constitucional e legal. 
) acaba de volver ; chamar-me-hão de incohe- _ Faça-. e, poi.;;, justiça. 
·7·::,rente por isso? · O oradot' a espera.· E si a não fizerem 
;:::~: ~.Não.· Não o sou. Não se me põile c'onside- volt-:mi. pa.l'a, dentro do H.egimento, se 
\:rar tal, por me não ter ido ren11er a esse lw.tor pm· essa.causn., que é digna, que 
~: ·,.antigo cheCo do meu partido, por que elle (l nobre, que é t1acional, que ~. ··em ,. · r · · · uma palavt·a.. patriotica. . 
-: mareou os seus.ga oes e as sun.s lt)SJgmas, Si,~ Commi•são der sem demora 0 seu 
·.--.·mandando guerrear, aqui, para se. vingar do 
·_: S'r. LeopJldo ~...e Bulhões, outr'.> chefe do pat·oceJ', vir·á felicitai-a ; si não, virá á 
:. mesmo partido. um cot'l'.oligionario que se tribuna, para discutir e degladiar. (.Ll1uito, 

·.. elegera pot' Goya,z, e dtu', coutra. o protesto bl3m..)» ' 
·./'mais solem no, que lavrei na v•da, entrada Dccorrhlo~ os tre:'l dias de que ahi se falla, 
~· neste r. cinto a um a.dvers<~rio ! VQlveu á jribunn. e, m<tndou <t Mesa.. e)te l'e-

. querimento de· ui·geneia : «Requeiro que se 
Não. Nã.o se me póde considerar tal, pot' consulte á Camara si me concede urgencia 

·lhe não il' I'ecoher as ordens, porquo olle para Fdiscutir o procedet· da Commls'eão de 
ainda continua a embacia.r as insígnias e os Poderes, sobre 0 caso eleitoral do Pará, 

., galões do chefe do Partido Republicano, pendente, ha qua-si tres meze~ •. de sua ueci:
mandando trancar indefinidamente pela com- são; e·reqnerm·, provada a~ irregularidàdó 

'" missão de poderes, cuja maioria lhe obedece, de sua conducta. 0 remedio regiment1tL <tue 
os papeis ref'crentes ú. eleição do Par;í, no põe cobro a abu~os taes.» 

. pensamento l. a.ldito, que ·lhe gerou o adio Tudo i . .,so fez o orador sem ~ommunicar o 
, : ao Sr · Montenogro, de fazer com que, aqui, seu penst~monto, a sua rc~olução a ninguem, 

se assente em logar do SL'. Hosonah, nosdo · 1 > .co. rrelis!'ionario, 0 Sr. Theotonio <le Brito,. nem mesmo ao seu anugo. o talentoso Depu-
~ tad.o pelo Pará, Sr. Aethue Lemos, que, 

;,~nosso adversario.» - como toda a. Camara, se surprehendeu ·a 
·,~ Proferidas ·estas palavras em presença declaração ·do orador de que se ja entregar á 

~~ .. -.. desta assembléa qt~e lh'as ouviu, c á face det'esa dessa causa que interessa tanto ao 
·?·· da Nação que lh'as lerá, não lhe era licito Pará, seu Estado, quanto á nação brazileira, 
;::deixar de trazer o a~sumpto ao debate par- nôssa pa.tria. 
~ ;lamen_tar e supplicar á Camara que adoptasse Tudo isto fez 0 orador sem combinar com 
'':a med1dà que osnossoa estatutos aconselham 08 que na casa· apoü1r!.l esta nobilissima 

para o caso. . - · causa, quo são a maioria desta Camara. . · . 
.. · · Assim concluindo, pedira na hora do expe- 1~ a prova de que se não conchavara com 
"- diente da mesmà sessão a. palavra. e declarou quem quer que fosse, est;L em se ter preju
·.-_ii ... •· .. ~eg~l~t:~ lê do D·ial"io do Congl·esso do dia dicado a segunda part,e do seu requei'imento, 

110r falta de numero. . .--
«0 81·. Fausto Cardoso vem se abraçat• Faz questão que se saiba que, para proce-

a Uina ·grande causa. E' forçado a fazel-o der como precede, o orador só se inspirou, 
porque essa causa é uma cà.usa de jus- em :ma consciencia, consciencia que lhe 
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manduva úãQ recuar, .umu vez que, denun- corno a locomotiva, que, destinada ao pro~ : 
ciand::> o ft~cto, del'a o primeiro pa :so. gres.~o, continua a deTorar veloz o espaço, ~-

Faz ques~ão Cltte· se -Salba que só obedeceu dep01s tlr. ter, uo passar, nnniquilado uma.:' 
ao plano que sr~ tl'açat'J, no parlamento c vida. · · · : 
cuja rec~a inaHcravcl seguiu e scgnirü. sem E nesta lucta, que agora se enceta, des~ : -~ 
recuar. graçadamente, divisa no campo opposto um i 

. A Camara lhe permittirü. ler o trecho do amigo, a quem o vincula uma arnisade éx..:: ~ ; 
di~;cur.4o c\n que, delineando o sou p!ano de t1•ema e sincera. E o orador treme á idéa< 
conducta, jur<il'<.~ esposar e,;~a e can~J ,LS taes. de _o ver· ~o combate, e IN.e doe nãopoder ·_; 

«Entro as ex.igenchL:-> deste plrtno, está cv1t:tr es~e. porque defende urna causa, que · 
o meu apoio t'r<wco e decidido ü. ver:- é, como disse, digna, nobre, justa, naciona~, ·. 
dado e á. Justiça. E' nma homenagem patriotica. · · 
que presto aos dous princípios cardeaes. Pra.sa a Deus que mais uma vez se -lhe '.·. 
da_ vida humana. C)JllO republicano e não tenha de maguar o coração, tão dolo-·} 
como culto ,· do direito. rido já. e, para o qual, só ha um consolo: â< 

Como re-publicano, porque estou con- serenidade e a satisfação da, consciencia que:;\ 
ven2ido de qne à· Republica, dcpaupe- o e.~clarecc e o capLiva: · ·,_ , : :~,.: 
ra·la pela corrupção imperial que a Senhores, pergunta o orador: é possivet~ 
enervou, a abateu, e lhe fieou ·no: o :sos, continua.t• a Commissão de Poderes a praticar·• 
peecisa-; para :>e fortale:;er e progt•cdir, ·o crime horroroso de impedir que se sente·::: 
de verdad13 e ju.3tiça. cJmo organismo.; no Parlamento Brazileiro, um Deputado que .; 
cacheticos, pam se reanimat•em, neces· se elegera por um dos Estados da União rE~.) 
:fitam de tonicos e exercícios ... » licito que se continue a assistir de braços <: 

Eis ahi pJrc1ue amparou ess::t ca,usa. E' cruzadus tt monstruosa conducta de uma/i! 
uma causa de ,justiça. de honra, qua S) lhe Commissã.o, que, "por ordem, annulla o di::i<. 
dep:wa na ro~tn. inalteea,vf)L do caminho, ploma de um Deputado~ · · ·• •. 
que proscgue sem se tlcsviar, sem rawar, Não fol'llece, por ventura, o Regimento. ~·. 
se in parar. · rarnedio contra esse mal, castigo para e:1sa ~ :. 

Cousa dolorosJ., cousa dolorosa é o andar perigosissimo proceder? Perigosissimo, sim,< 
pela linha recta.. Hu. barrancos? E' pt·ecido pH'que si a Gommissão de Poderes póde,sem , 
saltal..,os. Encontram-se rios? E' mister se lhe deve chamar á ordem, adiar durant~> 
vadeal-o.L Montanhas? Galgai-as. Espinho:3? mezes o l'econhecimento de . um Deputado; . 
Sangr•arem-se ospêa. Abysmos? Att•avessal-os clla.,por certo, o poderá fazer durante um;,: 
ou nelles se sepultu.r. dous,tres ann.os,a Legislatura inteira,e ficará. 

1~. a.ssim, de dôr em dôr, de sotfrer em as~im at·mada do podm• de c1çar arbitraria< 
solfrer, de martyrio em martyriô, lá se vae mente os mrLndato:~ dos que Lhe não caiam 
continuando sua perigl'inação o louco que nas gt•aça~ ou se nã.o façam servos daqueUes.·,• 
prel"ere a racta, que é o at Llho da verdat.le, a quem ella obedece. . ·· : · 
quando, proxima;. ao lado, e·n CUJ'Vas delt- N5.o. Não é possível. O Regimento que tát.: 
CÍOdas' e coffimodas se n.br<!, lal'ga., plana, O permittisse deveria SOl' queimado, a Ca-:: 
macia, pela c<tmpina vadta, Ydrdejante, ilo· mara. que, contra a suadisp!)ilição, o deixas~ ·
rida, perf'uma-la, a. estrarJa roal que é o ca- devm•ia s"r cxpelliua destes lagares. · . · :{: ~ 
minho dLl. convenioncia. N:io. Não é possível. Aquelle m·oou medi<~ 

Mas, ao or·ador não assomlmtill. crivar os das que se antcpoem a tae.s abusos, e esta ôs : 
pés em espinhos, escalar môntanha.;:, tt\13· h:.t.de app icar ao cu.-;o. ~:: ·.· 
passar rios, veric3r b:wranuos. Não. O que K:!s:ts medidas SJ tlisceiminam no capi-.. : 
lhe empalidece a. ulma e a lllilloclmca., <~ etl: t;ulo IX, onde se estabelece o processo por .. · 
contrar em direcção opposta alguem qu_e se meio do qual se confeccionam, se apoiam . ·e·~ 
lhe prenda ao coraçí'í.0 nas pJrcHha.s de urna se encaminham pl'Jj3ctos, indicações, requ~~<~ 
estima., nos colchete;) de uma sympa1ihia; l'irnontos, pl'opo3ições; assumpto~ tla q_ualqu,et·:; · 
nos élcis de uma amiza.de, mw col'rentcs do natut•ezt~, tudo que . neste terreno se comport_a. · 
um amor, porque, então- esta. é a gt>.tnde na. espher·ad;t activida.do padam3ntar. · 
desgraça que o aitli~e - ter<í de, esmagando · . Senão vejamos. _ · , ·. 
o proprio coração, aespedaçar a'> col'rentes, Nos arts. IOl, 102, 103, 104, 105, 106 e 107; 
quebrar os elos, pa.rtír os colchetes, abt'ir desse capitulo,o Regimento es~abelece o mo4o '· 
as percilhas dessa eJtima. pois que, destinado de se receber, se apoiar - e se encaminhar ao :· 
pela conscif.lncía, .-pelo dever e pn ::mapa- seu de.3~ino raquet•ímeuto.3, indicações e pro~. ,. : 
lavra, a verdade e a justiçJ., não poderá Jectos que os Srs. Deputados mandam á . 
recuar. Mesa. 

Terá de destruit· e seguil'<í avante, ma- Na primeira parte do art. 108, elle estende . 
goado, triturado, morto, mas na. apparencia es.te pt'ocesso a pt•ojectos e resoluções 
"tl'J.nqmllo, sereno, indilferente, insensível o riul}dos dJ Senado ; na segunda, do m!3.Bt~9 
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;F:~rt.Igo, limita o tempo de estudo soln·c essa.,; < in<tterin.s, feito po1· aqnelle,; que, ;;;olm~ ellas, 
~devnm da!' opinã.o, fl na. Üli'Colra, :dnda rlo 

· rf:iesmo ;u•tigo, 81! ~dar ga, em pl'oee:-no c ::;e 
applica ei>bi me<lid:J. de tempo n to<los os 
assumptos sujeitos ao ex:~me d:1, Cam:wa,. 

No§ 1°, soguwl:t pat>t.o, dn.~tc al't.igo :1.inda, 
· e no § lo do a.rt. ll O, se estftbolccom mcllitl;ts 
coritl•:J. o almso dos q nc, incum h idos de et:~

·: t.uda.r as thc;;rs que se devem deb1ttct• n~t Ca
mara, ultrapassam o tempo marcado. 

Voltemos :ttra:l e nxaJnlncmos litteral 
mente os artigos q uc directa.monte inte
ressam a que::,tão solvendo. · 

Diz o a,rt. lOG-·~ Os projectos lle ini
ciativa dos Deputados seeão li(los pelo 
lo Secretario ; o Presidente l)Ot'à a vo
tos-si o pt·ojocto <} objcct~J de J.elibera
çã.o, n os Depu!;a.dos vota,rã.o sem prece
dm• discussão. Dccidintlo·sn 1-lllC niio 1;, 
ficat,.á rejei íiado . >• 

. Diz· o art. lOi-« Decidindo-si~, l)Orl>m, 
que (\ ol~jecto de deliberaç·ã.o, SGI'(~ on
viado <i comnüs.-;ã.o <t ijue pot· ~Jn:t n~Ltn
reza pertencM ou :iquella qu.-~ o· autor 
dó pl'Ojecto intliC1LI'.>> 

Nestes arLigos, pt'<•scrovc o Rogirnen !.o q no 
, ~~ materias julgadas o~joeto <lo dclibera~:ão 

:..~·se destinem, cont'oi•mo a swt natureza, üs va
;· .r~as commissões em que se divide n. Ca
·' lllél,l'a. 

Di:i o art. IOR-« Pot• igual modo sn 
pmceJm•:í. p:1r:t com todos . os pt•ojectos 
de lei ou I•osuluç~ão, ::J.imla os qttn Vi[H'o'rn 
do Senado, os quaesserã.o todos nnvi:ulos 
ás eommissõos cornpeiimtes. qno <i<LI'ii.o 
parecnt• !lt!ntJ'n dd lfi dias, proef\dend,l 
do mesmo rnodn :ír·m•ca, dn qwtlf{lll!J' 
assumpto f:ll.iPi.itJ :w S!'ll nxa.llll\. )> 

A pl'i mni l'it, p:t.l'l.l \ dn p:u·ng·r·aplio pt·i
meit•u dnsi.1\ tlll'.~llii'J at·t,j~u diz;: ·-·,,As 
dispo~i~~,ins dos~l\ :r.t·liigo i"l:\l':'tu m; lo~utsi v as 
:l8 eommis~i:Í(IS, do inqtttlrito, qttí\ Sllt·ií.o 
sHbsLituidas no easu do (I.Xt:Odtll'l\111 u l'ü
fm•ido pt'<LZO do 15 di:t~. >• 

O pat·agt•aplto }ll'imnit·o, do at·L l I o, 
dispõe-<( O pt•ojoer.o, sui.JI',\ o qttal ~L 
commissií.o ni"w 1lot· pat•ecot• lltliHro tle 
l5 dia.s, pollct•;í, l\lli.t·at· n:t ot•ilem dos 

'V~: - trabrtllws, si assim l'ol' rcsol \'ido pda 
:
2

; Cam<tra. >> 

. Por essas disposição,; se verifica : 

1°, que <ts Commis8sões sê dü. um tempo 
;,, certo para opinar sobre os assnmptos qne 
~:· se sujeitam ao o.:;tudo ;, , 
,. 2°, que, ultrapass::tda e~sa n1eJida de 
-·,tempo, cess:.t o :;~.bu,;o, numLwdo <:t C~tmara 
, ·:eqtru.r na ot>bm do.;; s m.; teabalhos o pro-

jecto, iwlit..!:ll,~tí.o, r.\ tTT ·t·in11:11t 1 u11 peti<,~fto ; 
·;.I. • ' 

3·>, qul3, esgotado alttHiYament[} o pt•azo 
])J'o-es!.:LlJnlcwilln po1· uma comrnissão do in· 
qttf'J'itn, ~,n,•:i. fdl:t d.nsf.if.uida .. 

Pnt· 'JilO .-:e dnstitnmn esl.~s, 0. rlaquella,;; 
apenas se rel;it·;~ iL m;tl.t•.J·ia., sobl'o a qn::tl 
em t.i)mpo nã.o nmiLLi1t p:u·ecr.l', paPa, smn 
e ,:to, se d i-:enti I''? · 

Por qne? Pot·qtw, parn, s0. delx~Ler nm 
projecto, nma indicaçã.1, um rcqucrimentü. 
umtt petiçfí.o, tom :t CamaJ'<1 pat·a. bàse Jo 
seu deb:1,to oss:t peti1)lo, este l'OiltlOI'inwnt.o, 
essa lnrHc:v:ão, esse projflcto, o p:11';t di~cn
tit· nnn eleição, sú tem o pm•ecor dn. Cdm
missã.o ou dezenas de authonticas, sobro <"is 
quaos, assim esparsas não se pódc trava!', 
com rosHltétdo, um debate sm·;o. I·~· mister 
pn.recól' que as concretize. 

E como uma. commissã.o do ínquerito se 
pi"1lle rccn~mr a rl.al-o, o Regi monto arma. a Ca
mam do poder d .la destitulr· e nomn<tl' ontr-a. 
qnn vonh:t sa.l;ist'.t.zm· o . .;s;t noencl :idado. 

E' b~1rn elai'O, em t.11do· isso, o lJünsamento 
da, lei, cp.tn (~ c;;tn: evil;:u· n almso tln.s eom
missões, impedindo quo vnnltant a dcba.t.c e 
sn t•esr'Jlvn.m 11::1, C:tmflt'a as cpwstlirs que lhe 
sã.o afl'ectas, A C<ttnara púd n d.iscutir uma 
qiH~st.iio <lr que a Commissii.o nãu enl'Oil, Sl~m a 
dosí;ituid Fal-o. Niio u pt.'nln lltZt}J' som a 
de:-;i;il;nit' 't rlesliitttn-:t. A Cam:1.1':1. pois, pelo 
Regimento nã.o ·visa outro fim.· n;io lJliCI' on
l;pa, cousa sinüo i.~l;o: discnUt· o vota.r. 

J\gor:l, conft•ontemos e:om o nos:'lo, o H~
gimunto do Sona(lü. 

No Senado. a. mnflida, <~ divm•..;a em Pohu;Tto 
:í. Commiss:To :L ftlln, alli, incllmbn :t \'t•t•Hi
c .. çií.o d1•. püdüves. Si P.st<t, es1p10eon1lo o ~cn 
dcwet•, oxponrlo :t s11n. dign j,l;uln, o.>eomln pa.
pni~ n se t·nen~a. :t intol'pm• p:U'Pi~l\l' xoht•n 
un1 plnH11 ull!Hur·al, nu inl;11iliu dn pr•ejudieal' 
nm t•u.ndidat" --- q 11n pt'ldn l'i1~t~r· u Snnn.do 1 
Pótll~. a. I'OlJIItll'inwnLn, snm Lli:•wll!':~·~;i.o do fjllal
<flil\1' dos ~uns nH\mlH'II.~. l'l'eonlll'l'f'l' o can
dill:d,ll qlll~ l'f\})nl;:u· o[njj;,·,, 

E' <J <pl(' elnr·tllliOtl!.l\ xn dedm. do itl'li. 00 <' 
Silll:i p:~t·agr•aphos. 1los r.sli;t.ttnns daqnnlla. 
Ca~:t: 

I li r. nst:\ ar·Li!{.O: 
. «As p:·oposiçõus on pt•ojocl.os stt.ieito::; a 
r.:mmc da.s Cumrnissi)ps u qn:wsqttHt' ou
Ll'os assumptos dep::nHlonéL\S de [ml'P
e(\1', ]Jüd(wt\,o sm\ dados pitl'a a orüem do 
dia: 

1°, a. l'eqncrimento tlo qw~lqnnr Se
nador, sem discusst"i.o, si vence e a ut·
gcncia da materia. ou dcixat·em a,s Com
missões tlG apresentar os pareceres no 
prazo de Cl!Iinze dias.» 

E' inqne:;lionavel: qualquer eleição pódo 
S31' nlli, di.;;cutida, S3m pare~cr da Commls

.sã.') de Íil(l!Wl'i!O, nmn. V('Z que qHolrpre1· os
.mmplo, de?.JC;1dcnl.e de [lm·ccu, plide ser dado 
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15 dia.~. · · · 

263 

exerce com a su:1 interYenção preliminar no 
r'econhecimento de poderes de Deputados. 

Como orgão daquella funcção, ella é CoÚ.1-:" 
missão PermanentP.; como or·gão desta func• ·. 

tllul'e riÓS; não se foz a8.)irn. t;:ã.o, não o ~~. · 
O tlo:'d.~a Iíe:f.in~~nto eyitou uma luta, quo, Vae peoval-o. Qnc· é commissão perma.- . 

por todos os mottvos, sn'rht mais f'acíl de se nent;r. '1 ·E' ;u1uella que, uma vez eleita,. 
dar aqui. que no Senatlo, perm1ttindo que entra :irrimcdiatamento no exerekío de todas 
nos .enima~se~nos om um debate que seda a,g suas attl'ibuiçõos. 
apar.~ona.dJSSimo, sgb1'e deze11as de actos ex- Entll·ar;.i, porventura, no uso das que lhe 
postos. . . · pm~tencem a Com missão do Potição e ~ode-

Seria lwt•rivcl ! E o rcg~mento foi sabio rcs, Jogo que, constituída, a CamaPa <t 
evitando tlm tal csca.ndalo o ~optando de cleO'c? 
preferencia,.como medida sa,lvadcira,_a, des· Não. Nilo, porque a f::wuldarln de conhecer 
titnic;ão da Commissão.relapsa. • . dos pleitos cleitoracs, do verí1ica1' poderes, 
. Agora,·rosta, :'.iauer si os v:ocahulos Com- cln julgar da legitifnühule de diplomas, con- ·-
11fi.{-1uolle_Inquerito so referem súrnente i'Ls tinüa duranGc ü primeü•o anno, ao cargo das 
Coriimissõcs Jc Vm'ificaçâo do podrres m!" cinco eommissües de inquerito, sortõiad:Ls 
nclles se corittJl11 a. Commí~são Permancntn par;1 <.L constituição do Parlamento. · 
do Petiçõ3s c Poderes. · A Commissão, pois, de que so trata é pm'-

Quc .é commissão de inqwwito, tio~ t-ermos 11,1~1ente, co!!lo. poder opinn.tiv.o s?bre po-
do regtmento? ..- ' ·ttçoer:t,mas n<w u como poder op1t1at1vo sobre 

v · · lT t eleições. Como tal, ella. apenas exerce uma 
c)(' e.]i:l.-se st le · ?nco:1 . r a a~g~lm<t paJa vra ftmcqão qne se lhe aggreg:1 posteriormente, 

, .~~~-e se lh~ ~on;h~~ ·~ dctin•r,>L?,; , . e::n ctuando se dí8-'>olvom a.s cinco commissões 
L~tMI pa.lavr<ts ~c .wham no§ .3 dom t .. ) . de inquerii'o Veriftcat· podcr·es . nã.o (i uma 
lJiz o pa~'agea.pho ;,:o do a~·~!go 5~ : -((~em alitribuiçã~ sna; (~ uma funcç[~ que se . lhe 

u~ ~eput<tdo J?Odeia . . fml.ccwn~~ mn .cOJ~- junt:L mais tarde, n que ella exel'Cf\ de ac
n~ISS<tO á; qual mcumbn. o Inqueu~o das ~lm- cm·do com as disposiçõ8s cstatutaria.s, para 
çucs ~~o Es;~dolor. onde ho_u,vor s1do ~~et~c~.» as commissõe~ de inquerito, 11ucr :ts que lho 
-A~~lm, c JUS.o s.c ~onclt~u, qu~, P~I,tntc? guia.m o proceder, quee as que, mn ctk;o do 

Regimento. comm1ssa.o d? mquol'lt~ l! a9u8UO. abuso, se antepõem a. c:::to. 
n. c~tn~m ?on~pe~o ,. c~a~mn<tr. a legtt.J~I<~ade, Dalla est~ vcrd:tdo, que se nã,o pócle negar; 
Je.,a!Ldadc o \ cr.tc1d.1de da.s ol01çoes fc- Ll'ldo 0 dcst1110 da ca.mara quo (:, sobretmlo. 
rlcracs · . _ ) tlhJCutir o votar; dadas as dispo.üções do Rc-

E, pc_:gunta. o orador, á Comnuss'?-o de I~- gimcnto, que permittc debato e votação 
<let·es nao compete o est~clo dos plmtos clm- sollrc projectos, 0 assumptos analogo:'>, sem 
tol'ac~ nos .tm•mos do R?gllll?nt~? . pêtrccer das Com missões respeet,ivas; d:.uhút 

!.t:~lseutlv~lmcm~:-,~:-SI _ as~nn <:,~Ila !~• P~lo impossibilidade e o -perigo do se dii;entir 
Rc"'Imont<?· _comnnss.w llo tnqnü_! 1to, c, como eloit;ües sem parecer; dada. a, necossillado ur-
1n.l_, sn SHJC!h ~ rogulamnnf;açao quo para gente tlo 0 f;tzm' a. cam:tr:t, quando n. Com
f'sta ~o tl'açou · . . . . . . m is;,;ü.ó l'Oi4pncti v:t :t íilto so opõe; c osLahole
. . Ma.ts. !.Jua.cs a:,rttgo~ ~o Rogm:e?to por citia., como meditla.}Hll'a quo a ca.m:wa poss:t 
q no sn reg-ula a Comm tSS<tO tl.o Po0:·ocs o PL~· discutiL• e voi;at' tal ma.to1•i:L,:.t desti f;niçã.o da 
dct>es, qua.!H.lo ~xcrec a s~a illncç<tü de VOI'J- Commissã.o, é Jogico quo se púdc 0 so devo 
Jl~ar :t Jegiianwlatle do diploma do um enn- dBst:it.uh· a commissã.o do Petiç:ão 0 Poderes 
,clldato 't. como Cummissão d0. Inquorito, que ll, pn.ra o 

Regulá-se pelas dispo~ir;.ões elos artig-os in caso, e não como commissi1o de petições, 
c H·' c respectivos paragraphos, onde se t1•a- cnjos abusos, pelo regimento, se · não fazem 
çam as normas de eondueta das eommissi:ies cessal' pela destituiçã.o, mas, pela inelusã.o 
de incttwrito. do n.ssumpto sem parct;CI', na ord.em ·do d.in.. 

Assim, pois, si no exercício dessa attrlbui- A doutrina, a un·ica. ,jmispl'urlencia que se 
çüo <t Commissão . de Petições é Commis~ão deriva da lettra e do espir·ito do Regimento, . 
do Inquerito, si ella obedece ás disposições é esta: destituir a Commissão de Petições e · 
rcgimentaes que regem estas, sobre ella re- Poderes da funcção q_ue lhe advem das coin"!' 
cahem necessariamente as medidas estabele- missões de inquerito ex.tinctas; quando ella. 
cidas contra abusos 'ela Commissão de In- no exercicio dessa funcção ultrapassar abusk · 
querito. vamente, criminosamente, o tempo que ·se 

Accresco ainda: A Commissão de Petição lhe marca para inte1•por parecer sobre ma~. 
e Poderes tem duas funcções: a que ella t13ria por sua natureza·urgentissima. . . . 
exerce intm•vindo opinativamente nas sup- Si se destituísse para seJl!pre, a com missão, · 
plicas que se 4irigem (L Cmnat'a, o a ~ue se desta. fllncção, pn.ra a .enteegar a. outra ~ue 
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. . ·sê '&legi"sse, tc6amos flc cl'i:!il.l' mais uma 
cómmb:{io no S(\io da. C;un:wa.. o qne o Re
gimen';o não pcwmi ttc ·. Dcst':u·te a. cJJBs
qnencia loJiCa, t•cgiment;a,t. juridica é de:-
1~ituir-se a commí .s;-w rb sn:t'> rnnc1:ôcs de 

-inquerito p::t.ra, o caso f~specia.!, em que n!la, 
·· scJ·cvd:L culp:ula.. Esta. é que é a ,jUI'ispru

; dencia. do Regimento, o requer que a ~Ie .;a. 
_aadoptc em rclaç~ã.n á. Commissã.o de Pociel'e3 
que se f'ut•ta ao cnmpl'imJnto de s:m llo\'CW 
adiando indetinida.mJrl(;c', de má l~, o caso 
eleitoral dn Pa.r:í., cont:·a cnjo goyern:ulol', 
ell:1, com al'e~ ele boi ma.n'lo, :.u·remctt·J fo-

. rindo no mesmo ln.ncc o principio f0dcr<~
tivo, as convenieneias politiea:~, :~ ju~ ·;jça 
e a. moral. · 

Fore o principio· f\~dnutivo, 11m \l .,):l h.l..'i
lat>ns do llo.'>So regimGn · politic J, p01·quo 
tolhe, pêa, am~tl'l':t a autonomia de nrn ~ :

. · .. tado. lho impedindo pJr• oJ•,lcm a. cnkada de 
: 'um delegado no H..Jio da r<lp.·esenttLç-ão na

--cronaL 
Fere as norma.s m;ds elementar·ed tla. 

" justiça • . porque, dilatando ao sen capl'i
___ cho, consciento · 1~ Cl'imin.):..;a.mcn~e o tempv 

e\n qne devin. d:u· o seu parecet·, obd-
. ga :1. pernirwecm· lles~a. cidade onde a vitla 

é cat'issima, os intCI:c,sados ne~te pleito, 
um dos quaes, o Sr. H(':>,anna.h . . cidadão sem 
fortnna., pae de grande família, de filhos e 
filhas que eclttca, aqni se a.cha., Jw. longos 
me;ns, com toda. a. sua, gen ~; e. a gasJ;a •. ·, a 
sofl're1· necessidade::; tal ,·ez, com os seus 

. · a.!'a.zeres jnterl'ompidos, o.~ seus negocias 
parados, a . sua activida•Jo immohilizaua., á. 

. (!SPOJ.'<l. que ·esses ,juize:'!l lhe t.lesembarg11em o 
· li tigio em q uc pletcia, 0111 nome de um g'i. 

tado da. Federaçii.ci Brazileit'<t, um diroit•J 
q~IC . ~~ lei, pal'a o _liqui1lat•, m;tt•c.:.t aponas 
J;) dtas; COlltl'il. i', h tH\I'iL 1b ]ll't)}>l'ii~ Ca
ffi<~!'<1, l?Or.qne e~t.a l)re. Ullt.·>J'g'OII •L Mf.r•ib:r[l;ão 
dehcad lSSlffi& t{n JUlg'iLI' I~ legi ti lllill:lll <l, a 
loga.lidatlc Q a VUl':tei1lUde tio n tu)o tios I( UiJ 
om uomo d;t Hepllblka. :~qui :·m t.i vm·om t.ln 
s~nt;w, no pcn8aOWJlt'l de q:re J'al'iam jrt.'i· 
1.1~~:.1, o ollo:; se . ..;ot·vom t.lcsse pocltll' que 1111.0 
(I dellos, lÍ IIOSS'J, 6 1h N:tl,'ií.o, j)HI'lL tJ:;!;J'<Lil· 
:,trll:u'tllll em um t!auto, nas tt•cv:t~. arn :-:i. 

. /ClllCLO, _ ::LUtomat[CU.IIIOIIÍ;n, C0111.) <L J'oÍC:fl 
n.tlad:t, uma gu illwtinn rMvüla peta. Jll'lo de 
.um ClrL'<I.'>CO invlsivel, on o tliln.t) tl i~ un1 
reptil cccnlto solJ a folhagem tln si!vc .tt·es e 

· pei•liunada.s L'osas. pene ;rando nas c:J.l',lP,S tlo 
~~· p01.sseiante incauto. 
!:;-· E• como um filho a <1ucru a. JH'oprü~ mãe 

entl'egasse uma <tl'm<t })\\.l'a, que a llCfcn
. desse, e etle della se servi:>..;e p;LI'a, llút 
!JOlloca.ndo :tos peitos, lhe n.nnull~tl' a acç~ã.o, o 

t·Jt ontrega.r inclt~fe>et, visnodo lne :os, a u ·;~ . 
' :Jibertino l'ico, · n1.o! n. um dovn.-;:-:o ob1•io rl~ 
. ving:útç-.a.. -.. 

Denuncia, oxchn1il. o Ol'a.do;·, a Co'mmis3âo 
do p,):lwcs, t111e :illi. om uma .'!lala. em 
silr.ncio, jrrlgui<L o l t.lil'llito:-: de um c.u:ididato, . 
annull;t ns p1·ivilng:o: C)J1stit.ncionêl.GI:l de um 
E:-;tn,tl • l.h Unii'i.o. · 

Pcd .~ ju.'>tiGiL, a ju ;tiça. que é. j ;í o tli~so, 11 
suprema vis d:L c >n dvonci<t lwllla.na, o JJJ'in
cipi:> qnc domina C:-\ )lOYo-,, eomo o sol. O$ 
ast:·o' <lo seu systcma, :t l(m~a. 11110 ampa1·a o 
pt•otege o sn.!.lio n () igno:antc, (} rico e o 
p dJ ·p, o f'or .iÇ o o f1•ac '• •Ct>mn a.quollc illu
m'na , :-~c:n djs;in ~t:Tl>, a pm·pn:a. 1los 1·eis e o 
t.l'itpo do.j men•Jigos, a l'í'\)ll tesonhador'<.L do 
geni J e n cal)(l<;;:~ opaca. elo imhccil, a c.J:·oll:t 
de t das •ts llot·cs o o lixil tlo torlos os mon
tar..> L -Seu ltrilh 1 e soa pl'i3~tigiu l•jdem. 
em cm·to.> mnmcntos. sei' otrnscados o alJ. ~
t.ido.~ pelo~ intc.·css[H o pol;~s paixõJs, ma_13 
l10lll un 1111t' g1·ado do homem, elhl. ~~ca.ba. pol' 
inv;};til-o o dominai-o, u.pez~tt· das idéa.4 que_ 
.;c contt·:ulir.elll, dos .~~nn timen tos q no se -r e~ 
pellern, dns :teto.; qua..sn opp::iem. ü' to•·na-sr, 
ent'i.o. a· unt,;~ cnlminant 1 t\e um sec .ll(). o 
mn.l'e,> milliarío da lli :t·n·ia, a c.)lllmoa. dt~ 
f~)gu que inclica. o caminltn :í. huma.nidadü; e. 
ó':iOlJ::Jl'<Wil. e ine;nlSUiiil, como ~o l'o.{.:c supc
riut• :is lei-> da c mting,mci:L, accla.l'<L-lh~ o.t 
df'.;tinos, qtmndn o~·E..; .ados ~:o de;·~·oc:.tm, u~ 
civiliza.ç~õos se do ;ti'Jom, as gJI'[tç·õo.{ mudam. 
e as noções, o: scnr.irncnt.,s, os •~nholos P. a.s 
·illu :ões do ca.da. êpoca pot•dem :>. côl', ommur
cllecnnl. c .hem, (J \'ii.:'l f'nl't.iliz:uo o: noY<~s 
íd!J:tns, 'co 111 ' as foi h:ts dn' ar\·ot·o.~;, pord ido 
o son YigoJ• , tombiLlH ~~111:\.l'Ol\as , :>occa.s . 
tLJl "luroddas, o viit> ajurhv o trabtdho iuintm·
rnpto da tm•,•a . 

J.o,iLt,'~·SO ,ju .. ~tiç:l. IJUO a liJlH!I)I)O NO Sfll'\' e li. 
P;ttl'i ·, ~) so~llOI1\ :~~ llec:õí•.:-~ 11 : ~ hi-;tul'it>., se 
ohet!OC(} iL llf!IIS 1 a. Ql.W;Il jJiltln I{UO fiu~a Cü~St\l' 
o ;~:t. «ln"!llnt.~:"w lugul•r·n (t iutcwmiuavel e JlOl:i 
idt~n. afinal. ;l luz. 

\'P ;It a. ;\llr·J:t ~~ ~~ litlt.l 11 so~uinto 

ltr.:Ju.lit··l tJtW ~:e nomoio uma commissio 
p:~t·a .iui~<\.L' J;~ Jog,t.itrlitl:L<h'. l~ga.li<ia.de e 
vo:·:wiclado ela;; f•loit.~Üfl : pl·ncr.tlida.s no Estado 
tl.l Pa1•;t, ~ ·JIJ,'J a l qu:.te;:; a. Uomrui~são de 
Po',it;õn.; n Podm·il :, s : ~ tmn l'm·~ado a dar 
p.t.t'<C\Cf!,•, ct~ruo dntn.·miua. o RogimetHo da 
Ua.! na 1':1. • · 

Sa.Lêt tla.:; so,;sõ~4, lô de ·a.go;to de 1901,-:
F't.wsta Car·doso. 

O Sr. Serzedello Cot~rêa (pela 
o1·d·Jm) - Sl'. Presidente, dese,jo saber de 
V. Ex. Si o t'equeí•imento do nubre Depu
tado por Sergipe,· quê impot•ta em ve.rda
deit·a. deposil:ão da Uommissão Pe·J'man.ente 
de.~ ta Oamu.r·a. . . · 
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0 SR. FAUSTO CAREOSO ~Não apoia.<lo . . 
0 SR. SER7.EDELLO C:mrtÊA- ... pó·lc Sel' 

acceito por V. Ex., em ·ttett>im~n~o do p1·oprio 
Regimento que rege os no;Bos -tt•alM.IItos. 

Ha, SL'. Presidente, um:t commi'ssão nesta 
Cas:L estnd.:tndo a eleição em que.~tão. 

O Sn.. l<'AUSTO CARr;oso~ Ha. tre; mezes e 
não dà pat'ecor. Por que~ 

O Sn.. Sr-.:RzEnÉLLO Cmmh - Pe1•dão! 
Ouvi V. li~lC .• c~m tod~L attençã'), 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Ma.~ nã.o (jllel'O 
ouvil-o c.'1lado, porqua V. Ex. está em et•ro 
~ pl'ecis.J do.;dizel-o immediatamente. . 

o SR. SERzr-.:nELLO Co.n.nlj'v .. - In<l<t~o de 
V. Ex., St' . P t•esitlon te, si a. MJ$a póde ac
eeitar es_te I'..}fJUOrimento que diz clM;a
mente. (L ~) 

Ha uma commiss:io o !:li ta por es~a Casa, 
Commissão Permanente, e p::>t' is;o pergunto 
si V. Ex. ·vae accoitàt' um req)Iel'imonto, 
ntand:tndo elegcl' ontra eommis~iio. 

0 SR. Dr NO BUESO- N;'lo pt"t I e flcixar de 
acceitar. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- Nesto CMu, 
tt•ata-se de umn. nwdatleit•a depo iç~ã.o. ('l'I'O· 
mm·.~e muitos apm·te.~ enll·e os Si·s. Fausto 
C!m·doso, AnJonio Bastos e ouh·o.~ S 1·.ç. Depu
tados. Soam os tympanos.). 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- Y. Ex. (di
?'lgindo·se o.q Si·. P;·e.~idente) ncceita o I'eqúe. 
I'imen .;o 1 . 

0 Sn. PRESIDENTE- Ein tempo oppor
tuuo direi qual a I'esuluç-ão que a Mesa to
mará. 

.... ~ 

porlor determinar a. conducta que devo . toznar. 
nest.:t Casa dº hojé em dcante. . .. ·· . : · 

Sinto que S. !<::"<. não possa. de prompto dar 
uma t'.Jsposta, p ;n·qun o q•~~ .s: t1•ata é !la~a.~ 
mais nada monoJl que dest.lt,llll' a CôJnm1ssao 
Permanente de.:;t<L C;.~,-;a. · . 

ü SR. FAUSTO CARDoso-A Commissão não 
ü destituída. O no hre Deputado não entendeu 
o qu13 eu diS$0. Enrequeiro esta Commissão 
para o caso especial. . 

0 SR. SERZEDELLÓ Co:Rn.h-São questões 
d_e palavra•, ma~ é a mesma cousã, o ·que se 
quer con'leguii•,cons3gUe·s~ da mesm1. fórma. 
Para que estes subterfurgws ? 

0 SR. FAUSTO CARDÓSo-Aqui quem faz 
subterftlgios é V. Ex. e nlo ctl. 

O SR. SERZEDELLO CoRRF:A~Eu nunca pre· 
cisei disso, gt·aç:Ls a Deus. A · C·_\m~r~ m~ 
conhec3. 

0. SR. FAUSTO CARi>JSO- V. Ex. quer 
cas.~ar o mandato de um Deputa·lo. 

0 SR. SER7.EDELT.O CORRÊA-Deixe-me ci 
nobre D.:puta.do faUar s3m . me interl'omper, 
assim éomoeu nã.o o interrompi. 

· O SR. :FAUSTo CARDoso- Polia dar os 
apartes que quizesse, Msim COIT)O 011 es~on 
dandô c hei de dat~. ~ 

0 Sn. SERZEDELLO CORRBA-Pois dê OS qúe 
q uizer ; poncó imp.wta. Si' . Prâsiden~e, 'me . 
surpreheode, quando ê vo~ cOJ·~ente nesta . 
Casa que o Govet•no t'az questao fechada . 
do recnnhecimento do Deputado pelo Pai'á,. 
filiado ao grupo de meus a<lvorsarios, 
quando a maioria da bancada cala-se e . 
nada diga, V<í, no emtanto solicital' do Depu
ta4o pot• Set•gipe que venha levan'tar a ques

O SR. s~:nú::mir.o Cnit:Ríh - Vejo que tão. surprehende-t'nJ que soja. a palavra 
Y. Ex. tweci 'a. mcd i l.ar sohre o a.ssumpto, c do nobre Deputado por sm•gipe quem venha 
não quer•o p:"'cipit.ar a solução quo ntc dt\r. dOfendet• tH intct•J:lsos do partido, que tem 

Desejant t:tmbem !'a.Zét' oul.t•:t into pellu.- no meu l!:st:tdo um governo a. opprimir a 
dto ao illnsti·e leade1· da m:tio.•ia de.:lt::; Casa: opposição, 0 que tem 0~ favores do Gove1•n.o 
si este requel'imonto tem C:ll'I:Wt•Jl' gon~rna · da União contl'a. uma opposição victima de 
nwn tal. · v iolencias e, v ing~tnças. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Basta. set• apt•e- 0 SR. FAUSTO CARDOSO- E' a C.1USa da 
sentado pelo Deput.ad·t Fausto Cardo.3o, que justiça que eu tlefendo. 
não ê flot• d'Isis. \'. Ex. se me onvi~s.l esse 
d scm·.w não t'.tzi:t c.-~sa pe,•gunta. , O SR. SERZEDELLo. C'?RRÊA- E eu .de_fendo . 

) • · ••• ~ • A, S. . a causa dos opp.'llmdos, das VlCtimas. c SR •. _SLRZLJ?ELLO ConREA :-r I .• p ej!- ( .4.poiadoj). SI'. . Pt>a'lülente, o Governo e_ o 
dente, h,t tmut:>s modJs de:;tJ IcquGI'I· lcaâer desta. Camal'a decidam e;;ta questao 
mento to.l' cat•act~~ gJvet'nam:mta.l (Apm·tes.) como oiltentlerem eu teeei tambeni o meu 

E p~r l_s~o m~dt ·co a pet>gunta. 9 leade1· c:uninho traçado: (Ti·ocam-se·~J~.partes vehe- . 
(h ma1?r1a. desta Casa da o S3U apow a esse mentes e.ntre 0 s1•• Fausto Oiu·doso e o Sr. Ser~ 
requertm~nto- ? . . . údello .. O Si·. P1·esidente reclama a attenç,ío.) · 

O ,SR. OrNo Bm~xo- En respondm•ei . .a E' 0 que tenho dizm·. 
V. Ex. da tr-ibuna. · · · 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-V. V. E.Ex., · 0 Sr. Eeperidlão (pela 01·dem)
todos precisam medit::tr sobre o assumpto e , Não tem comparecido ás ultimas sessões da 
no emt:~.nto, eu de)ejava a re.~posta. . pa.ra Camara., por enfe1•mo, e só pelo Dia.rio da 

Camara . V. l V · 3.4. 



Camara dos Deputados -Impresso em 20105/201 5 16:40- Página 10 de 29 

·.-.·::;--.:··.: ·· 

Oóll[11'cSso tr.ve üotiêüt tjlio.o nlihrq rJcP,t~t-~ll~ 
por Sergipe se j11lgou 110 dih:oíto riC marcai' 
pt'aí!os <"L Commi,;;siio para i.nt.et'plil' j)<LI'(J.cm' 
sobl'e a eloição do l•) distrlctu db Pal'â. 

c11i(i oü~~~locin. <i 1n l;im_açã.o do no:Jre DQpti · 
Mdo pdJ• S•'J'gipe t( ll!ullo bmn ; mul/fl btmt, J 

l~nten.dP.u nã.o d(ivor l'l~spondêt' ao nobre 
btiput~ttlo 1 liem obedecbr u sua, intiniaçã.o .. 

Agora., porém, () uohPC Deputn.llO foi mais 
lou ae, Levan to11 o rllapasão o t.;\xou (ln i l'l'e
gul~r a eomlucta da. Com missão. 

Em primeiro log:w, preeisa, declarar que 
aceoita. para si, exclusivamente, a critica do 
HoiJrc lJeputado. ' 

A1?-SU1}1C inteira ro~ponsabilidade na de-
111ora dç; parecer, pdla. q 11ai iião podem se1' 
êrnsurn.llôs os demais memhros da· Cammis
sã.o. 

Ao mesmo tempo, presidente o relator da 
Commissão, esperava tceminar o sou estudo, 
p:1ra convocai' o.;; colleg:;s. 

Assim, as amabilidades <lo nobre repreilcn
tantc de Sorgipc sô devem caber ü. sua 
pe;soa. 

Quando chcgal'am os livros reQuisitados, 
lta 20 o poucos dias, pensou qne teria de 
t'a.zer nm exame rapido. · 
· Enéontrou, · porém, fraudes quo o obriga.

l'am n. estudar com 1i1rüs cuidado, com l'edo
hPada n.ttenção. 

Cotejar livros e aüthentica.s. ê tra.bt~lllo 
longo c penoso,. como bem sabe a Ca.mara. 

Recorda. que j<í. pleiteou o. se~ p1~oprio re
conhecimento, durante oito longos mezes, 
sem ter recla,mado e sem QUe o "'lll'Ocedi· 
monto da Commissão de então fosse ccmsu
rada.. 

Tamhom o reconhecimento do finado Dr. 
· .1osé A velino foi .. muito demol'a,do. A Com
missã.o não poudc liquidar este caso, sinã.o 
11u IIm dó cinco oü seis mezes de trab~üllos. 

A itHl:~ na presente lcgisln;tma. muitos p,a.
l'Dctn•cs foram apresent<tdos depois de dous 
o 1.t•os mozcs de estudos. 

Assim o nobre Deputado não tinha o direito 
do censurar, nem ele pretender desautorar a 
commissã.o. · 

Tencionava convocar a Comminsão PM'f1 
hoje, mas om vista da intimação do nobre 
Deputado, resolveu não fazel-o, unicamente 
)J:u·t~ não parecer que obedecia <Í8 suas or-
dens (1'rocam-se apa·rtes .) . 

Nilo sabe llorque motivo o nobre Deputado 
mostl'a-se mais interessado neste pleito, do 

- que os peoprios represent11ntes tlo Pará. 
(T1·ocam-se . apm·tes. ) . 
, 'Repete :· tendo e11contrado ft•audBs esc<}n
dalosas, grosseiras, como proYi1r<L em teliipo 
opportuno com os proprios livros, precisou 
ser muito rigoroso; redobrou de attençã.o, de 
cautela. 

Para terminar, declara. que convocar<.i, a 
_· Cnmmissão dentro de curto prazo, não o teu

elo feito, j:í., como disse, l)ara nã.o parecer 

O ~··· 'I.':a.vnres de l ... yt~a (pm'd 
?.t?JW ('!"Jif.icaç,io Jlt?ssoal) - St'. P l'esidrmü~, o · 
tH:::cnt·~iJ tlo illu~t.t'c l'cpresenttmto de Scr-
gipê, sem1j1·e arUui~nso , c elotJ'-:l.~n~9· qnn.nrl_o 
põe o seu grande tn.lento c a, sna ítdgn!'an.1<0 
pa.ln.vra ao sm•viç::. de qualquer 9a.usa., q~1e 
S. Ex. julga digna o nobre ; c, amda ma1s, 
.as declarações quo aca.ba.m de ser feitas pelo_ 
honrado presidente da Commissãci de Pe· 
tições. e f'oderes_~ da. qual tenho :1 honr<•. (~C 
SÓr Úll). do$ mais humildes . l11.emb~'OS, (1Wd · 
apoiáclos) . obrigaüi-me :i vil' i1 .tr~hi~íiO;, ,d,<t1.: 
ligeiras explica,çõcs a. S. Ex. e aos meus _ 
dignos collegn.s. · · 

Quando o illustrc reprosenta.nto du ªel'- . · 
g-ipo ultimou o sou (liscur.;o, eu já tinha o < 
firme ilitonto elo pnrliL' a. palavra lJrJ..ra uma. 
explicação pessnn,l, af\m elo vir dn. t~'ibunn. 
dizer o quo e1d;cnrlia. sobt•o o requerlm~nto 
a.pt'e,entrtdo JlOl' s, Ex. e sobre as comnrlo· 
rações que julgnn opp:JI•tuno fazer pa.r~ fun· · 
damcnt:.d-o. . 

Tendo, porém, sabido que o Sr. presidente 
da Commissãü pt•o'l;cmdia. cxpllcar o ~eu pro
cedimento, bem como o procedimento da . 
Commissão, a.gun.l'(lci as pala.vras tlo S. Ex. 
pa.ra substituil-o então na. tribuna. , 

A declaração ft'a.nca. e leal feita :peloillus;., . 
tro representante de Minas, presidente dtt · 
Commissão, honra-o sobl'emodo, , · 

0 Sn.. BRICIO FIT,!IO E OUTROS-. MüitQ 
bom.- ·· 

0 Sr:.. TAVARES Dl~ LYRA~ S. gx, a.ssurnt11 
a responsabilidade d3. den1orq. na a.prcson, · 
tação do p;wecer sobro a eleição do P<tl';í,, d0 .· 
que é S . Ex. rola. tol'. 

0 SR. ANTONIO ' BASTOS-V. Ex. nã.o_tem 
responsabilidade; nã,o é o relator. 

0 SR. TAVARES DE 'LYRA-Aintla nã,o CU' 
trei nossa indagação. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-O Regimento diz 
que qua.ndo o presidente da. Commissão não. 
comparece, a Commissão se l'Cunit';i o elegcw:í.. 
quem o substitua. 

0 SR. TAVARg::> DI': LYRA-Chegarei ht. 
. Cemo dizia, o Hl11strc · representante tle 

Minas, que é presidente ua. Comrnissã.o e ao 
mesmo tempo relator do parecer sobre a . 
eleição realizada no lo districto do Pará, não 
podia ter peocedimento m a,is digno do QUO o 
que teve na decla.r<tção leal que acabou de · 
fa.zer. 

Mas, apezar da declaração de S. Ex., devo 
d :zer á Camara quo não quero me eximir á 
responsabilidade QUO pol.' ventura. sobro 'mim 
l'ecaia.. A accusaç:'io. (oi. fe.i..ta ll._ toda a com-
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mi:;;são; si elln; é lH'ocedmlt.fl, recae solwc O Sn.. TA YAr:.Es nE LYRA - Mas. em vez 
t. (Jdos os seus membJ•o.>... · dn (mc.tmi nl!rd-a d~n tl'O do tel'l'eno do Regi• 

o Srt. PAUSTO CARDOSo- Foi nssim que [l. menlo, proeur·ou, pPefcPitt fa~cl-o sob o 
formulei. ponto rlt\ vlst:t mot•n.l ; o, nnsie-ponto, a 

agg1·ns::~ü.o ['oi dit·rwtn. a todos os mombrC\s 1la. 
O SR. TAVARES DE LYRA-:- 81•, Presidente, commissií.o. 

1wm eu, nem o meu il1mtPo amigo o St'. De-
putado A1·ro~ella.s G.tlvã.o, n.em 0 íllustre O S1t. FAUSTO CAJUJOSO ~Não foi po:3soal. 
representante d,1•1Paral1yba 0 SI'. Trindade, mas ÍL collcctivillado quo nito cnmprin com 
nmn o illustre ropl'esentante do Mnranhã.o o 0 .3 sons dtwot·es. 
Sr· •. Josê-Euzebio. fizmnos um sú protesto ou O Sr... TAYAUES DE LYnA-Dnvo declarar a. 
t•r•.clamar,:ã.o sohro a. demora no e:,:ia.ulo da V. Ex. <ptc, si on-ten.s fossmn n.s considcm
~~leiçã.o do Par<l. ções do S. Ex., si outro tivesse .sido o mcn 

O Sr:.. ArmoxgLLAS GAT"VÃO- Bn pro- motlo de agit• nn. n.prcsonta~ão o Sttstent:t- . 
i.r-stói. c:Ko <lo rnrpweimcnto, on tn.lvoz tiVes:-~c· u.c 

podit• n.gol'a n. pn.ln.vi•n.. etlcn.minlt:tn<to pat·:~ 
O SR. TAVARES 1m LYRA._:_ V . .Ex~ pro· outt•o terl'Oil'l as cnnsillorn.çii.cs quo tinha n. 

i.estou sobre; o rcquerimcmto l'CtlnisH:tnrlo fhzcn·. 
livt•os. Mas, nunea no seio da eommissã.o ou Colluca.lla, pot·t~m, n. quostü.o no ten1;no 
nn Cama.I'a foz ~una só roelamacão a. propo- 0111 rpHJ fiJi . po:;ta. julguei que não devifl. 
sif;o da. ilemol'a do pa.recm· (Apm·le.~.) m:t.is rar.et· rt defesa <hL Commissão o a minha. 

Cacla. um tenha. n. coragem de~ assnmit• ~t pe:;so:ll; julg-uei mais acertado deixn.l' a. Ca
J'osponsabilidaclo qnc l-he to~:a. En assumo a mal':t 1·csolvm• n. questão c - mais tarde); 
minha. qua.nrlo for votado o rcc1uol'imcnto que 

O Sr:.. FAUSTO CAnno>:o--1\fas n. Cornmis.;;ão S. J.:x . ap1•osentou, si cn entender que devo 
11ã.o se reuniu, e como protesta.!'? tl'n.zct• ao conhecimento ttos meus distincto.;; 

o SR. TAVARES DE LYRA.-Potlin. fa.zel-o enllegas os f<mtbmentos e considern.çõ2s que 
1Ja trilJL.1na. _(.Trocam-se mttÚ.os al'Jat~tes .) inílulearn no meu espírito para mantel'-mo 

silencioso no seio da. Commis>.>ão o não vir <t 
Sr ... Presidente, a. Cn.marn. conhece esta t.dbunn. da C;1m;W<t protestar conten. a de- . 

qnestão, e si S . . Ex. não CLllOl'' ter a sua partJ mora uo pn,reeêr sohre a. eleiçft,o <lo P:tl'tt, 
d.e responsabilidade, eu asstp11Q a qno me íhl-o-hci. 
t.oc:t. Sou rcsponsavel na qualidade do mcm- Por cmquanto deixo a mais plena libcr
lwo ua. Commissão de Poderes .por não ter da.d:3 ú. Ca.in;un, parn, que tome conhecimento 
vindo 1t tribuna ou <to ~seio da. Comm.issã.o re- do requerimento c parn. que resolva, como 
clamar. . entender, destituindo ou não a. Comn1issão .. 

Pmleria, 81•. Presídente, trazer os motivos o SR. l~AusT·o CARDoso-Não destituo ; JD· 
porque não protesl;ci, e cstmt cel'i;'J de que meio ontea, <lostit.tüntlo a n.c bml íla fu cç·ã.o 
toun a Cama.ra, tpte _me ·eúnhccc lia .i<í oito de f':LZl.ll' 0 itlqncrito elóitm·a.l. 
annos, accP-ita.l~os-llia., julgal-us-llia pt•oce- p 
dentes. ' . 0 Stc TAYARF.S nr.. LYRA-Agol'::t, St'. !'(".· 

Não o faço, pol'(m1, o no pé em_ que foi sitlent:_Çl, c1uero fttzm·, ailld[l. nmn. outra. consi
collocn.tln. a questão <~cceito a minha par~,} tle .dm:aça.t~. , , . , . 
)•nsponsa,biliuade. Pelos meus peeccdentc:;;, a . . ~. hx. extranha, como outros llc rnens 
Ca.ma.rn. que 111e julgue. · · ' tUstincto3 col~ogas tambe~ extt•n.nh~ra.m •. a 

.J;í. agora, Se. Prcsiden1;o, vou a.deante. (~cla.raçao fo~ta I?elo presulentc da Comm!s-
0 nobre representante do Estado do Ser- s;w do quo na.o tmha. _convocado a Conum~~ 

g1po, ao em voz 1le limitar-se (t a.prcson- silo. para a_Prosentaçao do pareccr,.,.quo .. FL 
l,açílo e jnstificaçã.o do seu rcqum·i mento... esta prompto, por causa da ~eclamaçao fmta 

· · pelo nobre Deputado. Com 1ranqueza eu, no 
O 8ri.. l<'AUS't'O CAiwoso-H.eq_uel'ipn.ra. an:t- caso uc s. Bx., soh a ameaça. de umn, 

1.1':-l<Ll' o p1·oc(~dimcnto 1la. Commissão. accUs<Lção, ue 11111 Ubelto tremendo contl'a. a. 
O SR. TAVARES m:J ... nu-:- .. : entrou em Commissiio, teria tido o mesmo procedi· 

c:onsidceações do ol'dom politica, e achou mento ... 
conveniente é oppol'tuno fazer observações o SR. FAUSTO · CARDoso-Não apoia.do ; si 
'ttw, pormitta.-me S. l~x. que lhe diga com fosse o rela.tor já. teria apresentado o pa
totlo o rcS}Jeito, acatamento e aiTecto que recee. 
nio merece, foram iniustãs ; c oncamin11ou a d 

t- t ,1 ll · - l 0 Sr-t. TAVARES DE LYRA- .•. e no ia 
ques lLO para um ,er•rmn onue e a nao l e-:- immediat:), si a camara ,julgasse que não 
voria ter sido colloc:ula. · devia destituir a Commissã.o, cnmprirüt a. • 

O SR. FAusto CARnoso-O toJ•rcno cl;t '.'Cl'- obrigação, o dever moea.l tlo co.nvocn.r :.L 
lladl\ l~liC é OJ)•fe col!uCO as COIISitS·, · COI)lllljssito l,):tl'a api'OSCI1tal-o. l•:mquanto, 
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------------------------------~--~----~--~-~--~--~--~---
porém, a questão não for resolvida, eu ilo 
caso do pre.~jdJntc teria o mesmo pl'ocedi

- tnei1to. 
0 Sn. -FAU.';TO CARDOSO- Terh apresen-

tado o parcc<~r ha m:tis tempo. · 
O Sn. TAVARES DI~ LntA- Não entr.> na 

. indagação desta q ues ;ao no momento actua.I; 
quet•o deixar· a mais ampla. e absoluta liber· 
dade á Camara para resoh'er sobre o reque~ 
riniento. _ 

Era isto o que tinlia a rlizct'. (Mtdto bem ; 
muito bem . ) · 

O ~r. Oino Bueno diz que tinha 
já. o propvsito de Vi1· á kibuoa exp •t' á. Ca
mara. o seu mod.) de pensar s ,IJre o requeri

. mento du nobre Deputado pot' Sergipe, 
quando o nobre Depat:l.do pelo .Pal'â, o 81' . 
Serzedello Corrêa, o cham m tamhem á. tri
buna para o orador dB ~ la.rar que caracter 
~inha o requerimento ·apresentado. 

Duplo é, pois, o motivo que o olJriga neste 
momento a occupai· a. attenção da Camat'a. 
O nobre Deputado pelo Pará, cuja inte ,•pel
bçã.o causou es 1.ranhesa ao ora(lot, sa.be,como 
a.. Camara, pelo conhecimento ' que tem do 
requerimento que se t1•atn. de uro:t simples 
applicação do Regimento: applicação de dis-

. posição clara como entende o .riobre Depu
tado pelo Estado de Se1•gipe, ou ·applic<:l.~ão 
obmura que preci.:;a ser interpretada, como 
entendem outros memb .·c·s de$ta Casa.. Por,.. 

·tanto, si se trata de a.pplicil.ção do Regimentó 
não. sabe <t que Vi:nn a llergunta do nobre 
Deputado pelo Pai•á. . . -
. O Governo nada tem que ver com a appli
cação do Regimento desta Casa, as.üm como 
nada. tem com os trabalhos que se desen-
rolam diante de nossa. actividade. . 
. O requerimento uo . nobre Deputado se 
apresenta a Íil'lll.:tl' vista com cer·ta haso de 
proceder pela demora extrrto.rdinaria que 
tem havido na· ap1•esentação elo parecer ~·olJre 
a eleição do lo distrícto do Pará ; quem, 
porém, inquirir dos motivos ou tenha pro-

. curado investigar junto dos membros de que 
se compõe a Com missão de Poderes chegará 
á. conclusão de que diffl.culdades se tsem 
apresenhdo no seio da mesma Commissão 
para interposição do paeecer. · · 

Pede o oradm· á casa o seu te:l~emunho 
dizqn~o que lÚ1. dias o S.·. relator da Com
_missão, e tarribem p1·esidento della, deJla

'rava-lhe na semana passada. que trazia o 
seu parecer á Camara ; na se~são passada 

• teve a fortun:1 e a honra de encontrar-se 
com sua S. Ex; neste l'ecinto, e interpel

· lando-o sobre est8 parecer, S. Ex. disse-lhe 
.que p3r motivo de enfermidade não podera 
concluil~o. Irias que esta semana o traria ao 
ooo}Jecjmento da Camara. 

Ern vista destas cit·cum ;tanc1as que teelli 
sm•gi<lo-a D·3Ces>idade que teve a Commissão 
de pedir a remr.sm. dos livros do Pará; . para. 
s3U cstuio; e por outt·o hdo, a enr.n•mi<lade 
do honrn.'lo relil.~or, pil.rece ao orador . que 
ba motivos procedentes para a demora., se 
bem qué a principio a . demora do parecer 
fosse:por demais dilati1da:: Isto. quanto aos 
motivos que, scgund) o seu conhech:nento, 
tem de~er·minado a demoi'a deste p~recer. 

Si considel'a agol'a o req nerimento do nobre 
Deputado por S:Jrgipe em face do regimento 
devo decl:wa.e, com sincerirlade, que lhe pa
l'ece que a disposição por S, Ex. invoca:do 
não póde ser de pl·mnpto applicada ao casa. 

O nobre Depntado distinguiu, .. c no regi
mento se distingue, commi::;são de inquerlto 
e com missões perma.nen- e l. S. Ex. referiu
se ás attribuições dadas ás ,commissões de 
inquerito ·e ás commissões permanente.3, 
principalmente á Commissão de Petições ... e 
Poderes. dividindo em duas partes as suq.s 
attribuições-de um lado o inq_uerito, as_ in· 
vestígações sobL'e os casos eleitoraes, e do 
outro os · sm·viç;Js ordinarios quo lhe são 
atfectos pelo regimento. 

Para as duas ordens de 'com missões o ro, 
gimento tem o seu l'emedio segundo o qual, 
dado o caso de demora na apresentação· de 
parecerés, as commissões de inquerito serão 
substituídas si 'DO }H'aso de 15 dias cllas nã~ 
apl'esentarem- o'' seu parecer, ao; commíssqes 
permanentes não serão destituidas por · serem 
permanentes; mas dadú que se trata de qual
quer pedido apt•osmüado á discussão der Ca
mara.. si dentro do pr.:tzo de 15 dias, o pare
cer não for interposto depoi:> de definido 
este cstudo-dis::;e S. Ex. -,-a Com missão . de 
Poderes é neste caso uma commíssão de 
inquerito e, portanto, deve-s :l appliear a des
tituição, deter!Jlinada-pelo regímen to. . 
· O o1•ador não 'póde estar de inteiro ac.,.. 

cordo com a conclusão do nobre Depu
tado. 

Quer .se trate do uma destituição, . quer se 
trate de uma substituição ou censura, uma 
pena qualquer a .1J.pplicar, a disposição do 
Rcgimen to t:ó póde ser -tomada. no sentido 
reatricto. . . 

Ampliar essa disposição á Commissão que, 
por motivo d~ serviç0 ospecial que lhe é 
commettido pel(}.Regímento, assume oca
racter de com missão de inquerito; não po-
demos fazer. · · · 

Parece que · o ea.so de que se trata é de 
uma. verdadeira omissão no Regimento e 
corno t:ll, -})ensa o orarlor, deve · a Com~ 
missão de Policia ·· tomar em consideração o 
req ueriroento . do .nobre Deputado por Ser
gipe c formular uma medida n;) sentido ·de 
das remedio pa1•a e~t'3 caso occurr~nte ou 1 

pará outros quaesquer que :porventura s~ . 
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apresentem á Camara. (Muito .bem, .; muito cortesãos do_ Oriente, rJ.stejando aos pés do · 
bnn). -· - Govêrno, cujos intuitos pt'êcura. advinhar, 

o Sr. Bricio Filho_:_ Sr. Presi
dente; ~ ouvi attentamente . a .palavra do 
nobre Deputado, repre.~entante de S. Paulo, 

symbolo mais perfeito- e acabado· de nossa 
profunda decadencia moral e politica. (Mtâto 
bem, muito bem) •. · -· 

cujo nome· peço venia para declinar, o Sr. O Sr. Art.hur Lemos (pela ordem) 
Dino Bueno. · -Lamento, Sr. Pro::;idente, que o requeri-

Ouvi as demais considerações formuladas mento do meu collega de.:~ta Camara e meu 
sobre o assumpto e cada vez mais estou respeitavel amigo, o illustre Deputado por 
convencido de que não se applíca á Com:- Sergipe, houvesse dado logar a melindres,qne 
missão de ,petições. e Poderes a disposição os fac~os n·ão autorizam. 
do §. lo, do art. 108, que dispõe sohre a s. Ex:. pediu, e a meu ver pediu bem, que 
substituição das Comrnissões de -inquerito, c d t · d'd b 
de,dc que não formulem, d.e_ntro de 15 dias, a . amar.t · a op asse uma me 1 a a · em do 

seu propri > decoro, que ella tomasse uma · 
parecer sobr.3 a eleição . ei:rtregue ao s:m providencia em bem de sua integridade, quo · 
estudo. - · · -- · · , . · ·ella se traçasse uma conducta .· em bem 

A eommis:iã.o·d(> Petições e Podercs_é uma da mesma federação brazileira, para_ que 
commissão pcrma.nente·· e seus membro_s, que fosser~meJia.da esta anomalia da indeftnida 
são eleitos, só perdem o. cargo quan~o pe- demora. do pa.recer sobre a eleição do Parâ, 
rlem demissão e esta . é (l.cceitapcla. Ca.marà. protellação q uc . importa n~ julga.IIJ.ento 

A .providencia do art . . 108 só pode ser d t - d ,,, t d h · 
1ll)plicada. ás .c_ornmissõcs rlo _inqu·eritô, sor:- a reprosen aç~o 0 !!r : a 0 que ten o a tm

mei·ecida honra de representar nesta Casa. toadas no começo de cada legislatura. E 
.comprehende-s.e o motivo da disposição· ; Sr. Presidente, Íta pérto de ti·es meze; que 
tra·ta-se de evitar que, · demorando ·pare- a p~quenil. repr•e.:;entação do Pará não se 
ceres, possa a commissão impedir tjüe ha:ja apt•esenta completa nesta CamÇJ.ra por• um 
numero para.a ~ constituição da Cama.ra. capricho pessoaL (Apoiados. Nilo apoiados.) 

Saber, porém, applicar a disposição feità Disto ,.enho a mais completa certeza-, que 
})al'a a Cornniissão de inquerito, commis_são ahás repousa na declaração. feita pelo presi~ 
especial cujo fim único é reconhecer })Odêres, dente da Co . .-nrnissão do Poderes, seu relator 
<1 Comm!ssão de Petjçõos e Pod~res, por·m.tt- no caso do Pará ; pvr um capr•icho pura
Dente, que trabttlha quand9 a Camarajá e.3tá me·nte pessoal, repito, não por difficuldade 
constituida. c que demo1•ando um parecui· não no. estudo · dos papeis elei&oraes. 
embaraçá os trabalhos do _Congresso; é E a prova é que, mal foram requisitados 
querer ir muito long.e, é J}I'eteridcr fa.zer por essa comrni~são o: livros de assignatura 
uma. applicação que não está no espiritó da de eleitores d3 umas dez secções eleitoraes 
lei (Apoiados e nao apoiados). - . nó município de Belêm,o candidato do par-

E de_poi~. Sr. ]~residente, poi• mais de · uma tido republicano, candidato diplomado, apre
voz as CommisJões tecm demorado o estudo :o;entou pelo meu orgão áquella commissão um 
tlc cleiçõé~, algumas por• maior tempo do requerimento em que d~istia dos votos que 
quo o · gasto pela actual~ o ainda .não Joi püdes:le ter naquellns secções, sem prejuizo 
lembrada . a medida agora. proposta.· (H a do exame posterior das fraudes possiveis, sim
apal·tes.) · .. plesmente para que, nos termos do Regi-

E' uma medida . violenta e · que acceita, mento, considerada urgente a verificação de 
meli~draria de perto a collegas . que_ niuitQ poderes, pudes.m ter proinpto. andamento o 
raerecem a. nossa. consideração. _ {Apoiados. exame da eleição do primeiro districto do · 
Apa1·tes.} · . · · . . . Pará.: 

Não colhe o argumento de que a destitui- · Entretanto, passam-se os dias; passam-se 
ção da :Commissão é só para. o caso da eleição os mezes, e até hoje ne·m siquer tal pe~i9ão 
do.Pará. . . · - . · obteve _despacho. Vecm os livros reqmsita-

Si esse àlvitre fo'Sse . acceito, . si ftcâss0 re- dós, e eu,. den·tro da. minha· longanimidade, '· 
solvida a destituição para o caso· do Pará, dentro d<;> meu receio, jâ aqui uma' Y:.!?Z ma.~ 
os brio:;, ·.·· a . dignidade, o caracter .de. seus nifestàdo, de melindrar a Com missão, espe
dignos membros _ aconselhat•lam que álJando- ra.va que novos dias se escoassem, e a Com
nassem desde logo a Cornmissão. . .. _ . missão, pelo seu relat>r, sootisse· a necessi-· 

Sl ._ nella peNUanecessem, . hypo·these que dadc mora1de dar a esta Ca.mara a satisfação 
não. acceito, não seriam . ~epresêntantes dtf que ell~ exigia .. _ · _ . . · · .. - .. ·· 
uma Camara .liv~e, independente; autonoma, Novos ,dias ~e passaram, porém, _ e, des~: 
mas dt>ssa. ~gre:rniaçã~ d~ que fallou o exame não-sahe luz alguma, ,desta. . analyse 
Sr. Dr. Alberto Salles; umao do Sr. P1•esi- nã.o sahe algum resultado, sinã.o esta (te
dente da. Reptihlica;· corporaÇão de rni~eràveis môi'f!. fatidic:t, esta Pt;eoccupação ~ntolera- , 

' - - ~ ' ' 
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vel de se priv~r o nieu Eslado da integl"id::Hle 
tht sua representação. 
· Pecliu muito .espont<tnca,mcnte, sem con
sultar-me, siquel'- disse-o o proprio illnstro 
representante de Sergipe- flllC a. Caumr<L 
adoptasso uma p1•ovidencia pa.ra remover 
~omelhante irregnlaridade, que estava a 
incon1modar a consciencia _ de cad~ um <los 
Sr-:3. Deputados, cada um élelles ferido na 
sua dignidade (le representante da Nação, 
porque oífendida estava a Ca uara ~nteira, 

'por ess:\ pr.Jtellação C?dienta. e inexplicavcl. 
E sei disso porque de quasi todos os mem

b1·os desta Casa tive manifestações parti-
. culat"es em tltl sentido. -

Todos elles,· em solidariedade que muito 
o;;; honra., partilhavam da justa indignação, 
CHtO 1üesmo tompo, da 11ressiío moral a que· 
se sujciüwa. ricsta C<tstt a .<lcpntação pa.
l'itoilsc. 

· En dis.:le que o nolJi•e Deput;tdo de Scl'gipe 
-veiu livremente om soccorro do; lei, c esse ·c:\ 

. acto quo muito honra o seu nohro espírito; 
veiu ospont~neamento em auxilio tle uma 

-causa justissima. · 
De ft~c~o , o que pediu S. Ex ? A applic<t~~ão 

simples c formal do Regimento. Ah! Fazel-o 
. será mclindt'<tr_ cxc.tctamente aquolles que 
inais de porto _estão encarregados do cumpri· 
monto do Regimento?, Que oífensa se podia 
tirar das palavras do nobre Deputn.do para 
a Commissão de Poderes? 

A destituição da Commissão é providencia 
. pievista pelo Regimento ; o o Regimento, 

que· desejo ver equiparado à arca da a.lliança, 
em q uc ningüem podia. tocar sem ser fulmi
nado, cêrtíl.mente não seril1 unnt lei ca.paz do 
conter offensas a:os Srs. De puta.dós. 

l\las Yejo que encu.ranrdi.versamontc ore
quel'imento do nobre Dc1mt<tdo. . 

Nestas condições, venho, sem de n:iodo' a,I
gum procu1·ar ferir a susceptibilidade ( h 
Conunissão de Pocleres, e.nvia,r <i Mesa este 
l'equerimonto. (-Lê.) 

O Sr. President;e- o SL'. Fáugto 
Cardoso a.presentou o seguinte requerimen-
to~ (Lê.) · · ;r 

Este requerimento não está em condições 
de ser accei to porq ne contraria disposiÇões 
do Regimento. (:1jJoiadis . ) S. Ex.- pede _a 
nomeação de üma com missão especial · para 
occupar-sc da materia que está suj(}ita· ao 
conhecimento de . uma commissão perma
nente c, nesta hypothese, -as precedentes 
a,hsolutamcnte nno justificam <1 nomeaç·lto de 
commissão especial. (Apm:aaos .) 

A Cama1·a conced'en urgencia, para. tra
tar d<t materia. a que se refere o rcquel'i
mento do Sr. l<'austo Cardoso e que e, pelo 
motivo exposto, clevolvido . ao autor ; . e o 
Sr. Dino Bueno, t~pro\·eii;twdo-se da urgen
cia, mandou '-~ :l\Ic;a a seg-u inte indica,ção. 
(Lê.) -

A' vista. da.lu'gencüt concorlida pela Calha· 
ra, vou · su,leital' immcdia.tamenGe a a,poia
mcnto a indicac.~il.o . 

Vem á Mes.t, ó li-dt~ e cnviaitt Ct Commis· 
si'io do Policia a seguinte 

• INDICAÇÃO 

Indico que so,ia sujcit;;~ <t Goiumissão de 
Policia a.lmttet'Ü" do requerimento apl'escn
liaclo pelo S1•. Deputado por· Sol'f.{ipc pat~ 
que, considot•am.lo o ca,so de qno trata, pt;o
ponha ella cvml(lllOt' mcditltt tendonto & evi
ta.!' a. n.bnsiva. dcmom tU aprosenta.~~rw do pa
rccot• 8obro. rcconhecime11 to de pod<::ros do 
Deputatlos eleitos. · . 

St~lt1 da.s sessõe< W tle t\gosto de 1 \)01.
Dinu Brwno. 

Ouvi que o consi!lei·am nlguns menos de 
accordo com o Regimento, c o lWopl'io lea
der dr.sta Casa cnrlet·cçou õ:i. Most1 nm;:~ indi
caç.ho no Hentido do que olht, na q ualidado 
de Cnmmissão <lc Policia, adopt<L~l>O . lllllit t) Sa· .. I:aaula nantos Sll!)t.cnta quo 
providencia, quo viesse pôt' um ptwadoit·o ttO ha, trcs classes de Commisstlvs dv lilqHt'''ito 
mt~l pot· todos reconhecido, por ningueiH no- em fu<·n tio nos~o Rcginwn to : a. primeira. 
ga.tlo, e só explicado por considcraçêJes ano- cnmpt•ellondH a. Conuuissfi.o tio flUL) tm~a. a 
dynas de quem não tem a nocesi:HH'if1 f1·an- I" p<u·to tlo art.. 5o, Uomnüssão que tem por 
.ql1eza para revcl;n· neste recinto o quo nos fim organiza.r -<1 listt~ dos Doputa.doii legiti-
• correuoros se cochicha, isto é, que o r·cpre· mamonte (liplomados, o sutt missã.o tcrmimt 
sentan~ .{lo Ptt1'â' níio se scntarâ estu cmno 11<1 com a approvaçã.o dcss<~ lista. pellt Gamara ; 

· Can1arâ pela pl>epotencia. de uma. Yonta.de. <t sogunua comprehende as cinco commis-
Mas, 81•. Presidente, que commíssão é esta sõcs sol'teadas paPa o e,;;tudo da.s eleiçõeso 

de petições e poderes 't Não e uma commissão funcciona,m at~ ao fim d<\ 1a sessão da legis
-de inquet'lto e, como ta,l, nU.o lhe 'são appli- latura, tendo, portanto, o cara.cteristico de 
. caveis as pt·ovidencicvs sugge1•ida.s pelo no- permttnenci;~. das .commissões dQ que trata o 
bre Depu~adó pqr Sergipe ·? (AJJoiados. Apar- art. 36° do Regimento ; a terceira compre-' 
tes.) . gntãolm de_ser uma commissão per- hende· <t Commissão de 'Pe_tiçõ.es.e Poderes 
l'llànenté·e, tambsm como tal, em todos os que, ftmcc.ionando C?I~c Commiss~o p,e Pq" 
seus · te~inos _ ú Regimento deve lhe ser iiet•es, é uma Comm1s3ao de IllllUertto, tanto 
app!icadô sem distincção (.4.poiaclos . Apartes.) qt\e o seu modo d~ 'proceder estár tra.çn.clo 1iq 
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. art. 5•; pÕlo teor llo qual se guiam as cinco · Vem á. MeSa, é lido, apoiado e posto_ eiQ _'_, 
. . éommissões de iaquerito. . . · · discussão o seguinte . . ... : 

RJ:;QUERIMENTO 
O éJ,rt. 108 dispõe que· as commissões de 

inq.ueri~o ser~o substituídas, IÍO. caso de 
excederem! o praz_o de 15 di[\S p~m a. apre· ... 
se~cação ~os pareccr~s; isto é , d~ o corre- . Requeiro á Mesa da. Ca.mara quo, em oT,c~ 
~ttv_o pa.r~ . o. ca.so q.uQ _se di~cute. Nem :)C diencia ao Regimento e attenta a circum- '-:'
JUStltlcar~a. essa rcplm que .se . quer d<~r á. stancia do ha,vcr a Commi~são. de PQtições (} .. 
Gowmissã;o de Pc•ições c PorlCl'OS, qJJilndo Poderes demorado ·o seu parece1• sobre a. · ·· 
es~a trat!f do cstu(lo · tle eleiçõt~s . vistJ c1ue eleição .de um Deputado pelo I • distt•icto do 
p_ara o pr:ocedimonéo de todas as outras com· Pará, por mais de 70 dias, ponha em dis~ 
missões ha no art. .UO o corccctiv.o ·: a ca- cu.ssão e votação a. mesma. ·(}leiçã.o, indepen· 
ma.:t!a podeJ;'/L ~iscutir as <tuest.ões subinettidas" dente'!llente do parecer • . 
a.o .conl~e.cinientó della.s, imlependénte dos Sala. õas SC'~sões, 16 de agOsto de 1901....,.. 
respectivos parecere~ •. de.s~o . que .nã.o soj:i.m Artlu"· Lçmos. . ·· . . 

·dados dentro. de .15 dms. , ·· 
-. Pm•.es~~motivos votít con

1
tra. o l'CIJUOl'Í· o SI~. P-"ef!i~~ente- o requeri· 

mónto (ló Sr. Fausto Cardoso pe<lintlo a no- mcnto fica iLdia.do IJOl' t<w · sp.hre clle pe:
meação de uma commissã.ó especial que se dido a palavra o Sr·. D.c!wt;~jlq Hcn1'ique 
i[Jpüníb~ do dar parecer sobt•a a. eleição do Lagdcn ~ · 

. Par;.i., sem ser substituida a Commi!lS;to do · 
Potiçõcs e Poderes. · · Q. 81·. 4-•*thua• Lemo.~ (JJ.td(t o1·~ 

dcm)-Roquciro a Y. Ex., ·!:i~. Pt•asidente; 
Vota,r(~ tamuom contra a in:licttção do ~e digJ!O consultae á. ca.sa si con~:J~ri ~e ur~ 

St•. Din.o Bueno por ontcnd.c1' d(}snecessa.ri:.t goncia para a discussão do ro<J.UOl'imcnto 
uma pt·ovidencia. nova para o caso em ·qu~ ti vc a honra do apt·osont::tr <i. C<tsa; cit~o 
qtwstãp, vis.to es~í1r tal providencia tom_ada ê ,por sn~ nn.turoz'~ urg~ntc, po1• i~s~ que 

· polo al't. 108 tlo riosso Regimento. se roferq a rcgonlLCcimcnto rla Deputados c 
Não discutiu a. quo3t~o tendo em visLa v. como tal ó consitic1\\tlo pe!.o Regimon'to. 

actu.al Comulissíí.õ de Petições e Podct·os e . (Pausa.~ .. · 
-·nem o. cliso do PartL . .. Não s<i refQfe tt~mbom Sr. Pt;esidente, pat'0Cc· que V·,·.Ex . decla-
aos precedentes.. . · · rando adia.do o meu r.equorimcnto por mo- ·; 

tivo de tol' sobre olle pedido a pala.v.ra. o .,. 
O Sr. Pre~ideut~-A censul'a quo .nobro Deputa.diJ pelo Dístricto. Fede1·a1; aqui"-

o sr·. Deputado ·por Sinta. Catharina foz á vocou-so, porque o requerimento foi a.pne
l\fosa., por ter acccitad~ o requerimento do sentado. dentro da. dilação caracterizada pclâ 
nobre D13putn.do pot• Sergipe, ~ descabida. q~gencüL concedi(la ao nobro .Deputado por • 

-. o.· .u. o. rcqúerimc. n.tcrse.· refere. á. ·!na. teria rrno · Sergipo.~ · · · . ·:,< 
'L Si o requcrim~nto ti vosso sido apresentadQ 

so aqlia consignada. no Regimento, ou não; m~ ~Ol't~ do expediente, então sim, nos .. . 
mas ist5 não compete â. Com'misilã.o do Po- tcl'mos do: Regimento ello tica.r.ia. adiado 
~ig __ :;~_· l~i_zor sfn_ão no . p~-.J:OC):ll' qU<dfvct• g.é o la- desde. q LlO qua.lq U(U' Sr. Deputado. tivesse pe< '7', 

. j~a.~~~- . . . ~ 
. 0_ ~-~· ·P.~uLI RA:IIOS dá UJU a.p~l·~c. . ~a hypothcsc OCCUl'l'ente, porém, julgo. . ··· 

dispenst~vol a consult~ <~ Casa sobre sí cl)n- '. · 
· QS.n.. ·.PnESIDENTI~ _..,..,.A imlic~cão é-a so- .cede m·gcncia, o peço a v. Ex. reconsiderar . <~ . 
gu_intQ:. ~Indico quü s_oja s~joi~.i). ~ Commissã.o t · , 
d P l. . . t, • d . t O <tC O , • .·: c o tela. a .ma. !}r ta o requeruneq o a.prc- . ,· 
scnta.tJp . p~Jo Sr. Dcp11tado, etc· ~. ·· · o !!h~.; E\resident.e-.-v. Ex. tem, . :~ 
. A Mos~ não disso que . 9 requel'imonto do razão. · · · · · :1 
Sr. Dep~ttado Fa11sto Cardoso.· seria ·an.via.do . A cama1'a. já.: concedeu a unge'bcia. para. -·>:! 

·. á'Coii:unis~o de Policia; declarou, na ocea· se trata~ uo··u.ssumpto. Portanto, a Jnateria · ::·~1 
sião em .qu!,l · clle fôril. onvia4ó á M~sa, que do 1:oquorimento de V. Ex . . sePá immedia.ta..,. .· >' . . ~~r,~~ ~~w.lv~ao ao Se~~ autor; · · · mente.p.::>sta.·om discussão. Tem, a :pala.vra..o , .. . : 

. : IJ.~ P..m _. ~m.. ·QJitrQ l:J3ql!!'!r~m~nto ·solh;e a Sr .. Deputado H9nriquo.Lagtlen.· · · · ,· . 
. · ~ Mes<.íe .ê o seguinte. (f.tê.} .· · · 

· Von,.noif ·tcrnios do Regimento, sujeik~r 
üiimoiliàtariic'ntó'este 'reqiliftii\.n'éri~o a apoiá· 

. rriento1···v·istô' ·que se ti·a.t~· de· inatei.·ia · ür-
. · ' g.erite:-conf'oi·me· decidiu a Ca.i:úarií.. · · · '· . .. • ~ ' .. ... . "' .. . . 

.O Sr. Fansto Cardoso (p.er.a or- . :0:
deni) $r. Pi•esidonto. Eu iinha pedido u.:pa-. ·:. 
l<L v l'a. pttl't\; unuL explicação pessoal :c V •. Ex . ·· 
declai'o1t q·t~e 1h~a coriCC~eci~ : de~oi~ qll.e dei- - .~ ~· 
xasse a. tribuna o orador que a oceupava.. ,, 

• . ~' 
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O Sr. Presiden-te -V. Ex. tem 
razão. Peço ao Sr. Deputado· Lagdcn qu~ 
deixe a tribuna para usar dtt pala.vra o Sr. 
Deputado Fausto Ca.rdos!l . 

.. Tem a palavra o Sr. Dapubdo Fausto Car-
doso. · · 

mento uo. nobre Deputado do Par<i, tive ne· 
ces>idàde de pedit• á V. Ex. a })alavra para 
discutil·a. · ' 

Em vista da al'gumentação desenvolvida' 
por diversos Srs. Deputados, a re~peito ·di) 
re1uer·irnent•), cuja soluçã.o foi satistitctoria~ 
mente dada pela.· Mem,. apremntn.do pelo 

9 Sr. Fausto Ctu•dolllo (pw·l" nobreDBputadopot·Scrgipe~vipel'feitamenf.e 
uma explicaçiio pessoal)-Sr. Presidente, são que, p3la, n,ltul'a, a que S. I~x. quel'ia at.tingir, 
poucas as palavras que vou proferir.- . - . necessal'io ~:c tomara vir ao conhecimento 
. Defendendo-se o presidente da Commis~ão da, Camam o paeecer da Commí$s:'i,o de Peti: 

de Poderes da arguição que lhe fiz, poí• ·de· ções e Podcl'es. 
mor<ú·, de má fé, os papeis retcrí3ntes <i. eloi- Resolvida <~ questão, com <tcel'to. púht 
ção doPará, arguiu-mo S. Ex., por t3r eu Mesa, apremnt<\·Se agm·a. como ma teria nr
demorado os da eleição de Matto Grosso. gente um outl'o requerimento em que o seu 

Não podia haver maior lisul'a na. conducta autor· o illustl'e Deputttdo pelo Pará o Sr. Ar
de um membrJda Commissã.o <lo. que existiu thm· L'Jillo.~. pede quo oedtudo da-:> eleições 
na minha conducta, no momento erri que flli de um Deputado p3lo·t·orerido Estado. seja. 
relator daquella.eleição. · · rBalizado imme(liat:tmente pela Cttm.:n·a. · 

V. Ex. deve saber, e si o não sabe· fica. Vê-;e, do confronto que -so faz dos dous 
&abendo agora, que, logo que me fora~n on- requet•iinentos qtic o <t~sumptó do do honrado 
tregues os papeis daquella. elaiçã•J, as parte3f Dep:.ttado por Ser~ipe, emhot''t -dando lugar 

. :requereram as authent~.0as que se achavam á destituição ou á suhsütuição da illustrada. 
no Senado. . · Commis3ão de Petiçõo3 e Poderos, é muito 
, O presidente da Commissão, o Sr. Manoel mais franco. que o:tto requerimenb qu!ã 
Fulgencio, as requo~eu do·son:ado, e est_e, tenho agora~ em 1ilãos.. · · 
.officialmente, declarou que só i\\ podm·ia . Em vista;, .. pois, das declarações ,justifica.

. mandar, quando cessa<Ese a disc:ussão sobre a veis e ponderosamente· foiGas peb digno. re'
cmesma eteição, que lá se estava. della- latm· da Comll1issão o a maneira judiciosa 
tendo. · . ' p:n· que se liouve a Mesa, após _o~ motiro.:; 

lmmedia.tamentc lUO dirigi á Commissfi.o e expostos pelo-lectde1· dti. ma.ioriÇt;apoz o a.poia· 
ilz ver quo não sanccionava essa. d.1ruora. me:n.to .da sua· itidicação, julgo íuopportuno _o 

No SAio dá Com missão, porém, p:1ssou em inutil este ·requerim:mtJ_ e declaro· votar 
m~ioria quo se devia esperar pelos papei.~ contt·a~ . . 
do Sep.ado. . · . .. l!}ram cs~as as considet•ações que tinha. a 

Ainda assim reca.lcitrei, o só me submetti fazer sobr'e este requer•imcnt,o. 
quando as p:w~e.s que rcquisitai'am os p::tpeis 

· concordaram ein quo elles viessem. do Se-
. nado. · 

Ma·, logo que·viera.m, om'clnco dia-; dei o 
· parecer, pt~recer que não me el'a difficil dar, 

poJ•que ful ao Senado e.~tuda1• c~ses papeh, 
para log.l que viessem, cumprü· o m )U 
ílever. , · 

Eis ahi como proceui' em rdlacão ~L eleição 
do Matto Grosso .. E-mais uma vez fica peo
vado que nã.o se pódo appollal' pa.rr~ a co:1-
1lucta do Deputado de Sergipe, no sentido do 
se tirar particlo para. se deí'e.nder ·.do que é 
indefensa.vel, por.que_o que fica accontuad) ,; 

. _··· isto-a Commis~ão estrangulando no silencio 
• .··:.das tt•evas um candidato ·eleito . por. um 
· ·_ Estado, que não pôde aqui sentat'-S3. porque 

ella. não quer. (Muito be,m, muito bem.) 
· E' ànnunciada a discussão do requerhnent? 
. d,o ·sr. Arthur Lemos. 

O Sr. Henrique. Lagden--"Peço 
. a V. Ex. que me envie o requerimentO" do 
Sr~ Deputado do .Pará. (E' satisfeito o pedido). 
· Sr. · P1•esidenté, · tendo a.. Cama1•a · · conside

•., .rado urgente a matéria contida no roque ri-

O Sr. Galdlno Loreto diz que 
o requêJrimcnto do no_'Jre Deputado pelo Par<i. 
não dovia ser acéeito pela Mesa, de cont'or·· 
midade 'me:n'no com a indica.çã.o do nou~·e 
Deputado por S. PauL>, que dou fi1_n á. ma· 
teria da. urgencia. Mo5tra os inconvenientes 
da approvação do reqmwimento, tliSllOiiStt.· 
vel aliás á vista das declarações feitas pelo 
nobre Deputado por Min:is, algum:ts del111S 
comprovadas pelo testemunho honr·ado do 
nobre Deputad·J p:>r S. Paulo. 

A di v o rgencia das soluções ·do no brc Do
puta.dJ pJr Sergipe e do nabre Deputado pelo 
Pari~·.pt•ova bem que o nobro:Dcputado pot·· 
s. Paulo, teve razão q!lando ·dissa. que· ó 
Regimento ·é omjsso. · · . 

Deixa de ·entrar em outras consideraçõés1 
de~de que o nobre Deputado pelo P<wá :lhe 
communica a. l'e~oJução · que aca.b!~ flo toma~~ 
de retirar o requevimento. · · ic 

. . . . . . . . . .. ~o 
. :O Sr. Art.hur Le.Dlos-Sr. Pt~-..· 
sidente, acabo de saber ·que o nobre relatoi· 
da eleiçãJ do Pat•á e pt'G.iidente da Comi;nis• 
são -de Petições e Poderes, brevemente; ne~ 
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't.cs.pouco.> dias vae apresentar o seu pilrece'; 
que já tem organizado ·sobre esta eleição. 

Nas!:J.s condi_ções, sómente com a preoc
cu:paçao de que a Commissão de Potiç·õe3 e 
Poderes, levada. por exaggerado 11entimento 
de amor . proprío, se acha melindrada ; e 

. uma vez que posso conciliar os interesses 
da just~c,a qvo aqu~ defendo, com os iQtuítos 
dcSS. EEx., :rcquClro a V. E:c que se digne 
consultar á Casa se concede na retirada do 
meu req uer~inento. fi 

O·Sr. Presidente-Poço aos nobres 
Doputauos que occupcm as smJ.:;.<.'adeira.s. 

O 8r. Drleio Filho (pela ordem) 
-V. Ex., Sr. Presidente, jt.i. encerrou a dis· 
cussão do requerimento 1 . 

O SR.. PRESIDENTE - v. &f; ainda não 
ouviu nenhuma manifestação da Mesa. 

O SR. BRICIO FILHo-E' por isso q no p<:'r
gunto. 

O Sn. Pn~snmNTil-A Mesa apenas con· 
vidou os Srs. Deputados a occuparem as 
suas c,\deiras. . . 

Consultada a Camara, ó concedida a reti. 
rada pedida. • 

ORDEM DO DIA 

dcr<L t01• feito o.;;ta. cleform mais brilhante~ 
mcdto; nenhum, porém, mo ha l'Xcedido na 
dedicação e no O$fol'l;o de quo tenho dado . 
pr()vas no seio d[l. Commi.;são a que per~ 
tenço. 

Official do esta.do~maior, a minhu. a.ctívi· · 
dado tem todavia de sct• limitada, porque 
sinto a necessidade de regular o meu pensa
n:t:_nto, nã.o pelo re~eio de. q~alqucr impo· 
swao, mas para evitar pt•mctp:tlmonto al~ 
gum julgamento de conscquoncias mcuos lo~ 
gicas, que, porventura, procm·o diminui!' o 
p<t~el do lcgisludw.. . . . 

E, no em tanto, l:!C,Ja aquL dlto !lo pa.s,;a.gom, 
si cu cstives~o ncst<t tribuna para dclcndcll' 
unicamente os interesses do actmtl ostado
m<tior do exercito, declararia. com franqucr.<t 
<i C<tmü.ra. quo jul~o mesmo uma noco~sid:tdo 
ina.uiavol <t rejoição do projocto do roorga
niz<tç~ão apresnnt:ulo polo · Governo, por sor 
attontatorio dos rlirmtos intlivilluao~~ 

Este }H'ojocto, }}Ort!m, acha-se om mãos tlo 
rol:1tor d:t Commissli.o tle Marinha. c Gnorra, 
o qnal <tintl:L lli'iO apl'cson ton ~ rm pa.:·ocPl'; 
qum· h;to dir.r.r qne o pl'ojecio •Linda niio está. 
dnvülamcnto osturhulo. 

Porta.nto, será. extempot'<tneo o jnízo que 
sobre a opiniã.o de Ct\da um dos membros 
dessa Commissão, com tanta. a.n tccedoncia, 
pretendem fu.zcr os orudore,; CJ.ue me lWCco· 
deram nesta tribnn[l., 

A Ca.mttra. bom dovo ver que a impor· 
E' annunciuda. a continuar;ão da ;la dis- ta.ncia. deste assumpco e~>tá. exigindo de cada. 

cussã'o do proj~cto n. 42 B, de HJOI, qno fixa um do nós· a. mttxima. · meditação o quo, pot· 
as forças de. terra para o cxet·cicio de conseguinte, só depois de aprofunda.do os· · 
1002. · · · · tudo, podcronioil apresentar o nosso parecer, 

que s<mL ontã.o sujeito ao cxttmo dos demais 
O 81.:. 'Presidente-Tom a palavra colle"'a.s. 

o Sr_, Soare~ dos Santos~ ! • Todav~a,o inteeesm em discutir estaques-
tão da reorganização do exercito ostii pa.-

0 Sr. Soares dos Santos - tente ; o isto me alegra., pol'quc re\féla. dtt 
Sl':Pl'esidento, tomando parto na di:;cussào parte (los domais Srs. rcpl'osenttwtod dtt 
deste pr9;]'octo, não deixarei do· salientat• a · Nação. ltarmonla de visttt~ na uetesa do ex:er~ 
preoccupação do mou espírito l}O!' ter, mais cito nacional. 
umt~ voz, de mo occupo.r nosta tribtmll. com Não podendo, porém, desde jtt abot•tlar est;~. 
quo.;tõe.> que se prendom á vida do exercito questão da rcorga.nizac;.ão do exercito, sim· 
nacional. - · to·me levado a discutir o projecto de fixação 

Tão longo ou tenho visto ·:ts manifostaçõns de lbeças de terra. · , . 
do cgoismo quo, em ·verdade, receio, Sr. Pre- E, por csto lado, sou levado e mostrar a 
sidente, at•.ríscal' a minlm pa.la.vra. na. ox~ div(Wg fmr.ia. QUP. so manifestou no seio d;~ 
plana.ção deste assumpto, m.aa:imê quando os Commis'lão de Marinhll. o Guerra, n. propo· 
oJ•ador.os quo .me· precederam · occupara.m~se sito do uma emend.n, ttpresentacla . pelo men 
do uma questão que on desejaria no momento illu:~tre collega, membro dessa Commissão, 
ovitar-a organização do oxorcito-:-concl!to- o Sl'. C:lrlos Cavalcantl, emcndajtL rejeitada 
nada em l.lUJ. projecto apresentaclo pelo Go- .pela. Cama.ra e que diz respeito ao .modo do . 
vorno, ·projecto este quo sP acha presente~ preenchimento dos claros do exermto .. 
mente sujeito ao estudo . da Commísssão de Não in e animarín. neste momonto a falltW 
Marinha e Gueri'a d<~ Camara. sob1•c essa. emenda., ~:e de facto o relator da 

Official do exercito, é claro. que me assiste Com missão de Marinha o Guerrn. nã.o tives.se, 
o dever do defender os nobres interesses dn. nestD. 3" diséussão, so pronunci[l.do sobre o 

·· clas~e a que pe1•tcnço, c, }}Ol' este lado, posso assumpto, c mn.is ainda, si não viss·e esta. 
· a.ssogurar á. _Ca.mara. quo out1·o . qualquer po~ idé<t uovmuento leY<~nía(l<~ em emenda que 

Çama.ra. V. IV 35 
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274 ANNAgS . DA Ô.AAl.AlÚ . . 

aqui apresentou o illustre representante de 
Pernambuco, cujo nome peço pm·missão 
pa1'a citar, o Sr. Affonso Costa. 

A maiória da Commissã.o de r.Ia1•inha o 
Guerra deu parecer contrm•io n, estn, emen
da, do Sr. Carlos Cava.lcanti, sob o runda,
mento de que a lei do nxaçiio do forças de 
ter•ra, sendo uma loi annua, não podia, de
l'oO'ardisposições contidas om outra lei ele ca
ra~ter l)ermanente como (; a de 1874, modi
ficada pela, de -1892. 

Si de facto, Sr. Presidente, a lei de 1874 
tivesse sido sempre executada, . cn me lou
varia no parecer da ·commissão ; mas a 
verdade é que esta lei nunca foi posta -em 
execução, nem será, porque . contra ella 
estão protestando os nossos costumes c a 
nossa lei fundamental, a Constituição da 
Republica. · . 

Esta questão não é nova, Sr. Presidente; 
· já ·em amios anteriores foram a.qui apresen
ta.das idéas no sentido da emenda (tUe estou 
defendendo, e devo dizer, com melhor ex i to. 

Em 1894 a proposta de fixação de __foJ'Ça 
apresentada pelo Governo era idootica <L 
que se encontr<.t ainda. :.~gora. em discus:;:ão 
na Camara dos Deputaclos;e no en~anto,por 

·. essa occu.sião levantou-se um illust~ cidadão 
que hoje, infelizmente, uão faz parte deskt 
Casa, mas cuja opinião tom in co n tcst•wol 
valor, não só pelo seu 1noell;o individual, 
como pela força quo rcpeo.;;enhva, o S1·. 
Francisco Glycorio, o11tr.l.o lelHlc>· tla ma.iot•ía., 
e pr.onunciou as pala vt·as quo p<tS ;;~roi a. lol'. 

Foi assim quo S. Ex. nes~a occ;l~";iuo mani
festou-se sobre ~ prn,jecto do 11:-taç;-io do J'or
ça.s de terra: · 

« O Sr. Francisco Olttce,·io.- O :trt. 2" 
so rofero tt- loi do 26 do sotombt•o do 
1874, qtmnt:) aos ongajar11unr.os. V. Ex. 
sa.ho, Sr. Pt·csi6onj;u, qm1 osi,:L (• nma. lo i 
orgttnica IJUO :tholíu o r•oei'Uiiamonto n;• 
paiz o ostal•nlcl'tlll a I'Uil81'1'ÍP•:ão milit:LJ'. 

DosojiLI'i\ t:tlll hnm :mhot• 1ht illuslii'O 
Commis::;i'~o do mar•inh<L o gum·"t·:~ si ollt~ 
onten(lo (j no ost:L lni ost:í. em YigoJ•, po
mnto a Uonstitni' .. :ã.o o o novo rogimnu ; 
e :Lindtt mais nost<L d Íi:\cu:-;são aprovci
tal'ÜL <L oppo1·tuni,ladu par:L lemlll'al' á. 
Commissã.o (tuo (l tempo uu·nos desom
ponharmos tlo um dovm· · con:-;tltucional, 
ttua.l o do legislar l:lobre o modo elo con
stituir-se as forr;as de ·tm·ra. r. rmtl'. 

A lei de 1874 estará , do aceor1lo com 
as oxigencias do momo I) to político actnal 
do nosso paiz, mmt lei teitu., om 1874, 
quo nunca se adaptou aos costumes hra
zileiros, c nunca poudo sol' exccutadi1 ~ 

Si a, lei de 1874 nã.o foi adil.ptavcl a.ós 
11ossos costumes, o si é certo quo a. Con
stituü,:ão determina, u.bolindo o eecrulitt~ 
mento t'orça<lo, que se faça uma lei 

neste senticlo, é claro que é necessario 
fazel-a, o capaz .de adapttn·-se· aos usos 
e eostmnes bra,zileiros. » 

Assim fallava em 1894 o illustre paulista, 
Iembr11ndo <:~ necessidade de praticarmos o 
que se acha o ;cripto nu. Cons~ituiQão daRe
publíca. 

Ainda mais, Sr. Presidente, · esta opinião 
quo é tão autol'izada, é a.doptada pelo proprio 
Governo da Republica, que assim se. tem 
manife;tado em mais de - um documento .pu
b!.ico. 

Eu poderia ler . á Camara. mais de um tre
cho das ditl'erentes mensagens ultimamente 
aprescntalla.s - ao Congr.Jsso -Nacional, na:'l 
quaes se vê que o pensamento do actual 
Governo é que a lei de 1874 precisa ser 
modificada no sentido de ser moldada pelo 
regimen constitucional. / 

Ainda ultimamente, na sua ultima men
sagem, referindo-se ao trabalho já _ foito o 
consubstanciado no projecto de reorgani
zação do exel'cito, lembra o Sr. Presidente 
da Republica a neceJsidade de ser feita uma 
nova lei de r Jcrutamento, nos termos d<-C 
Com;tHuição. . 

Ora, nesm uocumento o chefe da Nação 
refere-se segura1nente ao projecto de orga
niza.ção do exo1·cito, no qual são emi.ttidos 
os soguinl;es conceitos relativamente· á lei 
de 1874. 

Tratando do preenchimento dos clal'Os 
oxh;tontes nas fileiras do exercito c da. orga
nização dtL respectiva. reserva., diz-,· com 
offeiw, o Governo, jüstificando o seu pi<1no 
do reformas: 

« A lei n. 2.556, de 26 de setembt•o 
tle 1874, regulamentada por decreto 
n. 5.-881, de 27 de ievcrciro de 1875, 
cousigmL o pr·i11cipio altamente mora
liza.dor do sorvi,;o oiJl'igatorio, media,nte 
o soPteio. _lnfoli~moJüo, porém, tomoLt 
pot• IIOl'IIHL o o~tabolocido om regulu.
mont·'s lHtrangclros, quo 11ão são appli
caveis ac> nosso meio, o a consequoncia 
1bi to1•nar-so lch•a mort:1 até hoJe. » 

~ mais aba.ixo: 
« 'A prova pratica j:l foi til'aU<L com a 

primch·a, applicação da lei c, por&anto, 
inutil 6 formular outra· que tenha. <t 
mesmabaso, om.bol'a com detalhes dilfc
rcntes : () l'osultado ser(L o mesmo. ·>) · 

Depois destas palavras, Sr. Presidente, 
julgo-mo dc:-)obrigado do justificaP o meu 
vo~o vencido, contrario a uma provl~oncia 
que é ab:mrda om íace do que dispõo a Con-
stituição Federal. · 

E' re:.Llmentc extraordinario que o Go
verno, pen:'>1lndo por semelhante modo, viesse 
apresentar esse projecto, no qual é lemln·ada 
n conveniencia de uma tal lei. Que essa lei 
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é inconstitucional, vê-se ainda pelo proprio l tres longos e substancioso l di~cursos comba .; 
projecto, porque a nossa Constituição esta- teu e cr·i.ti.cou o relatori.o do Sr. Ministl'o da 
belece no art. 87 o seguinte : - Gum·I·a. 

«Art. 87. O exercito federal compor- Devo dizee que me I'efiro de preferencia 
se-lm de contingentes que os Estados e aos termos ·dos discursos do Sr. Deputado 
o Districto Federal são obriga.dos a for- l)Ol' S. Paulo, porque devo estabelecer a 
necer, constituídos de conformidade com zwiori· que estou de if}teiro acc01•do com o 
a lei annua de fixação de forças.» illustre Deputado por Pernamlmco Sr.Afl'onso 

Logo, não é absurda a innovação contida Costa, não só quanto ás considerações que 
na emenda do Sr. Carlos Cavalcanti, que S. E:c aqui fez da tribuna, como em rela
reclamava se fizesse isto no projecto que se ção üs medidas por S. Ex. apresentadas e 
acha em discussão quo são favoraveis ao exercito nacional. 

Ainda mais, o § 4° do mesmo artigo da · Como disse, Sr. Presidente, o digno Depu-
Constituição diz o seguinte : · tado por S. Paulo, em seus longos discursos, . 

«0 exercitá e a armada compor-se-hão fez a erltica do relatorio do Sr. Ministro da 
pelo voluntariado, som premio, e em Guerra, mv,s úe todas as palavras aqui pro
falta deste pelo sorteio, préviamente nunciadas por S. Ex: apenas ficou uma 
organizado.» · phrase c1ue precisa ser· contestada e é aquella 

Entretanto, vejamos o que lembra o art .. ·2o que se refere á profissãó de te parlamentar 
do projecto': do nobre Deputado. 

«Art. 2. 0 Estas pr•aças serão obtidas S. Ex. ao terminar o primeiro desse~ seus 
pela fórma expressa no art. 87, § 4° da discursos, pronunciado na sessão do 19 dé 
Constituição e na lei n :· 2.556, ·de 26 de junho ( e não me refiro sem um corto con-
sctembre de 1874, etc.)) - strangimento a esta, data, quo lembra o· 

Os alvitres lembrados pelo Governo são, quanto se acha retardada a discussão deste 
pois, de duas especies: um de ordem· consti- pro,jecto, nu. Camara), disse a' seguintes 
tucional, outro de accordo com a lei de 1874. palavras: .,.. 

E', portanto, a propria redacção deste . «Bem sal1e quo aCamara já não derruba 
art. 2" que nos está indicando que a lei de ministros e só pódo fazer o quo já fez, 
1874 está fóra. . das linhas marcadas pela pelo orgão di Conunissã.o de lVIarinha e 
Constituição da H.epublica. ·Guerra. : negar os augmentos pedidos, 

Logo, pelo pro:prio Governo ê reconhecido, nu~s tem saudades do parlamentarismo. 
que o projecto, nos termos em que se aclw., porqno ontão este Ministro seria con-
.é manifestamente inconstitucional. demnado .» . 

Foram estas as considerações que me le" i..,Or este período, vê-se bem quo a.s sa.u-
varam a apoiar. a emenda apresentada. na dades lemb1·adas pelo nobre Deputado por 
Commis . .;ã.o pelo meu illustre collega, St•. S. Paulo não procedem d<L convuniencia de 
Carlos Cavalcanti. declarando-me vencido enconti'U.l' mais um rcmodio para o.'! males. 
no parecer, quanto á. fôrma indicada pela que S. l~x. t1pontou dosttL tribuna e sim pela. 
qual devem ser preenchidos os clar·o~ aber- ncccssídado quo S. ~x. nmnitostou do 
tos no e1fectivo do exercito. pedit• a condomna~~u.o <Lo illustrc Ministro da 

Dadas estas }loquona<~ oxplica.ções sobro Guerra. 
o:;;sa. di vm•goncia oxi.-o~tonto tto seio dfl, Com- Mas o illustro Doput;Ldo nã.o tovo allsolu
mis..;ã.o do Ma1•inha o Gum•ra, devo acct'04- tamontc razão, ou, pelo menos, a swt logica. 
contal' quo a dita Commissão w'io so.mani- não foi bastante convincente, pot•quanto 
i'm;tun contra.l'iamcni;o ao quo l:lolieitou o me p:~1·oeo quo, no regimcn político sob o 
Govm·no om sua pt•opol)ta., a não sm· n'osto qual vivomol:l a. rosponsaiJililltLdo de todos os 
unico ponto do dívm·goncia.. actos pt•aticadus pela administração publica 

O quo qtíOl' dizo1• que-a maioria ua Com- doyc roca.hir inteit•a c positiV<nnentc sobt•o o 
mis:;ão acccitou a. proposta ap·1·o~onta.da pelo chefe do Podm· Executivo. · 
Govm•no, nfío so contlrmando, portanto, O contrm·io disso, St·. Pré~idente, é mtar 
o quo dis)o o nobro Deputado pot• S. Paulo, onx~:wgando um vicio no systmna politico que 
S1·. Bueno dr. Andt•ada., cn,ja nul:loncia dn- nos rege, quando os costumes inveterados é 
ploi•o, o quar d.ocla1•ou dtt tl'ibuna, J'ondm· ho- que estão influindo podm~oBamente p~tl'a al-
menagem á Commissão do Mari11ha r. Gtwrt·a. terae v texto consf;itucional. . ·· 
po1• nií,o se ter·inspil'ado JHLS idéas do. 81'. Eu respeito, por toüos os motivos, a cri~ 
Mini;;t1•o da Guerra·. tictL feita pelo honrado Deputado ao rola-

Passando a out1•a ·Ol'tlom do considol'<LçiJc.;, torio do ~r. Mimsteo da. GLrerJ•a; entendo 
vou l'espondm•, ainda quo summai•iamc•nto, mesmo que não tenho o direito de intcn·vil•, 
aos Ol'adol'C'S quo tratal~<Lm de.~tc assumpto (' nem de robtttcr esta cl'itica quo é feita a uma 
pri ncipa.lm<mte ao h0111';1do Deputado pot• opiniã.o indívidua,l u.o mesmo Sr•. Ministro. 
s. Paulo, Sr. Uuono do Andl'ttda, que oro BaRta. que cu lembre 11110 esses relatol'ios são 
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ANNAES DA CA.MAH.A 

didgiuos ao Se. President e da Rel)ll hlica e a 
Ca.mara. bom deve cumprehender que as idéas 
consubstanciadas nesses documentos ~ó poda
rão ter um alcance pra.tico qua.ndo trazidas 
ao conhecimento da Camara e por intermorlio 
do chefe do Poder Executivo, isto é, com a.~ 
mensagensassignadas pelo Sr. Pre.sidente da 

. Republica. 
· A Cam<.tra tom, por consogtünte, occa. 

sião de manifesC<:Lr-sG, :.wceit.undo ou rejei
tando w~ medidas quo por somellmnte fot·
nm furem trazidas ao seu conllocimenr.o. 
E nem outra cousa é o qno se entendo, do 
trecho do discurs.) do nol)rC Deputado, quo 
acabei de ler, (lli<1\1do S. Ex. manife3tou a 
sua confiança na Commissão do Maeinlta e 
Guerra pal'; .~ reb;tter ou accelta.r as propostas 
do Governo. 

.hi. vê, portanto, a. Camara. e vê mesmo o 
nobre Deputado, que das idéas aqui apon
tu.das por S. Ex., criticando o relator lo do 
Ministro da Guerra, só poderão ser anoitas 
aqueUas qllc forem trazidas á apreciação do 
Legislativo por meio de me:1sagem do Sr. 
P1•esidente da Republica. Nost5 ca.so est<i, 
por exemplo, o f'acto, <1ue S. Ex. criticou, da. 
peojec:tada C:itl'ada de rerro que, partindo de 
um pomo do Parari.á, vae ligar este Estado 
aq de Ma. tio Grosso. 

Eu sel que existe uma disposição na lei de 
orça.men&o vigante que manda proceder aos 
estudos urgentes, necessa.rios, de ex.plorJ.ção, 
para a construc~ão desta via-ferrea; .assim 
como Stü tambem que, em cumprimento 
desta lei, seguiu par.1 o Estado do Paranár 
o lo b::Ltalhã.o de engenhariu.. 

. Mas· o. honradJ -'Deputado por S. PaulJ 
: accrescon ~ou quo o mesmq l)atalhão foi in

cumbido de pr-ocodel' a esta construcção e o 
di,se sem duvidn, fiemado nas infol'mações 
prestad•Ls no· relat·)rio do Sr. Ministro da 
Guerra.. · 

Princtpia.rei perguntando a V. Ex., Sr. 
P1·esidente, si existe nesta. Casa alguma. 
mensagem, pedindo o cPedito necessario para 
inlcia1• esta constt•ucção 1 • .• 

O SR. PR.ESIDEN1'B-Não, senhor. 
0 Sn.. SoARES DOS SANTOS- Si não existe, 

pat•a que a ar·gnmentação do nobre Deputado 
tivoss3 loga.r•, scr·ia. preciso quu s:Ex. tivesse 

·o conhecimento pl't)Y.io do que esse trabalho 
estava iniciado. _. 

• O n.l'gumento do que S. l•;x. so sorviu, di-
zendo que tanGo era. verdarle o quo S. Ex. 
afllemava quo o batalhão levou comsigo 
Mreoças, não está. na :.l.ltnr<~ do talento do 
noheo Deputa.uo, quJ ü um ongcnhoil'o dis
tinct•J. 

O lnLÜLlhã.o de engenhoíros levou tamlwm 
])<U'L'iWitS o CitL'~binêJ..S ~ nwgtlelll UÍl'Ú. que 

cs::;es ohjectos süvam para os estudos de fltie 
clle estéL incumbido. 

O que se deve espol'ar é quo venha a. men
sagem especial, pedindo o credito nece,;;saeio 
para, o inicio dessas obras e eu teria muito 
prazer, si essa. verba fosse consignada. no or-
çamento futuro. - . 

Fóra rlis::;o, Sr. Presidente, é estar o nobre 
Depucado por S. Pr.ulo, como C;o>teve r t.ml
mcnte, lcv~~ntando questões. com o fim do 
patentear o 1'3eu brilhante ·t;alento. 

· On então s. E i. lH~ de permittie quo eu 
venha ·Gambem revolver as saudades que 
S. Ex. trouxe para esta tribuna e com as 
quaes S. Ex. tumbem emittiu a. convkção, 
aliá::; sincera, adianto em homenagem a.o ca,
racter de S. Ex., de que está trabalhando 
pelo bem estar do seu 11aiz;. 

Sr. Pre~üdeme, permhta-mo V. Ex. que 
eu opponha. a esta opinião, tã.o francamente 
apresentada, a minlm convicção, no sentldo 
de oppor- os obice.s necessa.rios a ess<'-'co;·
rcnte, que reputo perturbadora e de que in
felizmente se fez éc 1 -nesta. Casa o illu;;tre 
Deputado por S. Pa.ulo. · 

Não venho tr<tzer pará. esta, tribuna. ne
nhuma argumentação de caracter theorico, 
q_ue reputo inopportuna no uúnuento e que 
consider·o mesmo improcedente, incompatí
vel com: o caracter pratico, que deve I'oves
tir a..:~ discussõe::; nesta. Casa. 
' Em todo o caso fique affirnutda a minha 
opposição ao::; conceitos externados po1· S.Ex., 
que declarou sentir- necessidade de pedir~ a 
condmnnaçã.o do honrado Sr. ministro da 
guerra., appelln.ntlo pat•a o parlamentar·ismo, 
como, si. no J'Oámen constitucional, :-::olJ 
que vivemo::;, não houvesse ó-remodio pam 
o::;scs malc.~ que S. Ex. apontit com a. su
proma angust,ia de um tlesilludillo. 

S: Ex. quer, cJmu disso, a rosponsauili
dado do Th'Iini~tro. Ma~. Sr·. Pl'osidonto, o 
que pódo valor e;o;to de.~encan l;o ::mbo bem o 
nobt·o Deputado, que ail~im como S. Ex. julgtL 
di!Iicil no rogimcn lJl'Csidonciu.l rosponsa
llilizal' o Chefe do Poder Exocntivo, apo· 
zat• dos toxtos oxpt·essos da. Constitui,çi'i.o da 
Rop.ubliDa, ·assim 1;ambom no sy::ttom..t pttl'la~ 
meu tar, que acarreta :1 d.is:o>uluç::i.o d:L O a
mara, ser<i diflicil promovor a respon;o;ttbili- · 
d•tde do:o;·Ministros, quo siio feito3 :í foic.~'io . 
elas maiot'las !las assmnblt~as. O que constitue 
um vicio nos costumes não püde ser lnnHio 
l:'t eont,a de maldade do regimen- Si r1uando 
a lei é cLat•a !ta quasi sempre probabilidtl.dc 
de conturn<LL·a, quu ~ceia das instituiçõe.~ 
republicanas si cita:'; .tivessem <lc sofl'rer a, 
inliuonciu. das praxes provenientes da mo-
M~~? . 

Ao monoa, no rogimen presidencial, os 
PJ•osídcntcs, os Chefe.i do Estado, vão }WO· . 
CUL'~l' vs l>elt~ ;o;~cl·otiu:io;> lvng~: Úi~~ preoc· 
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cupações políticas e entre os funccwnarios blica é assim considerada como tendo sido 
que elles julgam mai~ competentes para. fa- dirigida ao capricho doil aventureiros. 
cilitarem o trabalho de sua administração. Ha onze annos, disse um e.>cl'iptor em ma· 
(M-uita bem.) nifesto, que, sob o nome de Balanço politico, 

Senhores, não ha de ser a m;í. fé (assim é hoje conhecido em todo o paiz; ha onze 
faltando, não me refiro absolutamente ao annos que a. Republica não tem sido servida 
honrado Deputado por s. Paulo), não será a sinão por verdadeiros bandidos; os governos 
má. fé dos que procuram aproveitar-se de estadoaeil, neste me.3mo lapso de tempo, 
todos os erros dos administt·adores que ha continúa o .me.smo Qscriptor, outra causa 
de trazer a impopularidade para o regimen não teem feito sinão atiearem-se com furia á. 
politico que a Constituição de 24 de fevereiro delapidação dos dinheiros publicas; e, mais 
sabiamente consagrou. ainda. ~e a.ffirma. neste ma.n;f'esto, que a re-

Tenho muito receio dos reformadores quo presenta.ção na.ciona.l nã.o pass(l, de um con
são leva.dós pelo instincto de desorganizar, gresso dE!' servis. 
mas que não dispõem dos elemepto;; nece;;- Sr. Presidente, pondo de parte a, injuria 
sa-l'ios para fazer a reconstrucção. soez . que estes conceito; envolvem, a. qual 

Certo, o honrado Deputado lJOl' s. Paulo não deve ser contraditada desta tribuna, 
não se I·eferiu absolutamente, co1n a phrase porque felizmente a Republica não se abate 
que P.fl.Pa aqui trouxe, a essa campanha re- pelo despeito lle uma imaginação doentia;
visi.onista que a.hi está. e ~e diz que va.e pondo de parte o modo por que o articulista 
tomando alento. s. Ex. com certeza não procurou depreciar o caracter naetonal, 
fallou aqui em nome dessa nova campanha, pergunto: si é possível eximir a responsa
em nome dessa corrente verdaüeirameni;e bilirlade do articulista nesta o'Bra que abi 
lJerturbadora e que ta.mhem pôcíe ser a está., e que boa ou má. não podia deixar de 
obra revolucionaria de imperfeitos republi- ter a colla.boração de todos os republicanos 
canos, como o fructo 4_a. per1idia do monn.r- e desde então para que nós acceitemos como 
chismo impenitente. verdadeira a phrase-do escriptor será pre-

No inomento em que a patria. vae atra- ciso concluir que a noção da honra est[t 
vessn,ndo um,t crise verdadeiramente assus- completamente bêtnida do seio ela familla 
tadora, crise economica e financeira, como republicana. 
bem allegou o nobre Deputado po1• s. Paulo, Assim sendo, pergunto ainda: pétra quem 
a.ppelhtr pn.ra uma campanha de revisão a.p'pellar? Para quem dar o papel de regene
constitucional, como remedio para sarar os rador dos costumes rcrmhlicanos, sinão aos 
nossos males, é realmente inventar uma monarchistas, segundo a promessa do desas- · 
thel'apcuthica de consequencias desagrada- trado escriptod 
veis, que poderá. trazer como resultll.llo com- E, com effeito, para estes é que parece es
promettm· a v ida, das instituições nacionaes. iarem t1•abalhando os escriptores quo nunca 

Quem conhece as diversas soluções poli- tiveram a coragem precisà p;~.ra emendar os 
tic<~s. que sã.o apontadas como sendo as erros àa Republica incipiente, os que vive
unic ~s capazes de produzir os remedios para ra.m talvez á. custa de~ses erros c hu,je 
o:> males qne nos affiigem no momento, sabe veBm como o.'!: audaciosos toem sido IJem f\IIC· 
pcrl'eít m10ntc qne em um pomo ?LLrt~ce cedidos clechtl'am-so reformadores para o 
esttwem de accordo aqucllcs que se díspõorn fim do encontra,rem uma solução desejada,, 
ao t;mbalho da revisão constitucional: ê jus- que no caso parece ~cr, rcteoga.da.r, rotro
tamontc no o~;forço empregado para desmo- gada.r, retrog-adar, até as praticas jú. repro
ri\liza.r o regimen presidencial, quando em vadas do velho rcgimen decahido. 
verd<.tde o que todos nôs devia mos dc:Jcjar Agora, Sr. Pre~iden te, que já. firmei o meu 
uU.o só aqnolles quo como nós fazem do pre- protesto, desempenhei-me do compromisso 
sidencialismo uma bandeira do partido, como que havia úomado da. defesa da Con;;tituição 
os demais patriotas-é que uma. vez ao rla Republica permitta a Camara que eu 
menos neste pu.iz seja fielmente n.ppllca.(lo volte a.o assumpto principal que me trouxe 
u.quillo ClUC so acha inscripto na Constituição a esta tribuna e este meu procedimento será 
do 24 de fevereiro. - para applandir o meu nobre e distincto col-

Ao cont1•a.rio disso, pede-se a rcvogn.ção lega, Deputado por Pernambuco, o Sr. Affon~o 
<lo systema o veja a. Cama.ra com quo nota- Cost:.t, por achar·n~ do a.ccOI.'(lo com as 
vol impr.•evicloncia., ou ttntcs, com q uc not~t- emend;ts apre.{entadas por S. Ex . . 
vol ine;l)l1Crcncia, esses m~~smos, quo recla- Dissc'se aqui que, nós. repl'e.~entante~: mi~ 
ma.m n. rcfol.'nm ur~ Constituiç~\.·J, são os que lltarcs, nã.o nos :;entimos sa,tisfeito::~ quando 
apontam <L regcmeraçff.o dos eostume:: re- vemo.; os dorna.i.s collegas discutindo J.ssu1n
publicunos, como sendo a unic<t caus<t dos ptos quo dizem ro;peHo aos interesses dtt 
m<\les quo nos afTligcmno presente. A Repu-• nossa cl:.tsse. 
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A minha·a.ttitude, neste momento, applau
dindo a. condncta do nobr,~ Deputado do Pee
na.m1mco, (~ a prova em contrario <lcss;t cr
ronea apreciação. 

O que eu desejaria, innncnsamcnto é que 
essa minha opinião fosse compartilhada por 
por todos os l'Cprcsentantes da Nação; mas, 
bem :w contrario o que vejo düwiamentc é 
um pronunciamento no sentido de con;-;ide· 
rar-:>e a classe militar como unm cl~\.:0:83 pa
rasitaria, não ohstanto os multiplos c extra-

- ordinarios serviçO.Hl ue, não :,;ó tl pa.trü~, e o mo 
á; Republica, tem prestado em todos~os tempos 
o glorioso exercito nacional. 

Sr. Presidente, V. Ex. pemlitta e.;;ta ex
pansão. 

Mas a verdade é que não vim a esta 
tribuna defender os direitos desse exercito, 
que ê sempre a victima. de alheios onos 
e até de alheios crime:::. A' Camar-a com
pete produzir a defeza desse exercito, 
porque, defendendo-o, tem trabalhado pela 
conservação da Repeblica. 

Ma.s defender o -exercito, protegendo os 
seus gmndes interesses, não é, por certo, 
vir neste recinto formulat' uma critica quo 
seja de valor inteiramente negativo; defen
der o exercito, protegendo as suas nobres 
aspirações, não consiste somente em accusar 
o Ministro da Guerra., quu.ndo no regimen 
político que temos, eu já o disse, a respon
sabilidade de todos os actos pt·aticados nos 
diversos departamentos da administração 
publica, pertence, inteira e exclusivaniente, 
ao chefe do Poder Executivo. 

Desta tribum~. Sr. Presidente, já tive ne
cessidade de fa.zer ,a critica. a alguns actos 
da administra.çãa d'a Gtwrra.; mas, no mo
mento em que eu apresentava as medidas a 
que era infcnso citava tambem a responsa
bilidade do Sr. Presidente da Republi
ca, a quem accusehle httvOl' contrariado 
a lei. ' 

Mas nem por isso me ,julguei um opposi
cionista a,o governo de S. Ex., porque o erro 
ê proprio da fragilidade humana, e a nossa 
politict~, Sr. Presidente, não é a política da 
~hstrucção. 

Por certo, o que esbrnos prescncian(lo 
como sendo a expressão da politica na.cional 
não é o resultado que prcviramps cpmndo 
sonluí.mos a Ropublicn., tal como tem ella 
sido comprehcndida no Estado do Rio Grande 
do Sul. (A11oiwlo.~.) 

Apoz;.tr disso, não fun·imos ii, responsabili
dade neste 111omotrto;r pol'igoso. Jt:, port1110 
sentimos quo a JtoplllJJica, Jmt·a. llodm· sot• 
rOSl1Cihd;~, pl'OCÍSU. Sl.!l' di l'Í~tÍIIIL lliH' 11111 
Govemo lJastanto í'orl.o, 111as gt•a,Julnutntl!.tt 
patrio t.íco e ossenciu.Lmoll te ,:,lll~llJ'VIItlut·; 
daqui dirijo um :Lppcllo ao IJunJ•ado ollolil dtL 
Naçã.o, no sentido de aind.:L ser aWn~ido osao 

de,;idc1·atwn, porque acima do tudo o que 
qner·cmos ê a. ga.rantitL da. ordem constitu
ciont.Ll. Mu.s, o que não queremos, o que não 
!leve qncrer a Camura dos Ses. Deputados, e 
com certeza. não querem a.s classes armad:_~s 
do paiz é ficar ao serviço dos demolidores, 
devendo, pelo contr:wio, fortalecermos o 
poder publico, qnando julgarmos que deste 
nobre esforço est:l dependendo a :;;alvaç·ão da 
Republica. 

Tenho concluído. (kfu·ito bem; m-uito bem. 
O orwlo1· d muito comprimentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, e encer
·ra.da a. discussão e adiada a votação ,ate que 
a respectiva Commissão de parecer sobre as 
emendas offerecidas . 

E' anunciada a continuação da 3a. discus
são do projecto n. 268 A, de 1900, autori
zando o Poder Executivo a garantir os juros 
e amortização durante 15 annos, na impor
tancia anual de 71 :5008, correspondentes ao 
emprestimo de G50:5008, juros de 7 %, e 
amortiz tção de 4% que ofiectuar a Asso 
ciação do Quarto Centeoario do Brazil para 
o fim de construir o edjfieio destinado á Es
col:~ de Bellas Artes 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votaçiío. 

Pa.s:'la-se (L hora destinada ao expediente. 

O Sr. Angelo Net.o (2° Secretm·io 
servindo de fo) procede á leitura do SJ
guinte 

EXPEDIENTE 

Ofilcios: 

Do Sr. lo Socrotario do Senado, do hoje, 
rcmot.tendo um autogJ~apho da Rcsolu(;ão do 
Congresso Nacional, devidamente sanccio
nada, concedendo mttis um anno do licença,· 
com todo ordenado ao Dr. Alt'rodo Moreira 
de Bll.rt·os Oliveira Lima, lent;e ca.thodra.tico 
da, Faculdttde tlc DireHo do S. Paulo, pam 
trata.r de sua. saude onde lhe convicr.-Intei
rada. 

Do Ministerio da Guel'l'a, de 13 do 
corrente, enviando o requerimento em ctuc 
José Corrêa de Souza Lopes, ·preparador
conservador do gabinete de physica, expori
mentttl dn. Escoltt Militttr do Brazil, pode r1ue 
sejam equiparados os seus vencimentos aos 
qne percebem os prepêtradoros da mesma ca
doim na Escola Polytechnica.-A' Commissão 
de Orçmmonto. 

Ho(juel'imentos: 
1111 2° oscriptumrio da. Alfandega do 

~ln.ruLo . .;, gnoa.s l?orreiru. Valle, pedindo um 
IUlflO du li<~IHl<;u..-A' Comm:iss'ão do Petições 
o PIIIIUI"!IH, 
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De .José de Mor::1.es, 3° escriptura.1~io do Tri-
1mnal de Contas, pedindo um anno de licenç<t 
para tratamento de Sui~ saudc.-A' mesma 
Commissão. 

Do Dr. Jori,o Pereil'a Monteiro , lente 
cathedra tico c vice-dircctor da Faculdade 
de Dircit;) do S. Pn.nlo, pedindo a. ell'ecti
vidadc do pagamento tt que .c jnlga, com di
reito c pelo qu \ allega -A' Commi,são de 
Orçamento. 

Dà Gabrielli1 GJt.ulio Montcieo tlc ~Ien
donçm, pedi riJo unu1. pen ;ão. -A' Comlllis.:;U.o 
de Pensões c Con t 'I.~J. 

Dos correios d ·, Imp ·cns:t Nacional. pe
'dindo n.ugrf1•·nto de vcneim0nto:;;.-A' C:>m
miss:'i.o de Orçamen ~o. 

D,) .João Pedt·o de Car\'alho; ox-opé
rario de 4'\ dassc do APdonal uc ~ütl'inhit 
de,ta Capital, podind.o que llws Sc•jam rJsti
tuidas as quotas com que· concorrem pa.ra 
mon;,epio ou então unm pensii.o.-A's Com
missões de Fazend ~e de Pensõe.; e Contas. 

O Sr. Heredia de· Sã vem sub
metter [t consideração da Camara um pl'O
jecto, que out1·o fim não tem si não corrigir 
irregtllaridade.~ do regulamento do ensino da 
Escola. Naval. 

Assim procedendo, o orador apenas obe
dece ao intuito do restabf.'\lecer n, disposição 
em vigor no regulamento promulgado pelo 
Sr. almirante Alves UariJOS<t, que com tanto 
brilho descmponllou as funcções de Minist-ro 
da Marinha. 

O pro,jecto é relativo aos lentes substitu
tos da· escola, mandando que, em caso de im
podimentL> dos cathodra:ticos, aqnelles os 
substituam; porquanto o regulamento ~ci:ur1l 
determina quo se,ja.m os prufesso1'es de ca
deira snbstituHos pelo substituto mais an-
tigo. . 

Sendo de incontrstavol vantagmü para o 
pl'O})rio onHino <t substituiçfto do cu. t.lledra
tico pelo substituto da, cadeira., o p1·o.jecto 
do orador cstabolcco <t rcvü;üo anmwl, d 
modo qno se possa acompanhar pa?'i-passu 
os t1·abalhos dn.s t·cspecti v as turmas, contra.
I'iamento tL disposiçã.o actual que ordena a 
revisão de dous em dous ao nos. 

Com isto, acr edita, desappareccr·ão ano
mali<ts existentes no ultimo regulamento, c 
desta fórina p1•estard. um l'Cal serviço ao on. 
sino. 

Espern da honl'a.d•t Commissão o Hen pa
recot· o compromctte-se o orador, por ócca
::lião da discussão, a oH'urocer os esclarecimen
tos que forem necessal'ios par<t a perfeita 
clucida,ção d<\, m.ateria. (Muita bern1 muito 
bem.) 

Fica sobre a mesa até ulterior deliberaç~ão, 
o segnintc 

I'ROJECTO 

O Congresso Nat:ional decl'eta: 
Art. l. o Dado o caso de licença concedida 

:\ nm lontJ catl1erll'atico da Escola. Nava.l, 
SCJ'i a c ;deiJ•a regida pelo lente substituto a 
quem c,.mpe~it· na oecasifio o exm·eicio das 
ftt \C~~ues uo t·epctidor des.~:t cadeira. 

§ 1. 0 A mesma disposiç·ào se applicará. aos 
casos em q 110 o len f.o cathedl·tltíco se achar 
.impcdiuo por esttn· com as,c:cnto no Congresso 
Nacional, em commissão do Gove<no, ou por 
qualqucl' ouko mo~ivo de cat·actcr trans
itorio. 

Art. 2. 0 Q11inzo dias antes do, aherLura. 
Lh\s iwlas . a co :lgl'l:ga.ção desso, e,.;cuht pt•o
ccdeeá. ;j, dc3ignaçü.o dos snb~titutqs de cada 
secção paea as cadei1'as respectivat:i, de modo 
que ellils se altel'nem unnualmente. 

Al't. 3.° Ficam revogadas as disposições -
em contrario. 

Sala. das sessões, 16 de agost.o de 1901.
Het·dia de Sá. 

O Sr. I-<'rederico Borges -
Impressionado pelo esta.do de verdadeira. 
:wgustia. em que se deba.tem as classes 
laboriosas c productol'as do paiz,preoccupado 
com e~sa situação verdadeiramente angus
tioS[L em que nos achamos o enxergando . 
nelttt tt causa de nossos males, antes nella 
do qne nos 1)erigos que possam corre1• 
tts instituições pela critica mais ou menos 
vcllemente, mais ou menos rigorosa, 
dttquellcs que se coni-ltituem os censores 
dtt siLuação, ven~o qua.si a debaterem-se 
em vão os o;o;l'orços de sirweros patriotas, 
tl0s estadistas e, em geral, dos homons pu
blicos do meu paiz, tenho l'cflcctido profun
rlamcnte sobrn as cau~as tlc::;~a situação e 
p!'ucurado de alguma. fôl'llltl descobrir re.,;, 
medlo que vonll<t dobollar ou minorai· esta 
cl'ise medonha, que nos u.s::>oberba o que 
outr~t não é sinão resultado das tlifficuldades 
oconomicas quo assolam este paiz. 

Incontes ,;welmcnto é hoje a grande pre
occupac,~U.o dos povos mús adeantados-o pro
blcmtl intlustrial c o problema economico, e 
es.~a; preoccnpação é tão grande, tão elevada, 
que nós podemos equiparai-a. á da defesa 
nacional. 

Quizet•[t que os nossos homens publicos, 
tte1uolles quo teom a reSIJOn.·mbilidatlo do 
Govot·no da Rcl)tl blica., uquolles quo concol·
rom par1~ auxilbl-o c ap_oi~l,-o ~tt tribuna do 
Congresso, tomassem :.L mrc~~trvt~ de um es
tudo ~ol'io, profundo, modha(lo, sobro esta 
grave questão, 
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ANNAES DA CAMARA .., 

Todos esses processos que teem sido lcm- Ora, por ahi se vê que a omig .. •ação do 
brados· e discut.idos pelos gea.ndes e nota- ouro para a Europa é reduzida, em relação . 
v-eis economistas, cujas doutrinas toem sido a e.~ses saldos verificados, pela comparação 
implantadas neste pa.iz, })arece que sere- feita entre a nos;:;a oxpodaçâ,o o impor• 
ssentern de um grave defeito-em relação tí. tação. 
sua applica,ção.- Provam bem em relação E' evidente, pois, que, si esses saldos dos· 
ás theoria3 ; mas na pratica falham em· apparecem, si esses saldos se escoam, é isso 
relação ao nosso paiz. um efl"oito exclusivamente da especulação. 

Se. Presidente, ha poucos dias o Dial"io Para e;;te ponto é que chamo a attençi'í.o 
Official publicou uma estatistica commercial, daquelles que se entregam <t es~udos de 
que foi em seguida tl'anscripta. pelo Jm·nal outL•a Ol'dern, daquelles que toem a. respon-

-do Conzme1·cio, pela qual se verifica que no sabilidado do Governo do paiz. 
ultimo semestre do am1o cor1•entc nós apu- E, Sr. Presidente, j{t diversos esceiptores, 
ravamos, comparada a nossa. exportação pulilicistas incansaveis na defes~~ desse pro
com a importação, um saldo superio1· a blema e preoccupados seriamente com .a sim 
660.000:000$, s:Lldo este, do qual, deduzida solução, se externaram em termos mais ou 
toda a nossa despeza internacionn.l e o pag<t· menos identícos aos quo ora extm·no nesta 

·menta d~ juros da nossa di vida.,ainda resulta tribuna. 
um saldo a f<rror d:1 nossa exportação da: Assim; ha dias, no O Paiz, o illustrado Sr. 
quantia de 284.000:000$. São dados officiaes Dr. M<tnoel Victo1·ino, referindo-se aos ban
publicados no Dim·io Officíal e transcriptos cos, OXJH'imia-so por esta fórma, (Lê). 
no Jm·nal do Comme1·cio de l deste mez e Sr. Pr•esidente, abordando ao mesmo as
que -eu péÇo permissão para publicn.r entre sumpto com a clarividencia de um verda
as breves considerações que estou fazendo deiro estadista, em uma conferencia., ha. 
afim de que possam ;v1uelles que se occupa- poucos dias feita nesta cidade, o distincto 
rem deste assumpto verificar a enormidade Sr. Dr. Assis Brazil exprimia-se mais ou 
dos nossos recursos, completamente inuti- menos, nestes termos, referindo-se a ésse 
Jizados, no emta.nto, pela especulaç1ão. inimigo commum, a que allude o Dr. Ma-

Observa-se, por essa estatística commer- noel Victorino, no artigo que acabo de 
cia1, que nos fornece os mais irrecusaveis ler. (Lê.) 
dados, a existencia desse saldo avuHadissi· Ahi está Sr. Presidente, apontado o grande 
mo e, em vista disso, eu pergunto, como se inimigo; ahi está descoberto o mal, que ê 
1•óde explicar que vivamos sob a pJ.'essão preciso remover é.t custa de muita energia, 
de um cambio ele lO 3/4? O que demonstra á custa de muito esforço, de grande trabalho 
isso? e de muito patriotismo. · · 
· Evidentemente quo somos victimas da Mas, si mo perguntarem: como livrar-se o 
mais desenfreaJ:la especulaçfio e da nossa Brazil desta luta, des·ta terrivel especulação 
imprevidencia, · da nossa incuria, da nossa dos monopolizadores, como os aponta o il-
indifferen(:a. · lustl'ado Sr. Dr. Assis Brazil? 

O Bra.zil tem· necessid:1de de occu pa1•-sc Ha uma solução para a qual desejo chamm• 
seriamente do problema. economico, tn.nto a attenç:ão da Cama.ra, bem como a do Go
ou mais q ne da propda defesa. nac!onal. Eu vel'no do meu pn.iz. 
não digo uma novidade em relação ao'mou Parece-me que ess~t solução est(t clat'a
paiz, quando paizes da. Europa so occupam mente definida em un1 tra.bltlho cuja expo
soriamente desses altos inieresses quo im- sição foi apresentada ao Cong·r·esso Federal o 
portam no sou desenvolvimento c no seu pro- submettido á. consideração da homt·.da Com
grosso. misl:!ão do Orçamento, ha basta.nto tempo, 

Ainda. para corroborar a minha demon~- sem que até agora sobre elle ~~c tenha 
tmçilo relativamente a este facto extr:wr- pronunciado a mesma Commil:lsão. 
dinario, para. o qual nào :-;o encontra outra E',Sr. Prnsidcntc, incontestavcl.raente urna. 
expli~a.l,~;\o sinão a acçiio pcrrp.anente e r.on- Jef\.)f1a investir' o paiz, tlos moius e l'ccur
stante da mais desenrrea.d<~ espoculaçã.o de sos indispensavcis para fazer faca a ossa. 
que somos victimas, encontro a. nota do especuia.çã,o e não vejo outro sinã . .:> aquelto 
mez ultimo c:xtrn.hida dos bn.ncos rolaiii va- quo é ttssignalado o apontado pelo autor 
mente aos diverBo;-; cheques passados para desta oxposiç~:lo sobre a situa~~ão cambhtl 
n Europa os qnaes impor1irtm n;t 1;otalirltttlc do Hrazil, o ox-Depu1a.do federal o Sr. For· 
do 1.287: l21i$2úli, distl'ihuii.los pelos sogui111.os nn.ndo Si mas, quando aconsoltm a.hc1•tamente 
1utllen.~ o pela. :o::o;;nll'tc l'út•ma.: ao Guvrwnl) o aus logislador{;f: d·:• seu paiz 

Pelo Halleu .·~IV.11!J'~i9, 4.1.l7dl'2-I$1D7.; l~O!CJ 

1 

a ncct!?sidndo do osbthnlccet•-s · t• uonopolio 
FJ':tnc .. •z. 2!1 :·)U4:\\.)(,(,; pelo lt•}pubiJC<L, tlo ea.lo. . 
10~:27\J$068; polo London, pelo H.ivor Pll~to,· O Sn.. lR.INim MACHADo -Nm:.tc J_)onto, do 
llOio Nacional o lJO!o Ht'itislt o J'r,.i:\to. pleno n.ccoJ•tlo. 
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0 SR. FREDERICO BORGES - E, Sr. Presi
dente, não ê isto uma novidade. A Italia faz 
alli o monopolio do alcool; a França faz o 
monopolio do fumo o do phosphoro e a Hol
Ianda faz o monopolio do commm•cio do 
cate, levando . a tal ponto este monopolio 
que prohibe expressamente a exportação do 
caie das suas colonias em navbs de outras 
nacionalidades, a nãõ ser a ltoUandeza. 

Eis ahi, Sr. Peesidontc, a defeaa em favor 
da nossa producção, em favor das classes la
boriosas, em não consentir, em não deixar 
que o ospeculador tenha a corda lançada. {LO 

pescoço do productor, impondõ-lhe o preço 
de . sua producção. 

E, S1•. Presidente, quaes as difficuldades 
que se possam antolhar a essa resoluçã() pa
triotica por parte do Governo ? 

Não vejo nenhuma ; ao contrario, ê a unica 
solução possível para evitar qu'l os grandes 
saldos resultantes da nossa exportação con
tinuem · a se escoat• em beneficio do e;o:;
trangeiro. · 

Argumento, como _a. Camara acabou de 
ouvir, com os da.dos officiaes publicados ha 
upouos dias pelo Dim·io Offict'al e transcrip ~os 
fo J(!_ 1·nal do Cmnmm·cio ; demonstram que, 
eito '0 todo o se:·viço de noss ~ divida externa, 
pago todo o serviço de despezá. internacional, 
ainda tem um saldo de 284.000:000.$00Q. 

Entretanto, oste saldo todo é em proveito 
do estrangeiro e absorvido em difl'erença.s de 
cambio. 

Ahi está porque, preocllupando-me com 
este problema que para mim é magno, acho 
11ue esta. é a gP<~ndo questão qnc am~cta este 
pa.iz, pois não são- os temores c os receios 
contra as instituições o.que está all'octando 
granucrnente as classes labol'iosas, (lesde o 
mais elevado cidadão ao ultimo delles, é esse 
estado do miseria, ü a serie (le difiiculdades 
com que :;oJo~ '1utam, principalmel)te aquel
les que trabalham. 

E' isto, Sr. Presidente, que se n.ntolha de
ante do nosso futuro o que no~ faz pensar 
muito sobre os dias, cgw noa estão resBr
va.rlod, do maim~es difflculdades. 

Estive;se·m perfeitamente garantidas as 
classes laboríos<.L:l, ti vesscm a segurança do 
sou tralJallw, ·6i vo~sem a certeza da remune
r<.bçã.o dcs::~e trabalho e o paiz esta.ria, feliz, o 
peogrpsso seria' geral. 

Po1·tanto, Sr. Presidente, querendo de.;;
periia-r i.L attonção .. daqucllog quo toem a n.lttt 
respons<tbiU<ladc da. dircc<}ão d.o p:tiz, dese
jando mo.'lmo quo <L C;unu.ra. <los Do pu tttdos 
se occupo sor1amento deste peoblom:t, clljn. 
solução 1;t•ar(~ necessa.riamonto o final do 
Lod.os os nú.t.l as quo nos allligom·, ou vott ttpre· 
sentar um requerimento á Cmn<tt'<t dos Depu
t:tdo3 ... 

Camnrn V, 1V 

0 SR. NELSON DE VASCONCELT,OS-Seria O 
maior serviço peestado á patria.. 

0 SR. FREDERICO BORGES- ... para que a 
Commissão de O!'çamento emitta o seu pare
cer, exponha a sua opinião, la.nçada nesta 
exposição feita pelo ex-Deputa.do federal, o 
Sr. Feenando Símas. e o Congresso Fed~ral 
faça uni projccto afini de llabili tar o Governo 
a tomar peovidencia., uma medida seria e 
eific.az com relação a. esta situação. 

0 SR. NELSON DE VASCONCELLOS - E' la
menta.vel que o Governo nãu ·Givesse apee
sentado uma solução, elle que estü. enfren
tando com as dilficuldades. 

0 SR. FREDERICO BoRGES-Esta exposição,- _ 
a que me refit•o, occupa-se da sii;nação cam
bial e é fetta com _todo o cuidado por nosso 
ex-collega. 

0 SR. NELSON . DE VASCONCELLOS- g de 
valor. 

0 SR. FREDERICO BoRGES-·Elle não é um 
the~rista, um simples doutrinaria e o tra
balho feito é filhÇ> da observação e da exp3-
riencia. 

Por~anto, desejando concorrer de alguma 
fórma para. despertar a. attenção da Cama.ra. 
e em geral do Congresso Nacional, envio á 
Mesa o meu r.Jq uerit~1ento. 

Vem á M~sa, é lido, apoiêtdo e sem debate 
encerrado, ficando adiada. a votação, o se
guinte 

REQUElUMI~NTO 

Requeiro que se faça publical' no Dicwio 
do Conq1·esso a exposiçã.o sobre a situação 
cambial do Bm.zil, do ex-Dopui;<ldo Fedora1, 
Sr. l<ornando Simas, pat•tt estudo da 'Ca.mar11., 
e yara que sobre esta mômonliosa c1uesti'í.u 
emitta. a Commissão de Orçamento se~t p · .• 
recer. 
, Sala das Sessões, lô do agosto do 1901 .
Fredm·ico BoJ'gds. 

O Sr. lrineu 1.\'lachado- Sr. 
Presid.ente, cedi ante-hontem a pa,lavra ao 
meu illust.re amigo Deputado pelo Rio Oran
do do Sul, o Sr. Alfredo Vat'ella.. e, aind~~ 
hoje, ,julguei por conshleração do ami:r.ade 
dever cede l-a aoil meus n.migos Srs. Hercd.ia 
de Sá e Freclerico Borges. 

Como os assumptos do que von tra.tar si'í.o 
de na.turcza urgonto, não po.~:-:>o deixar de 
apt•esental' os projcctos qno mo t1•azem á tl•i
buna, mas como devo jusliilica.L-os o como as 
considerações corn que os apoio são, de cel'to 
modo, oxton.,a.K, peç:o <t V. Ex. :.1. llncza de 
dcix;d.:.mc com tL pa.lavra. pa.ra a lH'imoira 
hora do expadiento d<t I)CSsào seguinte, limi-
tando-me, hoje, a. lel-os. (Lê.) · 

3\i 
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. 282 ANN~ES DA C.À.MA.RA. _ · 

Rogo· a V. Ex., ou que me garanta a pa
lavra para amanhã, ou quo me dê preferen-, 
cia no caso de se inscrevermu conunigo ou
tros collegas. 

0 SR. PRESIDENTE- Não posso garan-
. til• a palavra a V .. Ex., si outros Srs. 
Deputados se inscreverem antes de V. Ex. Si 
o nob1'e Depuhdo cedeu a ]Jalana hontem e 
bojo, foi porque quiz. 

0 SR: lRINEU MACIIA.TlO- V. Ex. compre
bonde que si a Mesa nã.o me garanti r a p;t
lavra ficarei á mereê dos quo podir·om o ob
tiverem da Mesa preferencia em determi
nado momento, por issso quo ora a Mesa ga· 
rante a palavra no expediente de um;:~ sessão 
para outra, ora não a gri.rante. Eu appello 
para os sentimentos de justiça do V. Ex. 

· e si isto não está no Regimento, para os sen
timentos de equidade. 

0 SR. PRESIDENT}J-A MeS<.l. declarou for
malmente que as inscripçõós 1)ara o expe

" diente se farão no di_<.t. 
0 SR. IRINEU MACHADO- Ainda do Dim·io 

Official de hoje consta que o Sr. Deputado 
Frederico Borges pediu hontem que se lhe 
garantisse a palavra para hoje e obteve a 
seguinte resposta: «o nobre Deputado será 
attendido.» .. . 

O SR. PRESIDENTE-.0 que posso declarar a 
. V. Ex. é que a Mesa tomou a deliberação, 
c a fez publica, de que somente as · inscri
pções ·seriam attendidas quando fe~ta~ no 
dia, ficando annulladas as quo houverem 
sido feitas de vespera. Portanto, si não ,pre
valecem as insct1ipções feitas <tnteriormente, 
muito menos deve pt·ovalocet' o })Cuido da 
palav1•a. 

0 SR. IRINlm MACIIADO-Nesto caso inSCl'O
ver-me-hoi amanhi1, e confio nos Rentimentos 
de justiça de V. l~x. 

Fica.m sobre a mo3a até ull;m•ior clolil>ot':t
ç:ão os segtlintcs 

PRO.JEC'l'OS 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica sem effeito a autorjza

ção con~edida, nos termos (lo a,rt. 2° n. IV 
da lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900, 
ao Poder Executivo para arren(lar ou alie
nar do modo que julgtu' mais conveniente a 
Estracla de Ferro Central do Bl'azil ; revo
gadas as disposições em contrm•io. 

Sala llas sossõos, 16 de agosto de 1901.
}l·incm Machado.- Nelson rlu Yasconcellos.
Hen 1·iquc Lagden.. 

Consiuorando que são funcciomu•ios publi
cas os· funccionarios da Efltrada llo Fm·ro 

Central do Brazil. tanto assim que o proprio. 
Governo jt1 lhes reconhece o direito ao mon
tepio, e nem se co.ncebe que possa ter di
reito ao montepio sinão quem tiver a quali
dade de funccionario publico ou servidor do 
l~stado; -

Considerando que para os fnnccionarios 
admittidos ao sm·viço dessa estrada até 1 de 
janeiro de 1808 j<1 está garantido por lei o 
direito, não só ao montepio mt~s ta,mhom <i 
aposenta!loria ; 

Con.1iderando que é. de necessidade pu
blica c ;tende e aos funccionn.rio.3 da mesma 
estrada admit tidos ao serviço depois. de .l . 
de janeiro de 1898 (quel' por nomeação, 
readmissão Otl reintegração, os direitos de 
aposentadoria. e moatepio de que já gozam 
o;:; fLtncciomtriJs admittiJos ao serviço antes 
da mencionada dattt; 

Comiderando que a ob-:;ervancia do~ prin
cípios de direito constitucional é incompatí
vel com a permanencia dessa situação de 
desigmtldade, contraria á natureza e indole 
do regimen republicano: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . ci São extensivos aos funccionarios 

da Estrnda do Ferro Central do Brazil admit· 
tidós ao serviço de· 1 de jn.neiro de 1898 em 
deante .os direitos á. aposentadorüt e ao mon
tepio . 

Art. 2. 0 A conc~ssão da aposentadoria e 
do montepio será. feita nos casos e segundo 
as condições estabelecidas na legislação em 
vigol'. 

Art. 3. o Revogam-se as !.li~posições em 
contmrio. 

S. R. - Sala das sessões, 15 de agosto do 
1901.- Il'inett Machado.-:- Nelson de Vas· 
concellos Almeida.-.- Hen1·it)ttC Lagden. 

o 8r. Nelson deVtlscoricellos 
diz que- foram unanimcs todos os oradores, 
que se occuparam da, fixação da força naval 
em admittir• que era preciso ot•gauizar a 
marin~1a e em fazer para. este fim indi-
cações. ..-

Não tomou parte no debate pa.ra não alon
gai-o, e por i:sso vem agor<t olferec~r alguns 
projectos que lhe parecem necessarws. 

O Sr. Ministro da Marinha, no sou rela
tol'io, reconhece que -os edl!icios destinados
ás companhias de apre~dizes mttrinheiros 
não estão em boas condiçoes. Neste sentido, o 
orador vem apresentar um projecto sobre a 
escola de Santa Catharina, para que seja alli 
creada uma <'Jscola modelo. 

O outro projecto versa sobre os comman
dantes destas escolas. Por um acto do Poder 
Executivo, foram cassadas as vantagens que 
estes tinham quando accumulavam os.Iogares 
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de capitães dos portos. O projecto dá vigor á 
antiga lei, concedendo uma gratifiea.ção aos 
commandantes que não possam accumular os 
dous logares. 

O terceiro projecto que apresenta é com
plementar da reorganização do estado maior 
da marinha. 

O Congresso já votou a reforma da Con
tadoria da. Guerra e trata agora da reorga
nização da Contadoria da. Marinha. · -

O seu pt•ojecto equipara o pes3oal do3 
gabinetes do l\.finistro e chefe do Estado
Maior- d11. Marinha e do Exercito. 

Conclue, dizendo-qu3 rese.1·va-se para justi
ficar estés seus projectos em occasião oppor
tuna. (Mttito bem ; m,uitd bem.) 

Ficam sobre a mesa até ulterior delibe
ração os seguintes 

PROJECTOS 

O_ Congresso Nacional dec1•eta : 
Art. l. 0 Os commandantes das Escolas ele 

Aprendizes Marinheiros, quando não exer
cerem os cargos de capitães de portos, per
cebem a gratificação da tabella n. 7 estabe
lecida pelo decreto n. 389, de 13 de junho 
de 189l.· . · 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 
- Sala das sessões, lô de agosto uc 1901.
Nelson de Vasconcellos.- Il'ineu .Macl1ado. 

· .r 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o Podor Executivo au

torizado a adquirir na cn.pital do Estado de 
do Santa Ca.tharinn. ou em local a ella pt·o
ximo um predio com a necossaT'la capacidade 
dn.ra Escola elo Aprendizes Marinheiros, ou 
um terreno apropriado <t construcção de um 
cdificio com o mos mo destino, . f;! zen do as 
necossal'ias operações do credito o revogadas 
as disposições em contrario. · 

Sala das sessões, 16 de agosto ele l90l.
Nelson de Vascon~eUos .-!J·ineu Machado. 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decrêta : 
Art. 1.° Fiéa extensivo 'ao Ministerio da 

Ma!.'inha o decreto n .' 232, de 7 de dezembr.o 
de Ü394. na parte que organiza os estados
maiores do Ministro da Guerra e do ajudante 
general do· exercito c na que dá direito ás 
gratificações alli marcaG.as e designa.das para 
identicos cargos. . . 

§ 1.0 O pessoal do estado-maior do Minis
tro da Marinha constará de : 1 secretario, 
official superior da armada ; I ajudante de 
ordens, o1fieial subalterno, · 

§ 2.0 Além do estado-maior, o Ministro àa 
-l'viarlnhe1 terá um officiu.l de gabinete, que, 
si fôr civil, será tira·lo dentre os emprega· 
dos do mesmo ministerio. 

§ 3.0 O pes :oal do estado-maior do chefe 
do E::;tado-Maior General constará de l se· · 
ceetario, official superior da armada e l aju
dante de ordens, officia.ll:lubalterno. 

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

Sala das sessões, 16 de agosto de 1901-
Nelson de Vasconcellos e Almeida.-Irineu 
Machado. 

O Sr. Presidente- Achando-se 
sobre a; me.sa alguns telegrammas, vou man
,dar proceder á leitura dos rne5mos. 

O Sr. Carlos de N'ovaes (to Se~ 
cretm·io) procede á leitura dos seguintes tele- • 
grammas: · · 

Recife,' 13 de agosto de 1901 -Presidente 
Camara. Rio-Conselho Municipal, em face 
noticia arrendamento es tradas de S. Fran
cisco e Sul Pernambuco pela G1·eat Western, 
representa medida prejudicial elevadas ta
rifas G1·eat VVestern. Contra.cto aggrava si
tuação lavoura. Confiamos patriotismo.
Epaminondas Santos, pl'esidente.- João Pe
?'eira Costa, secretario.-Manoel Tenorio Me
deiJ·os.-Manoel Antonio de Sowm.- Caetano 
Pestàna Costa.-F1·ancisco Antonio Amtt1'al.
Inteirada. 

Bomjardim, 1:1 de agosto de 1901 - Presi
dente Camara Deputados. Rio- Conselho 
Municipal Bomjn.rdim p1•otestt~ contra arren
damento estra,das de fm•ro S. Fra.ncisco e. 
Sul Pernamlmco; confia tomareis provi
dencias. -Pn. ··~mano Si/.vei?·a, presidonto.
Inteirada. 

Bezet•roi.!, .13 de agosto d.o 1901. - Presi· 
dente Cam<~ra Deputados. Rio-Cons~lho Mu~ 
nicipal, tendo noticia urrenda.mento estradas 
ele forl'o S. Francisco o Sul Pernambuco 
pela Greal \Veste1·n, vem nome município·· 
protcdtn.r perante essa. digmt corporação con
tra semelhante uttenta.do, altamente preju
dicial interesses la.voura.-Francisco Tibttrcio 
P. de Mello e Silva, presidente.- .llfa1·iano 
Tavares. --Joaquim de Ba1·ros e Silva. - C a· 
Uxto llfaia. - F01·ttmato Roberto·· Guimat·,ies. 
-Inteirada. 

Recife, 15 de n.gosto do 1901.- Presidente 
Camara Deputados. Rio- Conselho Munici:
pttl Ipbjucn., Holidario com briosos onergi'cos 
protestos repre.;ontação pernambucana con
tra. arrendamento estradas de ferro que, 
calcando fortemente sobt·e fortuna publica, 
vem com elevação tarifas a.nniquilar vez · 
lil.voura, appella confiado pat\'iotismo Ca· 



Câmara dos Deputados -Im presso em 20/05/2015 16:40 - Página 28 de 29 

•·284 ANNAES DA CAMARA 

mara não consentirá desesperem homens Coutinho, servindo de . 2° secretario.- ae·.;. 
trabalho, esquecendo Iei.-Felippe N c1·y de neroso Ponce, servindo !le 3" secretario.~ 
Salles, presidente.-Inteiradn.. Antonio Azeredo, servindo de<!" secretario. · 

Va.e a imprimir o seguinte 
PROJECTO 

PROJECTO 
N. 371-1900 

N. 151-1901 
Que reorganisa o quadro do Corpo de Saude 

Emendas do Sdado a~ p1·ojecto n. 37 I, de dx, Armada 
1900, que ?"eo?·.r;aniza o quadro do corpo de 
sattde da annada. · 

A Commissão de Marinha e Guerra, tendo 
examinado as emendas do Senado á propo
sição da. Ca.mara, raorganizando o quadro do 
corpo de saude da armada, é de parecer que 
sejam as meslllas adoptadas. 

Sal(). da.s Commissões, lô de tJ,gosto de 1901. 
-Al,ves Bw·bosa. -Cw·los Ccwalcanti.::;_Soto·es 
elos Santos. -Albuquerque Se~·cjo. 

(Vide projecLo n. 37 E, de 1900) 

o Congt'OSS:) Nacional decreta : 
Art. 1. 0 O quadro do Corpo de Saude d:t 

Armada ficarâ assim constituído : 
l inspector do sa.ude naval, contra-almi:-
. rante. 

2 cirurgiões, capitães de mar ·e guerra. 
6 cirurgiões, cn.pitães de fragata.. 

15 cirurgiões, capitães-tenentes. 
20 cirurgiões, 1 os tonenj;es. 

Emendas do Senado ao p .. ·ojecto n. S7 I, de 20 cirurgiões, 2°5 tenentes. . 
1900, que 1·eorgrmisa o quadro do Corpo de l chafo do pha.rmacia, capitão de feaga~a. 
Saucle da Armada 2 pharma.ceuticos, capitães-tenentes. · · 

3 pharmaceuticos, l 0 ' tenente~. . 
Ao art. 1 o substitua·se pelo seguinte: 1 3 pharmaceuticos, 2os tenentes. 

· « A1•t. 1. o o quadro do Corpo de Saude da 
Armad>t tlcará assim constituido: 

1 inspector de ~:aude naval, contra-almi-
rante; · _ 

2 cirurgiões, capitães de mar e guerra. ; 
6 cil'urgiões-, capitães de fragata ; 

18 cirurgiêes, capitães-tenentes ; 
20 cirurgiões, 1 os lenGintes; 
20 cirurgiões, 2Qs tenentes ; 
1 chefe de pliarmacia, capitão de fL'agata ; 
? pharmaceut!cos, capitães-tenentes ; 
3 pharmnceuticos, 1°~ tenentes ; 
B phnrmacenticos, 2°8 teuentrs; 
3 pharmaeeuticos, gnardas·marinha. 
§ 1. 0 O posto de conti'U almir·ante. inspe-

. ctor de saude nnvnl, como posto de accessõ 
que é, será sempre preenchido por cirur
gião de 1(\ classe, capitão de mar e guerra, do 
conformidade com o art. 85 da. Constituição 
e com as leis e regulamentos vige11tes. 

§ 2.° Fica extincto o quadro extt·allume
rario, trnnsfe1·idos os officiaes niedicos nelle 
existentes para o quadro ordi.nario, de que 

: trata este a.rttgo >>. 
Accrescente.se : 

- « Art. Os medicos que tenham perten
cido ao Corpo de Saude da Armada, medinnte 
concurw, poderão reverter ao-mesmo corpo 
independente de novas provas.» 

Senado Ferlel'al, 12do ag(.sto de 1901.
lrlanoet de Queiroz .Mattoso Ribei?·o, vice pl'e
sidente.- AWerto José Gonçalves, 2° secre
tario, servindo de }0 ,- Henrique da Silva 

3 phaemaceuticos, guard:;~.s-marinha. 
Art .. 2. o A idade parn a reformn compul~ 

soria do contra-almil'ante inspector geral de 
saude da armada e elo capitão d.c fmgata 
chefo de phal'mn.cia, ser(L de 66 annos para 
aquolle c de 64 para este. 

Art. ·3. 0 O tem:PQ,. em que os officiaes su
periores do Curpo de s:1.ude da Armada SOl'· 
virem nos logat·es do chefes de clinica_ do 
hoSl)itttl e dos: arscnaos de marinha, deve 
ser computado par<.~ torlos os effeitos, como 
si esses facrilta.t.ivos oxercossom os log:1l'CS 
de chefes de sanlle. d.e forças navaes. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições ern 
contrario. 

Sala das Commissões, :31 de agosto de l90L 
-A,.a~jo Góes.- Lcmdttlpl~o de Mago.Jh(Ees.
Cunhc~ .Madins. 

O Sr. Presidente- Tendo dado 
a hora, designo para a.manhã, a. seguinte 
ordem do dia : 

Votação da. emenda do Senad.o ao projecto 
n. 15 B, deste anno, qna fixa a força nn.val 
para o oxercicio de 190~ (discr1ssão uni.ca) ; 
. Votaç~fi.o do pro,jccto n. 42 B, de 1901, que 
fixa as i'orçu.s do tcl'l·a pa.l'a o oxorcicio do 
1902 ( 3a. discnKsão ) ; . 

Di:;cusslto unlca do pl'ojocto n. 104 A, í.le 
l90l, <'Olll o pn.1·ece1· sob1·c as emendas 
o!fo;·ecidas na :ir. rliscu:-Ssão ao projecto n. 
104, deste a.nno cp.te autorir.rt o Governo a 
abrir ao Ministerio das Relaç~õos Extedores 
o cJ•edito d;~ cpmntia. necessttría., a,ti.\ 
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150:000$, Clll OUl'O, ]Hl'a OCCOI'l'Ol' <tS despe
zas com <.t l'Cpresentação hrazileira na se
gunda conferencia internacional, que se 
reunir <i. · no Mexico ; · 

3'-" discussão do projecto n. 57, de 1901, 
autórizando o Poder · Executivo a abrir ao 
Ministerio da l"azendU.. o credito extraordi
na.rio de 104:542$583, para occorrer ao pa.g:•.
ment~) das gt>atilicações devid~ aos empre
gados de diversas alfândegas d<l, Republica 
incumbidos do serviço de est<üistica o revi .. 
são de despachos em 1897 e 1898; 

sa discussão do projecto n. 58, de 190 l' auto
rizando o poder Executivo a abrir ao Minis
teria da· Fazenda o credito extraordinario de 
8:000$ para pagamen-to do aluguel da casa 
onde funccionou, de setembro a dezembro de 
1899, aDelegacía Fiscal no Estado do Rio 
Grande do Sul e o supplementar de 20:000$ 
<i. verba !)a-Caixa de Amortização-da lei 
n. 746, de 29 de dezembro (le 1900, art. 28-
Assignatura de notas; · 

2'-" discussão do pr•ojecto n. 81, de ·190 I, res
tabelecendo para tÕllos os em~itos o decreto 
legislativo n. 657, de 25 do novembro do 
1899. . 

2a discussão do projecto n. 116, de l 90 l , 
autoriza.ndo o Gove1·no a abrir, por conta 
do Ministerio da Jnstiç:t e Negocios Interiores, 
o credir.o de 53:580$940 para pagamen·Go de 
diversas obras e melhoramentos no edificio 
do Lyceu de Artes e Oflicios, hojo proprio na-
cional. · 

~o.discussão<.loprojecton. 121. de 1901, 
autt~rizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio dtt .Tustí(;~a. o Nogocios Intel'iores 
o credito de 100:000$, supplomentar ao n. 14 
tlo ar li. 2° dll. lei n. 7 46, de 20 de dezembro 
de 1900; 

3a. discussão do projecto n. 77, de 1901, re
l;ttivo ~t emenda. offerecíd:.t M 2"' tliscussão 
do project.o n. 217, de 1900, au~o:·izando o 
Poder Executivo a ttbrir ao Ministorio da 
Guer1•a o credito especittl de 8:415$600, para 
pagamento dos vencimentos do tenente-co
ronel Innocencio Serzedello Corrêa, revertido 
ao serviço do exercito e de lento da Escola 
Militar, por acto legislativo; 

3a discussão do projecto 11.;> 6i, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nisterio da -Guerra o credito oxtraordinario 
de 4: 806:!;630, para. cumpr•il• a sen1,onça. do 
Snpremó Tribunal FBdcral, que mandou pn.~ 
ga1• a.o ma,jor Democri.to Pereira da Silva os 
vencimentos que deixou de i:·eceber como 
lente, em disponibllirl.ado, da .Escola Militar 
do" Estado do Rio Gt•ande do Sul ; 

Discussão uniCadopl·ojecton. 102, elo 1901, 
atitor1zando o Governo a conceder um a.nno 
elo licença, com tmlos · oa vencimonto~, ao 
D1·. M~moello~é de Queir~:& F?l'l~eh:a, p.Í'epa-. 

rador de plrysica da Escola Polytechnictt; 
para 'trai;ar de sua saude ; 

Diseussão unica do parecer n. 22,de 19.01, 
julgando que não devem ser a.cceitas as 
emendas offerecidas na 2o. discilssão do pro
jecto n. 232 A, de 1900, que autoriza o Poder 
Executivo a. transformar as 1 a., 2a. e 3"' turmas 
da Suh-Dlrectoria. dos Correio; em 1'-", 2o.. e 
311. secções da Directoria Geral, passando os 
chefes de turma;:; a chefes do socçílo, dé.sde 
que preencham as disposições regulamen· 
tares, e dando outras providencias ; 

Discussão unica do projecto n .18 A.,de 1901, 
relativo á emenda sui.Js~itutiva,do Senado. á 
proposição n. 18, do corl'ent':l a.nno, da Ca~ 
mara das Deputados,...- que autoriza o Poder 
Executivo a abril· ao' Ministerio da Marinha 
o credito neceasario para pagamento do pre
mio que compete ao prof'esslH' substituto da 
Escola Naval, cu.pitão-tenente Dr. Narciso 
do Prado Carvalho, pela obra-Lições de 
Balistica; 

Discussão unicado pro,j~cto n.130, de 1901, 
relativa á emenda do Senado ao projecto 
n. 193, de 1899, qno autoriza o Poder Ex
ecutivo a reintegear no serviço activo da. 
armada, no posto efl'ecti v o do capitão do 
fragata, e classificação no quadro especial do 
corpo docente, o capitão do fragata gra~ 
duado Franeisco Augusto de Paiva Bueno 
Brandão; 

2o. discussão do pro,jecto n. 04, de 1901, é.tu
torizaudo o Poder Executivo a contar ao 
2° escripturario do Thczouro Federal Cyriaco 
Antonio dos Santos, como tempo du serviço, 
o decorrido de lO de fevereiro de 1879 a 26 
de fevereiro de 1883, llo 15 de novembro do 
1884 a de setembro do 1889, e de ~2 de feve
reiro de 1894 a 31 de outubro do 1895 ; . 

2a discussão do projecto n. 120, de 1901, 
autot'izando o Governo a abrir n.o Ministe
rio da Gue1•ra o credito extraordina.rio de 
8:401$800, para pagamento ao marechal José 
de Almeida Barreto, em virt.nclo de sentença 
do Supremo Tribunal Federal ; 

2a. discussão .do proje.cto n. 133, de 1901, 
autorizando o Podor Executivo a abrir ao.-
Ministerio da Justiça e N:egocios Interiores 
o credito de 6:850$, supplemerrtar á, verba 9a 
do ar-t. 2° da.lei n. 746, de 2!) de clezembro 
de 1900.; 

2a. discussiio tlo projecto n. 43 A, ele 1901, · 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao. 
,Ministerio da Justiça o Nogocios Interiores o 
credito extraol'dinario de 2:827$800, par<~ 
pagamento a D. Eugenia Torrefío Corrêa. de · 
Ara.ujo 1 viuva do juiz de direito, em dispo· 
nibilidade, ba.chttrel Lindolphó Hisbollo Cor- ·· 
rêa de ArauJo; 

2a discussão do pro,jec·co n. 88, de 1900, de· 
cla'f'a.ndo quo ao tenente-coronel g1•aduado 
re10.l~J.ll~~c~Q ~o cx~1·citg .~ntoniQ G"'ldino l'~~''r 
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vn.ssos Alves, competem as quotas de o:fficial 
superiol', desde a data do decreto que o re
formou; 

2a discusflão do projecto n. 85, de 1901, au
torizando o Porler Executivo a relevar á 
viuva e herdeiro.> do !lna.do major Benedicto 
Ribeiro Dutra a divida por elle contrahidu. 
com o cofl·e da brigada policial da Capital 
Federal, na importancia de 1:197$:324. 

P·.discussão do project 1 n. 113 A de 1901, 
autoriz<tndo o Governo a abrir o crcdi to tle 
16:060$ para. pagar ao lJacharel Umbclino 
de Souza · Mal'inho os seus ordenados, como 
juiz.de direito em disponibHidacle, decorei
dos de 22 de a J,ru· de 1894 ã 31 de dezembro 
de 1900 ; 

la di .:;cussão do projecto n. 7 4 A, de 190 I, 
concedendo g prazo de mais um anno á ma
tricula aos ox.-alumnos do curso supel'ior da 
;Escola Milit.al' do Brazíl, desligados pol' 
.motivos de reprovação em uma mesma ma
teria dui'ante dous annos consecutivos, com 
emenda ua Commissão de Marinha e Guerra; 

18 discussão do projectõ n. 11 A, de 1901, 
autorizar1do o Poder Executi-vo a abrir um 

- crMito \la quantia de 2:238$Õ45 ao Minis
terio da Fazenda, pn.ra pagamento de forra

. gens, agm~ c objcctos de expedient() forne
cidos pela Companhia das Aguas de Maceió 

· outros, po1• conta do Ministcdo da Guerra, 
durante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 
1898; 

1 a discussão do projecto n. 62 A de l 901, 
alterando a classe Ia., n. l das ta.rifas das 
tu.rifas das -Alümdegas ; • 

3" dis discussão do projocto n. 264, de 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o prazo 
concedido á. SOciedade Montepio Gero.l (le 

· l<~conomii~ dos Sorvidol'OS !lo Estado para, íd
demnizar o Thosouro Fctlcrttl da quantia do 
que lhe é devedora, até que essa instituição 

·1·eguiarize sua situação, podendo mesmo rc-
lcval-a do pagamento da . importancia em 
que ficou alcançada no anno de 1899; 

3"' discussão do projccto n. 231 A, de 1900, 
elevando a 16 o numero de engenheiros che
fes de districto, na Directoria Geral dos 
Telegraphos. no exercicio de 1901 ; · 

3:1 discussQ.o do projecto n. 103 A, de l 001, 
marcando os casos e a fórma da revisão das 
condorimações ; · · . 

· .· · Nova discussão cln. emenda ·do S1•. Héredia 
'· de Sá ao projecto n. 38 A, · de 190 l, -que 

autoriza o Governo a· confirmai', attendendo 
_ás necessarias vagas, no primeiro posto de 

. official d·o exercito, o~ alfet·cs graduados quo 
tiverem obtido a,; approvaçõed .plenas, do 
que tmta o <u·t. 95 do regulamento de 18 de 
abril de 1898 ; 

3e. discussão do projecto n. 127, de 1901, 
d ispomlà :;;obl'e a contagom da antiguidade 
·do posto do;; officiaes d9 ex.el'Cifío, t~ qne se 

referem os arts. 1 o e 2° da lei n. 350, de 9 
de dezembro de 1895; · 

3"' discussão go projecto n. 217, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Mar-inha o. credito especial de 
11:760$, para. pagamento do soldo ao ~ice
almirante ArGhur Jaceguay, revertido ao 
quadro effectivo da armada; · 

1 a. discussão do lJrojecto n. 72, de 1901, 
declarando qutl goS<trão da franquia, postal a 
correspondência c as «Revistas» dos Intitu
tos Historicos e Geographicos do :Brazil, do 
Pará, Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e . 
Santa Catharina e. dos Institutos Archeologi
cos de" Al.Lgôas e Pernambuco; 

l:. discussão do projecto u. 304, de 1893, 
autoriZ<1ndo o Governo a applica.r em fa.vor 
de D. Maria Adelaide· Ant,unes de Abreu e 
outra,-parentas consanguineas do Fr. Satur
nino de Santa Clara Antunes de Abreu, pro
fessor ·aposentado do Gymnasio Nacional,já 
fallecido, a disposição do art. 27, hypothese 
7a, do regulamento que baixou com o decreto 
n. 942 A, ·de 31 de outubro de 1890; 

Discussão unica do projecto n. 147, do . 
1901, concedendo ao Dr. Amaro Rodrigue.s 
de Albuquerque · Figueirêdo, 2° .tenente 
cirurgião contractado ·. da armada, uma 
pensão de tresentos mil réis mensaes, auto
rizll.ndo o Governo a abrir o nocessario cre
dito; 

Discussão unica do p1•ojecto n. 242, de 
1901, elevando a 100$ mensaes a pensão 
que pm·cebo D. Cybelo do Mendonça Souza 
Monteiro, viuva do tenente honorario do 
exercito ·Heleodol'O :Avelino de · Souza Mon
teh·o. 

Levanta·so a sessão ás 5 horas da tarde . . 

76a SESSÃO El\1 17 DE AGOS'i'O JJE 1901 

Pres{dencia dos Sh;. Vaz . de · Mello (Presi
dente) e Saty1·o Dias (2° Vice-Presidente) 

Ao · meio-dia pi·ocede-se ;.t ch&mada., a que 
respondem os Srs. Yaz de Mello, Carlos de 
Novaos, Angé1o Neto, Agaplto dos Santos, 
Luiz Guàlberto, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, 
José Euzebio, Christino Cl'uz, Nogueil•a 
Accioly, Sergio Saboya, Tavares de Lyra, 
'Lima Filho, Bricio Filho, Pereira de Lyra, 
Julio de Mello, Pedro Pernambuco, Epami
nondas· Gracindo, Araujo Góos, Arroxellas 
Ga,lvão, Ra.ymundo de Miranda, Joviniano ae 
Carvalho, Seabr·a, Castro Rebello, _ M;:tnoel 
Caetano, Satyro Dias, Alves B<~rbos<t, P<t· 
ranho~ ~Iontenegro, Galdi.no Loretn, Pinheiro 
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.Junior, .José Monjardim, Heredia de Sá, 
Irineu Machado, Henrique Lagden, Augusto 
de Vasconcellos, Alves de Brito, Silva Castro, 
.Julio Santos, Martins Teixeira, Oliveira Fi· 
gueiredo, Theopbilo Ottoni ,_ Francisco Veiga, 
.João Luiz, lldefonso Alvim, Penido Filho, 
Alfredo Pinto, Ca1•neiro de Rezende, Adal
berto Ferrfl.z, Leonel Filho, Ma.yrink, Carlos 
Ottoni, Manoel Fulgencio,Lindolpho Caetano, 
Eduardo Pimentel, . Olegario Maciel, Padua 
Rezende, Fernando Prestes, Dino Bueno, 
Adolpho Gordo, Eclmundo da Fonseca, C::t
jado, Teixeira Brand_ão, Manoel Alves, La
menha. Lins, Carlos Cavalcanti, Francisco 
Tolcntino, Marçn.l Esco.bar, Soares dos Santos, 
Francisco Alencastro é Velpasiano de Albu-
querque. · 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate appl'ovadn. a acta da 

sessão antecedente. 

O Sr. Carlos de Novaes (1° Se
c1·etm·io) procede á. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministel'io da Industria; ViaÇão 
e Obras Publicas, de 10 do corrente, enviando 
a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. membros do Congresso Na.cionn.l
Julgando conveniente acceita.r a proposta. 
da The National Bmsilian Harbour Company,· 
limited, pal'n. rescindir o seu contracto para 
n. construcçã.o, uso . o goso da.s obr•a.s de me
lhoramentos do po1•i;o· de Jn.ragu(t, nu E;o;tado 
das Alttgôas, ~uc so J'ofct·e o lloct·cto n. 004, 
do 18 de outubro de 1890, mediante a indom
nização do 2.ooo:ooos

1
", }lolos . mol;ivo::~ con

stttntcs d:t O+posição <o Sl'. Mini;.tro da In
dustl'ia, Vi<tção o Obms Publica:;, quo e~ta 
acompanha, tenho <L hum·tt de imbmetter o 

. a.ssumpto ao vosso exame, indicando a neces
sidade dtt vossa autorizti.ç.ã.o o do credito pre
ciso para ser effcctuada a.quella operação. 

Capital Federal, . 12 de <tgosto 1901 .• -M. 
Ferra.~ de Campos Saltes .=-A' Com missão de 
Or.:_çame~to. 

t 

O Sr. Din_o Bueno podo ao Sr. 
Presidente q~ue se digne de nomear a com
missão regirp.cntal que' deverá intt•oduzir no 
recinto o Sr. Rudolpho Miranda, . ultima
mente eleito Deputa.do pelo 4° districto do 
Estado de S. Pa.ulo, afim do prestar o com
promi:'Ho do · e.~tylo e tom~r al'!.~etato. 

o SI·. P••e&idente conVida os Srs. 
3° e 4° Secretarias a irem receber o mesmo 

senhor, o qual, sendo introduzido no recinto, -
presta junto á. Mesa .o compl'omisso regi" 
mental. 

O. Sr. Irineu Machado volta a 
tratar do direi!;o que teem os funccionarios 
da.s estradas de ferro, garantid<;>. por leis 
anteriores e successivas, á aposentadoria e 
ao montepio. 

Estudando as relações entre o Estado e os 
funccionarios, lê diversas opiniões de autores 
italianos, taecl como Orlando, Gabba, Meneei, 
Ugo, Cogliolo e outros. ·· -,. 

Nfio é possível admittir-se quo se possa em 
leis orç~amcntarias alterar as relações juri-· 
dicas entre os funccionarios e o Estado, ou · 
entre este e qualquer cidadão. · · · . • 

O já citado. publicista . Ugo censura o ha
bito das nossas leis Ol'(,lamentarias serem se- · 
gui<las de adllitivos que aLteram toda a ie
gislé),ção . brazileira. Isto escrevia eHe em · 
L887, actualmente ainda é peior. . . 

Pensa o orador que era tempo de orga- .·· 
nizar um nucleo no seio do Congl'esso, um · 
grupo de juristas que, incessantemente, se · 
oppuzesse a es te regimen dos additivos or-· 
çamontarios, attentatorios das boas normas 
e da estahilidado da. nossa legislação. 

Ninguem sabe,londo as nossas leis. quantas 
:iá estão revogadas pela legisla.ção orçamen
taria. 

Si lta an<trchia. legislativa que deva..ser 
cohihida, esta ê a utaior dollus. 

O ex-Minisl;ro da Industria, Dr . .Toaqnim 
Murtinho, hojo Ministro da l<'a.zcnda, bradou 
quo to<lo o nosso i'nnccionalismo e1•a. desi
tlioso., e petliu a t·ovogaçi'to dos direitos qnc 
lhos assistiam, oriundos do uma sül'ie tle leis 
quo lh'os g-arauf,irttm. J•:t•a a sua cseoltt phi
lo;o;ophiea, era tt sua f;hooria do individua-
lismo quo l'a.llava nas suas Jlalavras. ·: 

I~to prova apenas 11uo aquellc Ministro é 
um vencitlo, por<1uc da Constituiçfio brazi
Ieira, do toda a. nossit logislaçfí.o, do nosso 
dil'eito, dos nossos ttntocedentes e da nossa 
indole, transparecem a.s rbais claras ma~i- ·. 
festaçõos de uma. nobre a.spiraç·ão socialista: 

~~~· este, a:lhi.s, o problema que hoje se agita 
no mLLndo inteiro. 
_ O programii1a do Ministro é, pois, um:~ 
grito de guerri1 contra o nosso passado e 
contra. <LS nossas tendencias e a.spirações. . : 

Póde, porém, o Congresso revogar estes 
direitos adquiridos por meio de leis Ol'Ça· · 
montarias ~ __ · 

Está claro que não. 
E' a loi orçamontaria de 1897 a que quiz 

cassar os direitos dos funccionarios das es~ 
t~adas de ferro. Est·a lei fói uma repro- · 
dncçãõ da -lei orçamentaria de 1896, que _ 
negava o direito de ri10ntepio e apose_ntado 
ria aos fl.inccionarios dás emprezas custea 
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-ANNAES DA CAMARA 

da.s })ela. Uniã.o . Podem, por<~m. aeaso, ser' Spencce disse que os caminhos de ibrro c· 
como taes consideradas as l'CparLiçües do as linhas telegraphicas tinlHWl assegurado <t . 
Es~ado? gramleza(t a. união nol'tc·mneriea.na e haviam 

Seja como fo1•, aos empregados da Estrada perpetuado a obra da integ1·i<lade terrlLo
de Ferro é que esta lei não se referiu ; -por rial dessa grande Repnblica. 
que ella. mesma estabelece par·a clles a ga- E' preciso que a mesnui cousa acon teça no . 
rantin. do díl'oito do aposentadoria. BraziL. 

O povo pensa li1Uito justn.mente que os 
A(lmitta-se, POl'(ml, que 0 legislador tivesse altos interesses da Patria dependem da 

querido cassar esse direito aos empregados awwda. cárinhosa das vias-feneas e das li-
da. Estrada. de Ferro. " nhas tolegra.pllicas. 

Per-gunta.,: pgdin. fazel-o? Assim, o Govm·no, si está de accordo com . 
Não, absolutamente nã.o, porque os empre- o modo de 1)ensar do orador, prestara assi~ 

,gados da Estrada, que é uma repartição gnalado serviço á tranquillidatle publica, 
publica federal, t eem todos os ca.racteristicos manda.ndo approvar o projccto, que revoga 
qua indicam a qualillado de funccionario a autorização para o arrcnd.:unento da Cen
publico ; são pagos pela União, são licencia- tr ai, medida que explica <L inquietação e o. 
dos, sã'J demittidos, estão sujeitos a processo desassocego em que todos vivemos. 
de re8ponsabllidadc, <i. disciplina, e~c. O Sr: .. · PRESIDENTE - Est;mdo finda. a hor<t 
· E, si são funccionarios publicas, como aliás 

0 proprio Governo reconhece, força é comir do expediente, peço no nob1·e Deputado que 
· 1 resum<L as suas consi<lern.ções. que não lhes é apphca.ve essa disposiç~ão, 

em virtude da qual se pretende cassar o O SR. lRINEU MACHADo- Vae terminar. 
direito á aposentadoria. Recorda que houve um Presidente, o M<t-

0 Ministro da Fazenda, em aviso de 2 do rechal Floritmo, que não . obsta.ntc ter go
corrente, declarou qu:.~ os empregados da vernadu numa época dolutas, de sangue, de 
Estrad.a não tinham direito nem ao montepio odios, precisou fugit• ás ovações populares. 
nemà aposentadoria. Entt·etanto, outros que subil·ani ao go-

Em aviso de 14 do cor1•ente, porl;IU, S. Ex.. vcrno prestigiados, entre hyümos o mani 
· -mudou de opinião, isto é, S. Ex. declarou que festn.çõos, voem-se, em ponco tempo, impu

os funccionarios nomeados até l de janeiro pulare.-: o prodsam de occultar-se ás vista.s 
de 1898 tinham direito a montepio e aposen- da. multidão ! 
tadoria.. · E' que o glot•ioso Marechal Flot•iano inspi-

0 Ministro da Viação, porém, transmit- l'i_tva-se n<t opinião publica e ~L sua conducta 
. tindo o pensamento do seu collegada Fazenda baseou-se nos sentimentos populares para 
à direcção da Estrada~ decla.rou quo essos tot·nar offl3ctivo o gove1'11o energico, quo J'oz 
empregados tinham dlrcito súmente ao o Bt·azil respeitado. 
montepio, mas não tiilhmn direito ií. aposcn- Não ! Nonltum Govo1•no pótlo aífrontar n 
doria. opinião publica. O al'l'Olldamont.n da Centt•id 

Mas esta thcol'ia, que S. Ex. esttt sustou· sel'ia um dosa::;tro naciun:d, cujt~s come
tando agora, não l.i a mesnm qHo sustentav<t quencias ninguom pódo ·prever, caLculae, 
quando dit·ectot· tia Central. nem ronw{lia.t•. · • 

Então, S. Ex. intot•mou favomvolmento o A comlueLa. dos holllells publicos foi tl·a· 
requot•imonto do aposentadoria do um con~ çada, !ta dous mil anno:-;, pelo espil•ito ful
tinuo, cujo direito, om sua opinião, ora c:rur'iLnto do Cicero, cuja palavra. luminostL 

· l~quido, tinha tLpoio 11a legislação vigente. passa c vivo ntt·avéz dos seculc;s e dos povos. 
Essn. íncohm·oncia. essa instabilidade fazem O gra.nde orador romano, defendendo a lei 

o de:-;pt•estigio dos homens- publicos; provo- Manilia, nffirmava. ser grato ás -honras de 
cam a descrença, a duvida, a vacillação no cí_ue fôra. cumulado pela generosidade do seu 
es_pirito do povo. _ povo e jurava seu reconhecimento dea.me 
· Mostrn. longn.mentc que o montepio e a 4os benellcios com q'nc fôra distingui!\O pela. 

aposentadoria. nfi.o sã.o favores; a. elles tcem snn. p;ltl'ia. _ . · j 

· ·direito 03 fnnccionarios do Estado. Saberia corresponder à honra do seu man-
- Estuda amplamente o pt•ohlema. jurídico !lato e :i. generosidade , llos seus concidadãos, 
das relações entee o funccionn.rio e o Estado, esquecendo-se dos seus interêsses, commodi
enca.rando a questão ai.nda sob o seu aspecto dados e proventos pessoaes, para só obedecer 
11hilosophico. 1 <L vontade intiexivel do povo e defender a 

Estuda o instituto da apusentadol'ia, como honra. da Republica: . 
o concebm•am o direitopnhlico c o direito «Sed ego me hoc honore pra.oditum, tanl.i::~ 
administrativo no soculo passado, 1)ara. con- vesti·is heneficiis a:ft'ectum, ::lta.tui, Quil'itos, 
cluir que a sua justificativa rc.sidc nos mais vestrmn voluntatcm ot Reipuhlicao digni-

. sublimes pJ.•eceitol) ü~ lllQl'i;~.l, tt~t\llll,. ,_ mei~:; omnibus commoüis et l''~tio.ui .. 
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bu:; pracf'erre oportere». (Mttito bem, muito ORDEM DO DIA 
bem. O ómdor d muito cumprimentado pelos 
col/egas p1·esentes.) O Sr. Fa-i.sto Cardoso (') (pm·a 

uma explicaçao pessoa~)-Sr. Presidente, hon-
Comparocom mais os Srs. Carlos Marcel- tem não fallei. .. (Inte1•1·upção do Sr·. P1·esi- · 

lino, SerzedeUo Co1•rêa, Ani~io de Abreu, dente.) Que querei~ de mim? Quereis que 
João Gayosoi Joaquim Pires, Rayrnundo Ar- eu falle, ou que não fa,llo? 
thur ' Thomaz Accioly' Virgílio Erigido, O SR. PRESIDENTE-Caso não contra.rie a 
João Lopes, Francisco Sá, Frederico Borges, .. 
camillo de Hollanda, Ermil'io Coutinho, V. Ex., pediria. quo fo:~:Se breve, visto haver 
Celso de Souza, Teixeira dEl Sá, João Vieira, nume1·o para a votação. 
Cornelio da Fonseca, Alfonso Costa., J03é O SR. FAUSToCARDoso-E-:;tou smnpre âJ 
Duarte, Rodrigues Doria, Fausto Cardoso, vossa.s ordens. 
Augusto França, Milton, Tosta, Eugenio Tou- Sabeis que vos .obedeço, qua.ndo fallaes e 
rinho, Paula Güirnarães, Adalberto Guima- mesmo quando não fallaes em nome do Rc
rães, Tolenti..no dos Santos, José Marcellino, gimento. Serei, pois, brevíssimo. 
Nelson de Vasconcellos, Antonino Fialho, Nilo Não fa.llci, hontem, pa.ra me explicat, 
Peçanhà, Pereira Limn., Gastão da Cunha .• ·porque cs·tava. em debate materia urgente, 
Bueno de Paiva, Landulpho de Magalhães, o o não quiz inter·romper para discutir <L 
Nog-ueira Junior, Moreira da Silva, Luiz resolução da Mesa não me <tcceitn.ndo, por 
Piza, Antonio. Cintea,. Ovidio Abrantes, Lin- anti-regimental, um requerimento pe1•fei· 
dolpho Serra, Barbosa Uma, Angelo Pi- tamente vasa.do nos moldes dós nossos os· 
nheirQ, Germano Hasslocher, Victorino Mon- tatutos. Não fallei. Si o tizes~e, sel'ia só por 
tciro, Alfredo VD:rella e Diogo J?ortuna. isto e para iss~. · 

Hoje, porém, a causa. muda de figu~·a. 
Deixam de comparecer, com causa pa.rtici- Lf!io no Diario do Congresso que o lo V1Ce-

pada os Srs:- Urba.no Sa.n tos, José Boi teux, Pe- Presidente, que, hon tem, ahi vos substituiu 
<lro Chermont,Antonio Ba.stos,Rodrignos Fer- dechtrar·11 que me devolvia o músmo l'eque-
na.ndcs, Guelelha. Mom·ão, Augusto Sevei•o, rimento 0 "que m'o devolveu. _ 
Pereira. Reis, Soi1l'OS Noiva, Tdn1lade, Silva Não lhe ouvi es.:;as pal<tvras. N<to lho 
l\lariz, Gome;; de Mattos, Mala.quitts Gon- escutei me atirar ' essa aJfrontn.. Si lh'as on
ça.lves, Estacio Coimbra, Elpitlio Figueiredo, visse silh'a escutasse.~. Vn.mos adianto. 
Noiva.,-Francisco Sodré, Felix Gaspa1•, Ver- Es;e ultra(l'e atirn.do pelo 1° Vice-Pi·osi
gnc de Abreu, Augusto do Freitn.s, Mn.rco· dente ao Deputado por Sergipe não hn. de 
Jino Moura, Di.onysio Cm·queira., Celso dos fimtr nos Annaes sem o protesto deste. 
Reis, S<tmpaio Ferraz, S(L Freire, Raul Bar~ Eu vou repellit~. . 
rozo, Martinho Campos, CustOllio Coelho, Não podia ser accoito o meu roclUOl'tlllento ' 
Pereira. dos Santos, Auroli<tno dos Santos, por ser contrario ao Regimento ! 
Rangel Postn.na, Estevão Lobo, Vil'iato Garanto aos mous ptu·os; juro poliL minlm 
Mascarenhas, Espcridião, .Neccsio Tavares, fé de cavalheiro, qucqntrit ~o resolvot• o ~aso 
Silveira Drummon(l, A1·thur Tm·.·o;, An ·;o- que se debateu hontmu, nilo lll'OCUI'iLl'Ot. ~o 
n i o ZttChiLl'ias, H.otlul phu Ptd xfio, Mi t•andtL· H.c•rimento lmsc JliLI'iL a111 pat•at• nnm tfloiL 
Azevedo, Gusttwo Gmloy, Duminguc.~ de pt·;coneehitla n a. lit'a~ot· at•Lifi~-~ia.lluente esno
Castt•o, Valuis tlc Cast.t·u, Paulino C:•.rlos, rada tL Ctwm1·a, eomo rnmcd10 ao lllal pt•o
All'rodo Ellis, Xavim· do Valle, Pttula Ra.· duzi(lo pohL Conuuissáo d~ Petições o Podet·e:;;. 
mos, .. Ft·ancü;co Mo um, Pinto da Ruclm o Não. Fui c.t lei, som 1détt assenta.dtL, som 
Cas::;ia.no 1lo Nascimento. pensnmento reservado,. sem phLno pre?on

cebido p1•ocm·ar a . medtda quo nos_ S<tlv.tsse 
E sem causa. os St·s. Arthm• Lemos, do situação tão tt·1s~.~ e a.nom.a.~a. , , . 

Cunha Martins,' GOJlça.lo Souto, Eloy de N.ão podia, pois, ass\m, do espmto nu, ~am 
Souza, E;;;moraldino Bandeira, Sylvio Ro- plano yroestabclo.cido form1~~ar. med1d~s 
mot•o, Rotlrigno::l Lima, Eduardo Ramos, contl'arlas ao Rcg1mont.o. O 1 _Yicc-Prcst
O:::ear Godoy, Bn.J'J'os Fen.nco Junior. l)ooclc- dente, sim, é que pal'a a ?J.r~mra. qnt>. oc
ciano tlc Souza, Lolll'enço Bn.pt.istn. .Joa- . cupaes, se dirigiu com a 1~ea. (LC me dn
quim Breve.':!, .Jos!} Bouifacio. Monteieu de volver 0 requerimento, ultraJando-nn .. 
Ba.l'ros, Monteiro ela Silveira., Francisco Sal- Pergunto, porém, 110 Deputa"o quealu, se 
lo.;, Lamounier Gouofl'etlo, Hemique Salle.3, sentava hontem (o 01·t:r:dol· aponta. I!am ·C?: 
Lamartine, Oliveil•a Braga, Cost<i .Junior, cadeira da p 1·esidencia) cu1 que n.rt1go do 
Bueno de Andrada; Jon.quim Alvaro, Ginci~ Recrimonto se fundou para me .devolver essª' 
nato Braga, A~ovodo Marqnes, Het•monc· petição, que é jurídica, que é JUSta., que ~e 
giltlo de Morae:::, .Jofi.o Can1lido, Alencar Gni- nobilita; }J<tra mo devolver. uma snpphcV; 
ma.rãos, Aurcliallo Barl>o~l1 o Cam1Jos Cn.r-
tier. (.}'Nüo foi revi~Lo r;elo orador. 

Clamara V lV S7 
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q uc se baseia no Regimento, pois, que este, Tinha. dnvid<ts ~ Estas, uma vez que o Rc· 
claramente, diz quo a Conímissão de Inque- gímento permitte a destituiç--ão do commis· 
rito que não der o seu parecer dentro de sões relapsas, se 'deviam resolver pela inter-
15 dias sobt'e assumpto sujeito ao seu es- pl'etaç:ão lla. Oa.mam; Para esta devia a.ppol
tudo, será destituída. lar, e não a1f1•ontar com uma resolução 

Ba.stava esta disposição , para que o meu sem nobreza um collega. 
requerimento n"iio pudesse -:ser dec!~rado ir- Sim. Appclla.r para. a Oa1uara cr<to seu 
1•egimental. - - Llevee. Decidir por si, como decidiu, foi um 

Pergunto <ta nobre Deputado pelo Mara.- a.buso .. Tü. mais o podia ter feito. 
nhão, em que disposição do Regimento se Fique, po1·tanto, assentado que a. atrronta 
baseou para me devolver o que requeri á não me fere ; ü~t·e, pelo contrario, em re-
Camara.'? ·colchete, áquelle donde partiu. Fere-o, pot'-

Agora, outra questão. que eUe não fa.llou em nome do Regimento: 
executou ordens. 

Todos sabem que no reconhec·mento do Move-o uma solidariedade; que se acceita 
Sr. Hosannah, se empenha, contra este, a para. o mal e se recusa. para o hem; que se 
opposição, aqui representada pela illustre realiza. seguindo a bancada pernambuca
bancada pernambucana. na, quando ella. erra, e não a seguindo, 

Todos sabem que a. ua.ncada maranhense quando ella. acerta, se eleva, se honra ; 
acompanha esta. quando ella 1tre Lltt'eitos e não quando 

Todos sabem que o chefe desta se inspira levanta seus lJrios. 
no daquella. 
. ·Pois bem. A bancada pernambucana, par~ E' uma solidariedade, direi afinal, que 
sa desempenhar do papel que...._assumiu, e no sorve para se ultrajar um collega que. sabe 
qual se porta com a maxima corre'cção honral' seu nome, e não para. se resignar, 
começou rosignand"o, pelo orgã.o do Sr. Julio como o Sr. Julio de Mello, a cadeira que se 
de Mello, a cadeira qtte um dos seus ruem- tem na Mesa·.·· 
bros, o mesmo que a resignou, occupava na. 
Mesa., porque, so disse, -)1ã.o era. corl'ecto 
fazer opposição em um posto que se recebe
r<t de amigos dos quaes ella se separava. 

Porque o chefe mal'<.mhense não segue o 
che.1h per•nambnc<Lno, que (~ o Sr. Vice
Presidente da Republica; pol'que a lnn
cada do Maranhão não S3guo a de Pernam
buco; porque o Sr. Ul'bano tlo3 Santos, 
P Vico-Presidente, não seguiu o St· .. 1ulio de 
Mello, 2o Vice-Presidente, rosigmtndo rt sua, 
cadeiea. ~ · 

E' solirhtrio eom a. opposiçú.o JliLm victi
ma.r o Sr. Hosanna.h, rnc llevolvm· um 
requerimento, que apt·csLJutci lJasC<t<lo no H.e
gimentg~ Seja t<unbcm para llw seguit· o 
exemplo <lo digniilado, hon r:t, lisu l'a. 

Devolver-me um reque1•ünento ! A a1l't•on· 
·ta não lla de eonstar dos Amwes ~em 11.. minha 
repulsa. 
. A Na.ç~ão lm de sabor que o 1° Vice

Pt·esidcnte d:t C<nn<.tl'<L, St•. Urh;uJo Santos, 
Deputa(lo pelo 1\faranhão, me dcvolV('U o "t·c
querimento para. mostrar, na somb1•a.,cm um 

,caso de injustiça, a sua solidal'iedade com a 
bancada de Pernambuco, bancada qu~ elle 
não seguiu em t>OU lance de honra. 
· A Nação ha de ficar sabendo que S. Ex. 

assim procedeu, não em nome tlo Regimento, 
mas em nome de uma solidu.eíedade que vive 
nas trevas ... 

A Nação ha 'de ficar salJondo que S. Ex. 
não me podia recu~a.r o~so l'OflUOl'imento, 
porque é 1·egimental, e uuncrt, nunca, m'o 
podia devol \'úr. · 

o Sr. -Presidente - Havendo 
numero legal, vae-se proceder ás vota.çõe.;; 
das materias constantes da ordem do düt. 

Antes do submettcr a vo'tos as matorias d;L 
o1•dem tio dht, vou pô1• a vu1;o.~ diversos pro
jcctos c reqnorimentos que ~o anlmm sobl'c 
a Mos:t. 

l~m seguida é lido, julgatlo olt,ioeto de doti• 
bet'a(~ão o }H'ojecto apl'O.:i(flltado p'!lo Sl'. 
All're(lQ Varella, roorganiuu,1do o IJist.J·ieto 
Fmlerttl. 

(_, ~··· llrlc~io (1~ilbo (Jii.'/ct orclew) 
l'nqum· vol'ilka(.~(i'o d:t voL;tçofio. 

Procedort<lo·Stl :i. vnrilk;u,!:\o, J'Ct·oullne(~-so 
t<\rem votatlo n. lhvor 102 S1•:-;, Depul;;ulos n 
cnntra. nm1hum. . . 

O Sr.P1•esidente ~Nã:.> ha numero . 
Vae-sc p1•ocede1' á chamad:.t.. _ 
Procedendo-se á chnmada, verifica-se te-

rmn-se ausentauo os Srs. José Eusobío, Chris~ 
tino Cruz, Tavares de Lyra, Joã.o Vieira, 
Affonso Qosta, Galdino Loreto, Pinheiro Ju
nior, Heredia. de Sá, Irincu Machado, Hen· 
ríque Lag<len, Alves de Brito .o Angelo 
Pinheiro. . · 

O Sr. Presldente-H.e.3pondera.m ú. 
cha.ma.d<~ 103 Srs. Dep11tados. . 

Não lu~ numero · par<~ so proseguir nas vo
tações . 
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SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1901 

Passa~se á )natePla êm discussão. 
Comparecem ainda o Srs. Albuquerque 

Serejo, lndio do . Bl'azil, Luiz Domingues, 
Moreira. Alves, Benedicto lle Souza. e Rivn.
da via Corrên.. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jecto n. 104 A, de HlOI, com o parecer· sobre 
as emendas oíferccidas na 3"' d.iscussãn ao 
projecto n. 104, deste anno, que autoriz~ o 
Governo a abrir ao Ministeeio das Relações 
E:dm•iores 9 credi'l;o da qua.ntia necessaria, 
n.té 150:000$, em ouro, para occoí·rm' á~ 
despezas com a representação brazileira na. 
segunda conferenci<t internacional, que se 
reunirá no M exico. 

mas sim apenas de uma. conferencia. inter
nacionn.l. Em direito internr~cional faz-se 
differença Qntre congres.)o e conferencia., · 
ctne o or::Ldor pensa que são cousas d.istinctas; 
rr.as, como a sua opinião não pódc lJrevale
cer, vae ~ocorrer-se do tra. tadista Cal v o. 
Este tratn.dist<t explica. o que se,ja. congresso 
e o que seja. conferencia .. Na conferencia. os 
a.ssumptos são osl;udados, · as soluções. são 
prepa.ra.da.s, ma.s não resolvidos. ,As confe
renci<1S são, pois, <LpemLS um prep<tro dos 
congressos. 

Custou a comprehender as palavras do no
bre Deputado naturalmente porque foram 
ditas em linguagem elevad(), e o orador fa.lla 
terra a terra. 

A situação do Poder Executivo fica sendo 
O Sr. Presidente-Tem a palavra a mesma, quer obtenhn. o credito, quer não, 

o Sr. Pereira de Lyra. e negando-o o Congresso não J1car(t mal ; 
acredita mesmo que o ideal do regimen 

O Sr. Pereira de L'!lra vmn à sePia o PresidentedaRepubHcascnão immis·'
trihuna ainda impressionado com as pala- cuir nos trabalhos do Poder Legislativo, 
vras com que o illustre Deputado pelo Di- o· nem outru. cousa se póde querer sob o 
~tricto Federal, que acaba de sentar-se, fe- ponto de vista d<L harmonia dos poderes. 
c h ou o seu discurso. Born será que estas A cptestã.o é si temos alguma. co usa. a lu
palavras cheguem aos ouvidos do honrado crar com esse congresso, ponto capital para 
Presidente ua RepubHca e que clle passe <t o orador, qno não se prcoccupa em ser ou 
inspirar-se na opinião }JUblica. "' não a.gr:uJavol ao Poder Exoeutivô. 

Trouxe-o á tl'ibun:L o pro,jecto de Cl'Cdito Não ~~ partidario cliu.mcti!.'tlmcnte contra-: 
1-'ara representação do Brazil no Congresso rio ;i. l'eiH'CSCJHação, mas quer sa.be.r si o 
PtLn Amodcano. Pensa que osso dehitte deve Governo não tinha outros meios p<tra atten-
ser colloca.do om uma certa. altura, isento der ao caso. _ -
<le politicu., odios ou outr·t~s qtmesquct· }lilÍ- Pl3nS:.L quQ.. a conferencia não sertí. para 
xõi'S. torna.l' pra.tica a tloutrin<:t de :tviomüe e para 

O i.lluslil'O ))oputado haitiano, St•. Suabl'a, cstn pon~o chama a attonção da Camara. 
11111St.l'e t'esptlií.:Ltlo. l'l)~pontlondo aos rlivm·sos Munl'iio nílo ora um homem commum o 
ôt·arlot·o~ quo comhat<•t'ttlll C~s ·l;n ct·eclitn. es- sim c•minnnl;n, o s11a c1outrin<1 1'oi consirlc
l.t•n.nhou <Jllfl oll<' l.i rosst• p:ts)o;a,do Ptll ~" dis- t•:tda pot· p11blieisl.;ts do dil'nitn intct'll<"l.cio
cu~:~sfw :-;nm della.t.o algtllll, o <lll<l o ol'lUIOI' tHLI, cu1no o UI':LdoJ' j;í. dcmonsl;rou, o nfto 
<•si.mnltuu t': t•s~:t t•sLt'iLitlloza, tltt nuhl'tl lhl))ll- visaYtt tão súmonte l.it·ar proveito 1mra, sua . . 
tado, 'lLLU lho pa.rcunu tlllla. ennslll'a.. Muitos ·ua.ciona.li(tudc. . . 
IH'O.iecto:-3 imlwr·tantcs pass:ttn dospm·t~ubidm.;, Antes . de Monl'i.i:J, em 18.22, j:t Bolivar 
si um incidente r1ualque1' nào cha.mr~, para lmvla. eonvocado um congl'csso no Panamá, 
olles a. a.ttençfí.o da. Cu.mara.. O pro,jccto dog outro p:wa. 1824, CllLG tambom não se reali-
vrotocollos italianos lo~ IH'imoil'amente ap- sou, e afinal o de 1~26. . 
provado pela. Cu.m;l,l'U. e depois calliu redon- P<.U'tL não fazer historia po1• conta propria 
llttmcnte; eis um exemplo bem .frisante. o o1•:1dor vae ler o que sobre aquelles t:on~ 

Dizem os delensorcs do credito em . debate grossos oscl'CVeu Calvo. · 
que o Governo -ficará. mal collocado. caso Corno s .~ acabou do Yel', o congt'P-sso nã.o 
seja recusado este credito. Não ach<L impol'- deu resultado; entretanto, não fhi elle uma 
tancia nesta. ::tl!egação, porque então o Go- simples conf01·encia pn,ra discutir theses. 
verno fic;:üü.t mal colloca.do sempre ·que Quem ler o programm;:~ dr~ primeirn. con
flzcsse um .tratado e que mto 11ão fo~se a.p- ferencia e compa.rar com o quo se vae 
)n'ovado pelo Cong1•esso. Não é da opinião discutil' con~lnir;:í que as id•:as sfto as mc~
daquelles que :lJiirma.m que o Poder Ex- Ina.s : simples votos pla.t.onicos. 
ccutivo tem ~1, a.ttribuiçã,o JH'ivtLtiVtt do fazer Limitrmí.- su:ts nbset·v:t~;iic:; a.o q11e mais 
tra.tados; si it tivesse, não tot•üt nccos:-;i- 1)ossa. int.m·osx<J.I' ao Bt·ar.il. 
tLl'<le dü pcclil• o nccess:Lt'it> . credit.o (L C;~- PasS<t a tmtat· da t}llestilo do a.rhHt•aJIHJilto, 
pmn'l~. · quo~tfio tão antiga, como a. I!HOrra.. NU.o é, 

Tom ouvido, por vem~, na d iscuss[o deste pois, um<t iclt\a uoY<.l. q uu sn agi l.n. no mo
credito, pronunchtr-se <L pn.la.vr<t congt•osso. monto, lJOl' b:so que ella ~c pordc mts noutc$ 
Sul).põe que não se trtLtlL de um cong1·esso, (los tempos. 
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Socçorre-sc do que a respeito escreveu ·Mo- A pl'imch·a consequencia soria a desne-
rignac para. ler <í. Ca.ma,ra e mostrar que ce;;sidad.c de exercitas permancntc.s; que se~ 
esta parte do programma nenhuma iml)Ol'· l'iam np:·()voitados om real beneficio da 
tancia actual o1ferece. Todos os . congressos civilização"""7nas · artes, na inuustrilt o no 

' que se teem occul>ado do <~ssumpto teem commet·cio. Mas si actualmcnto isto não 
feito votos platonicos pela soluçio pacifica pass<t do !lominio de uma aspiração, parrt. 
das pendencías intcl'nacionars. Serü. mais quo exigir com este crcclito um sacriticio 
túu voto a sair tJ .. , Conpem:;;o do Mex:ico, a nuüs d<-1. Na.ção1 
sem nenhum resultado }H'n.tico, mas custa.n- O ol'a.dor encarece a questão pelo lado 
do o suor llo povo. E qmtndo outros fossem ccononüco o recorda que os vencimentos do 
os seus result<tdos, n.ind<t n.ssim <t nossa re- nos~os representante.;; no cxteriOl' j<L soffrc
pl·csonta,çã.o ser·ia dosnccess<trht, por·quc <t l'<l.m sensivol re1~ucção porque, 1lizia-so, o 
nossa opinião cst<í. feita sobre o assumpto momento era de s:writicios. Ainda mais: 
tle mo1lu a. não llCl'm ittir- mais lliscnssão. val'ios consulados i'Ol'<tlll supprimiclos, cujas 

Aind;~ ma,is : para rewlver '" q nestio ela rond<-ts lmst<n·in.m ao seu custeio, q un.n1lo 
;u·bitmgcm, em voz de rcprcscnta,ntcs, bitS· motivo de maior monta não exigisse a ser a 

· taria remcttcr a noss<l. Constituição , porque conservação-o alargamento de nossas rola
. nelht se consagr<t o meio do pôt' termo aos ções commerciaes. Tal medida foi decretada 

conflictos, antes de se t·ccort'Cl' á. violencia.. em nome c\e ne~sa situação precaria. Si 
E foi assim qne se resoh·eu a. questão com assim é, como se justifica o credito de 

a Repuhltcn. Argentin<t e com n França, sem 150:000$, ouro, para os representantes ao 
violenei<t e sem ataques á nos':>a soberania e Congresso do Mexico?. Seguramente o Go
ao':> nossos direitos. vorno não foi bem inspirado quando se com-

Mas o bjecta.rão quo nosttt conferencia pl'o- prometteu, mas este compromisso tem o seu 
vavelmentc so discutir;t a. croaç~ão do Tl'ihu- limit3 dentro das leis, c ao Congresso com
nal Arbitr·a.l. A verdade é quo a.té hoje a. m·- pote negar-lhe a sua approvação. 

- ' lJitragem se tem feito como se f<tzia nus pr·i- OlfJit•a. qnostão que so it•<t dh;cutir no Con . 
mitivos tempos. ·cer ta.monte lmvoria toda gresso Pan-nmel'ica.no <fo caminho do forro 
Y<~nt<tgem m~ instituição de um tribunal in- cuutincntal. 
tm·nacional com u fim do rc~·J lver i.ts que::;- Pa.t·eco i.ncl'ivel quo os paizos da Amorica 
tões que se suseit:tssom entre as nac;i)o~.cmú- do Sul se lLUOiram pôl' ao serviço da Ame
t:tntu que ncllc figul'assom todos os paizos l'icn. do Norte. Realmente, para a conti
qul\ toem a mesnm civili~<t<;ão. As olJiniões, nuação dosto caminho de feno, os Estados 
po.t·ém. se c~ividcm ~unndo se tmtit ele con:->ti- Unidos jtL nã.o toem com que concorrer, !)Ois 
tuu· cs .. ;o tnbun:d. suas 0.3tradas já pot·corrcm o Mexico. O onus 
Nos~a (•onfcroneia sà :o:o }>odm·<t eogitar do 1la constt·nc(,~ão vem pesar todo sobro o 

nm tl'ihun:tl }Jal'Cial, eon.:tinent<tl, quo ~ó Brazil. 
tonlut elo ::;o JH"onuuci<Lt' ~>obJ'() a~ quo::;&õos E nús, cn.i<t inca,pa.cill:tdc se i;mn rovohtdo 
ontl'o o~ E:o:ta1los da Amm·ie:t elo Sul. 1\'lo::;mo att! parn aadminist;J•açú.o cht!:l nossas oslit•a.d~ 
a.ssim. a~ rostrie,::ies tJIIO uma naç•iu amiga é quo vamos no Congt•esso Pan-americauo 
op]li"ín :t <~nnf'ot·onciit. sii.o tmm pt•ov«t ele qno tliscutir c.,t,a, questão 't- • 
u tri hunal n:io sor:i eonsf.itui<lo. Que outt·al; htwm·ti. <t discllti l' no Congl•os·;o 

Abstrahin·lo as·thoses a. cliscutit• no clln- elo J\lexico 1 u. da. moeda '? 
g1·e.ssu. pot·gunlitL si eadtt K;l.ado on vi ará ro- Fui a. lmndoit·:t, JWI i ti e a d<L nl ti ma I nt ·.L 
p1·oson tantes u. sou hel-pt·azct·, ou a.pcm~s olcUiut·al })ara. a, .pt·osidenciu. dos Estauo .~ 
certo o determinado numero'? Unillos. E'-uma mera cpw.'ltão do política 
· (,Jual a justiça nas ele li hm•ações. si não local daqucllc paiz. com-que nada tomos. 
ll.ouver· igualdade na rept>csontaç•ãu dos diffc· E quando nos intcressase teriamos os re
rentes Estado~~·~ cursos orllinarios ths cu'nvcnções e tra.tttdos, 

Não lla 0 exemplo do Congeesso de \Va- como se tem feito n<:L Europa. 
l . t E t d u i 12 Outro vonto discutido pot' seus compa-

suag .on, os 'S a os . nil os com 'repre- nhciros rlo ba.nca1ln. foi a vo1·1Ja. solicitada 
sentantos, o Rrazil apr.nas com ljltatt•o? pelo Governo. 
~ão qnostões que a Ca.mam eleve encarar · Admittida a necessidade desta. missão, são 

com soUcitucle, antes ele rlccl'ct~w despezíl.s noccssarlos 400:000$000 ~ 
rlispens ~weis pal'<t congres.~os som utilidade A esta pergunta. respondeu o Sr. Sealn•a. 
Jlnnlmma p·ratica. com a relação cla11 dcspezas fuitas com a mis-

Ninguem 'lesconlwcor;L as vantagens que são que rcvrcsenl;ou o Brazil no Congresso 
n.dvirLnn pa1·a to1la. a Amot•ica si se eon::;e- de \Vashington, as quacs importa.rtun em 
g11issr. cstn,belceer o n.rhitrn,monto como pouco mais de 100:000,) , c e:=;ta. qun.ntia não 
/ilgt•;t sem ül<ec.p,;i'to P<H'it J'l~StllVCl' todos os ibi toda dispendida pOl'ClUO os mombros da. 
::;~.;!lii eonf1ietus. , missão não ficaram até .o .n.w._ •. --................ ,, ............. -. 

......__ ~~z.;~~~~~~·~~.aldJ'~'f!liro:J"~rY."1"19r ~~':M-í'IW"Jt':f~~ .. - ... -....-..-...--... . . ... 
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Pensa, pois, que, no caso de querer a Ca- até 150:000$, em ouro, para. occorrer ;ts de3-
mara conceder o credito, deve votar a pezt"LS com <L representação l.mtzileir:t mt 
einenda do Sr. Moreira Alves. segundit conferencia. intcrna.c!onal, que S3 

.Sabe que os que combatem o projecto mar- rQ...unir<t no Mexico; 
telam em vão. O crecli.to passará, mas en- ~a (lisenssão tlo projecto n. 121, de 1901, 
contrando um forte protesto da bancada de autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Pernambuco, o qual não terá éco neste re- Ministerio da Justiça e Negocios Intet>i:ores o 
cin:to, está certo, onde os Deputado~ abando- ct•edito de 100:000$, supplementar ao n. 14 
nam suas cadeiras quando se combate o do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
Governo, mas ccoarl'L no seio do povo, cuja de 1900 ; . 
miseria ainda se quer afUigil' com mais este 2a discu:'lsão do projecto n. 81, de 1901, 
sacrificio. res·~ahelecendo, para. todos os eft'eitos; o de-

Citando uma pagina de Spencer, na Edu-· ereto legislativo n. 657, de 25 de novembro 
caçc7o, em que o notavcl evolucionista de- de 1899; 
monstra que, nos povos primitivos, o de- 2a. di:;cus:'lio do projecto n. 116, de 1901, 
corativo precede o util, mostra o or<tdol' autorizando o Governo a abrir, por conta do 
como nós, que nos privamos de tudo, man- Mini:->terio da Justiça c Negocias TntC'riol•es, 
damos, entretanto, representantes ao estran- .o credito de 53:580$940 pa1'a pagamento de 
geiro, simplesmente por fausto, para mostrar diversas obras e melhoramentos no edificio 
que somos um paiz quo se sabe rep1'esentar do Lyceu de Artes e Officios, hoje proprio 
com luxo. nacional. · 

Allude ás cartas que da Suissa escrevia o 3a discussão do projecto n. 57, de 1901, '· 
Sr. Dr. Campos Salles, quando como simples autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
tow·iste viajava o velho mundo, e nas quae.3, Ministerio da FazencL-1. o credito extraordi
S. Ex:. apontando a vida modesta que leva- nario de 104:542.'$583 para occorrer ao paga:
vam os funccionarios das mais elevadas posi- mento das gL•atificações devidas ao.~ empre
ções, chamava a attenção de seus patrícios gados de diversas alfandegas na Repuhlica 
para. este exemplo digno de ser imitado. incumbidos do serviço de e.itatistica e revisão 

Posteriormente, porém, quando S. Ex. de de:'lpachos em 1897 e 1898. 
viajava como presidente eleito, recebendo 3a discussão do pr9jecto n. 58, de 1901, au
todas as homenagens, não era a mesma a torizando o Poder Executivo a abril• ao Mi
linguagem das cartas que de lá se escreviam nisterio da Fazenda o credito extraordinario 
sob sua inspiração . O orador lendo·as sentiu de 8:000$ para pagamento do aluguel da 
que era e:<traordinaria a modificação por que casa onde funccionou, de setembro a de
S. Ex. passava. S. Ex. queria transportar zembro de 1899, a Dulegacia Fiscal no 
para aqui o lado decorativo da vida social Estado do Rio Grande do Sul c o supple
elll'oplm. . . menta r de 20:000$ verba 9a-caixa da Amor-

S. Ex. não é mais. o democrata que o tização-da lei n. 746, do 29 do dozemhro do 
oradol'. a~pirava para presidente de seu 1900, art. 28-Assignatnras do notafl ; 
paiz, m<tS o imperialista que.; quet' fazer umn 3" discussão do projecto n. 77, de 1901, 
política verdadeiramente incompatível com relativo á emenda offurecida na 2a (liscussã.o 
o espírito da democracia moclorna. (Muito do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
bem; muito bem • . O omclor d cump1·imentaclo Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
por vm·ios Srs. Dtputados.) Guerra o ceedito espec~'ü do 8:415$600, para 

Fica a discussão adiada pela hora. pa.gamento dos . vencnnentos do A tenente-
' coronel Innocenc10 Ser;(edello Corroa, rever-

O Sr. Presidente-::- Ten(lo da1lo a 
!tora, designo para sogund<t-feira, 19 do cor
rente, a seguinte ordem do dia : 

Votação da emenda do Senailo ao l,H~ojocto 
n. 15 B, deste anno, que ' fixa. a forçtt naval 
para o exercício de 1902 (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 42 B, ele 1901, que 
fixa as forças · de terra pn.ra o exercício da 
1902 (3a discussão).; · . 

Continuação da discussão unica do projecto 
n. 104 A, de 1901, com o _pat•ecel' . sobro <Ls
emendas o1ferecid(}.s na 3a· discussão do pro
,iecto n. 104, deste' anno, que autoriza .o Go
verno .a. ahrir ao Ministel'io das Relações 
Exteriores o cretlito da. qua,ntia necessa.ria, 

tido ao serviço do exercito o de lento da. 
Escola Militar, por acto leglsla.tivo : 

3a discussão do projecto n. 07, do 1901, ' 
autorizando o Podet' Executivo a abril• ao 
Ministorio da Guerra o credito extraordi
nario de 4:806$1330, para cumprir a sen
tença. do Supremo Tribuua.l Federal, que . 
mandou paga.r ao majoe Democrito Ferreira 
da stlva os vencimentos que deixou de rece
ber como lente, em disponihilidade, da Es
cola MilitCl.r do Estado do Rio Gl'ande do 
Sul; 

Discussão unica do projecto n. 102, de 
1901, autorizando õ Governo· a conceder um 
anno de licença, com todos os vencimentos, 
ao Dr. ·Manoel José de Queiroz Ferreira, 
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preparador de physica da. Escola Polyte- reformado do exercito Antonio Gal(Lino Tra
chnica, pa,rà tratar do sua saude ; vassos Alves, competem as quotas de official 

Discussão unica do parecer n. 22, de 1901, superior desdo a data do decreto que o re- · 
julgando que nã.o dCJvDn1 l!!Dl' a.eceitas l}S formou; 
emendas. o fferecülas na 2a discussão do pro- 2n. discussão do projecio n. 85, de I 901, 

·jccto n. 2:32 A, 'de l\JOO, que autoriza o Po- auto1•izando o Poder Executivo a releva1• á 
dm• Executivo a tra.nsrol'nw.P as la, 2" o 3a vinva e hcr·deíros do ilrmdo rna;jor Benodiç:to 
t.m•mn,s da, Snb-Dircct.oria. dós Uot•reios em Ribeii'o Dutra a divida ].)Ol' el!e contl'tthida. 
la, 2a o 3a sccç~õos da Direet.ori<t 001'<'11, pas- com o coft'e da b1•igada policial da Capital 
sando os chefes de turmas a chefes de sccçiio, Federal, na irnpol'trmcia de 1: lU7$:324; · 
(lcsdo que preonclmm as tlisposições regula- la tliscussã.o do projecto n. 113 A, de 
mcntates e dando outrn,s JH'ovídencias ; 1901, a.ntorizando o Gove1•no a abril• o cre-

Dlscussã.o unica do ]Wojecto n. 18 A,· 1901, dito do lô:OGO~ para pa.gar ao hacharol Um
relativo ;i, emenda subsüütt.iv;~ <lo Senado, <1 helino de Souza Marinho os seus ordenaçlos, 
proposição n. 18, tlo corrente anHo, da Ca- como juiz de d.ircito em <lisponibHidade, do
mara· dos Deputados, Cllte autoriza o Poder col'l'idos de 22 de abril de de 1894 a -31 
Executivo a abrir ao Minísterio da Marinha de dezembro de 1900; 
o credito necessario para pagamento do pre- la (liscussã.o do projecto n. 74 A,. de 1901, 
mio que compete ao professor substituto da concedendo o pl'uzo de rnaJs um n,nno de ma
Escola Naval, ca!litão-tenente D:c. Narciso tricula a.os ex·alumnos do curso superiol' da 

. do Prado Carvalho, pela obra -Lições de Escola Militar do Brazil desligados ·por mo
.. Balística; tivo de ro}wovação em uma mesma materia 
' Discussão unicél. do :pPojecto n. 130, de 1901, dur<mte dous annos consectHivos, com 
relativo á emenda do Senado ao projecto emenda da Commissão de Marinha e Guerra; 
n. 193, de 1899, que autoriza o Poder Exe- Ia· discussão do projecto n. ll A, de 1901, 
cutivo a l'eintograr no serviço activo da autorizando o Poder Executivo a. a.brir um 
armada, no posto elfoctivo de ca].litão de f'ra- credito da quantia de 2:638$045 ao Minis
gata, e classificação 110 quadro especial do todo da Fazenda, para pagamento de for-

. corpo docente, o capitão de feagata gra- ragens, agua e objectos de expediente for~ 
duado Francisco Angusto do P<~iva Bueno nccidos pela Companhia das Aguas de Maceió 
Brandão ; e outros, pol' conta do Ministerio da Guerra, 

2a discussão do pl'ojccto n. 94, de 1901, durante os exercidos do 1894, 1896, 1~97 
autorizando o Poder Executivo a contai' ao c 1898; · 
~o escriptural'io do Thesouro Federal, Cy- 111 discussão do projecto n. 62 A, de 1901, 
riaco Antonio dos Santos, como tempo de alterando a c~assc 1 a, n. l, das tarifas das 
serviço, o decorrido de lO de fevereiro de Alfandcgas ; 

_ 1879 a 2ô de fevereiro de 1883, de 15 de no- so. discussão do pro.iecto n. 264:, de 1900, 
vembro de 1884 <~. 4 de ..sotomhl'o de 1889, e autorizando o Governo u prorogal' o pl'a.zo 
de 22 de fevereiro d.e 1894 a 31 do outubro concedido á Sociedade l\fontepio Geral do 
do 1895; Economia dos Servidoi'es do JEstado par:1 in-

2a. discussão do )?ro.iúcto n. 120, do 1901, demnizar o Tltesouro Federal da. qun.ntia do 
autorizando o Governo a abril· ao Mini~te- que lhe é dovedom, até quo essa instituição 
rio dà. Guer1•a o credito extmordinarío de rog.ularize sua situação, podendo mesmo rc-
2:401$80Ó, para pagamento ao marechal levai-a do p:tgamonto ila importanoia om 
José de Almeida. Btl.l'reto, em vit'tude de scn- que ficou alcauça.da. no a.nno de t809 ; 
tença do Supremo Tríb11n::tl Fedo!•al; 3a discussão do 1n•ojocto n. 231 A, do 1000, 

2a discussão do prqjccto n. 133, do 1901, oleva.ndo a 16 o numoro dn engenheiros 
antorizanllo o Poder Bxoc11tivo a. abrir ao chefes do dist.ricto, na Dil'cetorin. Gorn.l do~ 
MinistCl'io da .Tnstiçn. c Negocias Intcriol'es o Tolcgraphos. no exercicio do !001 ; 
credito de 13:850$, supplemenbtl' <t vol'ba ga 3a di::;cussão do projecto ri. IO:l, do 1901, 
do art. 2° da lei n. 746, de 20 de dezembro marcando os casos e a fórma da revisão das 
de t900; . condemnações; 

2a. discussão do :projecto n. 43 A, de 1901, Nova discussão da emenda do SI'. Heredia 
autorizando o Poder Executivo a abril· ao de Sá ao projecto n. 38 A, de 190 I, que 
Ministerio da Justiça e Negocios Interio~es o autoriza o Governo a confirmar, attendendo 
credito extl'aOl•dinarío de 2:82í$800, para ás necessarias vagas, no primeiro ·,posto de 
pagamento a D. Eugenia Torr•eã.o Corrêa de official do exercito, os alferes graduados que 

·Araujo, vi uva do juiz de dil'eito, em dispo- tiverem o1Jtido as ap:pro'\rações plenas, de 
nibilidade, bacharel Lindolpho Hisbello Cor~ que trata. o art. 95 do regulamento de 18' de 

. rêa. de Araujo ; ·~ abril de 1898; 
. 2a discussão do pl'ojccto n. 88, de 1900, 3a discussão do projeci;o n. 127, ·de 1901, 

· docla.mndo que <W tcn<mte-coronel graduado dispondo sobre a contagem da antiguidade 
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1lo posto dos officiaes do exercito, a que se 
l'üferem or-; art,s. 1 o c 2° d :t lei n. 350, do ü de 
dezembro de 1895; 

3a discussão do projecto n. 217, de HJOO, 
wtoriznndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministério d<1. Marinha o credito espeCial de 
11:760$, para pagamento do soldo ao vico
:Llmirante Arthur Jaceguay, revertido ao 
quadro e1fectivo da armada; 

la discus::;ão do projecto n·. 72, de 1901, 
declarando que gosP.rão da ff'anquia postal 
<L correspondcncia e as <<Revistas» dos In
::!titutos Histm1icos e Geogràphicos do Brazil, 
do Par(t, ·Ceará, Bahia, S. Paulo, Paramí. e 
Sn,nta Catharina e dos Institutos Archeologi
cos de Alá.g9as e Perna1n buco; 

la discussão do pyojecto 11. :304; de 1893, 
:Lntor'izando o Governo a <tpplicar om f\:t.vor 
do D. Mal'Í<J, Adclaide Antunes lle .Al1reu e 
outra, parentas consanguineas de fl•ei Sa
tnrnino de Santa Clara Antunes de Abt·ou, 
professor aposentil.do do Gymnasio Nacional, 
já fallecido, a disposição do art. 27, hypo
those 7a, do regulamento que baixou com o 
decreto n. 942 A, de 31 tle outulwo de 1890; 

Discussã_o unica do projecto n. 147, de 
190 l, concedendo ao _ Dr. Amaro Rodrigues 
cle Albuquerque Figueiredo, 2° tenente cirur
gião contractado da armada, uma pensão llo 
:)00$ mensae:::; autoriza.nclo o Governo n, 
abrir o necessario credito; · · 

Discussão unica do lH'Ojecto n. 242, do 
1895, elevando a 100$ mensaes a pensão que 
pet·cebe D. Cybelo do Mendonça Souz't Mon
teiro, viuva do tenente honol'ario do exer
cito Holeorloro A velino lle Souza Monteiro ; 

2~ discnssã.o do rn·o.jocto n. 105 A, de 1901, 
cln Senado, cJ•oaJHlo 110 Di:::tricto Fcd.ot·ctL ma.is 
um olllcio do rcg-istJ•o dr. llypothr.cas com iL 
tlmdg-un.c;·ã.o do tm•coim. 

Lovrtnt:t-sn a sessão (ts 4 horas da. tn.rdc. 

7ia SESSÃO EM 19 lJE AGOSTO 1901 

P~·c1~idencia do 81·. ~Yaz de Mello 

Ao meio dia procede-se (L chamada, a que 
respondem os Srs. Vaz; de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito tlos Santos, 
Luiz Gualbertõ, Gab1•iel Salgado, Sü. Peixoto, 
Arthur Lemos, Antonio Bastos, Serzedello 
Corrêa, Urbano Santos, José Euzebio; Chris
tino Cruz, Guedelha Mourão, Raymundo 
Arthur, Nogueil•a Accioly, · Francisco S~t, 
Frederico Borgé1:1, Gonçalo Souto, Soares 
Noiva, Lima Filho, Ermirio Coutinho, Tei
xeil"a d.o Sá, Bricio Filho, João Vieh•a, Esmo-

raldino Bandeira, Julio de Mello, A1fonso 
Costa, José Duarte, Arroxellas Galvão, ··Jovi-· 
níanó tle Carvalho, Sylvio Romero, Fausto 
Cardo~o. Seabra, Manoel Caetano, PauJa 
Gvimarães, Satyro Dias, Alves Barbosa, 
Adalhorto Guimarães, Paranhos Montenegro, 
G<tldino Lorcto, Pinheiro Junior, Heredia 
de S(t, Henriqu~ Lagden, Nel~on de Vascon
cellos. Augusto de_ Vasconcellos, Nilo Peça
nha, Alves de 131'ito, Silva Castro, Pereira. 
Lima, Julio ·Santos, Aureliano dos Santos, 
Martins Teixeira, Oliveira Figneiredo, Joa
quim BreYes, João Luiz, lldefonso Alvim, 
Esperidião, Bueno de Paiva, Alfredo Pinto, 
Carneiro de Rezende, Leonel Filho, Mayrink, 
C;•.rlos Ot.toni, Manoel Fulgencio, Lindolpho 
C<tetano, Eduardo Pimentel, Rodolpho Pai
xã.o, Padua Rezéndo, Güstavo · Godoy, Fer
nando Prestes, Dino Bu<:Jno, Adolpho Gordo, 
Edmundo da Fonseca, Caj cLdo, Azevedo Mar
ques, Antonio Cintra, Teixeira Brandão, 
Lindolpho Serra, Larr10nha Lins, Carlos Ca-
valcanti, Pitula Ramos, Francisco Tolentino 
e Vospasiano de Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e postít em discussão a acta. 

O Sr. F a nst.o Cardoso-Sr. Pre
sidente; a p <tlavl'a. eu a solicito agDi'a na 
discussão da acta para fazer duas correcções 
no discurso que pl'ofet•i na sessão anterior. 

No Dial'io do Con.qresso se diz: «Porque o 
chefe maranhense não segue o Sr. Presi- , 
dente da Republica ... » Não foi isso o qu·e 
eu disse, e sim: «Porque o chefe maranhense 
não segue o Sr. Vice-Presidente dn. Repu
blica ... » 

Era uma pergunta.; como so v_ô, n. rovisã.o 
mo engoliu o vica. · 

A outra incorrecção ó a quo se nota nestç 
trecho : « a sua solidariedttde com a. bancada. 
do Pernambuco, lmncn.d<~ que elle seguiu em 
son lance de honra.» Eu disso: <dm.ncada 
quo cllo não seguiu C:Il}. seu lance d~ honra.» 

Como se vê, a rev1sao mo engolm o nt1o. 
Estes termos eu os reponho em sou logar 

immediata.monte, mau;ime porque croio que 
. o colle~~a a quem viS<L esse discurso, me vao 
responde;, e é natural que eu não deseje quo 
o faça sobre um discur~o com ~uas incorre
sções, que o alteram na essenCia. 

E' só o que tinha a dizer. 

O Sr. President.e....:.o nobre Depu· 
tado . n1andar(L por escripto a sua rectifi-
caç~o. · 

Si ninguem mais quer usar da palavra 
sobre a acta, vou comJ~der~l-a a:pprovada. 
(Pausa). 

Está ap~rovada~ 
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----------------------~--------------------~----------------~----------
Comparecom ma.'is os St'S. Ga.st5.o da 

Cunha, Allmqum·que Serejo, Tava.res de 
Lyra;, Camillo de Holtanda., Mala.quias Gon
ça.lves, Moreira. Alves; Co1·nelio da Fonseca, 
Pedro Perna.mhuco, Epaminonda,s Gru.cindo·, 
Araujo Góes, Rn,ymnntio de Miranda, Rodl'i
gues Doria, Augusto FI';tn ça, Eugenio Tou
rinho, Augusto do Freita.s, Rodrigues Linut, 
Tolentino aos Santos, José . MarccUino I ·cclso 
dos Reis, Custodio Coelho, Theopliilo Ottonl, 
Francisco Veiga, Pcniilo Filho, Aüalhel'to 
Ferraz, . Landulpho de Maga.lhãcs, Nognoil'a 
Junior, Olegario :Maciel, Moreira da Silva, 
Rodolpho Miranda, Luiz Piza, Benedicto de 
Souza, Alencar Guim<teães, FranciscJ Alon
ca,stro, Victorino Monteir•u, IUvadavia Cor
rêa, Alfecdo VareU~t e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecei' com cansa par-
- ticipada os St•s. José Boitcux, 1Jarlos Mar

cellino, Pedro Chermont, Luiz Domingues, 
Rodrigues Fol'nandes, João Gayoso, João 
Lopes, Augusto Severo, Pereira. !{eis, Trin
dade, Silva Maeiz, Gomes de Mattos, Estacio 
Coiml}ra, Elpidio Figueiredo, Castro'Rcballo, 
Neíva., Francisco Sodré, Felix. Gaspal', 
Vcl'gne de Abreu, Marcolino Moura, Diony-

- sio Cerqueim, Sampaio Ferraz, Sá Freire, 
Raul Barroso, Mllrtinho Campos, Pareira 
dos Santos, Rangel Pestana, Estevão Lobo, 
Viria.to Mascarenluts, Necesio Tav<.tres, An
tonio Zaclmrias.Silveira Drummônd, Arthu1• 
Torres, Mit•anda Azevetlo, Domingues de 
Casti•o, Valois do CastrJ, Paulino Carlos, 
Alft•edo Elli$, 0\•idio Abrantos, Xavier do 
Valle, Barbosa Lima, Francisco 1\·lom·a, 
Angelo Pinheiro, Pinto da. Rocl\ll. e Cassiano 
do Nascimento. 

E sem cí.\usa os St'i!. Indio do Brazil, Cunha 
Ma1•tins, Anizio do Abreu, .Joaquim Pires, 
T_bomaz Ac~ioly, Virgilio Brigido, Sergio 
Saboya, Eloy de Souza, Celso de Souza, Pe· 
reira tle Lyra, Milton, Tosta, Eduardo Ra
mos, .Tosó MonjM•tlim, Irincu Macha.do, Oscar 
Godoy, Ba1•ro:; Franco .Junior, Antonino Fia.
lho, lJoocleciano do Souza, Lourenço Bapti::;ta, 
.losô Bonifacio, Monteiro <le Ba,rros, Mon
teiL'O da Silveil'::t, FL'ancisco Su.lles, Lamou
nior GodofL•edo, Henrique Sa~les, Lamal'tine, 
Oliveira Braga, Costa Junior, Bueno do An
drada, Joaquim Alvaro, Cincinato Braga, 
Hermenegildo do Moraes, Manoel Alves, João 
Candido, Marçal Escobar, Soares dos Santos, 
Germano Hasslochm•, Aureliano dos Santos e 
Campos Cartier. 

· Pa.ssa-se a.o expediente. 

O Sr. Carlos de Novaes (tose
cl·etm·io) procede á leitm·a tlo seguinte .. 

EXPEOIENTE 

Officio do Ministcrio da Guerra, de 10 do 

MENSAGEM 

Srs. Meml.tro::; <lo Congresso NacionaL -
Transmittindo-vos a inclusa exposição que 
me foi..apresentada pelo Mini&tro da Guerra, 
sobre a necessidade de se abrir o/credito da 
qua.ntii1 dc_.68: Hl5$18iJ, pi1ra execução da. 
scn tença que condomnou a Fazenda Nacio
n;.ü •~ 1)~•ga1· ao tenente-coronel Procopio Jos(~ 
do• Reis, p Jr si e como repre-;enti1n te da 
firma comntr.wcial P1·ocopio José dos Reis 
& Comp., a c1uantia de 67:480$, com :\S respe
ctivas custas na importancia de 715$ 189, por 
p ejnizos e damnos causados por forças fe
deraes em seu estabelecimento commercial, 
em Mn.gé, no Estado do Rio do Janeiro, por 
occa.sião da. revolta de 6 de setembl'O ne 1893. 
rogo que vos digneis habilitar o Governo com 
o dito ct·edito. 

Capital Fedel'al, 19 de agosto de 1901.
lli. Fel'l'az de Ccwnpos SaUes.-A' Commissã.o 
de Orçamento. · 

Telegeamma-Recife, 17 de agosto de 1901. 
-A' Camara dos Deputados....:.... Rio- Na 
qua,Udade de membros do Conselho Muni
nicipal de lpojuca, prote.;tamos contra o te
legramma pa.,sado sobre o areendamento das 
estradas de ferro em nome do mesmo con
selho. -Os consJ!heit·os cífecti vos, Jocío Cm·
los Dtun·te. - Ma1·iano Xavim· Cm·neh·o ela 
Gunha.-Inteirada. 

Requerimento de Dorothéa da, Encarnação 
do Co1•ação de Jesus Garcia Zuniga. c outra, 
pedindo I'elevação da prescripção em que 
incorreram para percep~ão da p~nsão 1\ c1ue 
teem direito corno filha:-; do finado ha1•ão do 
Calet·a.-A' Commissão de Pensões e Contas. 

O S1.w. F1•anelseo @á ( ·) -S\'. Prc· 
si<lente, ha jd. algum tempo, o nosso illustt•o 
e operoso collega Deputado por Sa.ntt\ C~· 
tlmrina apro.~entou uma indiéaçi.i.o p<u·a. quo 
se l'Oi'ormu.s.~o o i.trtigo do Regimento ueóita. 
Ctt'la quo ve;[a a insert;~ã.o do di.~posiçõos 
permanentes em leis annuas. Eu a.gua1'dD.vn. 
quo essa pt•opostu., trazendo mua intol
ligencia mais claeu. 'do preceito regimontu.l, 
viesse <L discussã•J, para, por meu turno, 
olforecer consiàet•ações á Camttra relativas 
a algumas modificações que, me parece, 
estão sendo reclamadas indeclinavelmente. 
pela ordem e regularidade dos trabalhos 
legislativos. Como, porém, atê agora essa. 
indicaçio nã.o tenha sido trazida a· deba.te ••• 

O SR. PAULA RAMos- Nem parecer t~'Ve 
ainda. . 

0 SR. ANGELO NETO- Devo informar ao 
nobre Deputado que. a Commissão se reuniu 

corrente, enviando a seguinte ( ·) Este discut·ao não foi re~ieto pelo orador. 



no sabbado·e que o p::trecer está quasi ela
lJorado. . 

0 Sn.. PAULA RAMOS - E' com satisfação 
que ouço e33a declaração de V. Ex. 
. 0 SR. FRANCISCO SÁ - ... e o alvitee 
'que me parecia reclamado pela marcha mais 
regular a dar aos teahalhos desta Ca3a não 
podia ser _adia<!_o por. mais tempo; porcLUC 
essa modlli~acao, Sl acceita, deve infl.ttit• 
na ,elahoraçao das leis annuas, e a Camara 
em breve tem de iniciar a discussão doa or
çamentos, (tue hão de sar affectados por qual
quer reforma que a Mesa e a Camara jul
guet:n necessario trazer a esta parte do 
Reguhento da Ca.sa, venho trazee ao conhe· 

. cimento ·da Camara. o meu modo de pensar 
a respeito. · 
.V. Ex., Sr. Presidente, sabe, mais· que 

mnguem, quo o no3so Regimen~o é um aO'
glomet·ado de disposições escuras, inco~-
gruentes e. contradictol'ias. · 

O SR. PAuLA. RAM<J's- Não apoiado. 
O Su.. AFFONSO CoSTA- Pobre Regimento! 
0 SR. FRANCISCO SA - Elle se presta 

ás interpretações mais desencontradas, a 
ponto de se o chama~ aqui ,jurisprudoncia 
parlamentar, o que nao se saba o que seja, 
porque ella é formada pelos arestos mais 
incoheren tos. 

0 SR. BRICIO ~,ILIIO - Esbu Cet•to de que 
V. Ex. vem garantit• a.inda mais a liberdade 
de tribuna. 

0 SR .. FRANCISCO SA- Não me pre
occupo drsto, que é uma. consequencia no
cessaria da oxistcncia desta Camara e está 
sufllcion to monto garantida pela. imparciali
llado com que a Mesa, preside aos nossos 
trabalhos. 

Preoceupo-me sómente de fazer os nossos 
orçamentos o lois do dospoza, de modo tal 
qne olles possam toL' cxecuçã.o sem dcsorga
nizn,ção do SOl'ViÇO C :-Jem mentir aos pt•inci
pios q 110 tenham presidido á. sua confecção. 

O Sit. BRJCIO F'u.11o- Estou cm•to dG que 
V. Ex. não quererá. com esta indicação ro
s~ringir a discu::1::1ão dos orça.mentos, porque 
nao havemos de paga.r pela falta do Goveruo 
que, só agora cumpr•iu a obriga~~lo de manda; 
as tabellas. 

0 SR. FRANCISCO SÃ - Estou certo 
então, de que V. Ex. vao :ficar satisfeito co~ 
a indicação, que terá. o voto de V. Ex. já 
compromettido, porque ella tem por fim 
alargat• a discussão e facilitar a intervenção 
de todos os Deputados nessa obra. 
H~, Sr. Presidente, uma disposição no 

Regtmento que prohibe incluir-se em lei 
annexa qualquer emenda, creando ou sup· 
primindo empregos. .. 

Camara v. IV 
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0 SR. PAULA RAMOS -Boa disposição. 
0 SIL FRANCISCO S..\.-E~sa disposição 'na· 

tu~·almente nascea do propo.~ito que tem do
mt~<tdo esta Camn.ra de impedir que no es
trerto espaço reset'V<tdo á. discussão o debate · 
des.~as leis,. possa1?:1 s_or resolvida.':! quo.;tões 
attmentes a o••gamzOtçao de~ todos os serYieos 
admintstrativos du pa.iz. Mas hrt nisso um 
ox.aget•o desse oscrupulo, pol'que póde-so pm•
felt<tmente cren:r e suppl'imir empl·crgos sem, 
de uma. cer•t;t form:t, toca.t• no contexto da 
lei do o;•ça.monto. ' 

Quanto á creaç~ão de emp1•ego:'i, eu com-
·prchen~o que olln. s.eja, veda.tla m~s leil!l orç~a
ment!l.rta~, porqu3, tra.zen lo essa creaçã.o um 
augmento de despeza, é natural quo o au
gmento de despeza encontt·e na.s dispo;;ições 
c1ue regem os tl'a.balhos destt1 Casa. todas a':l 
res~l'icçõcs prncisa.s ; :f!laS nã._o vejo que igual 
ra.za.o prcvaloç<t·para. 1mpadn• a. supprossão 
d~ O!fiprcgos do ~al sode que esta disposi
çao Impeç<t que no.') fa.ç·amos economias nos 
ot•ça.mentos. 

Si nós não podemos faze1~ o1·ç~amento, ao 
I1!_enos para economia. na despeza p.uhUca, 
nao ser hem ao que é que de pratico, se 
poss<t ~.;;tender a nossa acção na elaboração 
das lers ot•ça.rnenta.L"la.s. Ha umtt outra dis
posição que impede altcral'em-se ordenados. 

.Eupão acredi~'J que isto i~teresse a ot•ga· 
mz·1çao dos serviços ; os serv1ços podem ser 
mantidos em sua integridade, sendo os orde
nados augmentados ou diminuídos ; si; po
rém, de;sa. altm•ação de ordenado.'> pude.:;se 
resultar qualql!Cl' augmento de despeza nós 
a rejeit<triamos. ' . 

Não quero dcmot•ar .. mo na tl'ilmna, pot' 
isso eu indicaria que so m<tnti\·esso essa di:;;
P?Si~ã.o. t<tl qml ella esG(t, podendo, porém, 
dumnuu•-se ordenados n·:ts leis de orçn.
mento. 

E' umit fa.culdadc que se deixa a todo o 
Deputado, a todos <Lil'IOllos quo quizorcm 
exercer tL inici<ttiva de trazer unm economia 
na despcza pulJlicJ.. 

De ruais, Sr. Pl'O.'>idonto, tom-so entendido 
por uma interpretação, não sei si ampla, 
não sei si restrich do preceito regimenta~, 
que essa prohibição alcança até alterações 
dos salarios dos trab:1lhadores. 

Ora, a Camar<t comprehonde quo nem a 
fixaçãu do numero de trabalhadores, nom a 
fixação dos sa.la.rio::~ (1ue lhes sejam attri
buidos, podem set• objectos de leis perma
nentes, ellas tJem de ser alteradas de anno 
para anno, conforme o desanvolvimonto ou 
restricçã.o dos serviço.3, conforme a modifi
ca.ção das condições loca,es. 

0 SR. PAULA RAMOS dá. Ulll ap<.trte. 
0 SR. FRANCISCO SÁ- Seria necessario, 

Sr. Presidente, quo para cada alter<.tçã.o de 
3S 
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;:{-_•'anno para anno; do ~umcro de tL'abalhadores viço, porque só cUas é que apprehendem o 
.· -que sejam indi;;pensaveis em earb serviço, serviço em todo o seu conjuncto, em .globo. 
· viesse o Congresso tambem a. dc~ :etar uma Ora. si uma. lei ol'ganiz<vloriL de serviço 

lei animo. para este fim. . · Cl'Con on Slll)Pl'imin detcrmirHttlos empregos; 
Pois, si o serviço pela sna propria natu- si a. loLorçamont.a.ria posterior altet'ou essa 

reza não é permanente, })Or que razão se ha ct•eação, natla impede que a outra. lei orça
ele obrigál-o a cingir-se aos moldes de uma montaria devolva a situaçio elas cousas ao 
disposição permanente~ . · l'egimen :tntcriol', creado pela lei especial~ 

;; Pois, si a naturl'za. de8se serviço é menos o SR. Es:-.mRALDINo BANDEIRA-V, Ex. 
s,. , :~:aafef~~·rfu~'?que r<~zão não cabe ella em está. incorrendo na. sua. propl'ia. censura. 

Quanto á creação c.suppressão de empre- (Apoiado.~.) 
gos, creio que a disposição regimental O SR. FRANCISco SA-Cortatnento que não 

, precisa ser esclarecida, porquanto nã.o sei se tr,tta de cro;u-, nem de StLppl'imit' empl'e-
bcm o que se possa entender por . crear ou gos. . · 
supprimir emp1·ego de um certo serviço, si Qua,nto a.os vencimentos, á fixação de .von~ 

, . não se teü1 em vista a lei organica, oq 0 cimentos, não vejo inconveniente noiilnim 
regulamento deste serviço, quo se tem ido em uma lei de orç:.uuento, serem altorad<ts 

· · alterando de anno para anno, pela lei de as diarías; ostn.~ nuncn. foram consideradas 
.. : orçamento. como ordenado. ' 
,,, ·ora. estaremos nós impedidos de, emuma. Não estou longo de acceit.ar o a.lvitre, que 
~ ·_' lei de orçamento, modificar o que uma lei de acab<t de me suggerir, em aparte, o nobre 
,;·. orçamento anterior havià dispoi:lto? Pare- Deputado pot· S<.mta Catharina.~ 
,?· ce-.me que não .. Parece-me que, si a pro- Parecia.-me mais conveniente que a q.uto
:<J.> hibíção regimental tem por tim impedir que rizaçã,o para despezas desta especie fosse 
fç- . nos detenhamos nos limites estreitos a que dada um globu e atü, om toclos os projectos 
~:'., sa deve cingir a disposição das leb anriui.1s quo tenho apresentado, tenho revelado esta 
i>: ~ que tratam da organização do serviço; ella tendencia. · 
~:': :_'só póde impedir a creaçiio ou suppl'essito de · Ha ainda,, Sr. Presidente, .·no orçamento, 
:,... empregos que tenham sido s~liJPl'imidos ou um artigo, que prohibe, nas leL:; annuas, 
:,:~ ~CI·eados em leis especiaes, não aquelhts que disposições pm•mnnen t;es. 
:c .. · tenham sido alterada.Es. - Essa di3posição está na lei, mas não tem 

0 SR. ES!I1ERALDINO BANDEIRA dá um 
i( aparte. · 

.. 0 SR. FRANCISCO SÁ - Bem ; · ba~ta-me ler 
·· o texto da indicação para V. E~. compre
i~·: hender que estamo; de inteiro accordo : «A 

· • prohibiçã.o de crear e supprimü· empregos, 
. .. nas lei:-~ annuas, só se refere aos que tonham 

sido ~mpprimidos ecr.cados em lei e::;pecial. 
.,. Si uma lei especial cee5u um certo em

:··: ··prego e si a lei orçament<.tria, depoi.~ olte
·rou esta creação, uma lei orçamentaria p)s
.terior póde alterar o orçamento antel'ior, 
comtanto que se cinja á lei especial. 

0 SR. ESMERAWINO BANDEIRA dá- outt•o 
• , aparte. 
~- - : 
~,, ·. 0 SR. FRANCISCO SÁ - Não quero a Cl'.ea-
:;:;~ . ção, nem a suppressão de empregos, · na lei 
:;·~ . do orçamento. Eu transijo com o espírito 
~ -:.;.· dornrnante na Camal'a ; mas não quero que 
~k·.;~·.por tal se entenda alteração de disposições 
;5<semelpantes, analogas em leis orçamen-
1:~. · ta rias. 
(:·: ·:·.~ 0 SR. ESl\1ERALDINO BANDEIR.A.-Mas que 
~:::- não importem em creação e suppressão de 
~:y emíwegos. 
:~Ú.:: , 0 SR. FRANCISCO SÁ- Mas, quem é que 
:~:·- ~:crea, quem é que supprirne empregos 1 
; . .: - Só podem f<.tzel·o leis organizadol'as do ser-
-:.·: . 

sido adoptada. na pratica desta Casa. . 
Não ha uma Lei de orçamento, seja dare

ceita, seja de qualquer capitulo da despeza, 
que não enceno disposiÇões permanentes. 

0 SR. PA UI,A RAMOS - Apoiado ; tem 
sido um abuso constante contra o qual tenho · 
p1•otestado . 

0 Sn. FRANCISCO SA - Ainda agora O· 
projoct.> da lei du. receita., trazido l'L consido 
r<1ção dn, C<1mara, traz disposições pm•ma
nentes. 

0 SR. PAUJJA RAMOS- E eu · VOU apresen;. 
tar emendas snppres:'livas. 

0 SR. FRANCISCO SA- Mas é inevitavel 
que essas .leis tragam disposições perma-. 
nentes. . 

Si essas leis nilo pudessem trazer dio;posi· 
ções permanentes, como ollas poderiam au
torizar o Gove;·no a f<Lzer opel'ações de cre
ditas, de elfeitos longos e que perduram mui-
tos êÚinJs além· do exercício. · 

J~u, Sl'. Presidente, ncredito que não ha. 
razão para esse e,;;crupulo. 

0 SR. PAULA RAMOS-Mas V. Ex. está 
argumentando sempre com o abuso. A pro
pria natureza do orçamento repelle estas 
disposições de ca.1'acter permanente. . 

Basta V. Ex. definir o que é lei de orça-
mento, · 
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O SR. FRANCisco SA-Mas as leis devem - O SR. EsMERALDINO BANDEIRA---:-- A0com~ 
sanccionar a 1watiea; c si esta tem em vista moJar não; acalJal' do voz. 
sophisma1.• as leis paea. se accommodar ao o SR. FRANCISCO SÂ-0 modo de aca1Jar 
nosso systema, é preciso reformai-a. com 0 abuso é legalizar o ac~o. · 

0 Sn.. PA Uf,A · RAliiOS~ V. Ex:. ·tem a 0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Quando O 
prova das consoquoncia.s funestas desta pra- acto não é abusivo. · 
tica: haja vista. o codígo de ensino o o ar- 0 SR. FRANCisco SÃ-Eu proponho (tiJ) 
rcndamento das estea,<las de ferro. 1· que scj<un admittidas nas leis annuas c u~po-

0 SR. FRANCISco SA.-E' oxacto. A pratic<1 siçõcs permanentes. (Contínúa a lêr~. ~ 
ü tal quo nôs já temos autorizado reformas Prohibo, portanto, qualquer autor1zaçao le
as maiseapitac.~ quo dizem respeito aos in- gislt.tti'va que permitta ao Gove1•no cFo~r ~u 
toresses mais prol"unclamcnto sociaos do supprimir empregos, augmentar c dlminmr 
nosso pa.i.z como a reforma, do ensino, em lei vencimentos. . 
do orçamento, e por modo tal quo nem si- 0 SR. PADLA RAMos-Essas attribuições 
quer a oommissão especial desta Camara, são privativas do Congresso. 
tlestiiiada ás questões ele instrncção publica, 
teve do pronunciai' o seu juizo sobre ella. O SR. FRANCISCO SÁ- (Continiw lendo). 

Portanto, o que se está-vendo é que esta ·o SR. PAULA RAMos-E' inconst~tucional. 
disposição está em ttn ta.gonismo com as 
nossa.s tondencia.s 0 com os nossos habitos; O SR. FRANCISCO SÁ - Onde está a. in-
essa disposição é inexot1uivel, preéisa de ser constitucionalidade~ 
sophismadn. o o tem sido sob a fórma de O_SR. PAULA RAMos~Em reformar as re-. 
autorização ao Podo r Bxocuti v o. partições a~terando os_orden3:do~ d_9s 'func.cío-

Mas _o sophisma 6 tnJ <lllO nós he:;;itamos naríos publicas, q_ue sao attrtbmçoes · priva-
em conceder uma 1111torizaç~ã.o ao Poder Ex- tivas do Congresso. · 
ecutivo para fazor uma. reforma de serviço, o SR. FRANCisco SÃ.- Não senhor; a 
fixando desde lügo na lei os empregos a primeira parte está de accordo com a se
crcar ou a supprimit•, as:-:;im como os venci- gunda, que pro~übo a:bs~ll!;tamente ao Con
mentos a augmentar ou diminuir. .. crresso de delegar attr1bmçoes ao Poder Exe-

Preferiamos dar-lhe autorizttção ampla ~utivo, praxe que é preciso acabar chamando 
para. evitar um erro; entretanto, vamos a nós estas attribuições. 
cahir em dous m•ros para eü:t lei de orça-
mento não crear emprego nem augmentar O SR. EsMERALDINO BANDEIRA-Mas 9 quo 
vencimentos. quer llizel' autorizar o Governo a reformar 
. Demos, porém, autorização ampla ao Po~ serviços creando Jogares~ 
dm• Executivo; ellc qne reforme o serviço; o SR. FRANCISCo SA.-'- Ma.s onde V. Jjjx. 
ellc quo creio on supprima müpregos, aug- viu is.to, pois semelhante pratica é pro
monto ou diminua vencimentos. - hibida na minha in9,icação ~ Elle só poder~ 

Ora, Sr. Presidente, isto mostra n'osta dis- reformar serviços sem crear lagares que so 
posição precisa, si, accommodatla, não (Urei -poderão ser Cl'eados ou supprimidos pela Ca
ás interpretações quo as necessidades toem mara. 
imposto. á Mesa, mas ás necessidades de 0 SR. EsMERAWINO BANDJÚRA-Pelos ter
nossas deliberações, a pratica do tõJ.os os mos ampilos da segunda parte da sua indi~ 
parlamentos do ·mundo. .. d 

Ist0 queestQ.mos vendo nqui é um·a órigi- cnção, a primeira esapparece. 
nalidade llo nos~:~o parlttmcnto, pois é só entre o SR. FRANCisco SA.- Outra ·disposição 
nós quo se prohibo n inclusão na lei orça- que não está no Regimento da Casa e que. 
montaria. de disposiç~õos pcrmancn&os quo me parece necessario, de acebrdo CO,!U_ a 
aiToctam o serviço publico. (Ncio apoi[Jdos). nossa organização parlamcntar,é a restl'lcçao 

Não ha lei do t•oceita nem do despeza que da iniciativa parlamental' da Camara. no que 
não caiba no orçamento. . . .toca ás leis de credito. · 

E' frequente serem sub!l!ettidos .á apre-
0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Pois então ciação desta casa pediclos de credttos sup

V. Ex. deve começar mudando o nome da plementares ou . extraordparios e sen; uma. 
lei para outro .que não seja· lei annua. documentação rigorosa nao se ~odena c?M 
Si é permanente, não se comprehe11de a lei nhecer do vltlor do ped:i:do do cre.d1to..:. e por
annua. tanto isto diz reSl)eito á orgamzaçao orça~ 

O SR .. FRANCisco SA- Por isto, Sr. Presi- mental'ia. . . 
dente, para accotnmodar este abuso e tirar a Entretanto si vicios ha, e sou o prnnen•o 
Co.mmissão de Policia da difllcultlado em que a afihinar, nesta apposição de d~spe~a de 
se encontra. • • um credito suppl0mentar ,-ex:traordmarw o~ 
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especial, vicio mai.or resulta das emendas ao~ que tenham sidosupprimidos ou creados. 
' propostas nesta C<tsa independentemente de em leis ospeciaes. -
- -mensagens do Po<lcr Executivo. Alteração ele ordenados poder<t !:ler feita nas 

Si c3te ct•edi"Go só é concedido em vil•tude leis annua.:;, desde que importe diminuição 
de mensagem do Poder Execu;.ivo, não da despeza consignada na verba respe-
comprehcndo que emendas lhe sejam apre- c ti va. · 
sentadas no corrm· da discussão. · A p:•ohibição de augmentar e diminuir Ol'-

0 sa. PAULA RAMos- v. Ex. não com- clenado.l não alcança as diarias de trabalha~ 
:prehendc, dentro da Constituição. dores não titularlos, cüjo numero poderú. 

tambBm ser alteratlo. 
0 SR. ES)!ERALDINO BANDEIRA - E:;tas §§ . Podeeão ser admittidas nas leis 

emendas não toem sempt'e <~ fórma de auto- annuas disposições permanentes, sob a forma 
rização? de autorização ao Poder Executivo, desde 

O SR. FRANCISco SA - Como teom todas quo estas não envolvam exercício de attri-
as leis orçamel}tal'ias. lmições privativas do Congresso Nacional. 

o SR. PAULA RAMos-E que tl um ma,l. Si e,;;sas autorizações se referirem (t organi
zação de sBrviços ou repat•fiições, será limi-

0 SR. EsMERALDINO BANDEIRA- Si assim tada no respectivo texto a coaçli.o c sup-
é não ha mal nenhum. pre!'>sã.o de empreg0s e a fixação de orde-

0 SR. FRANCISCO SA - Quando autori· nados. 
zamos 0 Governo a fa,zer alguma coU:3a, é §§ • Nos projectos de lei autorizando 
porque estamos convencidos da necessidq.de creditos supplementares, especiaes ou ex
de fa.zer esta cousa. tr<1ordinarios pedidos pelo PQ(ler Executivo 

não se admittirão emendas que elevem a 
. O SR. ESIIlERALDINO BANDEIRA- Dahi não in1Portancia desses creditos, salvo si essa 

quer dizer que o GovernQ seja obrigado a elevação houver sido solicibda em ~1en-
í'azer · sagem do mesmo poder. 

·O SR. FRANcisco SA- Nós estamos em 
divergeneia pt•ofunda neste ponto. Sala da'3 Ses.;;õe.3, l9 de agosto de 1901.-

Acredito que a lei de autorização não F1·ancisco Sd. 
limitando a faculdade do Govern.:>, nem 
fixando a opportunidade, cria ou admi tte a 
:possibilidade de que falta a autoridade ao 
Governo de fazer a despeza sem autorização 
legislativa, do contrario limitaremos todos 
os orçamentos á vontade do Governo. 

Sr. Presidente, pat>ece ter justificado com 
estas pala v r as a indicação que tenho a honra 
de apresentar á. Mesa, que acredito intm•es
sará a organização .dos orçamentos e acre
dito que com ella a Mesa não se achará 
nas condições em que muitas vezes se tem 
encontrado, indicação que viril aclara,r as 
escuras disposiçõe:-> do Regime'lto. 
· 0 Sa. PAULA RAMOS - A minha tambem 
aclarava .. 

0 SR. FRANCISCO SA -Peço, por~anto,_ 
a V. Ex. que no mu.is breve espaço de tempo 
possível chame a attenç-ão da Casa pa1•a esta 
d.isposição, que acredito virá facilitar a 
boa marcha dos trabalhos desta Casa. (Muito 
bem ; muito bem.) _ · 

Vem á. Me.~a, é lida e enviada a Commissão 
de Policia a, saguinte_ 

INDICAÇÃO 

Indico que ao art. 132 do Regimento da 
Camara S3 accrescentem as seguintes dis· 
posiçõ3s: i 

§§ . A prohibição de craar e sup-
primir mnpregos nas leis annuas só se refere 

O Sr. Edmundo da Fonseca 
-Sr. Presidente, eu havia pedido a palavra 
a V. Ex., mas, vendo qu:l talvez não me 
-sobre o tempo para as consideraÇões que 
1wetendia fazer, desisto da p(),lavra, pedindo a 
V. Ex., si o Regimento -o permittir, que m<r 
inscreva para a sessão de amanhã. , 

0 SR. PRESIDENTE-O nobre Deputado se 
farà inscreveL'. 

O Sr. Carlos Ott.oni ·acaba de 
recrber dous telegrammas da Cidade de 
Itabira, noticiando o fallecimento do seu 
illustl'e collega de l3ancada e de districto, o 
Se. José Antonio da Silveira Drummond .. 

Ainda ha pouco; dias, foi o go ·districto de 
Minas Geraes ferido, eom o desappa.reci
mcnto do semp1•e lembrado Dr. Matta Ma· 
chado. · 

Ago1•a, novo golpe vem de ferir o districto 
que tom a honra de rapresentar nesta 
Casa. 

O S1•. Silveira Drummond Cl'a um mineiro 
illustre. • 

Foi po1• muitos annos professo1• de lingúas 
e depois jornalista notavel, redactor do Je-
qttit·inhonha. · 

Liberal adiantado, representou papel sa
liente na ailsembléa provincial, onde, com
batente valoroso, pertenceu ~ts mais impor
tantes com missões. 
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SESSÃO EM lU DE AGOSTO DE 1901 301 

Eleito Deputado federal na actuallegisla- hidos elo serviço ele estatística. e revisão de 
tm~a, jà veiu muito enfermo, desempenhar despachos em 1897 e 1898 ; 
o seu m:tndato. · sa. discus3ão do projecto n. 58, de 190 l, au-

Aggravando-se o seu e ;tado nrecario de torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- · 
saude, requereu a_ licen(la em êujo goso se nisterio da Fazenda o credito ex&raordinario 
acha v a e retirou-se p:tra o Estado natal, onde de 8:000$, para pagamento do aluguel da. 
vem de t'allecer, enchendo de magoas todos casa onda. funccionou de setembro a dezembro 
os seus concidadãos e especialmente os seus· de 1899,-~'< .. .;:..T)el.egacia Fiscal no Estado do Rio 
companheiros de bancada. (Apoiados.) Grande do Stli e o supplementar ele 20:000$ 

D3 accordo com os estylos parlamentares, i~ veelJn; 9a-Caixa dn Amortização-da lei 
re(luor a. inserção em acta de um voto de n. 746, de 29 de dezembro de 1900, arG. 28-
profundo pezar e a suspensã.o da sessão, como Assignatura de notas ; 
hom~nagom ao bencmerito companheiro cuja · 3a discussão do projecto n. 77, do 1901, 
pt•cewsa. cxistencia vem de extinguir-se. relativa á emenda offerecida. na 2' di<Jcussão 
(Jlfuitobem; rnuito bern .. O m·p,d01· e cumpri· do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
mentado.) Poder Executivo o abrir ao Ministerio da-

Posto a votos é approvado 0 requerimento Guerra o credito especial de 8:415$.600, para 
do sr. Carlos ottoni. pagamento dos vencimentos d.l tenente-co

ronel Innocencio Serzedello Corrêa, rever

O S1' .. Presidente - Não havenJo 
nada mais a tratar, de.3igno para amanhã a 
seguinte orllem do dia: 
· Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. 15 B, llesto anno, que fixa a força naval 
para o exercieio de. 1902 (discussão unica; 

Votação do projecto n .. 42 B, de 1901, que 
fixa a força de terra para o exercício de 
1902 (33 lliscussão) ; _ 

Continuação da discussão unica do pro, 
jecto n. 104 A, de l!JOl.- com parecer sobre 
as emendas o1Tm·ecidas na. 3a. discussão ao 
projecto n. 104, deste anuo, que autoriza o 
Governo a abrir ao Ministerio das Relações 
Exteriores o credito da quantia necessaria, 
até 150:000$, em ouro, para occorrer ás des
pezas com a represen'tação bt•azileira na se
gunda conferencia internacional, que se 
reunirá. no Mexico ; ' 
. 2a dfscqsi.!ão tlo p1•ojecto n. 121, de-1901, 
<mtorizando o PO{lct• l~xocutivo a abrir a,o 
Ministerio dt.t Justiç<.t e Negocias Int!.1riores o 
credito de 100:000$, supplementat~ ao n. 14 
1lo art. 2° da lei n. 74ti, d3 2n de dezembro 
ds 1900 ; . _ . -
. 2~ discussão do projec to n. 81, de l9J l, 
restabelecendo, para todos os elfeitos; o de
creto- legislativo n. ·657, de 2;) de novemlJro 
de 1899; 

2a discussão do projecto n, 116, üe 1901, 
autorizando o Governo a abrir, por conta do 
Miilistol'io ela .Jüs&i(la c Ncgocius Interiorcs,o 
credito do 53:580$940 pa1'a pagamento de 
(liversas obras e melhoramentos no eclificio 
do Lyceu de Artes .e Officios, hoje proprio 
nacional; _ . _ 

3a discussão do projecto n. 57, de 1901, au
torizando o Poder Ex.ecutivo a abrir ao Mi
nisto~1o da Fazenda o credito extraordit1ario 
de 104:542$583-, para occorrer ao pagamento 
das gratificações devülas aos empregados de. 
diversas alfandegas da Republico,, incum-

tido ao serviço do ·exercito e d,e lento da, 
Escola Militar, por acto legislativo; . · 

3a. discussão do projecto n. 57, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Mhüsterio da Guerra o credito extraordina.
rio d~ 4:80ô$G30, para cumprir a _sentença 
do Snpremo Tribunal Federal, que mandou 
pagar ao major Democrito Ferreira da ' 
Silva os vencimentns que deixou lle rccebee 
corno -lente, em disponibiltdade, da Escola· 
Militl1r do Estado do Rio Gra,nde do Sul; : 

Discussão unica do projecto n. 102,_ de 
1901, autol'izando o Governo a. conceder uro.. 
anno de licença, com toclos os vencimentos, _ 
ao Dr. Manoel Jo ;é de Queiroz Ferreira, 
preparador de physica da Escola Polytech
nica, para tratar de sua saudc; 

Dis~üssão unica do p[~recer n. 22, do 1901, . 
julgando que não dev6m ser acceitas as 
emendas ofl'ere.::üdas na. 2a. discussão do pro· 
jecto n. 232A, de 1900, que autoriza o Po
der Executivo a transformar as ra, 23 o 3:~ 
tul'nw.s dtt Sub-Dil·ec'tul'ia, dos Correios mu 
la, 2a e 3a. secções da Directoria Gcl'al, pas
samlo os chefes <te tm·mas a. chefe::; de se· 
cção, desde que preencha111 a.s disposições re
gulamentares, e dando outras providencias; 

Discussão unica do projecto n. 18 A, de · 
1901, relativo (~emenda substitutiva do Se· 
nado, :1 proposição n. 18, do corrente a:nno, 
da Ca,mar::t dos Depu:ta,dos, que autoriza-, o 
Podm· Executivo a abrir ao Ministel'io da 
Ma.l'ii1ha. o credito ncces~a.rio para pagamen
to do premio que compete ao profeRsor sub~ 
stituto da Escola Naval, capitão-tenente Dr •. 
Na1•ciso do Prado Carvalho, pela obra'---, 
Lições de Bal·istica; -

Discussão unica do projecto li. ! 30, de· 
1901, relativo à emenda do Senado ao pro
.iecto n. 19:3, de 1899, que autoriza. o Poder 
Executivo areintegrar no serviçoactivo da 
armada, no posto eifcctivo de capitão do 
fragata, e classificação no quadro especial ~-
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corpo docente, o capitão de feagata graduado e outros, por conta do Ministorio da Guerra, 
Francisco Augusto de Paiva Bueno Brandão ; durante os exercicios de 1894, 1896, 1897 e 

2a discussã9 do pt·ojecto n. 96, de 1901, au- 1898; 
torizando o Podor Executivo a contar ao p discus:;ão do. projecto n. G2 A, de 1901, 

, .;:,r. esCl:ipturai·io do Thesouro Fedel'aJ Cyri~co a.l terando a classe 1 a, n. 1, das tarifas _das 
· Antomo dos Santos, como tempo de sen1ço. ·Alfhnde()'as · 

o decorrid? de 10 de fevei'(3irode 1879 a .?.6 S"- dis;u~sã.o do projecto n 364 do 1900 
·. ·de f~vere11·o de l.i8~, de 15 de n~vet;lbt·o d:- autorizando o Gove1;no a p~·Jrogar o pr<1.z~ 

c 1884 _a 4 .de setemoi 0 de 1884 e de 2 ... de fe concedido á Sociedade Montepio Geral de 
vereu·o de 1894 a 31 Je outub1'o de 1895 ; , . ·. -, d , . -1 • ~, . , -

2a. discus"ão do pro·ecto n 120 de 1901 Ec.>no}ma. o.::; Set VH ores do Jo.stn.do par_a m-
autorizand~ 0 GovernJ a abrÚ ao ~finiste:.i~ demmza.:· o Thesouro Federal ~a c!ua~tu~: ~o . 

. da Gu~rra o credito extraordinario . de ~u; lh~-~ de~ed?r~, ~té que e:;sa. 1ns;1tmç~o 
2:401$300. para pagamento ao ma.reclml José reo_uta,uze su<t.;~ltm:tçao! po~endo ,me.'JI~1o w

. de Almeida Barreto em virtude de sen- 1eval-a do paeamento . da uuportanc1a em 
· tença do Supremo Tl·ibunat Fedet·al ; que fi~ou al~ançada ~o anno de 1899 ; _ . 

2a.. discussão do pro,jecto n. 133, do 1901, sa. dtscussao do pro,jecto n. 231 A, _de 1900, 
autorizando o Podel'l~xecutivo a abril' ao Mi- elevando a 16 o numero. do engenheiros clle

. _nisterio da Justiça e Negocíos Intel'iores o fes de districto, na p~eectoria Geral dos Tc
Cl'edito de 6:850$, · supp1ementar á verba legt'aphos, no ex:erclCIO de 1901 ; 

_ga. do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezem- sa. discussão do projecto n. lb3; de 1901, 
.. · . bro de 1900 ; marcando os casos e a fórm<t da revisão dás 

2a discussão do projecto n. 43 A, de H)Ol, condemna.ções; 
ajltorizando o Poder Executivo a. abrir ao · Nova discussão da emenda do Sr. Heredia 
.M~nisterio da Justiça e Negocioslntet'iól'es o de Sá ao proje~to n. 38 A, de 1901, que · 

· · 'credito extrao1·dinado de 2:827$300, para autoriza o Governo a contirmã.r, attendendo 
,pagamento a D. Eugenia Torreão C9r·rêa de ás neces.sarias vagas, no primeiro posto de 
Arau,jo, viuva. do juiz de dh•eito, em disponi-. official do oxercitp, os alferes ·gt•aduados que 
bilidad~, bacharel Lindolpho Hisbello Cor- tiverem obtido as approvações plenas, -de 
i•êã. de -Araujo; . que trata oat't. 95 (lo regulamento de 18 ·de 

· - 2a discussão do projecto n. 88; de 1900, abril dó 1898~ . · 
declarando que ao tenente-coronel gra.duado 3a. discussão do pl'ojecto n. 127, de 190f 
reformado do exercito Antonío Galdino Tra.- dispondo sobre a. cóntagem da a.utiguidàdc 
va.ssos Alves, com}Jetem as quota.s de official do. posto dos o.fficiaes do exercito, a que· se 
superior desde a dat<t elo decreto que o re· referem os arts. l~_ o 2° d_tt loi n. 350, d.e 9 

. formou ; : de d.ezembro de 1895; 
• 2a discussão do projecto n. 85, de 1901, 3a discussão do projecto n. 217, de 1900, 
- autorizando o Poder .B;x:ecutivo a. l'elevai· á autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

viuva e herdeiros do finado major Benedicto 1Uuisterio da. :M<trinlla. o cJ•edito. especial dt1 
· ·· Ribeiro Dutra a divida por eUe contrahida ll :7!30$, p<.\ra pagainento do soldo ao vice

'com o cofre da Bl'iga.da. Policü1l d•~ Capita.l a.lmil•aJlto Arthm.- Jaeegimy, revertido a.o 
Federal, na. importancia do 1:197$324; quadro oll"ectivo da a.rmad<t. 

P· discussão do :projecto n. l13A, de 1901, la. discussão do projecto n. 72, do 1901, 
autorizando o Governo a <tbl'ir o cr·edito de declarando que gosat•ã.o da i'L'anqui<t postal 

·· 16:060$, para pagar ao bacharel UmlJolino acorrospondencla e as Revistas dos Institutos 
de Souza Marinho r;~s seus ordenados, como HistoricJs e Geographicos do B1'8.zil, do Parú., 

. juiz de direito em dl~p.onibilülade, clecorl'i- Coará, B<\hia, S. Paulo, Paraná..~. Santa .. Ca-
·dos de 22 de i~beil de 1894 a 31 de dezembro tl~<:trin:t o dos Institutos ArcMolqgicos de 

.- ·de 1000; , · . Alagoa:; e Pernambuco; : ~ - . . 
_,. ·, ·1"- diseiussão do projecto n . .74.A, de 1901, JD· discussão do projccto h. 304, do 189:3, 

;; . concedendo o prazo de mais um anno de autorizando o Governo a applical' em ilwor 
'i ~ :; ni.atriculn. aos cx-;tlumnos do curso superior de D. Maria Adelaide Antunes de Ahreu e 
,, da Escola :Militar do Br·azil, ·· J.ósligados pJr outra, parentas consanguinaos de F r. S;~iut•
':": ' 'mptivo de i•oprovaç'ão em uma mesma. ma.- nino de Sa.nta Cln.l'a Antunes ue Abreu~ pro-

téria duranto dous annos consecutivos, ·com fessor aposantado do Gymnas~o Nacional, já 
; ;,: emenda da Cômmissão de J\'fa.rinha. e Gu~rra; fallecido, a disposição do al't; 27, hypo5hese 
;: . }a discüssão do projecto n. 11 A, de 1901, 7'", do regulamento quo baixou com o de-· 
) ::n.utorizando o .Podel' Executivo a. a.hrir um ereto n. IJ42 A, de 31 de out~bro de 1890; 
\/; credito da. quantia de 2:ô38:'j;Oc!5 n.o Ministe:.. Discussão unica. do projecto n. 147,. de 1901, 
:.~ .< rio da Fazenclu., para pagttmento de íort·a- concedendo ao De. Amaro Rodrigues .de Al~ 
::\,\ gens, agua e ol1je_ctos de expedient:.l forno- huquet•quc Figueiredo, 2° tenent~ cil'ul•gião 
;' :':.· cidos pela Companhia das Aguas de Maceió contrado da a.r1nada, uma pensao de 300$ 
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mensaes, autorizando o Governo a abrir o 
necessúrio credito; · 

Discussão unica do projecto n. 242, de 
1895, elevando a, 100$ mensae.3 a pensão que 
percebe D. Cybele de Mendon-ça Souza Mon
teiro,. vi uva do tenente honot'ario do exer
cito Heleodoro A velino de Souz11 Monteiro; 

2a discussão do projecto n. 105_ A, de 1901, 
. do Senado, crearrdo no Districto Federal mais 
um officio de r~gistro de hypotecas, com a 
designa.~ão d!3 terceiro. 

Levanta-se a sessão a 1 hora da tarde. 

78a SESSÃO E~I 20 DE AGOSTO Dg .1901 

cisco Sá, apa1•teei por duas vezes o discurso c. 

de S. Ex. _ . . _ . 
O priâi.eieo aparte foi perfeitamente bem ) 

apanhado pelo stenographo ; o segundo, cn-{:,~ 
trctanto, não está publicado de accordo com··é 
o modo }Jor-que o emitti, e é esta a. raZão·· 
p;;la, qual venho no momento presente fazer 
esta reclamação, pedindo a V.. Ex. que Ill.an
de. fazer a rectificação . 

Quando orava o Sr. Francisco Sá eu disse_:· 
«Estou certo de q uc V. Ex. não quererá, 'co~ 
esta ·indicação, restringi!--· a. discussão do& -
orçamentos, ·porque não havemos de pagar) 
pela falta do Governo, que, só agora, cum· .. ' 
priu a obrigação de mandar as tabellas.» ·_ 

Foi este o aparte que dei e, cntretànto',:-, 
elle está re<ligido do seguinte modo: «Estou 
ceeto do queV. Ex. não quererá com esta 

- indicação restringir a dh;cussão dos orça-_ -
P1·esidencia dos Sts. Vaz de lYiello (Pt·esi mentos, porque não havemos de pagar pela:·: 

dente), Carlos de ·Novaes (1. 0 Secreta1·ío), falta do Governo, não mandando até agora, : 
Saty1·o Dias, (2° Vice-presidente), Ca1·los ad tabellaS.» . 
de Novaes (1° Secretm•io) e Angelo Neto Como V.'Ex. vê, do aparte, tal qual está 
(2° Secretm~io) - . publicado,, se· infere que o Governo não ·. · 

mandou as tabella,s; no entretanto, do aparte -
Ao meio·dia prJcede-se a chamada., a que tal qual eu pronunciei, só sa póde concluir 

respondem -os Srs. Vaz dê Mello; Cat•los de que o Governo, apezar de t~do, cumpri t a 
Novaes, Angelo Nêto, Agapito dos Santos, obrigaÇão de mandar as tabellas. . 
Luiz Gualberto, GalJI•iel Salgado, Urha.no Como sabe V. Ex., eu faço a mais tenaz 
Santos, Celestino Cruz, Anizio de Abreu, Joa- opposição a esto Governo impatriotico, mas 
quim Pires, Raymundo AI·thur, Nogueil'!L não quero que corram por minha conta in-
Accioly, Gonçalo Souto, Celso de Souza, Tm·. justiças que não fiz. · 
xeira de Sá, Bt'icio Filho, Moreir•<t Alves, E' verdade que o Governo só cumpriu a 
.Julio de· Mello, José Duarte, Epaminondtts obrig-ação do mandar as t<tbollas <.i, :ultima·: 
Gracindo, Raymundo do Mir<tr da, Jovinittno hot•a,, em meia<los <to presente mez ; em todo · 
d~ Carval~to, Fausto Card.oso, Seabra, Eugé- 0 caso, cumpriu a, obrignç~o. . . 
mo Tourmho, Satyro Dtas, Alves Barb:.>sa, I Podiam ser muito respeüavms os mo:tlvos 
Ada.lbei•to Guimarães, Pa.L'i1nhos Montenegl'o, que influíram para a demora; podia o Go-
Galdino Loreto, Pinheiro Juniot•, Heredia do vomo esttu' oecnpn.do nas convet•sações com 
Sti, Celso dos Reis,Henriq_uo Lugd~n-, Augu~to os syndicato.3 que infelicitam a nossa Patria, · 
de Vasconcellos, DOO(IIecm,no de Souza, Ntlo sendo po1• isso i'orçtttlo <t demorar a re:- · 
Poçttnh<t1 Alves tle Brito, 8ilva C<~ostl·o,Cus~o· messa. 
di o Coolho, Per·oil·a Lima., )\·~'trtins Toi- Mas o que dose,io é qne a justiçtt fique con- . 
xeira, qliveira ~igu~il·eclo_. Joaquim Bre':'es, signada e. por isso impetro a _bondade de.) 
Theoplulo Ottom, Jo11o Lutz,lldcfonso Alvun, fazer insern· mt acta a reclamaçao que, de 
Penido Filho, Esperidião,. Ada.lborto Ferraz~ accor(lo com o Regim·.mto, m~ndo por es-.: 
Lôonol Filho,, Mayrinl~, C<tr~os Ott~ni; Ma- cr•ipto, pa••:t quo. o apar~o 1ique con~ignad~·
noell<'ulgoncw, Noguou•tt .Junwt•, Lm1lolpho como f'oi pronunc•ttdo e ntto como fo1 publl 
Caetano, Ednat•do Pim';Jntol, Rodolpllü P_ai- catlo. 
xão, Gustrwo Godoy, Fernando Pr•estes, D1110 o Src PRESIDENTE-Far-se·ha inserir are
Bnono, 4dolp_ho Gor~o, Echuund? d.t~ Fon• clamac;;ão do nobre Deputado. 
s~ca, Lmz P1sa, C~Jado, :\.ntomo . Cmtra, Em seguida é approvada a acta tl.a sessão · 
Lmdo,l_pho Se~ra, C<~,rlos. Cavalc.mt1, Paula antecedente. 
Ramos, Franc~sco Tolentmo, Germano ~as- Passa.~se ab·ex:pedionte.' 
slocher, Francisco Alencastro e Vespas1ano · . . . 
de. Albuquerque. O Sr. Angelo Neto (2°'-secretario, 

Abre-se a. sessão. · servindo de 1.0
) procede â leitura. do se-

E' lida e posta em discussio a a.cta. g-üinte 

O f!!h·.· Drieio Filho- Sr·. Presi.. Olficio: 
EXPEDIENTE 

dente-, <1Ual1dO hontem na hora üo expediente Do SP. 1° Secretario do Senado,· de 19 do 
orava. ó ~apresentante do. Ceará, Sr. Fra,n- corrente, remettendo o, projecto do Senado~ 



Camara dos Deputados - Impresso em 20105/2015 16:43- Página 2 de 48 

_304 ANNA.ES DA CAMA-RA 

. conferindo privilegio para o pagamento de 
dhrida proveniente de salal'ios de trJ.ba

·Jhador l.·ural.- A' Commissão de Constitui
:·:~o, Legislação e Justiça. 

Teleg1•amma. : 
.·· . . S. Fclix, 19 dí~ ago$to do 190 r- Cong;.•esso 
. Nacional~Rió-Projecto o1•çamento baixando 
·· limite sellagem oito réis de 40$ para20$ preço 

fabricar ruina resto industria charutos ba-
, ratos nosso Estado, augmentando mais ainda 
~a 'dcsg1•aça e misqria,reina.ndo ha dous an~os 
· municípios outros 'charutoJ. Pedimos pa triO
ti co Congresso não acceitar fórma 11enhuma 
projecto novo e sim su:;tentar no ultimo caso 
taxas estabelecidas; decreto n .. l.622, art. 12 

' § l 0 -que antes deviam se baixar por se
. rem desproporcionaes preços de venda dos 

- próductos e em vista do c~2~1bio hoj~, 500 °/o 
.:·mais alto do que na occaszao c1•eaçao taxas 
: actuaes.-Fabricantes 1·eunidos de S. Felix, 
· Cachoei1·a e llfaragogipe.-A' Commissão de 

Orçamento. 
' Requerimento do D1·.João José Pinto Junior, 

· pedindo seju. reconhecido o seu dil•eito ás van
.. t.agens pecuniariasque lhe te~m~ido negad~s, 
.. segundo allega, como lente JUbilado da F a

·. culdade do Recife.-A's Commissões de Orça
. mento e de Instrucção Publica. 

~ -~:.· ~ ... 

. OS~. Pa•esidente-Tem a pahwra, 
o Sr. Edmundo .da Fonseca. 

O Sr. EdDlundo da Fonseca 
-...:sr. Presidi:mte; em dias do mcz de junho. 
tive a honra de subil• <L esta tribuna e fui 
então obrigadó a occup[l.r-mo exclusivamente 
do3 -acontecimentos que naquclle momento 
agitavam a. opiniãj public~t nesta, Ca.~ital, 
isto· é, dos grave8 conlltctos occol'l'ldos, 

· quando Joi posto em Yigor o novo contL•ttcto 
da Compttnhi<t S. Chl'istovão. 

Graç!as li JH'tHicnda o ao bom ~enso de~stL 
companhia. a, cahmt, tt tH'dom e <t tranqutl
lilladc publicas foram de prompto I'ostahelo
cidn.s. 

O povo havia sido atrop~llado a. patas rle 
cavallos e a. golpe~:~ de sÍ:"ure.~ pela po~icia,ha
-via. sido ospingarüeado na pl'<Lça pubhc; t e nas 

' . l'Uas contraes da ci(ln.del; m<LZ' os f(~rülns loi·:tm 
pt•ompt.amnnt.e medicados, a.n nwn.os aqunllos 

· que tinham recursos pa.l'a. i,;so, os mortos 
'foi•am entel'l'a,dos ; as calçadas manchada.s 
dn. sangue, si não foPam immedio.tallJente 
lavada.s pelos empregados da Prefeitmu,, o 
foram pelás abundante.':~ chuv~s que a Pr~
videncia fez cahir sobre esta c1dade; a mocl· 
dade estudiosa, piedosamente mandou suifra
gal' as almas dos q~1e .· morrera1~1.. e ? Sr. 
J~pitacio Pessôa contmuou no l\hmste_rw ·;do 
Interior e da Justiça, merecendo a . m~e1ra 
confiança do Sr ~ Presidente da Repub~1ca. ; 

o Sr. Dr. Enéa.s . Galvão continuou t~m?~m 
occupando o alto cargo de chefe de poh~1a, . 
e o Sr. Presidente da Republica fiem~ per~u~
dido de que tinha sabido manter o prest1~1o 
da autoridade e que mais uma vez salvara. 
as instituições. · 

Mais tawe, Sr. Presidente, a feição desta 
Camara mudou de tal fôrma, transformou-se 
tanto esta tribuna coineç()u a ser tão avida
ment~ disputada, que_ mo ret~·ahi, enten
dendo que devia deix~r aos m:11.s comp~ten
tes ao·itar as questoes que IIDpreSSIOna- . 
vam o

0
espirito publico. . 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Mais compet~nte . 
do que V. Ex., ninguem. ..· · 
· O SR. EDMUNDO DA FoNSECA-E' bonda.de 

de v. Ex. Mas, deante do actual .momento 
politico, momento so_lemne para. .a · vida da · 
Republica, como _!?C d1z, e_u peço. licença p~ra 
vir dizer quaes sao as mmhas app1•ehensoes, 
quaes os meus receios _e onde eu posso ver 
perigos para a Republlca. . . · 

Sr. Presidente, quando fo1 eleito para o 
elevado cargo de Presidente da. Republica o 
meu honrado .patrício, o SI'. Dr. Campos 
Saltes, S. Ex. em discursos proferidos_, em 
documentos escriptos, disse que este pa1z ~o 
que precisava éra. de gov~rno. E>.ra de admi
nistração. S. Ex. annunCiava que uma nov_a 
era, com certeza de folicidado ~da prosperi
dade, ia começar par.a. o :Sra.z1l. 

Assumindo o governo, o mou l10n~ado pa
tricia, pOl' intermodio d.o S(l~lS am1gos, fez 
um appello a todos os ropublt_canos, a todos 
os· patriotas, porque ora p1•eciso p~r!1 reso.J
vor os g1•andos problemas da adnumstz:açao 
}mblica quo desapparocossem o3 p:u•t1do~. 
s. Ex. não conhecia nem mesmo o proprw 
partido quo o olcgoi'a. S. Ex. ia .olo.yat··so 
aeimu. dos agl'U})l\lUO!ltos o aggronua.çoes_po
li1iic<tS, porquo lH't.>oeeupavam-no_ oxehtsr v a
monto o::4 a.ltos in1orosso::~ th~ N1wao. 

O appotlo tlo S. Ex. foi ou~ ido. Dcsappat•o
cm•a.m os pa1•tidos; desa.pp<U·oc~rt\m _ as ag~ro
mia~~i1es politicasquese dogladmvmu ; o Con
gt·o~·so Nacionalrosignounas mãos do Sr. Pr':
sidonte rla Repuulica todas as suas prerogatt
vas c todos os seus <liroitos ; o povo pa.gou os 
impostos votauos; a _n:.wã.o inteira_, pódo-s~ 
dizor.dmro s<':n :.tpmo a? St·. Pt:<1stden~o ~1:1 
Rnpnblica; mas, SI'. PrcBu1cmtc. Jlll'O a\·. Ex. 
qno é com a nia.is profunda m~gwl:_qtte o <ltgo: 
-ainlla não tivemos decepçao tao grande ; 
ainda nã.o · tivemos desillnsão mais com-
:plotn. ! · · 

O- meu honrado patricio, o Sr. Campos 
-sanes não er~a o homem talhado para 
enfro~tar os grandes problemas da situação! 

0 SR. BRICIO FILHO- Apoiado. Não era. 
0 SR. EDMUNDO DA FoNSECA -0 meu hon

rado p<J.tricio não . er<~ o estadista. capaz do 
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pa.ir<.tl' sereno a.cinm dos partidos, das aggre
miações o dos agl'Upamentos politicos 1 S.Ex. 
dissolve:ra. os partidos, porque, para a vai
dade e para a ambiçã,o de S. Ex., era _preciso 
crüar o 11artido do governo, o ]_)n.etido 

0 SR.. DINO BUE::\0 - V. Ex. nã.o deve 
tr.uor o caso do quuko anno.J n.trá.t.. 

p3ssoal. · · 
E foi essa pJlitica, do Sr. C~mpos SaUos 

quo nos arrastou a esta situação, da qual é 
preciso · sM1ir, . custe o · q_ ue custal'. Mas, 
c1un.ndo a oNnião publica agita-se em todo o 
paiz, q:uando em todos os pontos do Brn,zil, 
republicanos insuspeitos procuram remedio, 
lKU'<.l. estes m~los, pl'OClll'am deSC<;lbrir O 
caminho pelo qual poderemos sa.lur desta 
situação, .Deputadas e Senaçl:ored, chefes poli
ticos que apoiam o a.ctwü Governo rcu
nom-so em uma S<.tla do Scna,do c, dm~nro
Z<~ndo to(la a agitaçã.o IJUO YiW pelo paiz, 
Yuonulizcr: <<~~· proeiso coiJtinmLt' i~to, é pro
ei.;o;o continmu· <L dt~t· o no;;so <tpoio ao 
novcrno, ê preci~tJ prestigi<M' o ~r. Ga.hwos 
::-i<tllos, pol'ttuc a Ro1mhlic<L c;;tá om pel'igo, 
porqno a. JHLo dos rostaura(toros da monarcllia_ 

0 SR. BRICIO FILHO-Si se-traz O elemento
hi:ltorico até p:wa a interpl'ctaç:ão \la Con· ,..,._ 
;:;tituição, não sei por que motivo o orador 
não ha. de trttzer para n.qui factos occorrítlos 
ha quatro anuos. 

O SR. Dmo BvENo-Entã.u pôde remontar 
aos tem}JOS colonia(ls. 

0 SR. BRICIO FILHO dá um a,p~Wte, 
0 Sn.. FAUSTO GA.RDOSo-Si o elemento his• 

torico vale pa.ra resolver a questão, deve 
valer para a.qnelLes que hoj_e fn.zem oppo~ 
sição. Bu fiz sempre opl)Osição por cctusa 
deste elemento hi~ t_ot•ico. . 

se ttpproxirna t » -
0 SR. FAUSTO CARDO~o-Isto de náo ... e:;sa 

phraso é minha, fui eu quem 'n. forninl_9u. 

0 SR. EDMUNDO DA 'FONSECA- Sr. Pl'e· 
sidento, quero perguntar àos honrados pepu
ta.dos que formam á maioria. desta Gas[L, o 
dã.o todo o seu apoio leal, franco e detlicado 
ao actuaL Governo, onde cgtá este perigo o 
sab .n• si po1•ventura descobi'iu-sc uma 11ova 
conspiração para a. restauração (la motütrchia 
c, neste. caso, si o, Governo tem tomado as 
n ecessarias providencias. 

Pergunt:J, Sr. Presidente, si _ ::L lib3rJa.do 
1te improhs:1, _do ponsaJUPJilto c dà pttln,vr<t 
r1uo é umn. das gru.ndes t'orr;as dtt demo
el'acia., pódc ser -con:;idera.d<L pelos mnigos 
do Govet·no uma ameaça paea a.s instituiçõe.; 
e si esti.l. Rcpublic:L está. tü.o 1'1•acn., .tã.:.> fragil 
que póssa baquear dcante de umiL moia 
<luzia de artigos tte pro:pa.gu.ndn. I'03tttut't~
dora. da. mon•trchilt. -

Eu fltWl'O saber . do,':l ltonPndos Deputados 
r1uo uü.o o seu apoio ao Govemo si porvon· 
tura o Sr·. Gampos Sn.Ues, amedrontado, quor 
iniciaL' o systema dos enrpastellarncntos, 
quer rocomo~~ar us violoncü:ts o attentado.-:; 
que as::;igna.la1'n.m tristomcn te a. pus.~a.gom 
do S-;· Ex. pelo governo do Esttulo de Sã.o 
Pttulo. . · . 

O Slt. DINO BUI~NO-As perguntas do V .I~x. 
não toem r<tzão, porque-qual ü a medida quo 
o Govorno já tomou em rPlaçãa á liberdade 
tle imprensa 1 

O S1Í. EDMUNDO DA FoNSECA-Eu me lcm
lJrayà do em:pastellamcnto U.o Commen;io de 
,)', Paulo! 
Vl\ I I 'I { . o l \' 

0 SR. EDMUNDO DA F'oN:-lgcA--Eu po.~S() ta.l~ 
hn· assim, St•. Prosid.nnte, porq no SOJI hem 
rcpulJiic<Lno, !JOI'<lll9 rtão tenlto medo do::; 
re&t<nll'adot'CS rt:~ ·moiurclüa e J15.o os po:·:.so 
teruel', po1'quo ..• 

0 Sit. FAUSTO CARÜOi:ltJ-Ell tomo a. ft•;J.
(_l\lOZt\ d() caraêtor nn.cional, quo acceita. tudo; 
põe-se i.Ima JllOnarchia !>Oi' cima dellc como 
um l')ffi})lastro por cüi:J.a d\3 um aoente. 

0 SR. EDMUNDO DA FONSECA-EU dizia; 
Sr. Presidente, que não tenho medo dos 
restauradores dã. mona.rchia., porque ainda 
me lembro, e lembro-mo com orgulho, do 
que um din., quando a Republica. esteve 1·oa.t:· 
mente em perigo, quando foi sol'ia.monto 
ameaçada, a um appcllo do immortn.l l<'lo
riano Peixoto, do todos o:; pontos do Bl'<tzil, 
!lurgil'am soldados ..• 

ó Sn.. Rn.rcro Fn.no--:Apoii1clo. _. 
O Srt.li:oli!UNDO .liA FoN:>k!CA- ... que vict·um 

con~tituh· ar[I.lolla lcgii'i.o tlu hl'avus, quo po
lojai·am pel<~ H.epublica, quo comhat<ll':.t.m 
CI)Jll VtÜOl' 0-hOl'OÍSillO, llUO VOllCOl'i1ll1 glol'Í O· 
sanwntc, poL'IlUO os n.dvcrsario:{', nllo.-; f;:Lm
bom b:ti;cr;~m·~o com vall)l' o ltorohano. 
(Apoiados.) . 

Eu vejo o por-igo do o11tro lado. Eu ton1w 
modo, St•. Pr·esidonte, llo.~ nossos nrro:'l; <la. 
nos:a condesccndonccín. cl'lminosa,acceit<~ndo 
tudo quanto vem do U.lto. 

O Sit. FAÜS'l'o CAlUJoso_:__Dos vencedores, 
quaos:JlWl' rruo ollo$· soj<im, (lo alto ou do 
baixo. As d.ccisuos dos. vencedores em uma. 
pato. vrt~ .. · 

0 SR.. En:MÜNDO DA FoNsf:CA-VoJo um 
perigo na continuaçi.'í.o clo~tn. polltica. seguida 
pelo Sr. Dr. Gampos·SaUo.':l; ou on&endo cgw 
é p1·eciso reagir contrr~ cst~ dictadura. 

Lev~ntou-sc no meio dcstn. confnl:ifio _ge.l'al 
a. idéa do pal'la.mon~ar·ismo ou simplesnwnto 
da rcvisã.o dn, Gonstituição, como um meio 
do (:orriglr o.-: nos.so;s nmles. 

3'cl 
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306 A:NNAES DA CÁlliARA ' ' 

Eu, que não sou parlamentarista, que não E, St•. Pte3idente, espEn'J que esse l'Olll 
sou revisionista, entendi, entt•etanto, que o pimenta ha de se dar; ainda tenho con"fiança 
pensamento · era patriotico, que patriotica nos meus patl'icios, tenho confianç:i ainda 
era a iniciativa do: illustres republicanos no<s republicanos do meu Estado; acho que o 
que trabalham nesse sentido, porque podiam 1•ompimento éinevitavel,porque,si assim não 
nos levar <t organização dos partidos que se for,si não soubermos reagir contra os capri
pudessem bater e para a escolha do futuro chos do S1•. Presidente da Republica, quando 
Presidente da RepulJlica levantassem as ban- tudo estivm• consmmnado, segundo os seus 
deiras do parlamentarismo ou presidencia- desejos, então pergunta_remos uns aos outros: 
lismo. o que é feito da. Republica ~ Como é que 

Mas ~1ada disso se fará. Os amigos da ella desappareceu?. E,então, os restaul'adores 
actual situação política, no dia 20 de setem~ da mon;wchia, com o sordso nos labios, yj. 
bro, vão reunir-se novamente em uma das rão assistir aos funet'ctes da Republica e 

·salas do Senado e de lá . .. annunciarão ao o meu illustre patricia o Sr. Dr. Campos 
paiz que o l10mem que o Sr. Dr. Campos Salles Saltes passar<"t para· a historia com -o nome 
escolheu para Presidente da Republica é -o de covei?·o da Republica. 
Sr. coQselheiro Rodrigues Alves! . Tenho concluido. 

O Sn.. F.APSTO CAn.ooso- A ob1•igação dos o Sr. Henrique Lag·den·-Sr· 
outros é reunirem-se e atirarem outro nome Pre;idente, venho neste momento occupar 
ao suffragio da nação. ·. a tribuna para tr~ttar de um assumpto mo· 

0 SR.. EDMUNDO DA FONSECA-E para essa mentoso. 
indicação ninguem indagará si o Sr. conse- Após a delonga a que fui obrigado me 
lheiro Rodrigues Alvo.;; acceita ou não a submctter, por deferencia aos dignos e hon
idéa rla revisão ; ninguem .. perguntai·á si 0 rados collegas que tomwam parte no debate 
Sr. Campos Salles deseja que 0 !)eu successor travado sobre a questão do. arrendamento 
venha fazer. a revisão. · o conselheiro Rodrigues Alves deve. ser das estrarlas de ferro do norte, tive l~ feli-
0 futnt·o Presidente da Republica e para con- cidade ina.udita de ouvir desta tribuna, com 

o brilhantisiino acostumado, com as :(tilgunt· 
vencer-nos a acceitar esta candidatura, para ções de seu tu.lento, a explant~çã.o mais 
que mais uma vez se obedeça ás ordens do succinta, a defesa mais completa dos di-
Sr. Campos Salles, nos apresentarão ainda ·t · · t ll 'd 
o fantasma da re.;tn.uração da monarchia, nos rel os· que assts em aos ve lOS sm•vt ores 

da Est1~ada de F' erro Con tral do Brazil. 
dirão que os monarchistas se agitam e que a Grande temor, gt•ande appr·ehen.,;ão se 
Republica está em · perigo ! · · · apoderou de mim q uanllo a nova foi trazidtL 

Mas, Sr. Presidente, a ambição do Sr. Pre- para o recinto desta Camn.r•a do a.r·t·enda
sidente da R.epublica vae mais longe: é pre- mento das estrn.das do forro do norte a um 
ciso continuar :ou manter nos Estn.dos a feliz syntlicato ostt'angeiro ; grantle pet·· 
política da:s olygarchias e, para começar, plexidatlo, temerosa mesmo lui a minha, 
S. Ex. determínou que para a vaga que vae impr•osiião, receios bem t'undatlos asst\l.tt.1l'am 
abrir na presidencia de S. Paulo o Sr. conse- 0 meu Ci!pil'i&o, quando, nessn. l'esolução do 
lheiro Rodrigues Alves, dovnr;i. ser eleito o t · 1 illust1•e Senador SI'. Bernardino do CamiJOS! on t·ogar os nossos pt•opt·tos n;•,c onaes a es

tt•angoit•os, vi o rottoxo quo so pt·ojotttvlt 
Sr. Presidente, ninguem mais do crue ou sout•o a. Esti•atla. de l•'ct•t•o Uontt•al do Bl'azil, 

reconhece os ser·viços prestados .t~ Republica. o nosso gt•andinso propt•in nacional, a pl'i
e ao meu Estado pot' a.quelle illustt'O Sonadol', meit•tt joJa do e.~cl'inio tio 11 ossa. Pa.tri<~. 
e rclembro com l)L'azot' a ot•gtmiza.çi'i.o da Tcwl'ificanto foi pois ... 
defesa do te1•ritol'io paulista dllranto a o Sn.. PEIWiltA LIJ\tA-V. Ex. ó cont1•ario 
revolução de 189:3. Mas a sua candirlatura... ao art•endamento? ·· 
sabida assim do pala.cio do Governo, remet-
tida pm•a S. Páulo como uma imposição, · O Sn.. HENlUQug LAGDEN - Semp1•e fui, 
sem consulta, sem audiencia dos chefes poli- embora. seja esta a. pl'imeira. vez quo tenha 
ticos do Estado, ba de fatalmente provocar assento no Congresso. 
uma scisão entre os republicanos daquelle Ainda o anno pa.s:-;ado tive de nfe manifes-
Estado. tn.r em absoluto e por completo contra o ar-

O P1•esídente da Republica, c1ue ao assumir rendamento desta. estrada, qunndo tive a 
o Govei'no pedia o congt'<tÇ<bmento de todoil felicitlade do subir u. esta tt•ihuna para dis
os republicanos em nome dos a.l.tos intct·- cutir o orçamento da receir.a; no mesmo 
esses da Nação, no tm•coiro anno de sou go- anno, com poucos dia.s talvez do espaço da 
Vel'no, não heüta om lanç\ttl' Ho sou Estado minha ostrêa, quando se discutia o Orça· 
natal o ge1•men da díscordia, o inicio do men1io da Inrlustt·ia, tive a necossida.de do 
lutas políticas o dissensões ClHO nú.o sa.bornos accontuar a.s minlms itlüas c manifestai'· me 
·ató onde potlorão chegar. c ontr<~ o a,t•t•oni.lamonto tltL J•;strada do Ferr 
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Central do Brazil, que foi enxertado nessa 
lei de orçamento, embora de effeito perma
ll,ente, sem ao menos ter sido estabelecida à 

-clausula d:1 concm•r•encia publica. 
0 SR. BRICIO FILHO- Condição esta sem-

-pre moralizadora. 
· 0 SR. HENRIQUE LAGDEN-E', pois, conhe
cido nesta. Casa o meu modo de pensar sobre 
este assumpto e sob_re o qual dei o meu voto 
contrario, porque não posso deixttr de consi
derar prej11dicia-es as desvantagens que llessa. 
medida podiam re.mlta.r para nós... . 

. 0 SR. PAUJ,A. RAMOS-E sobre qualquer 
aspect') ella é desvantajosa. · 

0 ~R. I-ÍENRIQUE :L,AGDEN-... por todas as 
faces que se queiracollimar a questão, sejam 
quaes forem os motivos, eu a considero sem-
. pre prejudicial o desastrosa. · 
. Analyilei la.rgamente, com argumentos 
apoucndos, as larga.s desvant~g0ns que po · 
derimu a1vir; encn.rei estn. e.;trada como 
fonte de renda liquida., ceescente, de saldos 
constantes e até mesmo, embora ft•aca.mente, 
fui em auxilio rlo <lig'no e honrf!.'lo Deputado 
po1' Sn.ntn. eathiLrina~ que acah;L de distinguit• 
mo com o seu aparte, o llonra.do e illustra.do 

· Dr. Panlt~ Ra.mos: fa.zcndo pn.llhla.mcntc o 
confronto dà receita e da.& dcspezas dcs~a 
es·tt•ad L, tlemon~trando elo tnenbmente que 
ella da.va grandes lucros. 

0 S{"t. MOREIRA ALVES- l\'Ia,is Ulll L razão 
para du.l-u. :to inglez. 

0 Stt. BRICIO FILIIO- E por pouco di
nheiro. 

O SR. Hl~NlUQUE LAGDE:'Ii .:::_Vejamos, Sr. 
Pt•osirlonto, a conductn. porquJ o Governo 
dc.~oj:wa chegar inval'ia.voL1nente u. 03Üt pl'a
tictt nnt'aiit:~. A conclu::;ão ê loglca.. Pelos ar
ronüa.mentos chega.J•iamos ao ponto de não 
termos renrla proveniente d•t ccssã.o inde
hi tu. o impu.trioticn. dos nossos · lH'opt•ios na
cionu.cs,.. o sü d:) pobre povo é quo il'iam 
lmurit• reem·sos pela.. aggt·ttvaçã'O usphi:da.nt.o 
dos imposto::;, pa.t•a. fa.zot• fiLco ti,:-:; nuss:ts do.;
pozas c sol veL' os nossos compt·omisso.~ no 
exterior pu.m pagamento dos Juros dn. nossa 
divida. 

O SR. Mon.J::IRA ALvgs - Amanhã. dirão 
que V. I~x. é demagogo. 

0 SR. liENRIQUg LAGDEN- Não estou ide
a,Jizu.ncla, nem tfio pouco · crea.ndo obices tLS 
mcdirltts que pol'ventnr<L so tenham de pôt• 
em pl'aticu., pot•qtmnto partt inim é qucsti.io 
liquidn., o GoveL•no ainda não deixou do cogi
tu..r do at•t•onclu.monto do. üontPttl;o som oJnlml'· 
go dos dc:-:~moJlliidos, eonliinlmt·ci ('J'Cnl;c" 11iB:SO 
af;é quo o Governo, por sun. ptti<LVt'tt ofllei:LI, 
dochtro o c.)ntt•ctJ•lo :L Naç!f(o. 

1$1>361"7 
" > 

;;. 

De modo que a industria, o commercio e :~ 
a la~oura., todas as fonte.3 de renda, ineagq- > 
tavms em outros paizes, estão completa~ ;:: 
mente. exhu.urida.s, inmüdas n:~, nossa patria~<.i 
não podendo dar larga mn.rgem ao Goverrio4 
para resolver os problemas nacionaes mais.~?; 
palpitantes. · ·:: 

Entendia que o arrendamento da Centrai·~, 
seria .um desastre, hnto maior quanto en- .· · 
tregariamos a chave do interio.l' do nosso 
paiz a estrangeiros, os mananciaes da nossa -
fortuna, de modo que em épocas calamitosas, \. 
do lutas intamaciomtes ou intestinas, fica~ : . . : 
riamos impo.~sibilitados de receber recursos;~; 
proprios. -~ ;,; 

0 SR. PAULA RAliiOS- Contrariando . a.·O'J; 
tendencia uni versttl, hojé de todos os - go.:..~: : 
vernos, que é n. encampação das e.iltradas de · . 
ferro. · · 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN- Dizem os que :'.\ 
entendem desje assumpto que a tcndencia>;; 
dos governos é ter as estradas de ferro sob ·: 
sua. dit'ecção, pelo intere.:;se patriotico qué :::.' 
ellcs devem mani;er do ver prosperar .as in- ;~ 
dustrin,~, o commercio e a agricultura, sendo . .'·;: 
como sao elementos dessa prosperlda.do as .;; 
c:;tradas de f'ereo. · · ,..~ 

Smnpre· fui coJül'al'io aos governos indus'- 0-!i 
triaes, o jü. neste sentido me manifestei ·o ::' 
n.nno pü.ssttdo, quando se cogitou do at'l'enda,..._,;:, 
mcn to da. Contml e do abastecimento do agua;.; "~~, 

O govei.·no não pódc ser emprezario, n~o '·i 
póde negociar em um balcão a llermutai'::l 
d<tquillo que a outros deve pertencer. · · ,::; 

Quanto ás estradas de ferro,sou completa;..>. 
mente contl'at·io aos syndicatos, á sua destr.:; ·::·: 
tuiçã.o peln Govei'fio, e quando, por qualquer ·::: 
eventuu.litlt~dc q uc e~ca.po á nossa observação, ~ ~ ~ 
ella.s ton ha.m do passar pu. r a outras mãos que· : ·: 
n.1o a> do Govet·no, devem sep entregues de ,. 
Pl'Cfercncia a nacionans. Assim fica.riam ella_s . 
administmd_as pelos habitantes na·tos do pu.iz, 
aquallcs que devem dar-lhos impulso, fazen-· .. 
do pr.:>.:!pCl'tU' n.n mesm~ , tempo a indusGriu., ': 
cornmcrcio e pl'inciptLlmouto a agt•icultura, 
p.')l'quo ó o int:n•cs.·;c da lHtl'ia. ·· ·' :: 

Nilo comprC'ltondo, pOl'óm, c1uo o Governo ., 
<tt•r:tnque as o::~trada~ lias mãos de uns,· fique/·~ 
com ollas, o.depois, por• theoria diversa, on- ··.· 
kcguo de novo a uutens, e o que ó mais, a. ' 
o:tru.ngeh·os, dando :.t entender que se trata. :. 
al)OlH\R dr:. .crcar um trust de estradas de ferrô ~ 
e assim concorrer 1mra a morte' desgraçada. ·: 
das nossat> forças vivas. · , '; 

Vê V. Ex. quo sob o ponto do vista . do :\ 
dosonvolvirnonto quo as · estradas do i'erro·::. 

lJo .~sam tl·ttzor á in<lustl'ia, ao commcrcio, á .:. 
u.vom·a, omtim a todas a.s ono1·gias do pa.iz, ·· 
facUitlLrulo í;odas as aciiividu.des, pal'tt todas ; 
eoncoJ•t•cntlo, ao ln.d.o da cswn.tegia qnc cada. 
urruL rlos . .;<t8 esfit'<.l.lltt":l do forro pôde o1r~rocer' 
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· ·em tempos determina.clos, que 11raza a Dous, 
~ -- não cheguem, merece a, condomnação em 

~• .· ab.>oluto dos bons bJ'azilniros, porque vejo 
': -qua.es serão as consequcncias ftmcst<ts p<tra 
~ .nm Governo que, rlada, es,;a hypotllosc, tenha. 

·:·: de se Yêe a braço ;, em dias lnctuosos, com 
·-. 11Il1<t revolução, ou mesmo com Juctas inter
·L nae:ionaes, IJOl' uni mo til· o qualquer. 

. ~ o Sn.. P AULA IL-\r.IOs - Basta · uma c <~b
,_,·mi<latle climatei'ica. 

-~- · ·:· 

c .. . - 0 Sn.. HEi'iRil~UE LAGDBN- Ma.il, SL'. Prc
g- ' siclcnte, si o arrendamento das e3tradas dê 
:~. ,ferro tem contra si, c ü;to ê palpavcl, é ba·:l
:>·tant3 sensive!, a opiniã.o putílica, si vc
. ·· mos a maneira. dcsagradavcl por que a opi
··· -lüão do nosso })âiz -rcceb3<L noticia, dessa 
·:: resolução, não é de estranhar que eu sinta 

~:: ' .tambsm pulsar um coraçi.'lo, não tão patriota. 
. · como os que tanto alardeiam, mas que ~;e 
~ · · julga um pouco 1mtriota e que tem assento 
:: ~ - üesta Casa., vindo profligur este neto, ca::lti
~:.·. gando-o, si ó possivel diz r as.,im, pela 1m
, ·.:._·la::v.ra. 
:',. · Outro nflo pôde ser à procedimento de 
:{-:, 'q-qôm oeenp ;_~ unm c<uloim n:1 Congro,:su-Na
~~\ dona!, re}n·osôntando o lJ i:~t1·icto Federal, 
·.-.- ~: · ponto do onde dim:1n<t <~ Es trttda, de Feno 
''''5 Ccntr:tl do 13mzil. maxime quando, antes do 
i:< ser I·oprosontanto da, Na.ç~a.o; cu jü. ouvüi.; 
( '·com <nn;trgor c sontimonto do repulsa na tu
; · rae.~, t•·t~&:w d<~ i(lét~ de rcaliza,r-so o n,rren
;: õamontn ou n alienmnon·&o da E::;trada. do 
~ ·-· ·Ferríl Cen ~ral; c q tmndo ti v e i níulizmonto 
". • ·occa.siilo do <tqni mü b:ttor })01' um<L medida 
i;o jgual, encaixada ou onxortaüa.. omborn, de 
:! :·.cn,l·actm· perm<~nontn o <tn t i·rogimontal como 
;'c' ,. üispo .~ição de loi annua.. : 
:> ltoprcsontanrlo, pois, esto Districto Fo
' \.~ dm•al, o vnndo JW(~Jit;tmontp qnc adveom c 
<.< a(lvil'ã.o ao OoV(l\'110 1l:t ~~nn::; f~l'V<tt:ãu do~~o 
~ - - J>t'n]H·in JI:Ltdnn;Lll' i lao:-: o g1•:tnrlr.~ van tagem:>, 
;r v<indn o d.n:-:nnvolvimritHo cn,n·n1o <lliC\ tnrn:t 
:,.'> Ú~:-::1, C!~!il'ada, 11 Jll'llg'i'O:,:O:O 11110 O!l~t ;!,(ll(llÍI'O 

; _' tliiLL'ÍiL!li(Jllt,n O ól.'l 111C.,;li!O i;nllllJO :1, VÍ1!:~ ·qllC 

~': van lnvando Jl'l' ;1,hi :dcílll :.ws di ~·,w:ms 
( '. J<::,I,:Ldu::; !lliO O!lil llOI'<!IIl'i'O, <LIIÍilm C Yi<:(lj:t; 

;:.;, tendo crn vist<L ainthL as J•ondas cre.~cOIItC.-> 
~") quo !'~~a, ORtt·a.da d;i, os sa.ldos a. vultados q uc 
~; . ·' Héa.m nos cort•c;; publíeus, saluos que vão 
~i2(.{<LZ01' f<~CO po;•fbit<LlUCiltC ti,::; dcspOZtlS (lUC t~ 
~}::· União c;J!Ül'ahiu, 'rtuo cntmm em jogo, }Jor 
(;::.·· parccll<LS i.Lddieionadas (ts demais po1· out1·os 
t'-::>' p1•oprios que dão rcnua, para, solver com
;;j_; ·pi'Olllissos no cxtel'iol'; sillto pl'nfunlla.ment;c, 
~ :,.e como verd:Ldcit•o mro govc1·naú1cn t:tl qno 
.0:.: é, I[HO sr. qnr.ira <Linda ltojo :tr•rondal' a Es
'': .· tra.úa. de Ferro Contr<Ll. Dizem (} tdnd<t hon
!:1' .tmn :t impt'Gll$L annuncinn pelo l>l'gti.o in
) -~ pomlomo O Paiz q 110 jtt n:"lo <í id<~a. do Go-

. ner·no l<'Yar <L cal10 u ttl'l'cntlamcnto da Ccn-
~' - ti'al. .• 

0 SR. MoREIRA ALVES- Agora, é que<'· o 
caso de ter modo, 110rquo o Governo faz sem-' 
pl'o o cont;rario do que diz . . 

0 SR. Hg:\RIQUE LAGDEN--... mas si a idéa, 
do al'l'cudamento d.L Central fui suggerida, 
por fn,zcr parte do plano financeiro do Go
vemo, :-:;i ella. entrou como factor principal 
para a soltH~ão dos com}wm11í~.~o~ tomados. 
com o cont:·acto do fttnclintJ·loan , fazendo, 
puis, p<tr tc integrante dc:;;:;e contracto, 
quero cro1· 11n.c, po1; mu.ito que o Go
vm·no procure fazer des<Lppa,recOl' <lo cs
})irho publico a npprchensão deste .ar
rendamento, não pos:-;o tranquil!izar-me 
ela imminencía do perigo, omquantu não vir· a 
})ala 1·ra oíficial, a d€lDla1•açào formal, pe
l'cmp to ria. ao paiz. 

A idúa d11 arrendamento vem de 1896) 
anno em quo em lei cspcchtl esse arrenda
mento foi ihcultado . 

Foi, p :tis, a, idt;a do arrendamento quo · 
levou o GoYerno, por uma lei, a procuen.t• 
meios de, sa.uandu cert<LS di!Iiculdades qn_o 
potleriarn surgir qua,ndo es::;a estrada . de 
ferro fosse arrendada, desclttssificar o 
seu lJCssoal, arrancando-lhe, extolquindo ... 
lho as regalia.s c1ue a propl'ia Cous~itui
ç:ão lhe ga.rantht, via-se · perfeitamente por 
e.~ta orronea. medida que era imprescindível 
ciesemba.raçar-se o Governo da Republica,, 
assim . eliminando, explll'ga,ndo completa
mente todos os onus, difficuldades e obices;, 
c{uando es:m estràda de f~rro, por arrenda
mento, tivesse de ser entregue a companhia 
ou syndicato que della se apossasse. Então 
lH'ocurou-se rom1)er todos os la(,lOS que ad
stringíarú aquella estrada pelas regalias 
adquiridas o mantidas, procu1•ou-se tirar 
essas va.ntagens,incluindo-se, por tal motivo, 
uma disiwsiçã.o na lei n. 490, de 16 de no
vmnbro de 1897, que, no seu a.l't. 10, n. ü, 
dizia o seguinte: . _ 

«Os t'mprc,sauo~ om scr-\'iç·ns eustea<los 
11ol:t Uniào nno HÜ.O o .~ fnnccionnrlos i_m
blico:-:; dn que tratn o al't. 75 da · Consti
tuição, não tendo, portanto, direito ;.t 
aposentadoritt nem ao montepio.» 

g• clm·o (lne a inclusão desta disposição 
no orç:tmcnto Cl'a o meio de quo so :c.tppu.· 
rcllla v:.L o Governo p:wa, dn<lt~ a hypothose 
do ru·1·ondttmonto, quo <.VCé então pormanocin 
fit·mo, inabtdavol, como cumpl'imonlio do 
regimon financeiro, como cumprimento do 
progrc.tmm<L cconomico do paiz, este a.rt. 10, 
_n. G, ntL sua scgundtt )mrto, fi:tzi<L unm des
itPl~<trição comp1etn c coneol'!'i<t fl'anca
rnon t;o pn.l'iL limpar, p<Ll'i1 oxpm•g:w on aJhs
t:u· todos os em b:tra~:os, <Ll'l'C(!rtndo-os, 
si assim 6 }Jossivcl dizer-se, ptmt ntt cvcn
tmtlid;~t.le do eonlpt·ouásso tomadv pelo Go
verno com o cstl·;~ngoh·o ser levado t~ oilci-
to, rct~lizt~L' os ta motlid:~. 
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SESSÃO EM 20 DE AGOSTO DE 1901 309, 

. A simples leituea deste artigo é mais· que 
sufficientc para desvendar, pal'<1 penetrar 
no intimo do p3n.;;anícnto do Governo e al
cançat• com f;wilida.de o movei qn.: l nvou o 
Govern0, pül' inteemedio da Camara dos 
Deputados de então, inclui1• esta d,ispo.Mão. 

os direito:; tle~sos funccion:trios, teve a ineffi~ .-~ 
cacia, q UG era. de esperar, P3la. sua inclusão _ 
em um 1 lei a.nnua. · •· 

0 SR. PAULA. RA.l\:IOS-Contra a qual pro-
tGstei energicamente. , 

O SR. Hi~NRIQUE LAGDEN -- Mas, quem 
conhece as leis que desde a monarchia re· 
gemo assumpto; (Juem sabe que,no Governo 
Provisorio, essa~ leis Coram mantidas, e ainda 
mais que apropria ConstituiÇão veiu g,Lran
tir a olfectividade do todos e.;sas leis, Iilan
tendo-as, pois, em toda ·a sua plenitude, 
affirmando esses mesmos dil'eit·Js, não pórle,· 
por fôrma algunia, admittir que me1is tttrcle 
uma interpretação qualquer seja dé\da ás leis 
elos te Congresso, porq a a nto o disse bem 
alguem, que não compate a.o Congres.lo in-
terprebr leis. · .. 

Ao Congresso compete legislar para o fu
turo, e a inteepeJtaçfi.o das leis, a sua her
meneutica, neste caso, que eram perfeita
mente applicavei:'l na monarchia, não exis
tindo na Republica, o Governo não podia 
lançar mão de disposiçõe::; que eliminassem 
estes · mesmos dit•eitos, por efi"eito_de leis de 
caracte1' inteiramente recroactivo. 

0 SR~ PAULA RAMOS-Em toJo caso; não 
se tt-ata de interpretação, mas sim de revo
gação. 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN - 0 Congeesso 
pócle perfeitn.mente tcvogar, póclc dcrogat' ; 
nia.~, todas estas vantagens, todos t:lstes actos 
do Congresso;· serã9 todos -de ell'eito futuro. 

Mas cresce de ponto a. injustiça dtt me
dida, avulta tt illegalidJ.do, si assim se póde 
dizer, quando se sabe que um Ministeo, in
terpretand•J e.{ta lei a seu bel-prazer, fln-e
rendo dar uma. orientu.ção de accord0 com o 
programrnt~ adaptado, soccort·c-so de uma. 

. disposição Ci.tduca, soccoree-se de um disposi
tivo de umtt lei orçti.montaria, cuja. acçã.o é 
apéna.s suspensiva de uma detorminaç~?í.o, 
para, lançando mão disto, negar um direito 
que apropria Constituição confcree aflirma. 

Si a Cons ~ittiiçiío garanto este direito, 
esta. prerogatíva ; si a Constituição, ainda 
por um i.U'tigo determina, firma o principio 
de que ao Congresilo não é da<lo legislar ou 
conl'eccionm• leis do effeito rctroacavo, não 
,julgo que seja, hástante racional, lmstante 
,just-ificavel a idéa ou a intet•pratação dada. 
por qLialqucr Ministr·o, fazendo revogar leis 
po1• meio de avisos. 

I~' o que so tom dado po1• di vei·.'.ln.~ vozes 
c nesta tribuna, tem-se profliga·lo. 
· Mais tu.edo, orn lH\:!8, nova disp :.Jsiçnoo foi 

o.ppt•ovalla na lei ot'Çitm<mt,tH'ia, mantlitndo 
vigorar uma medida, quo, ~Jmbol'<L J'C.':lalvasso 

I-louvo na Camaea dos DepuLados quem· 
a1}~·csentasso emenda . qno continha idéã. 
do üzw desapparecnr os . incon ,-onientcs da. 
djsposição exa.l'J.da na lei n. 400, r1ne manda 
tornm· effoctivo, o quo nnlla se contém com 
l'OlaçU.o aos empregados ·1us e.;;tra.das de 
ferro, que fo1.·om allmittidos ao sm·v·iço do . 
1898 em deante. · .· 

Nã·) é pois coinpa.tivel com a razlio, nem 
assento. no direito o negar-se it qnom pOl•-·: 
leis perma.nentes, não revogada,s, nem do-~·, ' 
rogadas p)l' out1·a lei de caracter perma
nente, o tem garantido, o direito que a. Con· 
stituiç:ão e que outras lei:-; re.3pectivas, mn 
plena vigencin., desd-e que a estradn. de fen'o . 
pa:Bou p:Lra ás m ios do Governo em 30 de 
junho tle 186:5, a.ss3gurttl11 aos que devem _ . 
fruir as va.ntlgcns da a.ponsentadoria. . -: . . 

O GovernJ Provisorio po1' seu turno qliiz .: 
gaeantir aind_a mais e~tc pessoal, e por· . um :; 
b::Jm elahot'ado decr.;to de 1890 declarou 
que os empregados, da E-3trad<t de Fcl'l'O 
Central do B1•azil fessem de::;cont:l.dos em seus. 
vencimentos para . a organização do · sea 
montepio, que era i1ma seguridade elo futura , 
da fmu ilia . . · · • . . 

Isto vciu ainda. mai) asseverar o direito · 
que esse pessoal jd, goza. v a. . ' '" 

Pois hem; sophismando-se. todas essas-lois . ''· 
poe meios que ningucsm póde alcançar, e>·/i 
sa.bendo-Je quo a lei orç<tmentaria é de um . ,: 
effoito todo elle tr;tnsitorio, e ctuc as dispo- '; 
sições nellu. contidas dcscle que não sãà ,: 
tra.nsposta::~ ou restabclecidas em leis subse· .. · 
quentes nãG teem mais valor, o Ministro da .; 
Viação, o St•. AU'l'edo M<da, o mais tarde -6 · 
~1'. Epitacio Pessoa, ele saudosa memoria, 
nogara.m a aposonta1loria a empl'egados dl& 
l~sLmda, de Fot•ru Contl'al, apegando-se 11 dis
posif;õcs orçamcntttrias, de ell'oito tran;;itorio 
o de ofl'oito.-.: nüllos, desde qun, c'Jmo disso, 
não se deu a transposição ou a roinclttsão . . , 
delltts no orçamento subsequcnto. 

0 SR. PAULA RAMOS-Tanto mais quo 
Poder Judicial'io d~cre~ou Iião applical'-SC 
di.~posiçõo.; dessa lei. 

0 SR. HENRIQUg LAGDJ~N-81'. P1•osidentej 
tenho larga:-1· obs.}rvaç:õos a fazer, c_onside• 
raçõc.s amplas, e por isto . eontinn::trci o.m&
nhã. (Muito bem; 11mito bem.) 

O Sr. Teixei••a Drandão- Sr~, ~-; 
Pre.sidonto, lJeJi a palavra para enviar á; , 
Me8c.t um abaixo n.~signftdo do commorcio" 
intermediaria desta Capital, podindo a adop .. 
ção (lo })l'oject~J n. 62 A, do l901 1 }l::Jdindd, : 
ont1·osim, qu(j it :tllutlillu. ropresontn.çU.o, · 
attuni.i~ <L olov<wão moml dos ea1iactoro;; que · · 
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~------~----~~----------~~--~ 
i,)i-:Sul>scPevem, seja publicada em sua intei)'ra & Cmnp.-Couto l1·müo & Cump.~C:unlw. Cal- · · 
·-.;Tio J?iario do. Cong1·esso, an C.es de tor o- con- rlei1·Ç! . & Carvalho.--Abilio & Gmncs . .-:..Ly1·o 
~ .:yemente destino. funw1· & Comp.-Cost(t. Petei-ra & Çmnp.-
~i: < O · s~. PRESIDENTE- O p3dido do nohre ToJTes _lnnr7o & Comp.-B1·eissan & Comp.-, 
:;-~~e_putado se1'á atlcndido. . Janot Ror.~n:gws & Comp,-S. Arau.fo & Comp. 
).r~yem á. Mesa, é lida,, c enyiada {L Com_ is- -_Semphl.m Clco·e & Comp . .:;_Leal, Otivei?·a, 
c,lg~O de Tarifas a seguinte S;lva & Comp. 

~"'=/ '. hComparecem mais os Srs. Gas;ã0 da cu.:. 
, REPRESENTAÇÃO n a, qwlos M~l'cellino. Albuquerque Sérejo, 

Sá. Bmxoto, Ar~shur Lemos, Antonio Bastos, 
t(·. Os a~aixo ~ssign~dos, negociantes desta Serzedello Conêa, José Euzebio, Lüiz Do
""-J?J:aya, .1mmedw.tos 10teressados no rlesen- mingues, Gue1.clha Mour.1o, J(·ão Gayoso. 
t?'·yolvimento da industria pastoril nos Esta,do3 Thomaz Accioly. João· Lopes., Frederico Bor
~~:}le Minas Geraes, Matto Grosm e Goyaz, ge:'· SGrgio Saboya, Tavares d,9 LyrJ., Ca-: 
; ·:.o(}OID os. quaes mantem_ relações cQmmoreiu.es, mülo de Hollanda, Ermirio Coutinho, João ·. 
_;;;~:f!; ç;onv1etos da nece~s1dade do prvjccta dessa Vieira, Pereira de Lyra, Mnlaquias Gonçal- ·· 
;;;_:·~Dlustre C';1mara,_ sob n. 62 A. de l90l, que ves, ·Esmeraldlno Bandeira, Cornolio da Fon- · 
'!Seleva. o Il'nl)osto do gado importado, vêm seca, Pedr..> Pornn.mbuco, Affonso Costa, · 
/r::resp~Itosamente pedir, como medida de sal~ Araujo Góe.J, Rodrigues Dori<1, Sylvio Ro~· 
':fo!.V'acão; a adoJ?çâO do_ 1'oferido 11rojecto que já m:éro, Castro Rebello, Neiva, Augusto Fran-:
::;:;-teye _a acquwscencta, da respectiva_ Com- ça, Milbn, Tosta, Manoel Caetano, Paula· 
~f~n;n~sao. . · Guimarães, Augusto de Ft'eitas, Tolentino 
,~G\: ~io, 16 de agosto~de 1901.-Freitas, oü- dos Santos, José Monjardim, Jos1 Mareei~ 
~:ve_p·a &: Comp.-Joao Reynaldo CouUnho. & lino, Irineu Machado, Nelson da Vascõncel~ 
'?§{fprnp.-EduaJ·do Martins & Edmundo.-jlfen~ lúP, . Oscar Godoy, Julio Santos, Francisco 
~':l:.~~~pampos &: Comp.-Seqbnt &: Comp._:_An- Veigà, Monteiro da Silveira, Bueno · de Pai-· 
~t:t.q:g~() Gomes de C:Lstro p Jr procuracão, An- va, Alfredo Pinto~ Carneil'v de Rezende, Lan- -
~'V!qnw Jose Dias Vianna.~A. 1Ubei1·o & Comp. dulpho de ~hgalhõos, Olegari::> Maciel, Pa:~ 
ç ' Manoel A1·aujo & Cornp.-Fonsew r'osta & dua Rezende, Moreira da · Silva, Bueno . de 
~-; ,Comp.-4g1·a & Comp.-A. A1~tonio da Silva Andrada, Rodotpho Miranda, Azevedo Mar
~:- . :Fel·reim &: ComJJ.-Fonseca Innao & Comp . . ques, . :reixeira· ~randão, Ovidi:<> Abra,ntes,,: · 
?: .. -Soutto ll:fayo1· & Comp.-Tavares & Alfredo. Be1~cdw~o de Souza, Ma_noel At~es, Alencar, 
'f;;~~7Souza Ma1·ques &: Com,p.-R-:bei?·o Ma.ga-. ~un~araes, Lam~nlta Lms, ~&Yl~l' do V~lle, 
ifi(:PI-ães &: Velloso.-Taves, Carv<tlho Figueiredo S?ares dos ~.anta~, Ang~lo PI~~lCH'O, · . Vw~0 . . · 
~::~ Comp.-Souza Cm·1·azf}do & Comp.-Coque, r1no Monteuo, H.Ivadavla Co~r~;,1 e Alt'reuo 
W;_:-;,Qol·rêa & Comj'>.-M. A. da A.::evedo ]faia.- Varella. 
~;;: ~Santos Mm·ei?·a &: G_o1_np.-0li-Deir·a, Aze1,edo, Deixam de comparecer com causa, partici
;;;:Barros & Comp~-VwmJ,, Jlfattos & Cornp.- padaos Srs. Jo3é Boiteux, Pedro Chermont, 
~;tS.ampaio, Avelino &: Comp.-Oli·veira, Vatle & Rodrigues Fm'nandes, Francisco Sá, Augusto· · 
;·~:=_q~mp.-:-Bm·1·os . dos Sa.ntQfl & Comp.-Mon- Severo, Pereira Reis, Soa:res Neiva, Trin
~~; tewo Stmas &: Comp.-Teixei1·a Cabral, Gui- dado, Silva Mariz, Gomes do Mattos, Esta.cio 
;~:~dao_& Comp.-llfa_cad?, Botelho & Comp.-llo- Coimbra, Elpidio de Figueiredo, Francisco 
~:· ,:~tracto, l>~mao, Stlve~1·a & Cump.-Fen·ei1·a, Sodl'é, Felix Gaspir, ·vergne de Abreu, Mar
'i: .. ·~outo ~ Co1~~p.-Guinw_r(!es,Calv<io & Comp.- c?lino Moura,, pionysio Cerqueira, SampaiQ 
;>.; :Bmuh~ &: Comp.-FeJ'1·ewa Chc!ves & Oomp.- l•err,tz, Sa, Fre1re, Raul Barroso, Martinho 
:f;._'Custodw Femandes, l1"11uTo &: Cornp.-Custodio Campos, Pereira dos Santos, Rangel :Pes~ 
t[~~:lrma~ &: . Camyos.-:::-Gttima>·aes Jttn'io1· & Com,p. ta na, Estevão Lobo, Viria to Mascarenhas, 
v,r:.~~m hqurdaçao.-il-fontei1·o; Olivei1·a- &: ComJJ. Necesio Tavar.es, Antonio Z.l.CArias, Arthur 
'!k"&,.~·.::Gornes Bnr_ga &: Comp.-Guirnm·des .Dantas Torres, Miranda Azevedo, . Dàmingues de 
W~~~;.Ogmp.-Amo1;oso, Costa &: Comp.-Car'valho Castro, Valois de Castro, PaulinJ Carlos, Al
r.r.s_,<fosta &: Comp.-posta Bm[j(t,Irmúos & Cornp. fredo Ellis, Barbosa Lima, Francisco Moura, 
~{:~-Fernandes Re~s, Ho1·a & Comp. -Souza Pinto da Hmha e Ca.ssiano rlo Nascimento. 
ft;i:Mq,chado & Comp.-Mm·ques .de And1·iid~ & B sem cauda os Srs. lnllio do Brazil, 
~f:;P.omp.~Jose Silva & Comp.-Fiwnandes s1·avo Cunha Martins, Virgilio IWígiuo, Rloy do 
~f,~ Comp,-Silva Gomes & Comp.-Celestinos & Souza, Lima Filho, . Arroxollas Go.lvão, Jl,o
rf2;0ornp.-Femcmdo; _Mm·cos & Comp._;_Antonio drigues Lima, Eduardo Ramos,Barl'osli'J•anco 
~~f~l7:ia11,na_ & _co~np.-Antonio Braga & Com,p.- Junio~, Antonino Fialllo, Loul'c~ço ~aptistu, 
r;;;~$ampato, Vtvewos & Comp.-Penna Gonçalves A.m•ehano dos Santos, .José ·Bomfacw, Mon· 
~!J;:Barbosa. & Comp.-Antonío da Silva Fert-eira teiro de Barl'os, Francisco Salles, La.mounter 
?11;.-& Comp., por procuração, F1·eitas, Dantas &: 
!J;; pomp.-J. A • .Mo1·ei1·a & Comp.-Antonio Pitta (.) E!!~~ discurso n~c foi revisto fclo orador. 
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Godofredo Henrique Salles, Lamartine, Oli
veira Braga, Costa Junior, Joaquim Alvaro, 
Ci~cinato ~raga, Hermenegildo de Moraes, 
.Joao Cand1do, Marçal Escobar, . Aureliano 
Barbosa, Campos Cartier e Diogo Fortuna . 

Por ultimo, o Sr. Dêputado pelo Pará, não- · 
menos dj.stincto amigo meu, cujo nome. peço 
tambem licença para declinar, o S1•. Arthur . 
LeJUoS, apre.;entou tambem uma medida at
tinente ao mesmo fim que a apresentada. 
pé lo Sr. Deputado por . Sergipe. 

Entendi que era de meu dever, occupando 
essa. cadeira que V. Ex. tanto distingue, não 

O Sr. UI"'bano Santos- Peço a acceitar o alvitre lembrado pelo illustre 
pal~vra para uma explicação pessoal. · Deputado de Sergipe. 

· ORDEM DO DIA 

O SR.. ANTONIO BASTos-No que andou mal. O Sr. Urbano Sa-ntos (para uma 
explicação pessoal) (•) - Sr. Presidente, não O · SR. URBANO SANTOS - E' opiQião de 
estive presente â sessão de sabbado e por i-;to V. Ex. e ha de permittir·me que. tambem 
não me foi 4ado ouvir o discurso aqui pro- tenha a minha. 
ferido,.com refer~~cia á minha pesªoa pelo o SR. GuEDELHA MouRÃo-V. Ex. está ex
Deputado po1,. Sergipe, cujo · nome peço li- pondo o que se passou. 
cença para declinar, Sr. Fausto Carltoso. 0 SR. URBANO SANTOS_ Entendi que era . 

·Desde, porém, que li a sua oração no de meu dever não acceitar ' esse requeri
Dia?·io do Congr_esso, tomei a deliberação de mento, porque elle não se com_ padecia, nem 
vir dar as explicações necessarias á Camara dos D_. eputados. com a lettra, nem com o espirito do_ noss() 

E · t Regimento, nem tão pouco com os prece-
,i ncaro 1s o apenas como um dever que dentes até então estabelecidos nesta c~sa • . 

tenho para com esta Casa. H ontem privou- (Apoiados.) 
~ue de fazel~o o lutuoso acontecimento que 
todos nós deploramos; hoje aqui me acho O SR. ANTONIO B.Asros-Não apóiado. 
para esteflm; . - . 0 SR. URBANO SANTOS- Queira V. Ex :, 

Devo d t clara.r a V. Ex., -como â Camara meu distincto amigo, Deputado . pelo Pará, · 
dos Deputados, que a impressão que me citar-me 0 precedente desta Casa que auto
causou a leitura do discurso do~ Sr. Depu-' i'ize a acceitação do requerimento. 
tado por Seegipe foi a de . surpresa, de os-
panto, tão sem fundameato>-tã.o sem razão O SR. ANTONIO BASTos-Cito o art. 108 do 
se me atigurou o_motivo pelo qual s. Ex .. Regimento. .. 
me peocurou aggredir. . O SR. URBANO SANTOS- Como·quer que 

O SR. FAUSTo ÜARn'oso- Peço a palavra seja,estandQeusentado nessacadeirae tendo 
para uma explicação pessoaL. a respon;:;abilidade da direcção. dos trabalhos 

O Sa. URBANO SANTOS- Não preciso re· des·ta Casa, aquillo que eu havia de pôr em 
lembrar á Camara o incidente occorrido pratica devia ser naturalmente o meu modo 
na sessiio de sexta-feira, . em que tive a de ver e não o modo de ver individual do 
honra de presidir os ti.•abalhos desta Casa, um Sr. Deputado. 
incidente este de que o ·Sr. ·. Deputado por A responsabilidade do acto era. minha, e, 
Sergipe tirou o motivo para a aggressão a portanto, o que a minha consciencia diria 
qne alludi. ._ . · , que ftzesse f 1i o que fiz. Creio quo neste 

Entendendo que a Commissã,o de Petições ponto não deslizei absolutamente da pratica. 
e Poderf?S demorava propositalmente, o seu t,ão bem inaugurada por V. Ex. nessa ca
parecer com relação ás eleic;ões ultimamen- deira, assim como da p1•atica usada por to
tes procedidas no Estado ~o Pará, apresen- dos os nossos antecessores. (Apoiados.) 
tou S. Ex. um requel'irnont.o, pedindo a no-
meação de umaCommissão espeeial que to- . Tendo este PI'ocedimento, o requerimento 
masse·a si a elaboração deste parecer. d) Sr. Deputado pot' Sergipe não podia ter 

H · d · d t c · b utilização nenhuma, por parte da Mesa, nem 
avia - uvl a nes a asa l:!o re a proce- a Mesa po_dia permittir que_ e. lle fosse utili

dencia ou improcedencia deste requeri-
mento. · - zado para fim nenhum. 

O Sr. Deputado por S. Paulo, meú illustre Esta proposição é tanto mais certa e ver
amigo, cujo nome peçó licença para declinar, dadeil•a, quanto, poucos momentos depois, o 
o Sr.Dino ·Bueno,foi um dos que discordaram meu amigo Sr. Dep1ltado por Santa Catha
dl1 idéa. que suggcriu o Sr. Deputadó po1• rina, que tanto se distingue entro nós, pelo 
SoJ•gipG, nito só quanto aos motivos_ que o conhecimento perfeito quo tom do Regimento 
ltn'tloVttm 11 osto procedimento, como ao pro- da nossa Casa, increpava-me porque tinha 
HCISHu quo ullo neonsolhava .para remediar o acceito a indicação do illustre Deputado de. 
mu.l que ollo on~m·ga.v11 no procedimento da S. Paulo, pelo· motivo de que, não tendo 
Oummlli!fl'ío do Potleõos o ~.>odoros. acceito o requerimento, todavia consentia .. . 
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qno fosse romcttido ;:t Commissã.o do Poli
eia ... 

O SR. :P,u;rJA. RA:-.Ps-V; Ex. d0ve üistín
g~irontro o qnú onob.·o Doputudo disse dn. 
trtbnnn. c o quo f0z depois na indicação. . 

0 SR. URDANO SANTOS-Tive do dof..mdOl'
mo com as p;·o]>i'ias oxprmsõo.3 w:ad<J.:3 pato 
Sr. Dapntttdo ]I:Jr S. Paulo. 

Mas e~lc não pedia ü. i\L•sa c nem a. MM~\ 
lll'o polm:üt consentir - (!UO r.;mottessc 
um rnqu ~m.m~nto, q1w não 1i.'lra á.cceito, a 
uma co.mJ~ltSS<to. ; S: E~ npena.s pe(lia, como 
se oxpt'lllllll na mdrcaçao que f'oi peesent3 á 
l\Jes1, que a. m<v~Lwilt do l'CllUerimento do 

· Sr . . Deputa-do de Serg-ipe fosse lcv~tda :to 
conhecimento da Commissão de Policia, para, 

. q~w esta . pl'opuzcsso um alviten qu3 ohc
vw.sse o ma.L dtt ordem- do que indic:1Va o 
SL'. D.;putado de Sel'gipe, sem-tod<tvi<L arti
cular si na occasiã.o existia, es.sc mal mas 
para obviar a l'Ol)l'O(lucçã.o de 1hctos' idtm
ticos no futuro. 

. Nã.o revi, .sr. P1'esiüentc, a acta, em que 
Ylm'am co!1:ongnadas as pala.vl'as que pt•ofel'i 
nes.~<t ca~l~u·:.t. Porta.nto, lWdel'ia dizet· que 
a. oxprcs~;w ClUC hnto o.Sean!lalo Cttuson a.o 
~r. Deputnilo pot' Sergipe nã.o tinlia. sido 
Jlroforüla, por mim; m:ts não in'o permittc 
nem o amor ú. vcr<htdo, nem t:tmpouco ri. 
lism·:~ de mo.u procedimento, de que tenho 

. a mal.'l perfeita consciencia. De f<.tc :o cti a 
prof~ri,na, supposiçiío em que mtavrt tlo f]_ne, 
dcsle que a MCdtL n[í.o acceHttva um qual
quer . clocumcnto :t}Wcscn~,ado l)OL' um Rt·. 
~ep~tittlo , nenhum :destin:> lllc poJe1·ia. dar, 
~~ _na.o dovolvol-o ao mesmo Daput;tdo; ma;;; 
a.bsoltlli:LJllontc som p1·ctonllm• com isto ttzet' 
offcns:t <L quem quo1· r1nc f'ossc, c men<\::\ ao 
~r. l;lcpn_J;:ulo })OL' Sel'gipe, pelo.-> mo ti vod 
<tJIO 1l <L1lll1 lta potWtl tm·ei a, ltolll'lt d :\ apt'O· 
sont:ll'. 

O <• l' . 1 ~ ·-:>lt. 'AlJS1'0 CATWOSO c;i. 11!11 :qmrtc. 
O Stt. Un.nANO SAN.TOS- Corno dizia, Sr 

Pl'é.;;idon ·;c, esl;ttva convido do qtw no~stt Cl 
lleira et•:t o ]woceclimento r1ne deveritt · ter·, 
mas, com :L mosrna fr·:wquez tt com que dir.ro, 
o era c.;s.t minh:t CJnvieçã.o, devo tliw; l.t 
V. Ex. <FW, invol.\n,nclo i;c.~tomun!Jo:; 1nnilio 
n.ut;oeizüúo~, rui inli.~I'III:ulo, hontmh, 1lc quo 
tal ]li'uCIVIuncnto Jl:l.o o !'a, a.1l op !i: L< lo, . 

O Sn. PAur,A n..uro:-:- ;\.poin.1lo o ~~om-
11111 n icou-mn imnw li:tli:Linon lio. 

conscicncia de que et'<.l. regim:mta.l e de 
accordo com a pl'<r,:x:o. . . 

:Mas, S>'. P,·esicten te, e nc;;to . })em to dil·ij )
me ü. consciencia. da Ca.ma.I·a. do.3 Deputa.dos, 
dcantc do procedimento que s :nnpre tenho 
tido nesb Casêt JlOm relação a todos o3 col
lcga.s, sem dlstincçã.o de c1·enç:~.s c de pJs
s:>a.s (apoiados), Cl'<L permittido ao Sl'. Depu
tado por SePgipe po;_• mte motivo fa.ze1•.;.me 
uma aggeessã.o da tl'ibuna, antes de peJit'-mc 
qualquer exp1icaçã0 '? · 

0 SR. FAUSTO CARDOSO d·t UIU apart(!, 
0 $R. PRESIDE;>;TE : ((a~·e1ulo soa1· os tym· 

panos)-AttenÇã.o t 
0 SR. URRA.NO. SANTOS - . Do v o • docla

l'U.l', Sr. P,·esidcn·~e, que muito, cptB vm·.;.; 
cla.1eil•amente me sorpeeheiltteru.m dua~ de
clara.çõcs do Sr. Deputado por Sergipe, 
em su:t oração de sa.bbado: a. p•·imeir<t, é 
que eu tinha subido a. essa cadoi1·Çt no · p<'O
posito do lanç:tt' um ultra.ge a ·S. Ex.., e a_ 
seguuda é que, por motivos que para mim 
seriam inconfes;aveis, tomei, com relação ao 
requerimento de S. Ex:., um pi'Occdimento 
que indicava prcferencia, pi·.otccção ou <tual
quer nome qne S. Ex:. queir.i. (1:11', ·em fa.vot' 
de uns canuiua~os coJlCUl'i'entos á eleição do 
Pará. 

O proposito üe ultrajar o Sr. Depu· 
tado por Sergipe não pJ.dia a1}solu 1;amc(lte 
existir lLa. minha. plrte-assegnravam í-s.~o a. 
S. Ex. a minha. c lucação, os metn ·antecc· 
d'}tltes moclcr\~dos e a. minha correcçio de 
procedimento pat•a coni .tod!)S os meu~ coUo
ga.s. (Apoiaclos.) Além disso, Sr. Pt'e.~itlcnto, 
dc3tle mnit(').~ annos que me ligavttn\ :~n 
SI'. Depuca~lo por Scl'g-ipo, sinã.o t'elacões 
rle amizade, <to menol do·mais est!'cito co!Lo
guismo que nó::\ entr0!;ívom1H. E desdo a 
a.ca,rlomi:t, quando rocleavamo.~ um mcsr.ro 
:1.m:ulo, o e~,tlt'S rela.çõos, quo cm•tamonto llc:L
mm in tm•rompidn.s com o incidcntD üo s:tll· 
bado, :dBotutn.mento não n,utoriz'1V<tni S. Ex. 
a c111e tivoss3 siq uor su~pci ta. de mim p:w.1 
crot' quo ou tenllo. occup,~tlo e~S<t et~d.cir.~ 
p:~ra. o uttl'a.Jar. 

(Juanto <t proí'm•encia por um do .~ candi
datos concm•rent.c.:; ~i. oloiç:ü.o du Pat•t1, t:tm
bom . nã.o tem razão. domo pôde at·1;icnhtl' 
i::;to o Sr. lloputatlo. por Sorgipti, q t.mndo, 
poucos momo h to~ tlepois llc não ter a.cccito 
o IWtner·imentn rlc S. Ex., cn <tccoita.va ore· 
quorimnn f;o elo illiHLL•c llepu!ittdo pelo Pa,rú. 
cu,in nomo j:t cloctinnl o qnri visava. o mesmo 

O SR. URnANO SA:-i'I'OS-lnvorpui 11 ·f;•_J81io- fim qun o do Rt•. l>op11f;:ulo pot• Stwgipo '? 
munho dn S. gx, o )Hl:li inl'oJ•m:u,::icJs :w vo- IHI;:ts o.it:ts p:tla.vt•tt-3, Julgo bt• cla.do :i. Ca
nm·:tnclo tlil•oct.:Jt' c} tL scet·c~tn.t•i:L, HHm disti11ct.o nn.t•n. cii)S Ihpu1;:L!lo~, s:Jht•o a eoJ'!'üCQi'i:> elo 
iLJTitgo, qno lll3 tnl'o;•moa <tun ntplillo nii.o mnu lll'ocorUmun'io tw :.;u. C<Ldoit'.'\., as oxplica,· 
o;•n do P ,:axn. . çõ~s quo Stmqh•o suppu, d.c~ mott 1ln vm• !l:u·, 

.Rosol.v1 ftLhOI' dcst,a. tnbnn·t, n. dndaJ',l!JÍI.•J <lccl:tJ'Il.ndo que nii.o me :d;tingoin a.IIJ!Jiutn,
clo qnn St:t agit·a. n,s~im, pot'<JIL1 ti !lha, t.ido. 11111nb a.s r.xpre8.:~i'io.l qnü, com b intuito do 
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: me .. oifonder, me foram lança;hs pelo Sr. 
Deputado PJl' Sergipe. (;ipoiados.) . 

S. Ex~, além . disso, julgou que me devia in..: 
tcrpella.r sobre . a minha conducta. politic '• 
nôsta Casa; So1Jl'0 Isso eu tenho a declarar 
a V~ Ex., Sr. P 1'esidentc, como á. Cama r a 
dos ·Deputados, que a minha conducta 
politicn. se preude <t mais estreita solidarie
c~ade, <i. mais perfeita identidade de vht::ts 
com a bancada do Maranl).ão. ( ilf~'ito 
· bem.) O procedimento. da. bancada do 
Maranhão no seio desta Casa teni sirlo o 
mais claro p JSsivel (muito báin), sem meracer 
rLbsolu~amente de quem cgier que- seja a ac-

. cusação-de que ell:1 pl'odnza a sua acção na 
sombl'a. O que se pócle pôt' · em relevo · no 
procadim.:mto da b::~.nc::~.d~1. do Maranhão, o o 
que e!Lit recla,ma pw:1, si, é a, m~Lis com
pleta independencia nos seus uctos (muito 
bem) , a mais perfeit·:-. hombridade no 

, seu procedimento (muito bem), pa.utando-o 
pelo que ella. considera. a mais restl'ickt rc
ctidão,- pelo seu, patriotismo, sem obede
cer absolutn.ruenJe · a suggcstõcs cstrn.nh ~s. 
( Apoiaclos J . . 

• D::Jsdo que essa falta do confiança se mani
fo.>te, p ~n· mais tenue qüe se,ja, a manifesta
ção, declal'J <L V. Ex. que com muito p1azrn• 
abând•lnarci esse po.'lto, ao qual me cónsi· 
dnro preso po-r um dove1•, mas com visivol o · 
verda.doiro s:wrificio da; minha parto. (Muito 
úem.) 

Sr. Pt•usidontc, o Si'. Depatado por Sol'· 
gipo disso que não me ei'a licito tomar a de
liberação quo tomei a respeito do seu reque
rimento, sem appolhtl' pa.ra a deliberação da 
CJmn.rà. 

Aclu bastante exquisit<t a doutrina que 
S. Ex. apre.;enta.. (Apoiados.) 

A' Mosa não compete appalhLr .do seu p.ro
celim::mto p:tra a Camam, si nã.o qua.ndo 
provocada por a!guém; (Apoiados.) 

No caso de quo :;etrat<~., como podel'ia ett 
tor <H :c pl'ocedimcmt·), si ningucm a.b3oluta.
monto ninguem, a provocou para este fim'? . 

·si o St'. Deputad() peovocas;c, declaro pe
remptoriamente quo .<Lcceitaria irnmcd.ia-~a
mcnte a sua provocação. 

0 SR. PAULA RAMOS- Fazia muito mal. 
0 SR. URBANO SANTOS- Porque não o . 

provoclt hoje ~ Nil::> seria Ctt quem lhe fu.3.'3e 
'detel' o pa<;so. . · · 

Tenho conclnido. (!tfuito b:nn ; ?l'Htito bem. 
O oradM· e cump1·imentado.) 

S:)bl'a este p .:mto, Se. Pl'e:;ident.), tla.mesma 
forma que a bancada do Maranhão não v<tc 
tomae contas ào S1•. Dóputctdo por S~rgipc 
ou a. qu~m quer que sqja., sobr0 a sua, con
ducb, ella. não se julga na obrig,Lção ele r.Js
ponder <1. contas que lhe sejam pedidas, por-
que s~ as deve (t Nação. (ApoiaclosJ O Sr. Fausto Cardoso (pm·a 

O St•. Deputado por Sergipe ainda en- tmu~ explicaçtio pessoal)-Diz quo é muito 
t:mdeu de bom conselho interpt;lla.r·mc sJbre difficil penetrar-se no intimo do uma alma 
a minha pormanencia ao litdo do V. Ex., para se arrancar o motivo que lhe detormi
nessa cadeie<~. (o orador aponta pw·a a cculei?·a nou um acto . 

. da Presidenôa), onde estou eolloe<tdo pat•a E' diffieil, mas hn. caminhos logicos pelos 
substitui l-o, aind:\ que com multtt desigual- ctunos se pódo cot)dnzit• um hom.om n. rJspeito 
tlade pa.1•a mim (ntio apoiado.9; julgou- do bom do outrem o · do hí. <1.l'l'ancttr a VOt'dadoil'a 
eonselho fnzei.' I'ep:u•os solm:J este assumpto, caus~t do um acto. 
l'eptwos que um jol'nal dtt mrtnhã do Iwntom O nobre Deputado })Jlo Mar:tnhã.o rdfit•mou 
cttmliflcou do unm intinm~ilo ptwa . ou doix:Ll' (!110 não teve o menor i11tuito de olfcntlm• o 
osso logn.t·; mn.s ou sojam roparoil ou inti- orador, devolvendo-lho o roc1uorimonto quo 
m<tçã.o, uovo dizot• tt V. Ex:. o ú. Cttmu.ra quo <tpresonjiou ti, Camarn.. 
nã.o obedeço nom a uns nom á ouLra.. Ct•ô ~tlJ não o tivesse, não o accoitnndo ; 
(Apoiados, mrtito ú;mt; muito úem.) mail não o podht deix.at' de ter, clevolven• 

Collocndo nossa cn.doil'a, pola boi10volenci<1 do-o. 
(ntio ajJoiaclos)... ' g não p6dia delxar de ter, porque S. Ex. é 

O Sa. VrcTORINO MoNTEIRO _.: Polos sous homem inst1•uitlo, pondel'ado, e devitt saber 
n.ltos inoritos. · (Apo-iado.~.) perfci~amente que a devolução de um roque-

O SR. URnANO SANTOS.- ••• dos mem col- rinioilt6 ao DepntadÓ que o tinha apresen.: 
loir:1s, :Los cr· UtLos ap1·oveit·J mais ostti. occnsião tado qnct' dizer que tal püpel é indigno do 

-- · figürar nos .annae.3 da Camam. prtl'iL ng,·adoJCt' ; collocado nd3S::l. cadeira por l Devia s<tber qqe, em~parla.mClhO a.Jgum; · 
nina. contln,nça.,,j:t rna.i.~ do umrL vez l'upci ~hlu.,.. j:i.mais se devolvem peti<{Ões do um Deputado, 

O Sn.. VIC1'0RlNO lVIo:."íÚIRo-:\ que V. Ex. porque estas poetoncem aos :tt'chivos da Ca• 
tom sabido c::>t'l'O::!pondor ll.3l't'->it'1monto. rstt. E S. Ex., depois de tantos annos ue vidá· 

O SIL U!tflANO SA.NTos___..:., .. h::1. do p:1rmit- pn.t•lamontttr,não pótlc dl3sconhet')el' ·is~o. pois 
.· til·-mo a, Ca.i11ai•;.t C!UO não obJcloç:a a rop:tt'O)S qu:1 o ol'ador, que tem um anno apenas, não 

nom a in>.imaçõcs para _<le.;;cm• cle.~so p;:> . .;to, o ignorava. E o-1t.r::1.nhou a sua conc1ucta o 
-sinilJ quando a fttlli'l. do.;sa confitwç:a me sonto <lHO o for·in bom fnndo essa dovoluçiio• 

fut• manH.'ostatla por cltttüqum• for'ma. Como lho podia S. E:<. devolve!' o rec1ueri• 
~ 

CtLrnara. V, I V . 
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~''; :-mcnto e acceitar o do nobre Deputado pÓlo 
Pará ~ O requerimento rlo m·ador pcdii1 que 
se destituísse a Commissão de accordu com o 
Regimento,que ordena que a, Commis~ão do 
Inctuorito relapsa, deve ser dostituida. Basta 

· isto para S. Ex. ver no rcq uerirnon to do 
·.orador um laivo de regimontatid::tde c l:lastn,-
va esse laivo para que S. Ex. não o devol

> .vesse; mltl'etanto, S. Ex. acceitara o do no
[;j.~" )I'eDeputado pelo P<1l'<t, qúcpedia, ctue viesse 
;;{:;:áCamara, som parecer, a. ma,teria sem estu
:;:'·:· d(1, quando polo Regimento tal rectuei·imen-

. · t( • pôde se1·vir Jlc>.ra tudo, menos pn,ra dcsti-
. tuição de Com missão. · 

\~ · Disse S. Ex. nflo conhecer a praxe ; i11as a, 
:;: :_Jn•axe, nesta quest,ã.o.não podia S0l'Jlrincipio, 
; .pois que er::t a primeil·a vez ctue se vinha na, 
<. C~ma.ra pedir, em nome do Regimento,a, dos
;,: ~. tituição de uma Commissão qno ilão cumpria 
::· ·· o seu dever. O nobl'.1: Dirputn,do, pot·tttnto, ou 
:s. mostra, que não conhece o Regimento e <i-> 
~- . : p1·axes de uma Cmna,t·a,ii qual,na, qualidade de 
~. : vice~}.n·esidente, tem de presidir, ou então_ 
~;~' S. Ex. andou de má m, teve um pensamento 
:~- que lhe fez desapparocer a moderação, quo 
~:: · :;anniquilou todos os conhecimentos que o 
L: nobre Deputado l'OYola som}H'O ter, quando 
2! ' SO l'Cfet·e a OlHl'OS assumptos. ·· 
.~; - Vae agora, rcspancler ao Sr. Dopu6ado 
'i' pelo Ma.ranllão na parte em que S: Ex. -se re
:::~ feriuí~ sna,u.'.titudo politica. nesta. Ca.mara. 
': ~ .. O Sr. Urbano Santos declarou quo o Depu-

tado por Sergipe nada tinha que vet· com o 
procedimento politico ele S. gx., assim como 
ello, da mesm<t fól'lnn .. não peclia contu.:; dos 

.. actos do orador. E onde 1ica o direito dit cri
~ , ;tica poe todos rcconhecírlp? A que tristes 
:: C?ndições nã.o ficari<~ retfuzidn tL imprensa 
·. Sl todos pensas ;em (lo mesmo módo c1ue 
·. pensa o nobre Deputado Ifclo Marat1hão ~ O 

, d I'eito de critiC<L é sagrado e nenhum ho
;:: ·_ mem publico u. ella so póclo furta.l', a menos 
.. que queirt~ viver etor•nament.e na sombra. 
, A questão e3tií. 11oste ponto: o nob.&e Depu
.. tltdo foi eleito pela maioria dcs·f;a Casa; a, 
i, maioria desta, apoia a politica do Dr. Cam-

pos SaHea. Todos SLthem que ha um candidato 
) a Presidcncia da Repuhliea que, dizom, é 
~:·. àpoiado pelo Sr. Campos Salles e pola maio
;:;:.c•ia; Ol'a, o St•. Urbano Santos, não est.LtHlo 
-~::·~,r~o lado desta maioria, poi~ que auopta a 
<j~ ·,politió~' do Sr. Rosa e Silva. em completo 
;_<~n~ágonismo ~om o Sr. Campos SaUes, está 
:.? ·~psofacto de:?ltgado- claquelles que o hon
:': raram com a sua . confi;Lnça, collocando-o na 
,: : cadeim da Vice-Pr·esidencia da C amara. 
~ :.· .Quer isto dizer: S. Ex. ro rnpeti · por com.1 
';. ploto os laços de solida.riedadc com a maio
:·.:':'ria, de 3t<~ - Ca~a. . . 
:J . . Porg,unto agora : é corl'ecl;o, é tl'anspa
>- rente o procedirnento do Sr. Deputado pelo 
:: . ;Maranhão~ S. Ex. disse que el'a solid\\rio 

com a sua, banc<1da. Isso, po1~ém, nã.o . sa~ 
tisfaz e si essa bancada não está com maio
l'ia da Camara, e não quer constituir por si 
um paPtido isolado nesta Cr sa, compete ao 
Sr. Urbano Santos fazer o mesmo que fez 
o Se .• Julio de Mello. · 

E' um facto hlstorico que neste paiz os 
políticos se costumam dividir, após certo ·.
tempo ti , escolh.a · dos Presidente~ da Repu~ 
blica, entt•c estes e os Vice-P1•esidentes. Isto 
acontecéu com Deodoro, com o Sr. P:rudente 
e acontece a,gora com o Sr. Campos . Salles; 

Assim appella p<1ra a · opinião naciolial 
afim . de que esta analyse, calma e serena~ 
mente, a conducta da.quella bancada e ter~ 
minando dirá que o pt·ócedimento-do Sr. Ur
bcmo Santos para com o orador foi -inspira,do 
ou l_)eLa. sua ignorancia do Regimento ou 
então pela süa m<L fé ou leviandade : 
S. Ex. que 533Colha. {llfttito · bem ; múito 
bem. ) ' 

O Sr. Presidente-Havendo nu~ 
mero legal, vae-so proce-der ás votações das 
materias indicad:ts na ordem do dia e das 
que se acham sollre a mesa. 

Em seguida, é lido.julgado o'bjccto de deli
ueraçã.o e enviado (L Commissão Especial o 
seguinte 

PRO.TECTO 

N. 152- 1901 

Rc01·ganiza a lei o~·ganica fundamêntal do · · 
Dist1·icto Federal · 

O Coog1•ess'éí Nacional resolve a ·lopta1• a 
presonte lei orga nica, fund<tmental tlo Dis
tl'icto Fc<lern.L : 

'ritulo I 

DO DISTRICTO l~EDERAL 

Art. I. o o Distl'icto Federal, pal'te inte
g1•ante ela Uniã0 BI·azilêil'!J,, constitue-se om 
município autonomo, sob o regimen repu- · 
hlicí1no. SPu ter1~ito.rici ê o do aritigo Muni
cípio Noutro. · . .. . : 

Art. 2. o Sal v as as restricções e;;peciftcadas · 
na ConstHuição Fede1•al, ê · administrado · 
pelas autoridades municipaes. As despezas 
de cai·acter -local incumbem cxclusrvamento · 
á autol'itlade municipal.(Constituição Federal· · 
art. 67.) 

Titulo II 

DO GOVERNO DO DISTRIC'l'O 

· Art. 3. o A suprema gestão dos ~ogocios 
mun icipaes in c um lJe ao Prefeito, ao Conselho · 
districtal e á. M~gis tra tura lopal. _ · · · 

.;_: , 
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CAI(ITULO I tadohn., morte, destituição ou impedimento 
ternpora.rio, substituirá irnmediatamente ao 

PRIMEIRA PARTE P!'eleito. 
Do p 1·efeito ·. Art. 9.o N~ hypJtheso do .artigo anterior, 

em falta do Vice-Prefeito, assumirá o ·· Go-
Al•t. 4. 0 0 Pl'<?feito ser(~ conservado no verno municip;1l o director mais antigo dos 

desempenho de suas tfuncções, emwanto lJem serviços Iocaes, si o impedimento for tem
servir. (Leiorga.nica clcl 23 ele dezembro de porario, e, si o não fôr. até que o Pre~idente 
1898.) - da Republica designe· o novo Prefeito. In-

cumbii'á igu Li mente ao Prosidente da Re-
Art. 5. o Será de::;tituido : publica a designação do primeiro Prefeito, 
I. Em virtudo de condemnação em ·pro- após a promulgação de.;;taleL · 

cesso ele responsil.hilidade. . . Paragrapho unico. Em qualquer dos casos 
II. Em virtude de votação popular. . do_ artigó, ri. escolha do Presidente ficará 
§).o. Para o eifeito do dispJsto--em o nu- sempre sujeit·::t á confirmaçãO popular, ha 

mero Il, ê mister um dectmo ··dos eleHores. fórma do art. 7 ... 
municipaes requeira ao .Conselho convóque· . A1;t. 10. O Pl'efeito não . poderá exercer 
o povo a comicios, para dizer .í3i quer a eles- nenhul'ú outro emprego ou funcção publica, 
tituição do Pref!c3ito. ·· . · . nem toma.r parte eni empreza. industrial ou 

§ 2.o Recebida a petição, o Conselho, -:si commercial, . como membro da respectiva 
estiver funccioilando, - marcará dentro do directoria ou como ·simples associado. Ao 
prazo de 48 ho;ras"o diâ para o comício, e, Vice-Prefeito será imposta' a mesma prohi-
no caso contrario, o ~->residente do Conselho bição. . . · 
procederá á sua. immediatá convocação. ·· Art. ll. O Prefeit0 e o-Vice-PreCeito per-

·§ 3.oA consulta. popuiar ·de q.ue resa o ceberão umsuusldio coreesíJondente ás ne
§ lo só terá logar depois do primeiro biennio cessidades de sua de :lente sub;is tencia. ma.te
governativo. rial. O subsidio será fixado pelo Conselho, 

§ 4. 0 O P.residenteda Repul;>Iica, ommrm-. paraumquinquennio,sópodendo .;eraugmen-
sagem motivada, tctmbem poderá -rcclama.r tn:do ou diminuído em viremle de proposta 
do Conselho se faça a dita. _consulta. . assignada por um terço dos membros do Con-

Art. 6. o A escolha do substituto do Pre- selho e que obtenha u. maioria de ·dons terços 
feito será feita pelo povo, da fórma seguinte; dos votos destes. · .. · 
O ·. Pt•efeito em ·· exercício, com acquics- Art. 12. Ao toma!' 1nssc do caego, o Pre:. 
cencia· do Preüdente da Republicn., aprescn- foito, e da mesma. sorte o Vice-Prefeito, · 
tará aos eleitores o ca.ndida.to 'que lhe prestará perante o Conselho o seguinte jura
pareça mais digno do mer·ocel' os suffragios. monto: «Juro por minha hont'a. cumprir 
Não poderá indicar p~ssoJ, de smt fa.mili~l, fielmente os dovcros d:> cargo em que sou 
ql!alquer que seja a na.ttuoza e o g!'áo do inves·Lid:), inspirando-me sornpro no bem 
parentesco. . geral e gloria da Republic~t.» 

Paragra.pho unico. O Pcefeito, sempre 
que o julgue conveniente, podorá destituir o 
seu ~ubstituto, procedondo ne.~:-;e caso, como 

SJ~GUNDA PAÍtT .~ 

no de mo1•te ou renuncia; á indicaçãO' l'.e ·Das att1·ibuições do Prefeito 
outro. 

Al't. 7. 0 Tornando 'publico em. edital' 0 Art. 1:3. Compete a·J Prefeito, com ple1íá· 
nome do candidato, o P1•efeito, . ao me.~ mo ~·esponsabiliclade: 

· tempo, mal'cará ditb, dcn·tro do prazo de tres 1 o, peon1ulgar as leis muriicipaes; 
mezes,para que o povo se pronuncio, em ca.- 2°, dirigir,flscaliz-tr e defendel' todos os in-
micios. Si·a maioria do3 eleitores negar ao teresse.;; do Districto ; -
candidato seus votos de confirmaçã:o, o Pro- 3°, organizar, rofot•mar ou supprimlr os 
feito -indicará outt•q, e assim succes~ivamen- s3rviços, dent1·o das ,vé1·bas or·çarnentaJ·{as ; 
te,-até obter a adhé.'3ãO popular. Si, porém, 4°,. expedir decretos, regulamentos e in-' 
depois da apresentação de dez candidatos, strucçõos pai'a a fiel e conveniente execução 
nenhum delles ·obtiver maioria de votos, das leis ;. · 
considerar.-se-ha eleito o.que haja merecido 5°, convocar exti'aordinariamelite o Con-
o menor numero de votos contrarios. . selho e proroga.r· as suas sessões, · quu.ndo o 

Art. 8. o O eleito; em quanto não as:ltimir exija o oem 1mblico, expondo sempre . os mo_· 
a suprema direcção administrativa do Dis- ti v o) da. conYoçaç.'í.o o prorogação; 
tricto, terá o tHulo de Vice-Prefeito o as.: 6°; expor annualmente a situaçã.o dos nego
sistirá o Preféito na· ge~tão dos ·negocias mu- cios do Districi;o ao Conselho,. indicando-lha 

, nícípaes, na· -fórma que determinem os t•c- as providencias· delle dependentes, em men
gulamentos .. Occorrendo renunciá,· ap~~en- sagem minuciosa, q_uo rómetter(~ (~ l'Qapecti-
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va secretai•ia., no dia. .da. ab3rütra da ses:>Ko, § 1. o Dentro do prazo do um mez, contado 
as.:>im como preparar os projectos de orça- _do dia, em que o projecto foe publicádo, 
mento da receita e despeza do DHtricto,para serão transmittidas ao Prefeito todas as 
serem offerecídos ao Conselho ; emendas· e obs:wvações · que forem fot>tUU· 

7°, contrahir emprestimos e re.lUZar ou- ladas p3r qualquer cidadão. A secretaria. dit 
tras operações de credito, de accordo com as Prefeitma passará recibo, attestando a en-

. ex1wessas auto1·üações o1·çamenttwias; tr>acla de todos os p:i.pais_relativos á mateda 
8°, aut01•izar, na (ó1·nw. da lei as desapro- deste paragrapho. · - .. . 

pria.ções por neces~idade e utilidade-pu- § 2. 0 Examinando cuidadosamente .ess1s 
blica~ ; · emenda~ e observações, o Prefeito ma'riterá 

9°, cre:tr e prover os cargos municipaes o projecto ou modifical-o-ha de accord:) com 
clent?·o das (m·ças m·çamenta,·ias, nomeando, as que julgar procedentes. . · 
suspendendo c demittindo os serventuarios _ § 3. 0 Si, o projecto fot• da iniciativa d.o 
na fôrma da lei, l1em como conceder aposen- Prefeito ou ellc proponha. so,ja approvadô; 
tadorias e Jubilações tambem na fórma da apó.> a foemalidade do paragra.pho anteGe" 
lei ; - . dente. será c . .mvertido em lei, si a maiorià 

10, decidü· os conflictos de jm•istlicção que do3 eleHores municipaes não se declarar con
so suscitarem entre os chefes dos sGrviços traria. á suai\,dopção. Si o Prefeito optar 
ãdministra.tívos ; _ pela rejeição do projecto, só pode1·á ser con-

11, eshbelecer a divisão civil do Districto vertido em lei, si dous te1•ços do,~ eleitores 
e tvlministra.r os bens que pertençam a votarem por sua acceitação. 
este ; . . Art. 18. Os preceitos do artigo antece• 

12, providenciar sobre o sy.stema; de via- dente não ab1•angem as roaoluçõeJ tomadas . 
ção c navegação interna do Distrlcto, e sobre p3lb Conselho, no uso da competcncia que 
o ensino publico p1•iniario, que será sempre lhe é conferida na segumla _parte do capi
gr<\tuito, h~igo e livre ; tulo HI. Essas re~oluçõa3, salvo as de . qüe 

13, prestar por esc1•ipto as informações, resa· o a1•t. 2°, § 2°, in-fine, qualqüer quo 
dados e esclarechnentos que réquisite o seja a sua fórma, serão promulgadas -pelo 
Conselho, assim como qualquer municipe, Prefeito como leis do Distt•icto, nos termós
não podenqo, sob pretexto algum, negar-se a do art. 13, n. 1. . . . . . 
prestai-os; ' Art. 19. Nã;) poderão ~er oujocto do loi as- : 
• 14", l'equisitar do .Governo da União .o au- medidas · do natureza es.~encialménto admi

xilio directo . da força federal, quando for nistrativa, que serão dec1•otadas polo Pro
necessal•io, e rechtmar contra os funccio- feito, sem observanoia do proce.~s') àcima. 
narios f'ederaes quo embaraçarem ou pee- ostatuido. 
turba.rcm a acçãõ legal das atlto1•idados do CAPI'l'UI·O 111 Dis ·ric ~o. -

TERCEIRA PARTE 

Da 1·esJwn.~abilülade do P1·e(eito 

Art. 14. Nos crime::; de responsabilidade, 
o Prefeito será. processado e julg<~do pela 
Côrto de Appellação , na confo1•midade das 
leis que definam c I'agulam a responsabili· 
dade dos Ministros de Estado. 

CAPITULO Il 

DAS LEIS 1\IUNICIPAES 

Art. 15. As leis emanam da commuoitlade 
municipal e sã.o lJrumulga•las pelo · Prefeito, 
confol'n:ie tliSl)ÕG o n. 1 jl.o art. 13 .. 

Art. 16. Qualquer cidadão póde iniciar 
um }Wojec·to de lei. · 

Art. 17. Apresentado o pi•ojecto ao Pre
f~ito, este o fará publicar amplamente, pre
co:l ido ~o uma. exposiçn.o de mo Givo~, ·· justifi
cando süa adopcTLo ou I'ejeiçfí.o. 

A's mesmas f'l)rma.lidades fi.cllm sujt1itos os 
projectos <ht iniciativa do Prefeito. 

PRIMEIRA PARTg 

Do Conselho dist?·ictat 

Al't. 20. O Consolho compol'·SO·ha de 15 
mombro:~ eleitos por suirragio dirocto dos 
eleitores do Districto. 

Art. 21. ·O Condelho reunir-se-ha anmial
meote, sem depender ·do convocação, no dia 
7 de setembro, e funcclonaui. po1• .dolis me~' 
zos, contados do dia da abertura,, podendo 
ser prorogí1da ou convocí1dn. extraordimn•ia-
m<>nce a sua l'Otmião. . 

§ 1. 0 O p1·imoi1'o mez ~crá con5ag·I·ado â 
votação da receita e déspeza, e o segundo 
ao onme llas dospezas realizadas o á ::ülopção 
de qual11U01' medida da compotcncia do Con-
selho.. · 

§ 2. o o manlato düt•ará cinco anno :~. Tt•es 
mezes ante::~ de findn.r o quinqnerinio; e.ffe~ 
ctuar-se-h:1 a nova. eleição, em d-ia queo 
P1•efeito designal'. · . . · · 

§ 3. o As sesdõus do Conselho sm•ão publicn;s, 
süvo quan(lo se· dolihm·o o contrario po1• 
voto dos llous tm·9o8 dos momb1•os prqseg to51. 
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As suas deliberações smão tomadas por § 3. 0 As emendas ás p1•oposüts de orÇa
maioria relativa de votos, s<tlvas as ex- mento elaboradas pelo Prefeito só serão 
cepções coinigna.das nesta, lei. Não poderá acceitas, quando importem em dimiouição 
fnriccionar sem quo estejam presente.~ me- da,s vm·Ln.s consignadas p<trn. as diiferenix3s 
ta(l:J e mais um da, totaliâ.ade de sGus mom- despezas. Si o P1•efeito, em mensagem moti
bl'os. As votações poderão sor symbolicas oü vada., declarar-se contrario á diminui~~ão da. 
nominaes, não sondo nunca permittido o os- despeza, ella nunca s<Jrá tal que, 1·eduza a 
érntinio secreto. Sempre .quo os votos hou- menos de dou.:: terços da média dos dez ul
vcrem de ser dados por csc1·ipto, serão de- timos exercícios ; si não fol' despeza, que tc
vidan1i:mte assignados. · ,nh[L variado, a roducção nunca so dará de 

Art. 22. Sao inelegíveis para o Cop.selho : fórnia que impossibilite a contio,uayão do ser
I. Os que não são alistaveis _como eleito- viço, isto é, não poderá ir além'de um quar-

ro3, nôs termos do art. 70 da Constituição to da, verba. · 
Federal. . · . § 4.0 Si o Conselho dissolver-se ou chega1• 

li. Os eleitores comprehendidos no art. 4° ao fim do prazo da pro~·ogação, sem havm· 
da lei Ol'l$anica de 20 de sete~bro de 1892. votado os orçamentos, ontemlcr-se-ha qua 

Art. 2iL Perdem o logar de membro do. adoptou os do anno antecedente, os quaes 
ConselhO os que acceitai•om cargos nas dire- vigot·;,wão até quo se votem novos. 
ctorias e commissõe.~ 'fiscaes de ·empt•eza'l ou Art. 29. Corripote ã.inda priv<ttivamcnte 
companhias desti.nadas à exploração do con- ao Conselho: · -· 
cessões e fttvores da Municipa.lidade. 1°, dec;·otar as contl'ibuiçõos, taxas' ou im-

Art. 24. Quando occol'l'er alguma vaga no postos! com as limitações ospoc~ficadas na 
Conselho, a mesa do mesmo convocará um Constituição Federal ; 
dos supplentes mais votad<;>s dcs que ·hou- 2°·, votar todos os m.eios indispensavcls tt 
verem s.id,o eleitos .conjunctamente com os manutenção dos serviÇos de:, utilidade pu
membros do Conselho, em numero igual ao;; blica, ct·eaô.os por lei, . sem intervir por 
destes. qualquer fórma I.la respectiva organização o 

Art. 25. O man!!lat.o do.:; membros do execução; 
Conselho · é imcompativel com o de qual- 3°, í'azm• a apm•ação da eleiç."í.o ll.,e que 
quer outra funcção publica durante as se.3- rosa o art. 5°, § 2°. 
sões. . Art.J 30. Dos dec1•etos e resoluções que o 

Art. 26. Ao tomarem as.)eílto, os memllros Conselho adoptar no extricto uso das attri- · 
do Conselho prestttrão o juramento do buições . definidas neste capHulo, salvo o caso 
:u•t. 12. do al't. 2'}. , § 2·•, in fine, a sua mesa dará co-

Art. 27. O Con~olho verificará e reconhe- nhecimonto ao P1•ef'eito, a quem cumprirá 
cerâ. os pode1•es de seus membt'os, comporá -a oxecutal-as como leis do Districto. · 
sua, mesa c coto missões, o orga.niza.rt't seu Art. 31 . . A' tomada de contas far-se-ha 
regimento intm•no dispondo este sobro a bdos os anno8 uma lei especial marcando 
lih'uu do Conselho communiéar-se co1~ o as ponas om quo incoi•rom os memb;.•os do 
Profeltn. Conselho pelo não cumprimento <leste dever. 

SEGUNDA l'All.'l'8 

Das· attl'ilwiçües do Conscllw 

Art. 28. Compete privativamente ao Con
selho fixa,r os ol'çamontos da receitn, o des
peza, reclamando para esse fim do Prefeito 
todos os dados e esclarecimentos de quo pre
cise. A~L~espezas permanentes poderão ~m' 
discriminadas om um orçamento especial, 
que será a.doptado partt um decennio. 

§ J.o Os serviços cuja execução exodam o 
prázo de uiln-..nno só serã~ iniciados depois 
da . yotação de verbas suffiCientes para a con
clu;;ão doa mesmos serviços. 

§ 2.o Nenhuma, <lb;posição alheia tis :-:im
p~es dotações dos difl'e.rent~s serviços. ou aos 
impostos poderil ser m~lmda n.a:'! le1s_ orça
montarias. Os ompreHtnnos so poderao ser 
votados em leis especiacs, sujeitas por ox
ccpção ao veto do Proti3ito. 

O conselho p~1dorá, a. todo o tempo, instituit• 
conunissõos do oxa.mo do qu<~ltlUOl' d;~s ropar
ti~~õos municipa.os }ntra obtm· esclaroci
montns indisponsavois ao doscmponho tlo sua 
missão, consultando. os docum·onto:s cL>mpro· 
hatorios das varivs dospczas. 

Art. 32. Incumbe, ontrosim, ao Conselho 
velar 11ola tlel execução desta lei organictt e 
das cp1e pi•omulgar. · 

§ 1. o Para o molhoi.' offeito do c1ue dh:põo 
este artigo, o Conselho nomeará um procura
doi' gera,l enc.:~.rregado do denunciai· os abu
sos e m1üversaç~õcs, do promover a responsa
bilidade dos culpados, assim como de ,às:'li:5til• 
o Gonselho em tudo quo lhe for por este re· 
quorldo. · · 

§ 2.0 O pl'OCIIl'itdm• geral do Conselho só 
sedL denü.~si vel por sentençn, provada a sua 
desídia ou prevaricnç·ão. Constituirá. prova, 
bastante d:1quelltt o recibo oxhibido pelo 
Consolho ou pQl' qunlqum· municipe, de offi· 
cio entregue tto, procurt~dor, apontando u .. 
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violação da lei, e por eUe despreza~o. ~~a, 
lei especial rcgulamont<1l'á as diSpos1çoes 
des Le a1•tigo. 

·§ :3.à A autorida.de judiciaria, competente 
p~tra o proces:,o o julga.monto dos membros 
do Conselho c do procurador geral é a mes
ma, do art: 14. 

CAPITULO IV 
DA MAGISTRATURA DO DISTRICTO FEDERAL 

Art. 3:3. Umn. lei especial decrobda n~ 
fórma do capitulo li, titulo II, sob ~r.Jp.osta 
do Prefeito, or(J'anizará <Ljustiç·a d1 DJstriCto. 
As nomeações

0 
dos juizo~ serão d~1 compe

tencín. do Prefeito, com app1·ova,çao do Pl·e
sidente dn. Ropublica. 

Titulo III 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 34. As eleiçüos districtaes serão pre
sididas pelo Conselho, quo marcará a é_poca 
do cad<.t uma c de;jpacha1'â todo o ~xp~d1~nte 
l'ehttivo n. ellas, excepto a de que d1spoe o 
art. 20, § 2°, in (lne. . · 

§ 1 . o Os comicios legisl;L tiv?s tle cp~~ resa 
o ·capitulo li, do titulo II. reallz~r-se-l~ao ~a 
primeira, doming<t sub.~equente a termmaçao 
do prazo do artigo· ~ 7,. § l:. . · 

§ 2.o NesGos comlClO::l, Sl o PEOJOCto for da 
iniciativa populal', as a.bstençoes contar-se
hão como voLos negativos, o como affit•ma
tivos ou favora veis no caso de ser do Pr~
feito a iniciativa, assim como nos escrutl
nios em que se pro:eder <'L confirmaçã~ de 
que resa o artigo 7 . . . . 

Art. 35. O Consellio tlosrgnara o l~c~l_em 
que se e!l'ectuarão. os comícios _ou meH,,oe~, 
distribuindo os clmtore:-; no ma1or numel'o 
de Rccçõe:; elcitoraos r1u~ pos~lvel, for .. 

•. Art. 36. Em cada secçm,o havcra um llvro 
destinado ;~os registros dos vc~to::;, em o qual 
escreverá o eleitor a. sua. ass1gnatura e om 
se()'uida o sou voto declarando: 

~) o nome do candidato do sua. escolha, nas 
eleições dos mem)ros do C~n_:'3elho; . 

b) sim ou niío, nas· elmçoes co~1s_:Iltando 
sobre mudança do Prefeito, nas ele1çoes con
firmatorias do Vice-Prefeito e 110s comiclos 
legisla ti vos. . . . . 

Art. 37. São eleitores mumc1paes. t<;Jd_9s 
os cidadãos não excluidos pela ConsntUiçao 
Federal. Os empregados municipaes só po

. ·derão votar nos comícios iegislativos e isto 
. quando o projecto não for da iniciativa do 
Prefeito. 

Titulo IV 

DISPOSIÇÕES GERAES 

. Art.- 38. Haved, <L ntaxil:n<.L l~t.liJlieitladc 
.crn todos o:; aci;oH da ~umcJ}ladd<1de <JUe 

accal'l'etem ou possam acdanetal' encargo.~ 
para o Districto. . 
· § 1. 0 Os cont1·actos, salvo os relativos a, 

oper<tç:ões de cretl i to c os de necessirlade ur
gente, serão integralmente publicados na. 
imprensa periodica, pelo menos tres vezes, 
de dias antes do sua definitiva assignatm·a. 

§ 2. 0 As p1·opostas de ot·çamento, um m~z 
antes rle sua a,pt·cscntaçã:o <.10 Conselho, tern.o 
i()'ual publicidade, ass.im c:>mo os l'egula
I~entos e insu-ucções expedida:: pelo Prefeito, 
pociendo o;-:; mun icipes env itu·-lhe er!lendas 
ou modificaçõe.-:; qu_e julgarem convementes. 
Não sCl .. !L, todavia, o Pmfeito de modo al
gum obrigado a acceital-as, formulando 
esses acGos sob sLUL absoluta responsabili-
dade. . · · 

Art. 39. E' vedado ú, Municipalidade insti
tuir· privilegias ou monopolios em favor ele 
quem quez· que soja e sob que peetexto for. 

AI!t. 40. Nos serviços e obras do Districto 
ser(L adoptada, a concul'rencia publica, sem
pr0 qne for pos::>ivel. Uma lei especial de-· 
terminar<'L quaes as excepções admissíveis (t 
regr-n, des·tn. a.rtigo. . . . - . . _ 

Art. 41. Os funccwnarws mumctpaes sao 
ostrictame~1te respons<weis pelos a.busos e 
omissões que coiumettm·om no exercício de 
seus cargos. 

Art. 42. Ficam supprimidas quaesquer 
distincções entre os funccionaeios mnnicipaes 
de· quadro . e os simples jornaleiros, esten
dendo-se a estes as vanta,gens de 1J.Iie gosam 
aquelles. · · · 

Art. 43. Nenhum funccionn.rio poclerâ I'C
ceber,.sJb qualquer pl'etexto, rumuneraç:ão 
das partes pelos se1•viço.3 que lhes prestar em 
virtude- de suas funcçces. 

Art. 'Í'!. As aposentadoria:! só podor·ão 
sei·· concndidus depois do funccionario l~avcr 
_attingido á idade tlo sessoota o cinco anuos, 
na. provorção dos a.nnos de bom serviço quo 
hoüver pros~ado, Si. por(jm, invalidar-se 
ante., desstt idade o contai' qual'enLa a.nnos 
de surYiço efrectivo, terá direito igualmen1;o 
á apo:-;cntadorla. · 

Art. 45. São da competencia do Gover .. o 
do Dístric 1;0 Federal os serviços designados 
llos disposições transitarias e outra.s d<t lei 
organica de 20 de setembro de 1892. 

Art. 46. Revogam-se as_ disposições em 
contrario. · 1 

Sala das sess:ões, lO de agosto de. ~901.
Alfl·edo Va1·ella. -Ba1.·bosa Lima-• 

A lei de 23 de dezembro de 1892 declara,_ 
em seu ~Lrt. 8·•, que « cossartl o ma.ndato do 
Conselho eleito, de conformidade com a pro
sente lei, si nova organiza~·ão do Districto 
foi' decretada pelo ramo legi:;lativo . .do podo1• 
publico >l •• A. mforma, pois, tovo. um c~ra
ctor lH'OVJsorw o :;a,hc-sc que pot• Isso me:;mo 
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tão facilmente foi ai1próv3da, esperando o do Pre.'.lidento .da Republica c sua pcn·siste.n- _ 
legislaclor, com. mais opportunidado, esta- cia, emquanto bem servir, on por um longo 
sriir 9.efi_nitivamente sobre os negócios lo- prazo, ninguem negará tambem quo alguma; 
caos. - ha nos guo reclamam ::;eja ouvido o povo.-
- Já nas primeiras sessões da actuallegisla- municipal, em questão que tanto lhe alfecta, 
. tin·a, varios repl'esenttwte:'3 pretenderam in i~ com.o esta da, suprema direcção do Districto 
ciár projectos relq,tivos (t reorganização poli· e outras. · · 
tica do territorio' em que assenta a Capital Não se comprehende (accrescentam) que 
da União Brazileira, mas divergencias racli- amanhã a vontade capricho~a do chefe da, 

_ caes,- que todos JH'e.'mntiam, inclinaram ,os nação possa impor um Prefeito indigno ou 
· espíritos preoceupados com. o assumpto a manter aquelle qne esteja offen:dendo os mais 

um salutar adiamento, já que não lhes era sagrados interesses do Districto. Retorquir-
licito chegar a ul.n razoavel accordo. se-ha que o arbítrio 11residencial tem bar-~-
- Em tres campos se dividem elles. Querem reiras .,na lei : o voto do Senado. Tal corpo

uns, o~apostolos da inteira e completa auto- ràçào, porém, só dicide das nomeações; e o 
nomia municipal, que se institua esta, sem caso de reconhecer-se posteriormente a in_; · 
ex:cepções, a começar pela livre elei<;ão do sutfiCJencia do escolhido? 
Prefeito; querem oatros o mantenimento· Para a hypothe8e, deixa de haver um l'e
da lei organica de 1892, com o Prefeito no- medi o 'legal, desde que se obstine o Presi~ 
meado por um prazo certo; querem outros, den·;e em manter o seu de.;;ignado. Depois ... 
os menos numerosos, o statt.t quo, opinando até mosmo pa1·á o caso da~ nomeações, do 

, es5es que o systema vigente assegura melhor que Yalor pôde ser o voto do Senado, mo~ 
a estabilidade governativa o offerece.fructos vido t:tntas vez( s por occultas correntes 1r
muito.superiores <L preconizada autonomia, resistivois e pouco interessado no que con-· 
que, de facto, mais depende de uma boa siderará,porventura,uma questiuncula local,. 
discriminação de rendas, que da, eleição clo.3 nego cios de caú1pana.rio? · 
administradores, e melhore.~ feuctos ta.mbem Entendem a son tu,t·no os adeptos da lei de 
do que o regimen do prazo, visto como, por 1892 que o molhot• p1;ocesso de selecção po
certo, nada. justifica se cuide (la substituição liGica é 0 que ella. e.~tabeleceu. Quem me
de um i'unccionario que esteja em tudo á lho e do que um administrador conhecerá os 
altura do suas funcções. que são capazes de o ser, entre a multidão-

Até a hora p1•esente não sabemos quo se dos homens do paiz, o, entre os administra
tenham harmonizado os divergentes e como dores, quem melhor· do que aquolle julgado 
cada um dos g1•upos que rept•oscntam estas mais apto de tnd:Js, tánto assim que foi posto 
varias tendencias. longe está. de podet• con- tL test:l. da machina governativa e no ponto 
ta. r com olomont.os sufficientes para a victoria mais·culminan te ll<L nacionalidade? De facto 
do sou exclusivo modo de uensar, o Districto a elciçào, com empenho J'eclamada, existo no 
contintla incerto do dotJiiitivo destino que presente, como 110 systoma conteario; apenas 
ha do toP 110 quarh•o do ·nessas ini!titniçõcs <L eleição a,11ui t>. indirccta 0 de dous gràos: 
nacionacs. (lUando o povo elege o Presidente da Re-

Urge pôr termo a taes duvidas, providen- publica, j<t lhe c.mfore procuração para em 
ciando-so t~ respeito (b org"<mizaçfw da súde seu logor eleger 0 cllet'o do- governo muni
federal, pat'<t que não o1rm·oçt~ propriaPJente cipal. 
a Capital da Republicn, ensejo a malícia. dos 
<letractores delta, que apontam as suas dea- 1<~' um regimcn analngo ao da Roma prfmi
ordens u.dministrtLtivas como a imagem das tiva... Nunca elegia dil'ectamente os seus 
que enfermam 0 Brazil. rei::;: escolhia um procurador, inteJTerx:, in· 
. E' nosso parecer, todavia, que ·qualquer cumbido de fazer por si a eleiçã.ó, mono~. 
que- seja a rüforma., será ella de_ e:1i'eito confiando no cego acaso das urnas, do q_ue
passt~geil•o, si _não contemplar as legitimas no criterio de um digno patrício, em grave 
aspirações da todos os grupos, isto é, si não assumpto em que a razão preeisa v a. d~~ 
corresponder ás tendencias naturaes do orga- cidir. · - - _ 
nismo municipal. - - - Pensaú1, i:mtl·eta.nto, q~1e nas democracias 

Analyzemos, com esse. cspirit::~ de absoluta poder nenhum se dev.e perpetual' e que, por
imparcialidade imprescindiv.el no estudo de tanto, é mistet• que voltemos ao que vigoava 
tão delicàd'os problemas, as discordancias antes, isto é, ás nomeaçõ_es por um certo 
existentes, para verm_os até onde é possível pràzo, de espaço n. espaço, confirmadus pelos 
conciliai-as. representamos do povo, uo Senado Federal. 
· Entendem, em priméiro logar, os ad \rer.:~a- Entendem, Hn<Llmentc, os p:tl'tidarios da 
rios da lei vigeni;e que, si é certo hwer al- lei organictt, de 1808, que olla deve ser inte
guma. razão naff u.llegttÇlÕes elos que p1·econ i- gl'almente conservada, não sú por ossos mo-
1-:am a escQlha. do Pt•ofcito, por autoridttcle ti vos apontados pelos adeptos dt\r propria es. 
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cob · antcrio1', como vor ou1;ros que são De fado, (repetimo.:; c cump1·e isto b::,nrl 
o bvios. se compl·ehcnda.j e o pm,o quem. sem;n-e ese<ó~. 

E' impossível desconhecer que são de ir- lhe ou el-c.qe, porque só vingm·á o nome qç{ 
recusa vcl procedencia as rn,z:>es formuladas pessoa rp~e elle acceite. A unica mudançá quo 
pelos trr.s grupos em que se dividq a op1- ora. se intl'oduz 6 a utH }n·atiL:a Lle joeinú· 
nião: todas igualmente legitimn,s. B como, prelimincu·mente. o.:; candidatos possiyeis~· 
li o dizer do ec momis&n, todas os intm·e :;ses Disto se incumbe o funccion<trio entãO nó. 
legitimes são hal'monicos, tentemos descobrir desempenho do cargo, porque ningu,om me
o meio de conci:liarmo$ aqui em conflicto, lllOl' do quo cllo pôde cl,esvondar, duranh. 
com vantagem real pal'n. cada um dclle.:;. O seu tirocínio adminístmtivo, c1ua.es os muni.:.: 

·que . se nos antolha mais conducente a esse cipos que ::;e rcvcla.rn competentes P<tl'í11i; 
1im, acha-se compendiltdo no ]H'csente pro- n,lta. investidura; incumbencia esttt cujg 
jecto, em que ull'erecemos uma. equitativa exito ainda, ma.is se ]h'OCUl'i.\ ga,rantil' no . 
tra.nsacçã.o, a nosse ver, de fecundos' resul- projcc:;o, p8la col!a.boração de um tirocínio 
tados. · superior, o do Chefe da Na.ção. ' 

Va.mos fazer um rapido exame directo do Mantido no seu ])osto, emquanto bem ser~ 
projecto. Demonstra. r<'~ que n.ssegura.: lo, A v h·, não lta perigo, pelo sys.tema proposto.; ' 
TRANSACC.~ÃO MAIS ACCI·:l'l'AVEL; 2", A SOLU' de que O PrefeitO SC p'l!rpatue individamento 
ÇÃO 1\Ii\lS PRATICA; ;)o, A OltGANlZAÇ~ÃO MAIS no l10dC.', l/IJ1'fj~te C Clft:. dernis.sivet l.t fjU-alqtuir 
LIB!ó:RAL. hora, desde pue r(ssi?n o IJHCi?·a o povo fl!Íill.i-

0 projccto esta!Juloco A 'l'JUI'i~Ac~·Ão 1\IAIS nen.sc ; csta,bolecc-so que tal demissfl.o nunca, 
·AcCElTAVEr,, }) ::Jtque, si mantem <L í1lt3rvon- sor;L untes de dous <tnnos de exercício (<t nflo · 
(:ão do Prusidcnte •da, Republic<.t, visto sm· so1' pol"Via. do processa do responsaullidadcj, 
indispensavel em o tcrritol'io oxccpcional, p::n•crue não é de suppor se possa antes jnlgm·, 

. que é ao mesmo tempJ a sédQ da administra· com ace1·to, de suas aplidües ott inepcia. 
- çã.o do Districto c rlo Governo do Bmzil, rc- Com a especificação dessa vantagem, abor~ 

!fuz essa. intJrícrench ~o minimo possivel : d~tmos outra. que patenteia. ~ora presente a 
mais a. uma tlscalizaçãe supol'ior tlo que na sor,uçXo MAIS PRA'l'ICA do Ii'robl~ma político 
rcalida:ao a. outra qualquer eousrt. I~ isto se . municipal. 
lhe não deve negar ; basta, quo imaginemos Ao espirito menos per:o;picnz por certo não 
a~ graves consocluencias do uma hosGiLida.do I:I.~Cil.l~a o ttuo os ru.eto~ dlayialllcnte rev.ela~n. 
ft'ttnca. ontt·e os dous poderes, ltmhuil a.hsolu- Na du·ecçao des mais simples nogoc10s m- · 
tamento autJnomos. sum •tuo a lei lhos tal- dustrins, t\ n pratica o mais segu1·o penhor 
cullio um oll:petlionte no,·nu~l p<.Wtt tt tormi· llo bom exito. A goroncia de um o;ta,belcci
n<tt;ão da contenda ! . . . nH1tlt1.1 comniOI'ciu.I, po1· exomplo, rccbmu. 

O PI\.!Sitlcnto que, pob lei do lS!J:?, nomea· assídua }lel'Si~toncin. dos mesmos úttidados, 
,·:t~n o Prel'uito por qtHÜl'(~ u.unu..; (at•t. 18), 11111 ll!osmu Cl'itel'io guiando as operações dn 
com :tllPl'u\'tt(:lio do Sottad1.i, u pl~l:t loi 1ll1 Pa~a. unm mc.-mm cal;eç:a coordmmnd.otutlo, 
18ú8 (art. ~U), poL' totupo imlotm·mim~tlu, pnt•a quo u. omprcz:t ohtünha o rosultallo 
u.got'IL ap ;nl:~s tloc:lai'.l sou ae(·m·do ou d i;o;cot'· q li C eollí nm, resultado este que mais inl~d
da,nci:t quanto lLlli'lCilllta (:tl'fi. r)" do Pl'O,i!lll~o): llvel é ~Oilllll'O (piO éL pormaneneia do admi-
11 n.ppt'o\'a(:iio <lo l'aeto ou tlloit;[ü, c1ÜH1 tto tli~tl·t~dnt• S(~ja sum iutormissõe:s do classe 
}Joro, quo }Jtido eonliL'Jtlitt' uu J'l'.ioit:u• o ean· al;.tlltnt~. ·· 
uid:Lto (:n•t. oa do p1·ojodo). O Pt•ot'oito om .E', em summa, a. adopção da. idlla de Julio 
Oli:Ol'cicio 0 quom u,pontu, o L'ttlHlidato quo Gt·iwy, p1·oposta. na Con.;l.itninte ft·anccZfL, 
lho parcco m;tis digno dqs sulfl'agios. Hcando, a,\iú.s pa.ra. a, propl'in. presidencb da Ropn,
todaYia. n.os eloüot·os, como jti se disso, plona blicn, c que Thomaz Morns, n:~ sui~ celel>ro 
llbcl·dado elo concederem ou não os seus vo- Utopia, d,,elinea.ndo o plano da RcpuhLica per-· 
·,tos Uü indicado: feita, consagruva. igualmente: a cli?·ecçíio sem 
) . posta, sorte, combinam-se em í'oliz hn.l'll10· 1n-àzo fixo, semp1·e ?'C'Vogc~·vd pelo pono. 
, nia todas as prctonções a. tê <~qui- ttnt;tgoni- Com esGe systema. ga.rante-sc, Clltn.nto po:J-

ca.s: <V vontc.~llo da eommunidade municipal, sivel no caso, a. maxima esta.bilillade govcr
u; i,ndicação ,ma.is compctontc do puder loc;~l, nativa, ao passo que com a. indicaçU.o do 
a wprema <ttttol'ithLdc Llo Chc1'c ·da N<~ção, subs .ituto ma.ntem·se. a indispensavol conti
a quom muir.o import<t o dos1iino do Muni- llllÜLLdc. Ccllldição O.Jsoncial como ar1ueUa, 
cipio, centl'O de sou governo. 1-I:t n.ssim no sem sa.cr•ificio, a.líâs, · em uma e em ontru.. 
n,ctu do olege1' o Pl·ofcitu, <mrlicncin, de todos hypotllcse, da. legitiru<t vontade popula.i· . . 
o;; intoress;~dos na gemç:ão desta CIHid:~do: A inted'cl'encüL do fmfccionario em exercicio 
o agente em exm•cicio do pJdor. municipal, no <teto de sut~ snbstituiçU.o, ntis a. imitalhO'l 
escolhendo o candhbto; o magistrado su· tambcm do rcgimon da seguuda. Republictt 
l?l'omo da União,- approYttndo; u povo, rtvti· t'mncozt~. As nmis notnveis tlgurus da, do
ficando, ~ , mocnwi\L tles~o paiz em 184\3 propuzera.m 
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que o Vice-Presidente ... da. Republica fosse \que lhe competiam como ramo legitimo do 
eleito mediante proposta do Presidente. Tal poder supremo do Districto c fiscal . de ~ua _ · 
idêa, modernamente deceetada no Estado do gestão,mantinha-se e mantem-se impropria~ 
Orange, encontrou facil a.cceitação e passou mente senhor de attribuições de ca1·acter. 
<1. fazer parte da carta constitucionaL Nós a administrativo,da competencia,portanto, do ~ 
incorporamos ao ncsso projecto, dando-lhe Prefeito, como si funcções desta natureza, 
apenas um caracter de mais franco libera- que só em accarretar effectivas responsabi
lismo: em vez · da confirmação caber á uma !idades, podessem caber a um gremio de 
assembléa de representantes, o propt•io povo muitos, de si mesmo i:t•responsavel! O pro
é c1uem decide da e-scolha, em ultima ins· jecto firma uma completa differenciação 
tancia. entre os deveres que incumbem a . uma e 

-O projecto introduz, porém, um aperfei- a outra entidade# e corta a tempo _tudo o. 
Çóamento no regimon republicano: em todos que . possa entreter futuras disputas de · 
os paizes onde ha vlbgado a indicação, ap1•o- poder, delimitando a orbita de cada orgão 
veitam-se os frnctos da. escolha, .sô depois do do apparelho governativo : a administração · 

.termo decada período administrativ~ época responsLtvel a um P1•efeito, a fiscalização o 
em que entt•a em funcção o eleito, come- voto dos orçamentos ao Conselho. · 
ç.ando então o tirocínio deste: Quer dizer · E ninguem suponha fique este pouco aq'ui- : 
ltne, apezar de firmada em principio essa nhoado na partilha: como diz o deputado 
continuidatlo que almejamos instituir, sem· francez Georges Levy, essa é a verdadeira e 
pré ha um lapso nâ vida governai.iva: o es- a mais digna e elevada fuhcção do todo 
paço de tempo, sempre bastante dilatado; corpo legislativo. 
necessario para que o novo detentor do' poder Mas este :;:ystema não ê unicamente o que · 
a.dquira a pratica . in(lispensavel, facto que proporciona A TRA.NSA.oçÃo ~r.us ACCEITAVEL· 
representa um verdadeiro inconveniente gra- entre as varias correntes actuaes . da opinião; -
VÍSSÍffiO. e A SOLUÇÃO 1\fAIS PRATICA: ê Sobretudo A 

Achamos 1neio de evitar e:)tc sorio defeito, oRGANizAçÃo MAIS LlDERATJ que póde tei· o 
muito intrinseco_Jlo regimen motlerno, com meio politioo a que a destinamos. 
unm praxe imitada dos romanos o que o Em tempo do Imperio, eleita a. c~w1ara 
gra,nde Bolivar consagrou 1ms instituiç~õas do Municipal, di:-,;ptmha a seu tala.ntc .los nego
Alto-Perü:. o substituto d.o chefe da admi- cios loc;,tcs, a.ssim como contiJtuou <L ser, 
nistração começa, logo qne eleito, a eolla- depois dtL Republica, com I? 1-'rcf'cito o o Con
IJ,.,,ar. nesta, de fót·m~t que a tempo f'az os sei h o. Realizados os comlctos, ltont~m eomo 
SUf!ti !l.?'nta.~: Si SC lllOStl'a inepto, é tlosti· hojO, . ()- poVO ficrnU, ,0 JIC<~ ,:dhClO iL turlo. 
t,mdo, sl, 1.0 coett•<trio, revcllt aptirlões, faz quantó, pelo. un~so projocto, VL verá s?b fl~HS 1 

c01p ~ptecec.. .. r~citt 0 seu a}lrendizado, (I e ma- olhos, sob Sldu Pxa~o, sob ~ua. flscal~zaçao, 
ntnra qlle, n~ .rr1 ... . ~m quo lho cttbo assumir sob s11.u.· ilcpendoncm motlw.ta ou unmQ
as i•e.<;ponsablhd~des L., .govot·no ú elle um dinwa. 
ltomem convementenH:J1t.o Jll·op

1
ararkl, com A logisla~:úo municipal, }tu!• oxomplo, 1~tti 

um tirocinio completo,.o nii.v um simplus agora obrn, exclusiva düs llobu.tos o act;oll 
novato, c1ual succetlo huJú . consollhos, JHLSSit u. ohtbol'ar-so :o;ognndo os 

Com a roform!L ante_s del~,oada, o podot• amplos .. moldes romanos, quo dcr~~m aco. 
Jmhlico do Distr1cto nno ma1s ·ivc vi1la. in- mundo um primoroso corpo do lei::;, matriz 
tm·mittonte. Inclu~ no sou Bstat.,t.o todas <t.3 do todas as codificações Jllodornu.s nella. 
vant.agens elo rog1men monarclnt;-: cst;aui- tomu.ndo :pu.rte directa, sem exceptuar-se 
lidado c ll<!ntinuid~tl<:; . e. todas a~ t:~,regi- ninguem, todos aquollos homens compet~ntos 
men repubhcano: 1<~c1hm,1 ~ubsttnn~···· - do que -1>ossua u. sociedade local, sem odwsos 
pessoal incapaz e 111!Serencw. ~sc~thZ<Lü·~·a nwnopolios e privilegias, que não comporta 
do povo nesse acto unp.~rtant!sstrno, pr'"· a Republica. : a communidade em peso, si o 
ticada aquella do rno~o mav:; raciOnal ,{lUe .e qltizer e puder, contribue · para a obra rofe- . 
:possi~el, g~trant.ida ,,a segunda ~o modo_ mat~ "'tda, o que é a ~eal~dado dessa !llUit? S&·,. • 
perfmto e mfraudavel. . . . _ .. , n\..,.da democracra 1d~al, na umca f~r;i~ _ 

·Um .outt·o aspecto de. _nosso P,l,mo ,ttte~ta em·"\~ s_e a póde pratiCa.r. Este systeJZl<\al -. 
sua verdadeira, excellenCl!lo: Sahu.lo o govor- legis "'\foi proposto para o Districto.F·~dQld • 
no munici11al tle sua ClU<J.SllUformtd<J.de·<J.nto- !1° artr.'-f)9 do projecto de Constitui('"..> os 

·rior-a direcçfi.o collectiva d<t.s velh~:-; ca- Iilu:-;tres 'd't'isconsultos Santos '\;l·õrne~l~-:- c 
maras do 1n1-perio--já1 pela lo1. orgamca de Rangel Pes,na, memlJrO:). da. Cor?~Li'lSa~ 
1892, j<~ pela, lei d~ 1~98; co~tmua.r~m s~m n?n~e~Ll~ llel_o:;overno Provisorw 11<~.r~ ot 
uma conveniente d1scrumnaçao as funcc;.oes g,tmz,~r <'!_lel Íl~''n.ment;d da. Repubhcu.. 
administrativn.s, apezar de repa1•t;idas agora~ M~s, nao ~ca n~:,qQ grande'.ado~n,tame?t~ 
ontt•e um Proi'eito e a. n.ssemllléa. local. O a reiorma : o J2_0VO '"~ü fisca.llz;tra constan 
fttmoso Conselho, a.lém !le do~ompenhn.r ;ts temente a. n.eçao ~ovo.,nttvn., pollondo n.tn.-

Co.mo.ra. V,. IV H. 
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l'b,g.r QS a,bu.sm:f por l1ma Pl'ompttt de~tituição seu seio: q'lle mais pQd~rá des9jar o povo 
Q,o é),geiJ,te infiel; sabiamente o syst~ma, fluminense?. _ · · 
~94-~vi~t, imp~dindo que isto se possa fazer · A par das garantias e~postas, o plano 
~e:m çt p:recisa medttação c ponderação apresenta, outras, imPQl'ta.ntissimas. Disse
qu.~ · reç!ama negocio de tamanha. monta. mos que n.s n,ttr.ibuiç~õe.3 do poder político 
Não mais essas irritantes pcrmanencias de municipal fic<.tm llerfeitamcüte díscriirii
áutoridades relapsas, fermen:io ·perigoso das nadas. Não sé discriminadas·, como limttadas, 
m,éj,iS sm•ias d~SOl'dens ; nã.Q mais tambeql afa.st<tndo-se, em abf:>'üluto, todÇt e qu<J,lqlJer 

, p.r~c~pitadas e vtolentas elimi11açõ~s de au- po::;sibilidade de arbitrio. Nenhum desses 
.• torid~çies quq,esquer: por um<J, calm<.t. pru- perigosos dispositivos, que se prestam ta,nto 
d~nte e opportunt~, reação legal, o organis- a d<tr clasticidtt(le ü, a,cç>.ão govern:up.entc:Ll, 
:mo político elimina a causa etticiente do pel'mittindo-lhe in!mir:;~u!r-f:{e no qu~ 11ão é 
~ntràve que, porventu~'<t, lHffi.cuHe a sua, de smt csphcr<.L, con~o · o <~rt. 15, § 37, in 
ffiÇtrc}!a regular. p1·inc., da lei organ~ç<~ de 189:? o~l o 3g, n. I, 

Assim COPJ.O o systenm se não · confoi:·nm ela Constitüição <J~ Repulllica. ~enhmn ar
com a praxe, hoje commum, de i nterronwer tigo serneUmnte se eu contra em noêSO pro
~iem mo ti v o a administração do um homem jecto. Ncllc se <1cluun desenhados procisa
ca,p/!.Z~ s1. commette erros, logo oneontra clle mente, m<.Ll'C<td<tmcnte,e~pressivaJ110Btf},ca(la 
;fa.~U e 1~apido con·ectivo aqui, no imm_euhtto um dus orgãos do poder muqicip<tl, tiLnto o 
voto dos eleitores prescrevcmlu-Lho <L Immc- Conselho como o Prefeito, no qt!é respeiti.J. <L 
diata retjrada. este, leis Jl<Lrticnlares, . sancciona.da.s }Jelo 

·. Desapp.arecem de tal sorte a::? _causas com- povo,.roguia!ldo mmt por Un:>,<t ;:ts attribu~-
b fi . ções q ueellc lho confere e Ç<1receé!o~'<:j.S d,e 

~uns de conflicto, pela :lO el'ttna scallzação regimento especial. Só o ralU.O 'j!fqiyji:l>rio 
do povo, irresistivel em seus effeitos. · não tem <Linda essa rigorosa e segqr~ q4,3fi--

Irresistivel; dissep~os, com . funda.do mo- nição, em vista do que disporá soQ_!'~ elle 
tivo~ porque, pe~a. voz primeira, o que (le- Ull).P, lei cr.;pccüü posterior, C911formc qet'~r
~t·J;Qin~m a~ urnas não poderão os tl'apit- mina 0 art. 33. 
c.~i~·ql) s~phismar,- o que l'lweia um outro Verpps assim .quc 0llllHH'C nfi.o ~~ttonqer tofi.o 

·. {l,~pecto mu~ral elo nosso plano. O voto 6 ü.s sómente c.t divisã.o da~ NnçÇÕf:JS, n1at13r!a que 
- dà.ras, procb~o e:-;te qué tom p~u·<~ roGom- 1nais lm ·preoccupado os eseriptores pqliti~os, 
m~ndal-o a, aut~,t~idade de Sar<tiv<t, CJl1e o e sim ta.milein a, mi:m chtr<L o nitidit disLi" 
prq.poz na Consti~uiú\P.: J~. para completat• cção deiJàs: é 0 céact(ú·l~~ic() da.s or(J'::~~z•,t· 

. . ~~ gg,ra,ntias que em st <>lfereee, sãó _os em- ções superiores: nas outrn,s, tqdo ô ~-.,.,.ôtu~o n 
r :p:r~g~(j.os llll.llJ.ÍCipaes tH'l'üll~.dos dos co- indeterini.nu.qo. NeSL<~S, o •v·.r•·-é,gi~tlo C~HI!-· 

iniCÍOS • ' r . lJÕC~SO de -llctl'tCS hOlllQO'C'J''"''L~, SrÜ~SfaZcllflO 
. - 'Voto nKo é direito, é funcção, e C:tinv.t~m, em commum as vu.ri;•"' •fOccsSHlt.t~ÇS_ do todo; 

WP.l;l.ª' aqui um digno. regulãn:1ento. Que '\:i- naquellêtS un1 u.ptJU.T-'lho t~o rl)l<tç<w, coJJl.,.. 
. gn!:Qc~ o voto de empregados ~ublicps '? NiLS 11ósto ··(te' orgã.os ~WIJJ'I::loS, noot•tlep;t·lllo <t 
~Jeiçõ~s do pessoal gover~(l.tlVo; absurdo ; vich~. a, cada. l'tu•·ç·a.o deHu eot't•ospondondo 

.JJOrqlJ,~, si votaJU nos ~~and1datos dos supc- um dessos or(l'?JS. · 
1•iores hierarchicos, alu tomos Citminho pa.ra O dc:;tintL!Il t!-O pa.pol govm·nal.i v o, uu 
ID\Íitas G-Ol'l'UJ.lÇÕeS, Si VOt<.Ll11 COI11il'i.t, a_lti Süll~ido l'C''.t'lC~O .. (.(O, 1,~1'1110, .~011!' nas lo~:> 01'
teiU.OS certos membros do Uovcrno (eu sao gan1cas .JCt_u~d.n 1,1s, . wm~ .I•L dt~so~uos.!. a sua 
tQd.o~ os empregado.; do mesmo), rruet·rea1)1lo mtll'C1'' pusüt Y<Lmeut.e al':ls1glla!ad,~ ; nao ~~·o 
o p~oprio Go':erno, fonte e ~r~gç~n isto do aoB •~ .t:~s,, a?. '~?u..~o •. s,<?gU1}~o caw·ic.ho~;; o~ 
f.lfnestos contliCtos ... Na.s ele1çocs do pes::;mtl pr.'ll~ws • .t.tiH t1 a1.10:-s1 Sllll comp um,t hcll,L 
do óoriselho ·além de absurdo, immoi·aitdatlc: .. H~ch 1 na das m<tts .JUstas 1~1·oporçõ~s, maos que .deve;n Sel; fiscaliz~dos, escolhendo ~~ ~{ll!l~ ,de qu(3, .. ~em de~arraD:JO, SO 11M pl)de 
fiscaes.... ·. . _ . retnar umq, umc.a, )l.eça: on,d~ tqc~[ts se --mo-

Assim lecrislacão districtal, fiscaiizaçãP-!.a vem eo~ absoluta eu1·hytluma~ . 
tQ~:-<1 os' aoctOS ·administmtiVOS, eseolllil ~'Ci~l Ü orga<? que COl'l'~SpO~de Ü.S fllllCÇOOF! OJ'
gQ:,~ 4EitR.ntoi~(3s ~o poder, rles ,i t.uiç.: .!a~~~ ç~a~·wJ~tari~~ .e de fis~<~h~ação Q.o em._prego 
4o~ q~~ delinqmrem, - todas cst;-·· . .o 1 ~L' 0~ d?s dmheu os . do D1stncto tem no c{.L,. 
qu~stqG~;· ~m quo· não tinha l·oet:nc1~ ? l~~~~lo li!, 2·' parte,-~~ nonnas do seu ~~e1~,. 
:povo, c.th~m a.gor~L sob Stla '-~k::~ a, s~)J . s.u.i.l. .ciclO ~ouna.l, ma.n~vl,\s _CJU toda--<~ P~!éll~t
~opol1dQnem, uu r1 uc é po··· ·cl c .tdml:-s tudc_ ~Hl_uolias attri~uu;oos ear~~eaes ll].i;hs, 
sivel. . . - pens,L\ets ao h0111 adtllllllemento cl<~ o!)ra de 

ÇoJ11UHmldatle nunJtu 1·• da í.t.•t·ra -:_-- 110111 que é_ HlCt~mbitlo, ma~ convenienf.cmente I:e
lnef31'llO as· suissas-tr,.L tu.rn<Lnha <.wçao pt·o- guict1'1zad<t:';, do goito a 11citr~m impedidas 
:pulsora, moderador·. e l'OJWCS~~Jl'a, _;.;ubre o oxo1·büantus iniein.tivas, lilcilitn.ndo-se ·com 
apparclhv [:;'UVOI"'tlil \'0 llll<! I Ullc<:IOilit Olll i L 11Cc:t_\H~itl'Ía 1'01:fl'lt, U YOtO llll.:-:l leis lln meios, 
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bem· cOino o exame ~lãs despezas feHas. A 
refoi·Ina nessa parte já foi por nós just;ifi
cada, quando apresenUtmos ao Congresso o 
projecto n. 135, do anno preterito, no actual 
(mutatis mutandis) quasi de todo comprehon-
dido. _ · 

Digamo:;, para tm•minar. que o· projecto, 
<Llém dos progressos mencionados, consagra 
outros. Assim, por exemplo, como é da 
ma~~ma importa.ncia para a hoa applicaçií.o 
do systcnw.- rept~blicano a severa fiscalizaç:i.o 
dos actos ttdministra.tivas, ·som ftühtr na. que 
é facultad<L ao wvo em gmal e ao Conselho 
em particular, reputamos do . bom alvit1•e 
seja creaêlo o alto funccionario de quo rosa 
o ttrt, 32, § 1°: Investido de toda <L autori
fi<ule prociH<.t p~n·;L o pratico efl'eito de . um 
elevado ministório. o procuea.dor gcn.tl do 
Colisclho o1l'eroco, ma,is dp que os mol1Lhros 
deste, uma real ga.rantia,. por gozar do absoo 
luta independencia e ficar sujeito a. uma po
sit_iva rcsponsabil-id<tde, quanto ao oxoL·cicio 
dc'seus devores o!I1ciaes. -

Des·tt~ maneira., si os actos irregulares en
contrm·em culpavel indulgencia ou commum 
indifferençia, da. parte ·do Conselho. ~ até 
mesmo do povo, ahi cst::tr<i es.'>e fiscu.l de 
alt<t catcgorht, prompto a, exigir a cxacta 
punição dos mesmos. . 

~is como o cla.sterlo natm·al .ao systema 
republicano nos permittc idear todos a<J.nel
los instituto~, c<tpazos lte romediaeen1 ;to~ 
males de q nc possa ttdooccl' tt sociedade p:>· 
litica : tlahi tt Slltt inc:)llto:;tavel supedori-
llado. , · · 

Figm·c-so um tltl ro:,rimcn applimulo entre 
nós com todos os refluisitol) expostos e maii:l 
out1•os, enj<L monção muito nos demorada, 
}m~Ucatlo sobt·otudo com a ·maxima }luhtici •. 
tlado possível, o facil I! d0 eomprelumder a 
vida nov<t que JH'opot•cionin'á sem duvida 
ncnhCuna <w <H'ruirmdo Diskicto Foder:tl ! 
P<~l'oco-nos ti'io manifestas as suas cxccllon
das ILUC, estamos certos, o Congre~se, bem 
lnspil'ado, proccdoL'ti. á sua.. urgente a.dopção ~ 

E csGos sã.o nossos votos, de cont'ormilh~d~ 
com a i;endencla. gcea.l dos espiritos sãos, com 
<ts verdadeira.s tradicçõcs de nosstt raça, que 
sempre conccbeti o 11rogrcsso clpntro da or
dem·, e sempr'e em cada esta.dio ele sou des
envolvimento peocm·ou ac~ommoda.r ~~uni c 

. outra. · as instituiç·ões 11oliticas na<::iomtes, 
qua.l intentamos realizar ntJ, presegte re-
f<n:ma. · · 

São lidos, julgadosohjectos de deliberação 
os seguintes 

PIWJECTOS 

N. 153-lÇJOl 

Roorgcmü.a a lei organica·· fimdamentat do 
Dish•icto Federal .-

Considerando que o Districto Federal ê lJ> 
Capital cla. Republica, a séde (lo Gov~rno da 
União, a mais populosa cidade do Brazil, o 
seu mais opulento e activo .omporio comme:r
cial, seu centro mais culto; que taes circum~ . 
stancias Tcclamam um particular apuro nas · 
condições de sua. habitabilidade e no meneio 
dos negocios relacionado~ com a sua admt~ 
·nistração mlmna e municipal : 
· Que na capital de um Estado como, o set1 
ponto de max~mo relevo se reflectem os a,t;.. 
tfibutos sociaes da prt1prla nacionalidade, 
camcterizando a sua vida intimá, seus ha
bltos,o modo por flUC realisa a Slla concepção 
d<t existencia · collecti.va e indicando a reais
tenda ou a, di~ctili<la.de ás influencias que for
mam os povos cult.os na escolha dos meios 
dostinadós a. dotal-os do conforto e bem es· 
tar domestico como na ~ulopção dos maiores 
beneficios moraes e ma.t.eriaes, <tue consti- . 
tuem os elementos · da. oxistencia de uma- · 
communhão digna e feliz; de maneil•a que 
se pMe afth·mat•, a primeira vista, que «tal · 
paiz, tal a sua Capital.» 

MiJ.S, que longe de, cOrresponde1' as exigenl · 
cias de ,sua conspícua. ·situação, a Capita· . 
do Beazil, povoada · por cerca de 18 mi[hões 
de habitantes, o primeiro Estado ~m exten
são tel'l'itorial e em riquezas naturaes, e o 
segün'd.o em irnportanci~ politica no granae 
continente Americ.ano,-tem sido e continua 
a ser um foco de endemias, propaga
doras, tenazes , dtt má fama univers~l 
com c1ue <L nossa incuria, não obstante 
o sacl'ilicio annual de centenas de vida. 
tom contPibuido, em concurrencia com os 
inimigos deste pair., pa1•a afastar daqui os 
f<J,ctores exte1·nos· do nosso desenvolvimento, 
o!l'erecenclo o sombrio especta.culo de regiões 
selv~gens, do que fogem os nossos ·proprios 
compatriotas no período esti val, sem que 
até o presente os responsaveis pela saude,pu
blica tenha.m sabido doshabitui).es expedientes 
illttsorios, · por mna especie .de.pacto cóln ª' 
morte, em vez de recorrerem a providenci~s 
radicaes, energica.s, decisiy~, que ponham 
cobro ao descredito a que chegamos nesÇe 
pàrti-cular, einbora a ·Providencia nos tenha 

O Sr. B1·icio I~ilho-,-(pela 01'(le-m dotado de mn dos mais amenos climas dO. 
requer verificação .(ht votação. · mundo; _ 

·Procedendo,..se á vet·Úic.ação, reco.Qh~ce-se Que ttpl'eciados .O.S · diJlerentes grãos da 
terem votado a: Ütvor ll2 Srs. Deputa.dos e nossa evolução mb<tna., o obsePvadol! -fica 
cont1~a,úm ·; totalll3. · dolorosamente imprcssionu.do pelo n,.,sso tt~r 1 



324 

dio, arrastado e mesquinho progresso, quer 
o cotejemos com o valor dos que nos lega
ram as geraç>.õe.~ extinctas, quer o cstu<lcmos 
em eont'ronto a.t:'~ com out''<tS ca.pitacs o ci
dades bt'aZ'ileiras, reccntemcn~e construídas 
ou rcnovad,~s; 

Que, _ por i~,;o m.e:;mo esta capital cstà 
~tssentada em 11m dos mais formosos si tios 
ela terra, creado como em um carinhoso 
afago da na tu reza, . tendo um -p~uco de tudo 
o que dissemínadamente deslumbra em ou
tras partes, no conjuncto de sua · paisa
gem, nos acciden tes de seu ·solo, · n<•. va
riedade de seus planos, no viço de ~:ua 
vegetação, no recorte de suas enseadas 
-accentuando-;se a,inda mais o contl'asic 
com o desapreço em qu~ p;~recemo;; ter tudo 
isso, . vendo as suas l'Uas revest;idas rle um 
calçamonto gi;osseiro, alombado aqni, de
primido além, ao })eso dos pdmeiros vehi
culos que lhe passarn em cima, onde levas 
de jornttlCÍl'O~ <~Ddam, de 1·I'êChO em trecho, 
a sachar durante todo o anno, a herva. que 
rebent<t por entl'e as ped1·as ; cidade sem 
limpe:-~t, sem irrigaçiw, vardda · nas horas 
maís quentes do dia, com bt~sculhos reitos 
de galhos seccos; Capital sorvid~t 11or um 
systema de canalização de. aguas c::;cas::;a.s, 
insuffi.cientes para a alünentaç~ã.o, para o 
aceio domestico, para <t ex t inef;âo clos-inecn
dlos, não obstante - •~ abn1Hianc.:ia do .; ma
nanciaes que a, cereã.u ; CapiLal co tad•~ por 
cm•regos de aguas ini'eeta.s, sem :-::u!Ticientes 
esgotos, sujeita a. inmHlaç-i)es q uc da.mnlflca.rn 
os predios, su~pendem a. circulação c ohr-i
gam a :policht pedestrê"' a. fazol' n J'oiula, n. 
nado.; . Capital eom os seu8 alinhamentos 
coloniaes, . onde .os prcdios con(ol't<~vcis e 
airosos, C<tda VC;t, mais T'U.l'OS, afogam-se 
n<L abominação do com:t,·ucç:i)o.-: a l!siii'<l1.1 S, 
segundo o tnn; impingido a, pl'et,exto de 
uma fals<~ economia por architecto::; na 
mó r p<trte ignol'an te~, toj.a.lmcnte pl'i Vtt
dos do ~en~o estheticn o quasi ~emp1·e ün
·provisado~ de · olliciacs do trolha ; Capi
tal ha.bitada. por lllais de seiscentos mil 
almas, com seis mercados publicos, que 11ã.o 
passam de t~bMra.camentos f'otidos, poucos, 
mesmo assim, o mal tlistri.buido:>, e ]Jot· is:-:;o 
cncarecondo desmedidttmente o:-; gmioros de 
primeil'l." necessidade, graça~ à ganancia, dos 
pequenos mercadores ambulantes, que aliüs 
aq uella contingencia torna necessarios-tumt 

· capital em que se iniciam obr<ts sem plano 
· e estas mesma;; fica.m frequentemente estct
cionarias ~ em t6.1Ue se desfiguram <ú> ruas 
mais bellas e novas com a permissão de 
abrir vielas •~ que se da o pomposo nome de 
Avenidas ; em que se perpetuam as defoL'
Júidades de arruamentos seculares, nos quat'
teil'ões mais antigos e centraos, arruamentos 
e8treitos como velhos bairros arabc.:;, tol.e!'Ml-

do-~e reconstrncç~ões fj uô irão mais tarde gra
var as dosapropl'iações por utilülade publica, 
qna11do ;~!~um;~ administração idonea tomar 
o htr<lio encargo de C:tH'l'igir cs:>as anomalias; 
~llill ll eapiÜÜ OIJI {lliC nãu ~C V e, Sinão i:óin~:O 
longo intm·vallo do uma para outr;~ g;:w;~çã.o, 
ol•J•a.s de gos:J pnblieo,tu:Ls, bom <W cuntr<wio, 
pi·u.:um-se t:o.'>tl·uir os logi·adour,JJS nat,ur·<.te>, 
eomo, lJOI' exemplo, ontullmndo ;~ i<Lgc)a -de 
Rod1·igo do Freita:>. quo se podm·ia, convor~ 
ter em uma efJj;mcia pittot·osc:t, são, eonvi-" 
d:ttiv:~ de construcçõe~ quo <t cerquem, cómo 
nos poqueno.-J lago:-J iutorio1·cs, <.thcrtos : o 
povoados em ontl·os }Ja.izes a. cus~a desommas 
enorme . .,, pa.m recreio da popqht<;ão e .. 
enca.nto dos fora-s teiros; · 

Por out.ro htd n. 
Considomndo cpw ossa dcsidi<L nJ goYci·n " 

m·lmno comcil!(}, ent1·o nós, cow o aggn~v.;:L ' 
monto succo::;sivo de imposto::; munlcipi:Ú:l::l~ 
]ll.l11~rL:lOS SlllJl'C O rtl VII, a, titulo tlC lllüll10l'<~Ó 
mcntuf; publicos que nü,o so r·o~tlimm. 

Que :.l idéa <Lhs1;l';l.et;~ do antonomi<t nwni
cip:tl, ineorpot·ada nas lei."> de org<~nizc~ção 
ue~te DEtricto Fedcnd, tern tr·o1)eçado em ;tl
gum obc:ta.culo que nou tntliza o.~ intuitos li
berâes com que e:->:;a.:; Jci::; }ll'OCUI'ill'am servir 
os interesses publicos, dando em l'rsult;:ulc• <t 
penuda dos co!'t·es do munie.ipi1J, o <.ttt·azo no 
p<tgamento d~>s seu.~ sw·vit,~os, n ;t inlJH.I ·~sibi
lid.;ulc de c:mnpl'ie as l'une\~·õos es3eJ1r.h~es 
par:~ quo o Uovcrnu lona! f'oUJJ::;I,it,uido ; 

Que esse\ emh;m.t.c;o e.msis1i:.\-lJI'iJwipctlmen
to. a meu vo.·, na.detieiuucit~ 1le ltleios <ltle
qua.dos a um gove1·nc• cflklZ n:~ or·ganizaçii.o 
vigente, ~.\Jll que <1. inil:i;tt.iva <'SL:i. <:onl'i<~d;~ 
quasi exclus1vai11cnte a uma eol'JlOJ':tt.~~to 
clecllva h·rcs)Jonsavcl, em J't·equun1ie de. . .;ae
çordo com o cl!cl'e do exn(:tttivo Hlllliieipal, 
assim em t'r•:tquceido, sem o ec.r· ~:ecti v o de nm 
po1let· cstr;urho o :; Hperit~ t· a. intet'H85es ~llh< d
teJ•nos, que inten' unil ;t a. ~f1111pu d.o l'od .. de.cet• · 
aqueUos quo lin·em ca.pazes de 1,\XIll'ell!'•lllll<~ 
ac~~ü o u í;il ; 

Conshlorando, nm SIIIIIJna. quo o~ ineonw· 
nientos; :-::obropo .~to . ; ;i.s lo~ll.ima.s o <LrdoJll.e::l 
aspii'<L~~õe: do ([o~onvolvinwnto. do pl'ÍJJWÍ.I'o 
municipio da União, <lo XlltL eap: hl politica., 
vjolam os intore:->so.; gel'aos do paiz, pot·quc 

· pro,joctam-:-.;c sobro a naç·~i.o inteil'a corno vi
cios <le stuL ot•ganiHt~~ão .soeial, urgindo, 
pois, procura~· o neces:-.;<Lrio l'emedio,-touho. 
a. honea. de su bmettm· ;i. Camara üos Depu
t<vlos o ;;;ogtri n te pl'Ojec~o úe Jei, espel'a.ndo 
de :-;ua ~abctloría que o <tdop~c ou melhore. 

Do !)OI)erno 'IJW'YIÜ:.ipctl· elo Distn:cto. Fecleml 

Art. 1 . o O Districto Fetleral comprehende 
o territorio do <tntigo Munícipio Neutro e 
tem por séde <.l cidade do Rio (lo Jancieo. · 
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·O governo municipal duH;C dis~I'icto ~~ 
exercido por um Consellw o um Prefoi L:.o. 

Do Conselho iliuniciz1al 

·Art. 2. 0 O Con!'leÍho Municipal se compot•á 
de doze intcndent.c :, sendo dons eleitos por 
cada um dos quatro districtos eleitoraes em 
que o município sm·á. d i:vidido, e q ua.tro dos 
mais vohdos em todo o município. 
. § 1. o A duração do mandato é de quatro 
a.nnos, renovando-se, po1·ém, o Conselho pela 
metade ao fim de cada. bicnnio. 

§2. 0 Enúmasfall.as ou . imp::dimento:,: os 
Íiltendcmtt>.s serão snb;tit.nido~ póJ' snpplnnte3, 
em nnmcr·o 1le doze dos mais votallos om 
todo o municipio. 

ArL ~L" A prirneit'<t rennião annual do 
eon:-;ellw tem lagar a 7 de j:tnc\Ü'o. 

_ Rennit·-~:n-ii:L dep:,Ji:i no pPimeit·o di:t ntil 
de catla mez. Snas s:jssõ~s serão consc
cuU~·:L;; s·cmpee que haj.:1. assmnpto a !lcli
brwal'. 

N:t~ scs;õns de jnnho rl<Ll'·~:n-lta começo aos 
orçamentos municipaes rlt~;i.inado~ a. rngel' o 
f'u t.m•o exercido. 

§ l . '' As sns:'!õcs do conselho s:'í.o ])ublicas c 
su<t'> delibera~·ões tomar-so-hã.u com a pre
sença. ela. maioria. de sc11s rncmhrot:. . 

§ 2." Fnliiando ou :tella.nrlo-se irnped i1los 
intllndontcs. om nunwro qun desfalque a 
m:üoria, snrã.o convocados ta.ntos supplcntos, 
na or·dern d:L Pleir.~ilo. quantos b:t.;tmn para 
pm' fazL~l-:t. 

Com :t pt·osnnc.~n. do int.undeni.n c,\S:'a.m as 
fnnC\\ilos do supplnnto. 

§ :{." As Jllatnt•ias snjoltn.s :l. dc>Uhnt':tt:i'io 
do eonsollw sn mc\llt~ion:tl'rw no· joi•rtal qun 
pnblic:u· o s:111 C\)(petlinnttl, t\ nom a.rtlit>f'l\
tfl'ncia. ;[t\ ~·I hut·a~. JH\[U lii!VIIH. 

A1·l;. •1." :\D Consclltcl ~Tllilieipal ('Otnptdio: 
1. Ve1·ith::u· us p·Hini·os dt\ sr.us llhllllill'o:';, 

cmn ·l'eeut•so p:tt'a. t.r·ns ,iuizns ci:L UtH'1.t• cl:t 
Appollar:ão, Hot·teados p:n•:t m::;o fim. n tn·.-~:~i
!lidos pelo pt·osidcnte do mc:'mo 1it•ihuna.l. 

U. Organizae o reg-imento Llo sua-: ses;ucs, 
sua. secretaria e nomear os J'Ci;pcctivos em-

vr. Decretar o codigo de posturas e o pt·o
cesso das infracções, podendo impor multas 
aG(\ 200$ c pris1o até cinc') dias na reinci
dencia.. 

VII. Ct'mtr e manter. a· ensino priinario 
profissional e artiSltico, e subvencionar esta
b~.üecimentos deste genero no município'. 

V 1II. Crear e manter ou subvencionar 
bibliotlweas franqueadas ao publico. 

IX. Prover sobre a instituição de cemite
rios e serviço funerario. 
• X. Regular a caça., a pesca e a navega

ção . dos Í'ios o lagoas na. zona. muni· 
cipal. 

XI. Di vi di r o territorio do município em 
dis~rictos eleitoraes. · 

XII. Representar ao Congt•esso Nacional 
c ao Governo da, União eontra as infracções 
da Con>Jti tuiçii.o Federal e os a. h usos de au~ 
toridades não municipaes. 

X[([. Animar e desenvolver as indusGrias 
no município, m.cdiantn auxílios indirectos, 
JH'emios, exlJOSições c outras medidas ana-
togas. · 

XIV. Prover sobl'e o bem geral do muni
cipio, velando pela fiel excctição da lei or
g-anic<L e das munici paes. 
· Art. 5.° Cada ·intendente perceberá. uma 
dia ria de 20$ (i~200$ annualmente),sendo de 
um tcrco a gt'atifica.ção, que- se descontará_ 
q uar!'do não com 1 lêl.l'occr :t~ sessões. 

Pa!'agra.pho 11nico. A nnsencia. a cinco 
s~lssõnfl eonsecnt.iv:~.~pl'iv.wli. o intendente da 
total itlatle d:t dia. ria, sal v o lieonça. pré v h, 
ohticla tlo Con';nllt J, JlOt' motivo justificado 
elo molnst.h do int.nlltlon1ie, dn tJCS'lO<L de sua 
l'atnilia, 011 do nojo. 

'l';tns licnnç:Ls. porém, não s:.wão retribui
das quando <•xt~edcwcm dl\ 30 -dias por 
anno. 

A;·l .. (i." A allim·a~\ã:.l dns voncimr.n os de 
l)t•nl':,ii.o o intnnrlon!;os st'J so i;ortmi·á otre
ni;iva Jlêl.J',L ll~ ~1)118 S!ll!l\fiS~Il:'(JS. 

,\l't;. 7." Nã.·., ptHln:·i~:J s n· VDtn.dos pat•a 
membt•;1:; do Consolllo Municipal ou sons 
!':lllpplentns: 

I. Os quo: 
pregados. · 

IIL Orçar, :vmualmente, a receita. e dcs
peza. do município, cst:ttuindo impostos e 
as verbas de rRnda dog bens municipa.c~>. 

a) não forem oleitorm; 
. b) não paga1•,,m contribuições municipaes; 

c-) não ti verem um anno, pé lo menos, de 
residencia no Distl'icto Federal ; 

E' vedado tributar object~ em teansiGo dos 
Estoclos da União, e bem assim os que já se 
acharem taxados por leis f'ederaes. 

IV. Autorizar emprestimos, determin:mdo 
n. sua importancia., juros, prazo, condições 
de resgate e as garantias, c1u<tndo con·vier 
otrerecol-as. · 

V. Autorizar a aliena.ção, acquisiçã.o, afo · 
ramento, arl'endamento e a.luguel de bens 
municipaes, ~ a desn.propria~~ã.o por inte
l'O:::so publico, 

II. As autoridades federaes. 
IH. Os chefes, sub-chefes, officiaes-maiores 

e outros quaesqum· fnncciona1•ios que admi
nis t1·om rep<lil'tições ou se1·viços municipaes 
ou feucl'aes e suas dependencias ; 

IV. Os intm·cssados em contractos ou con
cessões municipaes e seus fia.dores, não com
prehendidos os accwnis·;as lle sociedades ano
nymas, salvo quando directores, gerentes ou 
fiscaes das despezas explora.rloras de taes 
contractos ou concessões. 
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V. Os rnombros do Con:';üi!JO tlHr. hounwcm 
SCl'viclo nu p3tiotlo u.n i.Cl'iOl' no da eleiçi1o. 

YI. O:;; parentes tlo P1·efcito. até o Sf'gnndo 
· gJ'ào, consangui11cos on aflins. 

Art. 8. 0 Pcrtler·ão o lngtu· de meml.JÍ'O::l tio 
Conselho. 

I. Os que furmu privarlos dos úir·citoi'\ po
iticos : 

If. Os que deixarem de compa.t•cccr ás 
sessões durante mais de 20 dias consecutivos; 
sen1 prévia licença_ . . 

HI. Os que acceitarem directoria ou com
missões retribuídas de concessi~1narios llc 
omprezas dependentes de lei ou favores tlo 
governo municipal. 

Ai·t. 9. 0 Si'i.o inhibidos do servil• no Co:I;,\0-
lho Municipal : . 

L Parentes, até o segundo gt•áo, consa.n
guineos ou afins. 

II. Socios de e.mproza industrial ou mor
cantil, excluidos os simples <tccionist<t::> de 
sociedades anonymas. .. 

Pa.rn.grapho unico. Do.~ eleitos incompa.i.i
veis será. :preferido o rna.i::; votado; em igual
dade de votos o ma1s itlo.,o. 

A mesma. r~gra se applicar;í ~i o impedi
mento sobre'l'iee ú. eleição. 

Do Pre(ei{o. · 

Art. 10. O Pr•efoito é. de line escolltn. o 
demmissão do pr•esidentc da. Ropnl.Jlica. 

Sua. nomeação sm·:i. !lfmhím~t.tida :i. a.pl·o
va.Gil.o do Senado. 

O mandato do Preft\ito é !lo quatro a.nnnos, 
podendo sm· recond uJ~,irlo. Nnsto NL·:o iio dn
pen<le dl'. ~Lppt·ova.ç·i'í.o: 

.:\H. li. Na. a.usc~neia on impNiinwnl;o do 
P1•ef'eii.o, sm·tt <'ste sühsl.if.tlido }x,Jo J>l't'~i
den te~ do Conselho. 

At·t. 12. 8iio a.pplic:tYfdg fl.O ca.t•go_d(\ pt·n
feito ns incumpctiiJilirlatlf~!S nwnciuna(líLs no 
ar•t. 7u ns. I, 2, :~ P 4. 

Al't. J:L Co111puto:w Proreitu: 
I. Apresentar pussmtlmcmte n.o Consollto, 

na sua. primeiJ•a ses.~lilo a.nnmLI, 11111 I'ela.i;orio 
cireumstanciado das occut·t·cneia.s do :Ln nu :Ln
toriOl', inclieando as medida::; (jllll lhu pat'ü
COI'OlTI utcis. 

II. Pt·opot• ao Conselho )ll'ujectot> tlc li\ i 
municip~i.l. · , 

IH. Pl'omttlgar as leis c cumpi'Ü' as deli
bei~ações lfUe so com]ll'elionderem na compo

.tencia do Conselho, salvo o disposto no 
art. 17. 

IV. ·Regula.r c admil1istra.l' os serviços e 
. repa.rtiç~ões municipaes. 

Sempre que, no exercido dest;t attrilmi-
. ção, e tt·n.tn.ndo-se de serviço ]Hm o qual 
ütHc a.:l Conselltü compctenci;t pri,·a.tiva., 
fu·t~Ol'I'IW <lf'HJXlza nova. ~~sta. não se c!l'n
l: .;tr;tr·;i :':('111 pr·~ria, :wtor·iz:v;tí.o •lo Cnn~ellw. 

V. Nomoa.r, suspender, lieenci::tl' e demit
ti P o.:; funccionarios nmnicipa.f'\< nã.oeH'e
el;ivo:-;, ohsol'vadas :t.3 !!:u·antias estatuida:J 
na.; l(ds ntunkipa.es. · ., 

VI. Convocar extt·<wadiri:u·ía.nwnte o Con
seUto quando o l'cchwlrLi· o intcl'e,;sc publieo, 
ou por solieitação da, ma.iol'ia do seus mem
bro.;, sempre que o peosident.o so negue a. 
f::t.zel-o. - -

VII. Prorogn.r o orçamento' si atG o ultimo 
dia de dGzmnbro não tivm· sido votn,do l)Clo 
Conselho. · 

VIII. Designar diü, para. :~ eleiçã.o rlo pre
enchimento das vagM que occoi'rerem lÜ) 
Conselho. · 

Para.graplw uníco. O Pt·oroit.o assisÚl'á. ás 
sessões do Consé!lLO, <itmndo julgttl' convn
nientc, IlOilcn,Jo dar voebalméiltn o.; esclat·e
cimontos o inf'ornmçõe;) neeessa.rias sobt'B a.s 
matef'ias em tlcbat.e, sem voto, .porém, nas 
deliberações. . · · 

At•t. 14. O Pt·oréito nã.o se ausent:1r<í. rJo 
mnnicipio por mais do uez dias, sein licença 
do Presidente tla Republica .. 

Art. 15. São do :i:OOO$ mensa.es o venci
mento <lo Prefeito e o de seu :mbstitltto quan
do em exercício. 

Art. lG. Nos crimes de responsabilidade 
o Prefeito seré't processa.clo e ,julg~~do pelo 
Supremo Trilmna.t Federlil, de conformidade 
com as leis que definem c regulam <t respon
sa.lli I id<ule dos secl'üt<tl'ios de Estado. 

Ad. t7. O P1'<1fcito eommnnk:mí. ao Con· 
,;pJ!to, no rwazo hn)H'oi·ngavnl lle dons dia~. 
oB J'n~rthLnteJll.cm. ('oncos,;<ics r. cunlil'a.d.os 
IJIH\ fiztw, quando tlllX n ontJ'OX eunt.ive!'em 
on11s ,,ar·a n;;; lllllllkipe::; oir nnvol\·e•·em en
e:wgo~ p:ti'<L nx t•ol'r·f's Oll bl'llB mnnit::ipaes, 
da ndo-llw:; log-o pnl,lieidadn. 

~ l." O Conseltw, JIOl' ddihcwa.çã.o da 
Jtniot·ía dos ]Wesentcs, podcr:i. I'OJH'esenla•· 
a.o PJ·n(l.lito :-;ol.11·e os iueunvenicnt.es c bcutHkl 
datJIIC~I'S ados, ou por- nmmHia.s. 
· Si o Pt•dcito a.unnir, fa.t•:í. n.s modificações 
adequadas, communknndo-as ao Conselho. 
Do contt'<Ll'io, CXlJOl'<Í. vel'lJn.lmcntn om sessã.o 
on cnvi<ú·ti. por n~erip1;u os motivos de sna 
divel'gencin.. _ 

Cas., :dnda. o Conselho mantenha. -sua. a.n
terior ueJilJOI'ac.;ão, nu todo Ull em p;u·to,
suhmett<•r;~ o acto impugnado :w Presidente 
da H.cpnblicn., o qual. depois de informü,do 
dcvida.mcnte, decidir;\. como mais convier 
ao interesse pulJlico, no pr·azo de clez dia.s • 

Em fa.tta. de solução, cntende.se appro
vado o acj;o do Prefeito para tcdos os seus 
e licito~. 

~ 2." As dnli hcrn.•.:i.íes do Consr.nw, nwneio
n;ul;ts no Jl<LI'a: .. p·:t.plto :t.ntfwint•, :0:(\l':'io l.om:L-
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--------~-----~--~-=--~~~----~-- --------------------------~--~~ 
· d:;~,s após nma s<i discmsão, em })J'aio níio 
exccde11te de dP-z dias, contrulos da. da.tti. 

·do r(3~e1Jimenl; 1 das comJTtunienóies do Pl'e-
ieito. · 
. § õ, 11 A f;t,ltn, de dclilnr:wit•) do Cuns:llho 
impor:(;;( tln. sni11 .rtnducncia,, e' o Profcit) o 
far::'t constm· p<~la. imprerl3i1" -

APt. 18. E' facull:tdo aos diecctn.mentu in
t:n•cssados o rcetlt'SO tio flllO kÚ,tn. o :t,·l'tig'o 
a~tec~úentc, <lGnteo de do;~; dias apüs :t ptl
hlwaçao dos actos do Prefeito appr-ova.dos 
pelo Conselho. 

AJ'I;. 19. Os actos da compQtcneia tio Con
selho sol'ão communicados a.o P1·croit9, 11110 os 
podm;l dm'olvor }nn·a sm·ont rreonsidri·:ulos,, 
~om n.s l'azõc.~ <pie a i;:;so o.induzir·om .. 
. § 1. 6 Ca~a ílão !:!Ojnm ~tttendidas, o Prefeito 
jntnrpíN:L o ·t'éld sttspcn:,>iYo. e:uja, d.or+fio lJn'l'
tr.nco n.o Snnn:do. 

§ 2.0 A dclibeeaçã.o do 8enu.do sm'<t 1iomada 
após nma. sú di~eus.~ã.o. no prazo maximo do 
20 dias. 

Em falta (le delibtwa.cão rio Senado, consi
dfnoa-so app1•ovado Q veto. 

Aet. 20. E' prwmitt.ido í\OS intoressa.do.:: rc
eorrm•om para o Senado dos actos do Comw
lho, sn.nceiona.dos polo PI•croil.o. somp1•o qufl 
contral'iem as ]ois da. União. 011 contonlt:nn 
ofl'onsa do di1•oitos. abusos do porlm, llmn 
como onns o voxames -dosnN~e.iS<trios, obsm•
vadas as dispo3·içõo~ do al'L 19, § 2o. 

At·t. 21. Nu. ausoncia elo Scmado, ta.cs netos 
po1lnl'Tío ~üi' i;ompol'~u·ia.men:o fmspnn:'los pelo 
P t•esidcnto !lu. Rcpnblica., mod iant.o o 1'll
cm•so de quo t1•atam os arts. li o W, o nos 
ca~os po1• o !los pl·cvistos. 

Na. p1·inwi :·a. l'CIIniu.o tio S<~narlo. n P J'.3Hi
dcntc tl:t RopnlJLica. llw stdJrnl\i.f,rq•;í. a ma.Lo· 
l'ia. COJÜl'rJrtlPtida paI' a. J•esol v f'. I' rlr\fill i f. i\' a· 
monte no }H':t;!;o n pela fOt·m~L pl'<\,.;CJ'ipl.a. 

A1•t •. ~'2. Os J•tutn•so ~ lnstiLHitlo~ pnt· Psf.a. 
lei. nfio JWüjtulieam a 1iL~.;uldn.de que 1.non1 a.~ 
paJ•toH o o Cousulho, p:w sLms t·npr·esoHt:uttns, 
úo }H'OIUO\'ormn, por·a.nGc os tl'il~ttna.os l!ojns
ti<,!:t, oH IIIOiOil dn l'BlH'I\Soní.:u;ii.o rfp diJ•nitos 
<~ivi:-; yjol:tdm;. 

-DisjiOsiçrieR gerrws 

quo tenham com o Pi•e'feito o prurentêsco 
Llofinido po!o al't. 7° n. Vl. . 

A J'ií. :~4. M: v ondas de 1Jons Ji:mnicipaes 
sm·:'io 1'cil;<i8 om lw.stn, publica .• préviamerito 
<tnnunci:t.d:t pela. impt·cns<L e em odiüws du
,·ani;o :lO uin:-;. 

A1·t. 2:-í. N:To podtw~o adquirir bens mu- ' 
nidp:L03 o P1·e1'nit'o. bs mnprogados muni
dpn.cls o ns nwmlJ,J•os do Conselho, ainda. que 
trmh:Lm tonninado o seu mandato, quttndo a 
:Lliod:tt.~:ln l'n1' d~I~brll';1.d:t om c:imn.J•:t '<t quó 
tonha.m pmtcnCido. . 

Art. 2<i. Os lJCns municfpa.os nã.o são rmjeiw· 
tos a. execução por dividn.s. · 

§ 1.0 0.~ oeçamontos dovcrã;o. consignar as 
vcl'lnR nect\:i::J:trias aos pagamentos 1las divi-, 
das eel'tas t\ liquidas, st~.lvo quando por l13i 
especial so pl'orm·-a. sua, solw;ão, .do accordo 
com os intnrcssa.dos credores. 
· ~ 2. o pmmittitlr.t <t consignação, conside-' 
rar-se-lut 0 Pt•;•. rei to i;acitamentc autol'izado 
ao png::nnento ; e, não o fazendo, poderão os 
credo1'e.:: l'P....C!)l'rer aos meios ,judicia.es para o 
seu reembolso contra, o producto das ren~ 
d'11H mnnif!ipaes de qualquer natureza. . · 

§ :3." O.'J pol'tadorcs de titulos llo dividas, 
liquidas c rcconheeidas, temn ~cç,ão cxccuti vê, 
fundada nos mesmos titulos. 

A1·t: 2i. As dividas provonioiltes tlo im- · 
posl;os ou mnltn.s prnscJ•ovcm em cinco, 
annus. 

Arf;. :~8. Os funednnn.l'ios incumbidos dli. · 
enlwa.nt;':t das d.i\rid:ts rnnn ici paos tcom res: 
ponsabili<hlo <~ivil snlidn.ria, além <ht cri~ 
minal, q nando r~l<~t' tlosidb nu conüesccnden .. · 
eia, lloix;wom do ]Jl'1111\llVOI' dilig-ontonwnte o. 
SOill'OeolílinwnJ;o, 

At·í .. :~9. O Pt•nfuito nlimitHU'<'t do quadro' 
da._ divida. ael.iva munidpn.l, cmno incobra·· 
,-r~i~; n.IJHIIII<t~ cujos dovodoJ•ns H fiadores: 

o) litllcem·nm sr.m Jnix:t.l' bnns; 
h) t'<wnrn lllll.oJ'i:t.lllnlll.n indigonf.os. 
A ollmlltil.c::"i.o tht tlivida eimstn,,·;t tlit im· 

pl'Oll:\41, oll1cinl do llllllllcipio. eum os seus 
l'11nrlnmnn1.u.-:. · · 

J\J'I.. :311. Nonhamn. comminaç1ão ou 
JJlllll.:L po1• impnntu;Liidado no pagnmonto do 
im]J<Jsl;os potloJ•it oxcodM do cineolJOt' cento, 
p!•ogr·cssivn.mon1.n, ealculaflos sobro o debito·. 
r.m at,J·n~o. segundo o tmnpo decorrido. .·. 

Art. :?2. Os eonl.t'actos c11jo Yalor oxcod.nr :::\ l 0
• Unm t!wç:t }JaJ•t;r. da multa. ou com·. 

110 1 :000;-'; ::;erií.o feitos med.iante concm't',~ncia nünação sol'<i. ratmtlln. pelos l'uncCional'ios. 
publica,, precetlendo edii;aes publicados na im- quo ntfoctu:wom a m•t•ecadação. ._ •·· 
p1•ens!t dmante 15 dia~. pelo menos. · § 2°. ·Não poderá. sm• intentado p1~ocedi'"; 

A preferencia não pt•cvalocowí. tKo ~ó- monto judicial partt a cob1•anQa de -impos·: 
mente pelo menor proçJ otl'erecido, mns si tos sem prévio aviso, feito })Ol' esc1·ipto, aô 
com ·as valitagens da proposta. concorrerem devedot', pena .. de nullidade, respondendo;, 
a idoneidttde e garantias do proponente asse- neste caso, os funccionarios prom:otores-ªa.~ 
gurando melhor o desempenho do serviço a ar1•ecadação pelas multas ou comminaçõe~i 
contracta1•. impostas. . ._. 

Pa.ragrapho unico • São inhillidos de cele- § 3. o Sempre que o devedo1• acudil~ a() 
hra.1• contractos com o govm·no n:m.nicipal os <tviso, })[tga.ndo a diy,ida a.té ao segundo dia,' 
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· utilucpois lle recebei-o, ~et•á. J•clcva.do tln. de nm medico hygionistn., dous engenheiros. .. : 
: inetade dos onns :vltlidona.dos a. olla. di'\ nntm·ia. ülonniclad~ e trcs al'chitectes, do<S :.:;,; ~ 

Al·t.. 31. As lei:,; mnnidpaos sr.t•::í.o ex- qun.Q:.J dons S!ll'ào coni;r:tct.ados no nstr·an- ., 
· ecutorias J O dia.~ dópois da 1lata. elo snn. gllit'o unl;ro pro1lssít>n tos do PI'OYada capa7 
, puclic:tç:i.o. cidarln. 

Al'l;. :12. Q11a.lqnm· ~ont.l'ilmlnt.n n:1 intct·- Havnr;í, o8 rlosnnhístas n anxilia.t•os que fo:-:- ; ., 
~~s:~do t:';~. ~ ~lt,·.1.it1~ .~In_ p<:di I' in_l~;~''J!1:~- ~ r~m julgndos pe(H~iilo.~ p:tt::t o }WOlll})t..> expo:-:. ··: 
(,:OC:s c (,,,J ttdct('.~ dt. oLI oU::- d.t. Mtlll!Clp.ÜL- dwntc. . - . . . . ' 
dado. ~ ~~" '' A eommissi'tn ü~t1hnicn. pm•c't á dispo,-

A 1'Ceusa., snll qnalrplül' pt·ctcxto, da,t•;t lo- Si<;ào t1n,; intm•os:><tclos Jnodclos ,·;,u•ia.dos de 
gat• á J'O:·q,on":tbilidado <:l'iminal tio fttmw.io- con,;tr-nc(;~to pl'< ~di;d dn. dill'm·nnte gcnero e · 

· .. na!' in, !.tem nomo a. pnt•<l:t," n d.:tmt}I)S J'csul- arcltitoctul'a, a.ccummo<l:~mlo os typo::~ á:'; 
· tant.es d;L rlnmot':L con·li<·li:1s do no,;:-;:) dinn. . 
.·· Ad. 3:3. Set·;"i.o lnv:t tat1n.s po'· ongenhoi- . § 3:0 Os modelos c tlescnhos dn. commis• 
· i·os i<loneo. s pl:tn tas pal'cüw.~ dos ~i~tt·.i .. l silo i;ecltnic<t sel'ã.o for1_1ecidos g~:t_f.ui r;amen t.o 
ct.os nt·b:tnos e subnl'hn.nos dJ MunwtJHO aos quo uelles se qmzcrem uttllza.t• para n. 
J?edoral. const;ruc(:ã.J 011 modifica.ç:ã.o dos seus pre<lios. 

Esüts phtntas indic;u·ã.u o t1•aç·a.do tlefi- § 4. o Os que adOl)ta,rem os modelos muni-
- : nitivo das ruas, avenida:, p:·aças, j;wdim, I cipacs m~ CJlHt.t·ucç:ão de prodios novos ,. ou

parque;;, atm·ros, de;monte~, e<i.es o. outros ·na reco:·.si;ru ;~:ão dos exi~tcnies, serão r~le
-melhOJ·n.mcntos que C>JllVtel'Onl ao :lfOl'- vadod do um tOIY;o Jos Impostos predtaes 
moseamento c hygiene' Ja eapita.l (b duran1;e dez annos. 
União. § 5. o No caso de ruina tota.l ou pa.l'cial 

App1•ovll.tlas estas pla.ntfts pelo Prefeito, dos prcdios des1linha.dos, o Prcfcitoen tt'il.l'á 
n.s futtn·as constrttc<;ões obedee,}rno ao ali- logo em accordo com os }WOlH'íeüu·ios, ou 

. nha.mento e ontra.s eondii{Õ8:,; ahi detel'mi- seus rcprcsen1antcs lega.es si f'or·em orphã.os 
na.d as. ou pessoas a c.;te crttlipat•n.das, media.n t.e 

Pal'a.grapho unic:J. Nào ::;m•ü. pe1•mittida au toriza(;ão judicial, p:u·a <~ sua desapl'ü· 
a reconstrucção de pt·erlios sit11a.dus en1 eon· pt•íaqão. · 
travenção <LOS rereridos ·pl:tnos, nms t.i'1o ~a)- § G. o O pre<;:o de dcs:tpropríaçiio póde. ser 

_· lUentc ás obr:ls de asf'cí.o c segnt·ança. constituído, de accn·do entro os propeiet.a.-
Art. 31. E' instituiJo um rundo d<\ des· rios e o Prefei 1;o, por compelis~l.<;:Zi.O total ou 

apropriaç~ã.o com o pt•oducto:. lJarcial, em ·terrenos do domínio municipal, . 
- a) das taxas votadas especialmente pa.ra de igual va.lot'; sit.tlado:-; em outro logat'. 
esse lim, uu uma porccnti1gmn Üoi3 impostos ~ 7." O rccüo impo:;to aos propriotarios, 

;. _municipao"; n<L reconst1·ncçü.o <le se11,;; predios, dar-lhe.,:-ha 
t· b) das doações e lcgn.c,los <to mnnieipio tlil·nit;o <i itH.lenmimção d:l p~ete cedida par·a 
<: qnQ 11ãu consignarem a.pplicaç~ã.o clHiermi- logt•arlom•o publico. 
~: n:~dn.; Esta indomniza.ç~ã.o, pOl'ém, não oxeeder:í. 
:~_., c) dos Lens vago:; c do · nv,mt.o exi:stontes tl<L p<Lrtc cqlliv:tL•ntc á a.r·ea · t.lcsa.propriada, 
> no Município Fedoral; n;~ proporçU.o do ndor do otli ticio, eom <los-

_;:: d) das Inult<tS resultantes d<t impon tmt· con 10 d:t q ll<tl'&:t }lar to. 
;:( lid:.ulo no pagamento dn impoi3tos, ou d:t §R." 1•:' concodid<~ n. inscnçã.o de metade 
;,;qnft•a.cção de posturas u oln·ig-aç:iíc~, bnm dos irnpo:-:tos vrediacs, dur<Lntc 15 annos, 
~.: como <las eommilH~ÇI<ioJ p3t.:uni Ll'ÍtlS osti- aos qne dcsistirc111 da. indomniz:tção l'O:ml
.: ,_puladas <Jill coni;t·actos ou conee.~süos mn- t;wtu do t•e.;úo ou dos:tpropriaçã.o. 
C nicipacs. AJ-t. :30. São c.xtensivo3 <~ Municipalidn.<lo 
te Pu.mgt'<lpho unico. :\ indcm:Jizn.çã.o do tio Districb Federal o peo~esso executivo 
~: ,· valol' do.~ pl'edios o tet·t·ano.; situados fi~ca.l o o üo des;Lpropriaçi'Lo poe utilitl<L,dn 
V-:.Jót•tt tlo . ~li!llt<tmet~ to traçado nas plantas pttl>lica: ~m _ ~ig~r 1m1'<t o . Governo l?edo_ral · 
~:',:·; do m.urHctplO set·a. ca.lculath, pat•a. a dcs- At•&. · .)1. Sao 1scntos de .Imposto;:;. pl'odw.cs 
{.:t .proprmçã.o, na fór·mn. da leo·islaçftO vio-onte, dur<tnto 20 c:tunos os que construa·cm em 
~~;;,~pelo seu valor· in:scripto p:.tl'tt o in'lposto z.ma. convonientJ da cida.dc prcdio; com
!f:f·_,- predial . no anno anterior á promulgação modos e hygienicos pa.l'tt opm·arios e pes;;oa.s 
~::: desta lm. . de modesta. renda, niio excedendo o <Llugnel 
~<:, Art. 35. Nenhuma construcção nova. ou a 50$ mensaes. . · · 
~\-' alteração de pl'Jdios urb.tnos poder<t ser § I. o O Prefeito cede1'<Í. para esse fim, pel_a. 
~;. emprehendida 8em a exhibiç:ão peévüt da ~etade ~o. seu valor, os tcrl.'enos do <lonu· 
~/ planta e desenho das fachadas e deponden- mo mume1pa.l. 
~+\· cia_s, com a.ppro,·a:ç·ã.o do Pr~f'~iGo. , . , § 2. 0 Serão concedidos favores especi~es 
~r-: _ § J.o N!'lsto _scl'nço o PI'eímto set·:~ :wx1- as cmprcr.as _que se propuzet•.;m <1 d<tl' mews 
[t:)tado por urna commíssi'i.Jl tcchnica, composta íhceü~, l'a,pidus c bat·;~tr)s· de communicac;ão 
'l·r .. :·:.:.. ~ 
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entre o centro d:t cicla.de e os bairros mais 1 quotas, ·ainda flUO domi1,1.i!los, salvo !J nando 
afastado::; em que so eonstruirom as habita-! o foroJm poe scul;énça do Pwlm• .ludieial'io. 
ções acima metwionatlas, e offectnarcm o Art. 46. Na oJ•ganiza,çiJo das re]ml'tições 
calçamento das l'Cspectivas ruas, e bem e seeviç:os municipa.es te1·-so-lm 0111 conta. a 
assim as quo t:o~tntH'i"lhun!lm·em.er!tr·e a.s suas maior simplific.~çã.o po:'l::;ivel 1lu t~xpot\ionte e 
operações aa.liona,>l.o •hs pl't)Jll'ieda·les por J'eciueção do t'unccionalisrno. 
quotas morlie:1.::-: tios ::-:ens inquilinos, em Arr.. 47. Os empl'ega.do.; dbpons:~dos em 
ph1z,1 nã.o ex.:edP.JÜe de l'!. annos. virt.udé da r-eclncç:ão do pesso.tl 1l:ts l'epa.r·tí" 

At•L :~8. O lluwwno l<'•:dm•ai ficn, antori- çõe.> municipaes teem pt•eferencia. tmra .a 
za.do a dispnns.tl' o pagamoni;o dos impos ;os nomeação em cargos ana,L.)gos, quando va-
de impoJ•La~úo 1lo t'OI'I'u mn ob1·a o out!'os ga.rem. . 
matc·rin.s neeess:u•ia~ pam :\ eonstr11cç:\o de Arí;. 48. Fic:J: n revogadas as leis ante
meJ•caclos. thea.';J•os o tt-.tualho:-; de aJoemo- rioeo; de organiz tçã J municipal do Districto 
sea.menl;o d:t Ca.pitrtl l''c•let·:tl, bem como dos Fed1W11l P. outr'as disposir:õoA em contr·ario ~1 
pl'edio.; menei,J)n:ulo~ no art. 37, uma vez pensente lei, excepto na parli~ 1•ererente à 
que os int,m·es~ados demonstrem que a diiTe- eleiçã.o dos mcrnh['OS 1lo Con:wlho Municipal. 
J•enç~a para. mais no pt•eço dos objBc:;os simi-
lal'es de producf;ã.o nacional gl'avariam as uiSPO.'IÇÕP.S TB.A:'IISI'I'Oltf..\8 
obras a. rea,lizar, dH!icultn.mlo ou impossibi-
litando a sua exccuc:ão em breve prazo. · Art. 1o. ~x~ii·a1lo 0 ma.nda.i.o tlu act.ual 

Art. :J9. O:ii editlcios al'l'Jlinados, que Con;:;clho Mnmcipa.l, 8n 1·vir·it~> por· tlous annos 
ameacem o.:; tr•an~euntcs 011 omlmraccm o o.~ Inten1lente.; q 11n n:.t p1•oximu. 11tr,kfí.o t•n
t.ransito, scri'io reparados, 011 qua.ndo o nã.o unirem menor numm·u 11 11 vot;oi'! (llll cittla 
sejam no pt·azo .p:tra: isso deslgnado, demoli- di~tricto, e os dons meno:-; vot.a.do:-~ em t.odo 
dos :i. cust;a d?s seus propri_eta.rios. . .. 0 municipio. Os dnnmis onl,t•aJ'fi.n no rngi
. A!ii- 40. Ftcam a cn.;g~~ e sob n. ~(~n~m~s · men do ael;. 2" § 2°. 
l.J'açao do Go~erno d:t Unta.o n~ mumctp~o íe- Art. 2.o g• conce11id.n. n. l'Otlueçã.o dn 40 °/o 
der•al o~ serviços do sawlc pubh~a ~~ l~yg1~ne, aos devedor11s de imposi;o:-; numicip:w.o~ 'luo 
abasteCimento d'_ag~a., e.~gotos, Illummaça.o e 0~ pagarem dent;ro. do :w dia.s apú.'l a. pr·o
Corpo de Bomllmro;:;. . mulgação desta. loi, snspendendo-sn .dtu•aJHC 

. No desemp~n!10 de t:.1es sarv1ços as aut?- este prazo o r-n-,poctivo pl·ocorlimnnto jndi· 
l'l(lades munwtpn.es de qualquer catcgoem ciario 
serão a.uxilia.rcs das 1'cdcraes em tudo qnc 1 · . '"- , . . • .. . ., 
lhos cnmpt'it>, e flcan1 na sna dependencia. Sala das ses::soe:s cl.1 c.una;n. !los Deput.ulo:s, 

Al't. 41. Os servi<:os .fUS~oiados pelo Go- 9 ele agosto do l!JOI.- l~rlum·rlo H.amos. 
yerno da Uniã.o,ainda. quo de caracter muni-
cipal, fieal'ã.o tlestlnlugo dependentes das leis N • 154 - l00l 
do Congresso Fodel'al e rogutamen to3 do P re- · ' 
sident~ da H.opul.llicu.. . · I Declm·a extensivos aos. fanccionm·ios ela Es-

Art. 42. O cxcrdcio das profissões lici,.. t1·ada de Fe1To Uentml do Bl'azi/., ad-mitlido.~ 
.. tas, ou n. <thertma 1le es~.n.belecimentos não ao scr·viço d~ 1898 em dem~tc, os r/ire tos á 
dependem de licen•:a.s do governo municipal. flposentaclona e ao montep~o. 

A on~issão das cloclar.~ções, porvcnhra I · 
exigidas a bem da art•ocadação das taxas Considerttndo que são 1'unccion:trio pu-
rcspecr.í v as, d;tl';i. t:-10 sómontc logar <is lllicos os 1'unccionat•ios da Estrada 1lo Ferro 
multas esi.atuidas. ' - Central do Brazil, tanto assim quo o pl'oprio 

Ar I.. 44. As roclamaç~õcs que se fundarem Governo já. lhes reconhece o diroitJ :w mon
sobre a.domasia ou ot·ro no' lançamento dos tepio, e nem se conceb!3. que possa ter di
iinpostos municipaes, sm·fi.o attendidas quan·· reito ao montepio sinão quem tivet· a qua
do procedcn tos, duntro do exercício em que i idade de 1imecionario publico ou servidor 

_ aquello so olfceLuar, ou no a.cto do paga- do Estado; 
monto. Consi<lerando que pn.ra. os i'unccionarios 

Art. 45. E' vedada a. contlição do vltali- admittidos ao sCJrviço descla estrada. até l de 
cicdade de empregos municipae~, respeita- janeiro de 1898 já. está ga.rantido por lei o 
dos os direitos adquiridos. · direito nãe só ao montepio, mas tambem á 

§ L 0 Os empregados que contarem mais aposentadoria; . . 
do_ d~z annos de se,·yiço não p_ode~ão ser de- Considerando qu_e é d~ necessidade~ pu1ae 
mitt1dos pelo Prefmt.o sem scJ.enCJa dos mo- estender aos func~wnarws da mesma trb ou 
tivos <le sua demissão e clefesa, podendo re- admittidos ao serviço depois do l de jau'da 
corret• para o Presidente <h Repuhlica. 

1 

de 1898, (quer por nomea(;ão, rcadmissã?~o 
§ ~-o Oscontr•il.minLes do montepio pod~rão reinteg~ação) os d~~·citos de a.posenta~lol'll'IC 

continuar a ontt•aJ• com as J'espectrvas montepw do que Ja goz:nn os funcc1ona.aq 
Camnra Y, IV 42 
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admittidos ao ~el'Vi(o n.ntes dn. mencionada 
data: 

Coilsitiera.ndu que rla oh.~orva.ncia elos pl'in• 
cipios de direito constitucional t\ incompa
tível com a pm·mn.nm1cia. dessit situação de 
desigualdatle, centt'<l.l'ia <i imtul'ez:t. n inrl~k~ 
(lo rr.gih1en rnpublicano: 

P1·ojecto de let: 

6 Congresso Nacional rlecreta: 
Art. I." São extensivos aos 'runccional'ios 

da Estrada de Fct•ro Central tlo Bt•:tzil a.dmit
tidos ao serviço tle l d.e janeiro de 1898 ein 
de<tnte os tliroitos· :l. apos<mt<ulol'ia -c at1 rnon~ 
tepio. 

Art. 2. 0 A concessã.o da. a.poscntauoeia c_ 
do montepio so•·•i foi ta nos ca.so: e segundo 
as condições cst.a.hclor·illas na legislação em 
vigot'. . - _ 

A1•t. :i. o llovogam~sc as clisposiçües mn 
con tt•ari o. · 
. Sala das sessões, 15 1le agosto tlc 1.901.-

11'i'Mtt },[achado.- Nelson de Vascon.celf.os e 
Almcida.-llem·r:rpw Laç1rlen .-A' Crnilmissão 
ue Fazenda. 

N. 155- HlOl 

T01·na sem effeilo a autm·i.:;ação poncedida, 
nos tm·mo.~ do m·t. 2°, n. IV, da lei n. 741; 
de 26 de dezembro de 1900, ao Pode1· Exe
cutivo para m·rendar ou alienar, do modo 
que .fülgar mais conveniente, a Estmda de 
Ferro Central do Brazil 

O Congra.sso N<wionarl. deci•eta: 
. Artigo unico. Fiea. som effeito a autoriza

ção concedida, no: termos do ai't. 2°, n. IV, 
da. lei n. 741, de 2ô de Uezemb1·o de I900, ao 
Poder Executivo para arrendar ou <tlienar, 
de modo que julgat· mais conveniente, a Es
tt•ada de Forru Central do Brazil; revogadad 
as disposições em contrario. 

Sala das sessões, em 15 de agosto de 1901. 
- I1·ineu Jl'[achado . .....:.Nelson de Vasconcellos 
e Almeida.- Hem·ique T..,agden.- A' Com

. missão de Orçamento. 

N.- 156- 1901 

Decla1·a que pe1·beberão · a gratificaçl'ío da 
tabella n. 7, estabelecida pelo ·decreto n. 389, 
lle 13 de junho de 1891, os .commandantes 
das Escolas de Aprendizes Marinheiros 
quando não exercerem os ca1·gos de capitrí_es 
de poi·tos 

-O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Os coinmandantes das Escolas de 

Aprendizes Marinheires ·quando não exer
!!erem os cargos · de capitães de portos, per-

cnhcm a gt•atificaç.;1o da tabella n. 7, e-stabe 
l~cüla pAio dP.CJ'nto n. 389, do I 3 de junho 
de '1891. - _ 

At•f.. :!.0 Revogam-se as clisposiçêJ.'S fini 
contrario. ~ -

Sala. das sessões, 16 dr. agosto do 1901.
Netson de Vasconéellos e Almeidá.- ll·ineu 
.Machado.- A' Commissfto do Mn.l'inha. o 
GtiOl'l'U. 

N. 157-l90I 

Decla1·a que, no caso de licença concedida _ (t 
wn lente catheclrat-ico da Escola Naval, 
.~e1'c~ tt cadei1'a 1'egidr.t pelo le!1te substit-uto 
a quem. conipctir ná occâsicio o ~~m·tJir.io 
das fimcçües de repetidm· dessa cacle11·a 

O Cong1·esso Nacionaltleceeta. : 
Art. I . o D:uio o caso de licença, concc

clüla, . a. um lente cathedra.tico· da Escola 
Naval. sm•;t a cadeira regida pelo· lente 
substittlt') a quein comp~tit· na occasião o 
exerci cio das frincções de . repetidor dessJ. 
cadeira. . 
, § L o A mesma disposiÇão se applicu.r<í 
aos casos em que o lente c:tthedratico se_ 
achat•impetlido, p:->r e:;tar com assento no 
ConO'resso Nacional, em commissão do Go
ver:fo, ou por qualquer outro motivo <le 
caracter transitor.io. 

Art. 2. o Quinze dias antes da abertüi•a 
da.s au lr.s, a congreg<tç~ão dessa Esco!a pro
cederá <L designação dos substitutos de cada. 
secção paeà ns cadeil'as i;espectivas de modo 
que elles se alternem anrtualmente. . 

Art. ~1.° Ficam- t•evoga.da.s as dispocições 
em contrm•io. 

Sala. das sessões, lô . . de agosto dn f90l.
He,·edia de &L-A' Commissüo do Ma.rinha. 
e Guer·r:t. 

N. 158 ~ 1901-

Tarna extensivo ao 1llinisle1·io da Marinha o 
decreto n. 232, de 7 de dezemb1·o de 1894, 
na parte qtte O?; gani •r OS estados-maiores do 
Jlfinist'i·o da Gtte1·ra e do Ajudante -General 
do Exe1·cito, e dà out1·as p1·ovidencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Fica extensivo ao- Ministerio da 

Marinha o decre~o n. Z3.2, de 7 de dezembro 
de 1894, na parte que organiza os. estados 
maiores do Ministro da Guerra e do Ajudante 
General do Exercito, e na que dá direito ás 
gratificações alli marcadas e designadas para 
identicos cargos. 

§ J.o O pessoal do estado maior do Minis
tro da Marinha constará de: um secretario, 
offi.cial superior da. Armada ; um ajudante de. 
o:rden,s\ Qffici.aJ. subalterno. 
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_ § 2. 0 Além do estado maiot•, o ~linistl'o tln.· 
Mariútw. tot>à -um· olflcial de gabiiwté, que, 
Ri for civil, será tit·atlo denti'e oiS empre-
gaclos do mesmo l\lini8te:'io. . 

§ 3.0 O pessoal do csf;ado maior uo Chefe 
tlo Es:iado Maior Gcner::tl consta.1'á de um 
secretario; official superior da. Armada; um 

· ajudante do ordens, official subalterno. 
Art. 2.0 Revogam,se .as disposiçoões r.m 

contrario. · 
. Sala da~ sessões; 16 de agosto de 1901.
Nelsmi ele Vasconcellos e Almeir.la.--'-I1·íneu -:lrla
clrado.-A'- Commissão de Marinh:t e Gilel'ra. 

N. 159..;.,.-1901 

Autm·iza o Pode1· Execitlivo , a ((dqu.i1·i1· na 
capilal do Estado de Santa Cathm·inlt, ou 
ern /.oca/. a cUa prox úna, um jn-erlio com. a 
necessar·ia CaJlacidadí: j i(O'lt Escola ele Ap1·en
diz es llfarinháros 

O Congresso Nacional decr~eta: . 
Ai'tigo unico. Fica O·:,Podol' Exccntivo . au-= 

toÍ'izado a a,(lquil'ir na cn.pital do Estado de 
Santn. Catharina ou em local a .ella. proximo, 
um predio com a neééssaria capacidade pa1'a 
Escola de Aprendizes Marinheiros ou- um 
teereno apropi·iado tt construcçã.o de um edi-

r fició co in o me~'hm destino; fazendo as neces
sai•ias operações do credito e revogadas as 
disposições em ·contrario. · 

Sala. das sessões i6 de agosto de 1901 :
Nel.~on de Vasconcellos· e Alrneida.-I1·inett 
1lfacha~lo.-A' Con1missão ~le Orçamento. 

Posto a votos, é a.pprovado o l'CflUCl'imonto 
do Sr. Fredel'ico Bo1'ges. oíferecido na sessão 
de 16 do corrente, cüjo teor é o seguinte: 

«Requeit'o que se faça publicar no Dial'io· do 
ConrJl'esso a exposição sobre a situaçio -en.m· 
bial do Bmzil, do ex-deputado federal Fer
nando Si mas, p:c.ra estudo da Camara:; c para 
que sobre esta momentosa questão. emitta a 
Conünissãó de o~:çamento s:m parecer.» 

E' alinnnciada. a, votação da emenda do 
Senado ao · projecto n. 15 R. deste anno, que 
fixa a força naval pll.l':\_ o exercício ele 1902 
·(d.iscus.são unioa).: . .. - · · 

'Posta a voto3 é a.ppt'ovada a refcl'ida 
êmenda tH) Senado, cujo teor é o seguinte: 

;< ,Ao art. 1° § 2°-onde. se diz-1 :30, diga.-
SC·lOO.» · 

. O Sr, S .eabt--a (peltt ordem)~Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex. que se digne proceder 
á verificação da votação, qu~ a.c,tba de te1' 
log.:.r. .. . . . 

A emenda do Senado p1•opõe ao art. 1 a § 2° 
çue, em vez t]e-1 :30-cliga-sc, ! 00, · 

Esta emenda vai de encOI'\Íro ao disposto \; 
no pl'ojecto da Commissão de Marinha e?: 
Guerra e ao vóto qne a Camat'a já Illailifes.i ; 
tou a rospeiiio. . . , .' 

Nestas condi~~õos; pensoque V. Ex. seiUU~ : ::: 
din, qUando d6clarou que a Canlaea JtppriJ->;:: 
vou it emenda do Senado. (AJJoiados.) · 

o S•--. Rodolpho :Paixã.ô (petq. -: 
01·den1.) - Sr, Presidente, a Co.rnmissão d~ ·.' 
Marinha e Guerra·, sustenta o numel'o de ·';: 
aluni~1ós fixéldos pela Camara dQS DoputadciS;·~:: 
c, éorho muito bem disse o nobre Deputadi><' 
pela Bahia, ella é contraria ao fllt..l se côh.; ,·.:: 
tem na emenda llo Senado . . 

O Sr. Presidente- Declarei em. 
voz bem alta qne ia submetter a votos a 
emenda do Senado ao art. 1°, § 2° do pro~ . 
jeeto sobre a força naval e . entiio procedi ~ ':2 
leitilra do lple nella se continha,fctzendo, eh1 .. 
seguida, a necesiJaria consnlt:1 aos Srs. De~ ' 
putados. - . _ :: 

·Em todo a caso não tenho .a menor duvida ; 
em ·consultar de novo á Ca.mara, coiiform.~ ::. 
acaba de r.equeret' o nobre Deputado pela .. ·:' 
Bahia. . > 

A emenda llo Senado ao pro,jecto da Ca; : 
mal' a é a seguinte: ~ . . .. . : 

«Ao a1•t. 1°, § 2°- Onde se diz «130»' :·. 
d)g<\-SO «100».· • . -< 

Os senhores que approvam a omondâ. qtiEÍ :: 
a.cal1a de sel' lida, queh•am levantaN;e.:•: 
(Pausa.~ 

Posta a. votos, é I'ejeita.da a emenda. 

O Sr. Pt"esideitte-,-0 pt•oject.o va.e ~ 
sm• devolvido ao Senado, informando-se do . 
OCCOl'l'ido. . 

E' annnnciada a vota.çã.o do p1•ojecto . 
n. 42 B, de 1901, que fixa as fo1•ças de. tel'l'i\ . 
para o cxerci'c_io 1le 1902 (3n. discllssã.o). . . · ·. 

Posto a votos,ó appro1:arlo em 3"' discussão .•. 
e enviado [t Commissão do Reda.cção, o se.o.< 
gnintc. · 

ffiOJECTO 

N. 42B, -190[ 

O Congresso Nâ.cional decreta: 
Art, L" As fdl'ças de to~1·a J.Xtl'a o i~Icicio · 

do 1902 constarão: 
§ 1.0 Dos officiaes das differentes ciasses 

do exm·cito. 
§ 2. 0 Dos alumnos das escolas militaresaté 

800 · p1•aças. 
§ ~.o De 28.167 praças de p1•et; distri..;. 

bnidas de accordo com a o1•ganiza.zção em .· 
vigor, as qnaes :poderã.o set• elevadas ao -
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«obro • OU mais 'em~ ClrCUlllSta.1cias extl'J.Of'
. dinarias: 
·_ · Art. 2.0 E8tas praç1s scl'ã.o obtidas pela 
fMma oxpre .,~a no al't. 87 § 4" da C:.ms~i

x tuiÇão e na lei n. 2. 556. de 26 do setembr.:>· 
· de 1874, · c0m as modificaç,ões esta.balecidafi 
:', no~ . .al't~. 3° e 4° da lei n. 39 A, de ::lO de ja
:. ·neu•o de 1892, continha.ndo em vigo1' o l)at·a
. ~p·aplw unico do a1·t. 2" e _o art. '3o da lei 
/ n: 394, de 9 de ontubro de 1893. 
_ · A,rt 3. () Emquanto não fo1• .exe:!tttado o 
. sorteio militar, o tempo de serviço para bs 
: Voluntal'iO.'l será de tJ'(l:S itl1110S; podendo O 

,engajamento dos que tiverem concluido ·osse 
'tempo de swviçotcl' logaJ• por mais de uma 

:. 'vez e por tcmpommca meno1· do tl'e~ a.nnos 
> de cada, vez. 

, A1·t; · 4. o As praças q ne: findo o wm t.em po 
, de set•viço, cont,inua.rcm sem i(}tcrrupçã:J nas 

-fileiras com engajam~nto de tres a unos, pelo 
-ln·enos, terão dil•cito á. impm·tancia. em di-
nheiro das peças de f<wdamen to q ne S..l ab::l
nam'gi•atuitamenfe aos 1'<1Cl'uhs no ensino e 
-bem. assim à gt•atiftcação diarw, de 250 réis, 

: es!.ipulada na lei n. 247, de 15 de dezemb1•o 
. de 1894. · 
:i-.-;· Art. 5.Q As ex-pra~s que de novo se alis
~~ jarem c9m engajri.niento ou reengajamento, 
•:.,/ ,por tres a.nnos. terão direito ás peç:~s de far
,~ , d1:1,mento que são abonad<ts aos rec1·utas no 
··. ensino, g1·atuitamente, ~ á. gratificação dia

l'ia. de 250 l'lliS. 
Art. 6. 0 O . Govm•no pi•ovidenciará. pn.1•a 

que nas colonias mi'ita1•es sejam convnnien
t~mente localizadas as pra.ças que o' desGja
l'e~, quando forem excu~as do serviço por 
conclusão de tempo, garantindo-as na. pos~~ 
dos. 1~especti vos .lotes. -

;:_ , Art. 7. o O Ministe1•io da Guerra terá um 
·'. ,:1'egist1•o dos voluntai·ios, segundo o~ Estn.dos 
· - onde tenham vm·iflcado pt•aça, pat•a. o fim de 

deduzil•-sG annualmente do contingente a sGt' 
sorteado em cada Estado ( Onn:3tituiçã.o 

" art. 87 e seus para.gt•aph:.Js) o nnmm•;1 d:.L
quellej voluntarios. 
·· Ai•t. 8. o O Govet•no animai'â. a crea<;>iio do 

., _tiro nacional, instituindo premias pecunia
rios e medalhas do distincção pat·~ se1·0m 

;_:~_-_-.·.' __ ,._ -conferidas _annualmente, em concurso. so-
lerilne, ao3melhores atiradores. deduzindo-se 

;•: ·opportnnamente da verb:t - Instrucçã.o mi· 
;}<,::3itar-do orçamento do Ministerio ·da. Guerra, 
:-: a- impo1•tancia que ftw neces3at·_ia á realiza-
;::· Ção desse se1•.viço. . 
.. , ~ A.1•t. 9. 0 Reyogam-se as disposiçõ~s em 

Çontrario. . 
. E' ·annunciada a continuaç'lo da discussão 
unica do projecto n. 104 A, de 1901, com o 
parecer sobre as e\nendas offerecidas na 3a. 
discussão ao projecto n. 104, deste anno, que 

. autoriza o Governo a abl'ir ao Ministerio das 
, Relações Extet•io1'!?~ o credito da q,uau~i~~. 110-

céssat•ia, !'l.té 150:000$, Clll0Ul'0 1 pal'a OCCOl> 
1',~1· <í.s despezas Qom a rep ~·eg~ntação b1•a: 
zibi~a n~~ segunda conf~l'encia, inte1•na.ciona,L 
(111C se 1'cunirá no Mexico. 

O Sr. Presidente - Tem a. pa.-
Iavr.t u Sr. Moreira Alves. ·• -

O s ... ~. - Moreira A.hres combate 
o parec;;rda Commissão de Orçamento, acon~ : 
:<:3lltanrlo a rejeição da. sua emenda, SG!!!_ nem 
de leve tocar nos at;gument.oa com que ~·· 
sustentou. 

Póde a Commís3ão dar qualquer iní'oi·· · 
ma.<;ão sobra-o modo porque o Br·azil se faz·;i 
r,'.prcsentar no CongPesso Pan Anw.ricn.no '? 
Teremos um representante, flons ou tt·os 1 

P1•eferirá o Govet•no envi:lr .uma. luxuos<L 
Com missão '! Par.t re.joitar a 11 iíninuiç:ão ua. 
verba. deveria. n. Ca.nta,ra. S0l' P.sclaJ•ecidn. a 
re3pnito. __ 

A honr<:i,da Commissã.o ea.tl;t todas essas 
cousas o· manda-Í1os· confiar no critcrio do 
Governo, que ha de g.1stár o menos pos;;ivel: 
mas que confiança póde _ 111~t·ecet' e ~te Go
voz·no de palolas c de csclrHialos ~ 

Para. }H'OY<U' que o Gov<wno nào póde in
~qlirar a menor confiança a. ningnem, · lJa~t;L 
cita.r o fa,eto oecorr-ido na. renniào dos aceto" 
nistas da Companhia Bahi-a S. l"ranei:::co 
Railway, fJUtl.ndo se tratou da encampaçã.o 
flcssa via-fcrrea. O n.cci onistJ, encn.I·t•egado 
desse negoCio, commu nieou q tw \t euca.mprJ.- . 
Çtio seria bellàmente f'eita, po~qu.e u Govenw · 
b1·a~ileit·o tratou-a dv prinópio a fim sem · 
1·egatear, ao que uni ouiit'o aeclonbta acci'es~ 
centou- E' notol'iamenlt! o mais corntpto 
Governo sobre a fiJce da tciTlt ! 

O orador pa:;~a a, L't'lspoucliw ao::; pontos do 
tlbcm•so tlo Se. Se<\br•tt, 'tue, polo adílantado 
da.llor.'t, n~o pô<~o cun:-;idez·;u· quantlo 1itli:Ju 
n:t :-;o~sã.o de li~, lh·t,en<ll) no ·.:LI' 'l un e :se tlis
cui•so f:Ji pnlJ!iCttdo nos a Jh!ilido.~ do .Jor11al 
do Cmnmucfo, ::;oeçiio q 1te l~ mn l'Cgt•:i occu
pada pelo Govorno, ant~):s · do vh· ;í. lnz_ no 
Dinn:o do Uong1·esso. 

Demonstra. ·com o exemplo eitad.o pelo 
Se. Sealwa, quando no tempo da molw.rchia 
o Brazii se fez I'epre~enta.r em outro Con
gresso Americano, cu:-:t;wdo, entretanto, 
menos do que o que ora perle o Govel.'nu..-

Occupa-se do Pan Americanismo e mostra , 
como é elle entendido poh Republica. Nort) 
Americana . 

Diz que a formula.- a America é dos ame" 
r•icanos, .estli, por ella modificada do seguinte 
modo - a America é pat'i1 o~ americanos; 
do Norte. A proposito cita uiversos tr·echos 
de Bonma.rchais, que descnvolvidamente se 
occupa do assumpto. . _ 

Sustenta, quo do Congresso a reunir-se no 
Mexico nenhum l'ef:lnltado se collwr:í., como 
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dos, outros se não tem collüdo, conforme a. Sabendo quanto este guante é· terlivel, vo~ 
propria opinião do St· .. Seabra. · tei contra elle. · · 

. Tendo o Sr. Presidente avisado _o orador 
d(3 que a hora está. a expi!~,w. e havendo um O Sr. Presidente·_ Continüa' a_, 
Sr. Deputado pe~ido ::~.· pa.l;.we;~, p:sla ordem, discussão unicêL do pt•ojecto ,n. 104 A, dC 
.o oradór d1Z que não pôde ser· int3rrompido 1901, coin o parecm· sob1'e as emendas o:tre- ·, 
e que ha de concluir o seu discurilo. reei das na 3a. discussão :w projecto n. 104, ·_ 

Sabe quo se quer. pedir :t prorogação da deste anno, que autoriza o Governo a a·brh.-: ; 
hóra, para se conseguir pelo· cansaço en- ao Ministerio das Relaçõei3 Exteriores" o cre.; · 
cerrar a discussão deste credito do que o dito da quantia nec·essaria, até 150:000$, em. 
Governo faz questão; mas não o conseguirão. om·o, para occOI'l'Ol' :ts do:spezas com a re-_ 
O orad()r e seus amigos hão de discutir, presentação br<tzileit·a na segunda conferen.:..:.
custe o que cnstar, porque sabem collocar o cia internacional, qtw se rounil:::'t no Me.:;., 
seu dever acima dos interesses de um Go- xico · · - · 
ver~o sem moralidade. (Jlpa,·t(lS, Raciamações. Tem a p<i;lavi.·a o· Si;. Sylvio Romero. 
!lfuzto be-m; muito bem.) 

,-.: 

. . .'! o· Sia. ~yl~io. RoiDérÔ~Jâ.i .fit~ 
O Sr. Germano :ilas~loe-lt.e .. medo, Sr. Presidente, e ü escus::tdo procur;tr 

(pela m·dem) - Rectueir·o a V. Ex. que con- occultal-o, tomar da palavra para defender 
:mlte a Casa sobre si concede a prorogação os actos, _qu.tesquoe a;ctos, ainda os mais sen
da sessp.o, por mais quatro hOr<1S, afim de _satos e dtgnos, praticados pelo g9verno ..... 
se discutir este assumpto. - Tal é a grita levantada ._ contra a actual 

~ ordem de cousas dà parte dos oppugnadore~>c 
O Sr. President.e-A Mesa ãcceita <lo momento, quer os radicaes,. que~;-os re<. 

o requedmento do nobre Deputado pelo Rio accionarios, quét• os que desejam a rep~tblica· ; 
C+ra.nde ~o Sul, nos torntos precisos do art. 88 1'ennelha, qucl' os que sonham com a_monar~ · 
do Regimento, que ei\tabelece 0 seguinte: chia restaurada, que O:-) amigos da 'situaçã,o, 

os consel'vadores do a.ctual regimen sentem: 
«Ante.;;: do Pt•esiclonte ciomeçm• a dar a. onda de impt'operios que os envolve e à. 

a ordem do dia da ses~;ão seguinte, po- todos toc:.t ·cte todos os lados... · 
uerâ qualquer'Deputa.do pedir a proro-
gação da sessão, pa.m se ultimar 0 ne- VozEs---:Apoiado. 
gocio de que se es~ivet• tra&ando ..... )) o SR. Sn.vro Rül\l+~Ro-Um dos vicios, wn:-. 

Como, por ·cote. mesmo artigo, ro·qucl'i- elos dcsprop·ositos mais communs o mais es~-, 
mentos desta natureza. não tcem diseussão e palhados pelo espit'i Lo revolucionario e de-· 
podem ser vof+tdo~:~, qualq úor que seja 0 nu- magogico moderno é esse terrível dualismo, 
mero de Doputa.dos presentes, vou fhzer a. essa insensattt -c mesquinha antinomia, 'pro.: 
consulttt á casa. clamada em todps os tons c o. toda. hora~ 

Os senhore.:; que appl'ovam 0 requeri- ent1•e o povo.e o sou governo, entre a nação_: 
monto do nobro Deputado pulo Rio Grande do o aquolles que a dirigem, como ,duàs roi·ças· · 
Sul, 11os termos rl<t di~:~posiç:fw do Regimento, irrecnnciliaveis, f',Ltn.lmente inimigas,t':úladal{ 
a cuja lei.tura <L J\iesa 1waha. ele p1·occder, a guerrearem-se a todo o momento, em todo 
queira.m levantar-se. (Pa-usa.) o cul'soda histr)ria. · 

Não sei por ·que occultt~ magia.ossus theo- _ 
_ Foi appt·ova.do o l'Oquet·imontu. ris tas dtt insen:m•;ez política adorm~m o po_vo 
O St{,. Bmcw F11J11o-Peço a p<d<Lvr:L pela do toda:-~ a'l virt;udo~,do todas as inct•rancias, . 

ordem. de todas as verdades, Llo todo o c1•iterio,: .-
, o Sn. PlwSÍJJEN'J'I~-Tem êL puJavra 0 no- de toda a houradez: ó o optimismo ma.ximo -

hl•e Deput<tdo. das democracias incontrastwois! ... 
K.exol'na.m, ppr outro. lado, sompre c oon·. 

O Sr B1•icio l~'ilho-(pela ontem) 
- rêqteer verificttcão da votação. 

tinuamente, os governo.~ de todo o privilegio 
no.cr·ro, no vicio, na doshonra, no vilipen
dio. na doshonestidado : ó Li pessimismo ma

Procedendo-se á voriticaçií.o, 
terem vota.-Jo a favor 5:{ Srs. 

t•econhece-se ximo llo l'dvolucionarismo hnpenitente e in
Deputado;) e saciavcl ... 

E esses dom~ falsos pr~nppostos do empi.:.. contra. 19; tota.l 72. 

O Sr. Fausto Ca1,;doso (pela m·
den:t)-:-Sr. Presidente, votei contra este I'C· 

· c1uoriinento p01·que jà fui victima de_sta vio
lencia no debato sobre a reorganização do 
l;J<ih~o da Republica ute 9 1/2 horas da noite. 

rismo grosseiro, (la leviandade pólitica, não · 
sei como se · podem conciliar no espírito dos. 
que os apt•egoam tão desassomb1•adamente e· 
a todo propo::~ito. .. ·. -

Salta-a.os olhos dos maisobtu:-)os a erronea 
do taes. conceitos : 1)ara· serem elles ve1•da- -
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·.:J dêiros seda. . mistér q ~te . os gov~rnqs foss~Ql· 
~. feitos deoutramassa que nã.o a massa mesma 
: ' ~a :p.ação,~mas.sa I!le$IrJ.a do povo, seria :m.is
:~ t.~r q.ue elles brot&.~sem do chão como a h~~v.a 
··. qosc~mpos,ou cab1ss~m do céo nas coJ1diçoes 
< .. ;precOJJ.i~~da~ pelo a.J].agio : .. · 
· · · VozEs..,..,Muito bem. 
t;~" · Q S,R. S:rL vw RoMÊRP~ Tudo isto é a J.'hn.,.. 
:? ,~ tortéá . pePriiciosa. dós -ag~ ta(tores dG profis
;.~ ; §ã~. : Qs. gove~·ngs 11ão exist~l~l por invegção 
': ·• p~rve.rsa. de nã,o sei que dia}l()licq poder do 
·,,> mà.l; não podem ter po1• missão o erro, p 
:, · . desat~no, a prQteryia; e -o vicio. · 
·_.. ·.- Integração éthnographico,-historica do pro
.. _._}>rio povo, n~cleo co-ordenador das forçl).s e 
: .. :. i:J.a~ necessidades praticas da propl'ií!- nn.ção, 
>·P~ governos slt() a selec~o indispensavel da 
::=- grd.eiQ. : para garantia do todos ; são uma 
:; n~cessid~de que se -póde dizer mais que poli-

t~~.a; são um<~. necessidade quasi bíologica, 
~l'Jl<t imposiç.ão inilludivel do organiSJ11Q 
social. · · · · · 
. Cºmo CO!lCebm•, pois, e~.-;a phanta.stiça 

dichótomia. antithctica, essa. fatal luta pet•-
. ~tua: de UJU lado O~·mu~, de outro Alwi

::·. ~(tn; de um lado, .(1. t?·eva e de. outro a l1~z, 
>_:qe Ul)llado sempre o mal e do outro semp.re 
·• o·bem ·~ . · 
::, ·: E', _ como se .vê, essa uma concepção rudi7 
:~ ·:meli.ta1• c infantil, uma philosophi<~ de sel:va.-

ge!J.S - ~ de pobre§ de espi!~ito . . E, cptr<J tanto, · 
ó!la · repol!:la, ~ - ~stá Ia.tent.e em t.o~as .<~s 
hJ.çnbraçõ~s ~os agitadores . elo se.mpre1 os de 

. Jl<>n.t~m, Ç()~Q os de l1ojo ; ella. ó <~ inspiN~ 
_ ·dopa 4E3 tqqos qs el11J].Qr.çs qt~o a~o,rQ.o;t;m o 
~~ i!.DÍffiO de~pl'~VQ.q!qo. ~·do povo; ~ll(\ e que 
•. ~· ~J.lvene.na ~ gri~ª' do jornalismo inwiedoso é 
··: ~nçoiJt~ntavel ~ leva.n.~a o .bpéJ.ço dQs ~rj'u~~ 
':TP·~~ros 1g.qª'ros. . • . · . 
_; E. bJ!,s~aria., SL'. Pre13iQ.eQto, o desa.ppar.e
;- cimento, a morte de tão íhllaz · rÍlodo ·de 
~ C9IDPl'eQ.e~lder os P!l~~onie~os . ·poHtiç9s e 
fi~~a:es, d;e (}çnupreJwrrc:!er ·a func~o o o pa.
p.o~ dos govc:Jrªos, para. que, como por eg,. 

. c~.q\_q, qessa.ssclll mltitos dos males que nos 
· ~J.ttligem. , 

·· Uma simplet3 mqd[\.qça no modo 1\u)dU.lllen
. ta.hpente m·ron~o <le cop(}eber a vida ptllllica. 

· traria benefició,<J incalc.ula.veís. . · 
. . :U~na, das .C()l}Seq~~nci;~s. m~i.lefie<\~\' dO má\} 

... v.~ªo de COI\Siderar o · gove~·n..o cony1 o ete~·no 
~ ·· '·'1!-in~igp, que S/3 de_vc çlebeUq.r a torto cust() 
· é. e~sa de outorg~r, nos regimcns repro.s~n· 
·, t~t~YQS, .. á§ P.PPJ)~tçqes a v~rt+ nutgi,c~ 4o b'ª:rn, 
·. ··~ .gf:lr~ru.,.!!§ 4e · ~.o4q!!l os !LPP.~a.USQ13 <lo~ dispen-

. s~qor~~ {lê po.:rml!H'!d.11ç!IJ, t~ps · man..ipu.!~dorº~ 
· de OYiJ.ÇQJ}§, 1!-P p~~§Q · q~e ~q ªc:l tt3!11 ~pôdos () 
. injurias para assacar JtqqQll!,~s qy~ 4et'f:>n

·.4~m, a. or.ç!,erg e o PQ4~r · g'C!o~'<Hl~i(lg!! ~e~sa 
~t!.e.m.; P.ª'Pa. at~ra11 sob1!e _ (J.qnelles que nãq 
se sentem dispostos a engrossar o muuor? 

dos ama.ldiÇoadores . e torna.t' p()siç~o ~~(l;ê-
os prophét~s de ruió.as. . 

P<l-ra. os · prégqe~rqs de d~sgraça.s torf.as · as 
corôas, t.oda.s as flores, todas as glorias; para· 
qs que n,ão .poder<1,m ai!lda. C(l.pacitag-se quo: 
o espil'ito d,e 11eg~ão seja só por si um pri• 
vilegio de estar se!Ílpre com a verdade,. c 
os que não reza TU · por igual rozario estarem· 
fa.talinente condemnados a.o erro, para esses 
toda a gam·ma dos epithetos malsoantes ..• 

Entretanto, St·~ President9, aliquanclo fas 
est ínsanú·e, de quando em, vez é couve~ 
n~ente arPostar os incommodos da impopula-
l'tdade!... · · · · · 

Temos chegado tt e3te v e t•gonhoso ex- -
tt•emo !... · .. · 

VARIOS Sas. DEPUTADOS ~Muito bom! 
_A pOÚMIO ~ . . . -

O S.R. SYr,viO Rol\:li!:Ro -:-E é o caso, St•. 
Presidente, dos que teem defendido ne$t.a · 
Casa. o cecdito pedido pelo Governp para que . 
O Br(\.zil se fctça repi'esentat' no Congresso 
Pan·Amerjcano, que se vae·, est.e a.nno, re
Qnir no Mexico_ ; corro en tambem os riscos 
da geral anima.d versão, por me vir co.lloc!!-1' 
no terreno dos q!le . desagradaln, só porque · 
det'e~dem um(), inecl.icl.~t pat~·iotic(!. o alta
me_rtte politica. · · ... 

' . ... , , 

O Srt. GEJU\IANO HASSLO.CHER - E' facto ; 
é· exacto. . · 

O Sa. Snvro H.oMÊRo- X(tuelles que im
pugnam a p11esepça, a reprosenta.ção do Br.~- .~ 
~il. no Oong1•esso Pan-Arnericimo, mostram 
descJQhecel' ou não ligar- a tlevida impor
ta.ncia ao con:)iqei·avel papel, rlccisiva 'in• . 
tluencia. da Amerimt ntt ovoJuçãó da civili- ' 
sação, da cultüra, dtt industl'ia. c dtt 'politictJ. 
moderna; voltam inconscientemente 1i epoca. 
do regimen coloQ.ial em.o novo continento; 
di:to b1'a90 fo1•tc ti.S prcte11ções do exclusivismo 
ouropou; phantasiam iLLusoPiamonte um 
invencível desaecordo ent1·e a.s .:tcndoncias 
la~in<\os c {!.S gorrna.nic~s no Novo :Mundo ; 
Iu.nça.m, finalmente, 11üw do pr•ol;onsos ar
gumentos do diraito constitnciona.l, que são 
verrladeh·as ~ insustcn ti~ v eis sophystica.rüt::;. 
~ão este., os cinco pontos (lU O tel'ei de ra.

pida.mento espla.na.r, tanto . mais rttpida
U,l.ente quanto dc::;ejo ser o m~is claro possi- • 
vol, c, v i:'> to o <tdea.ntado d<t lwr"a, .• ,Jliio 
pl'ot.cndo t~l.mS<tl' da b~nevola, tLtt.onçito lltt 
Çai!Htr'a! 

0 Sn.. FAUS'l;O CARDOSO- Nós O OUVÍI'O~ 
mos com muito prazer, · 

.O Sg .. ~YLVI9 Jto~r,~rw-Qui1.J~lnor fl!l'H~Jy.,, 
Sy. l?!'~SI4~pte, tt e.sco~p. ~li~l9~9J?h~pa g:qe 
s,~ pfO Í~SSê, . o._ pattt4() po n~~C9 .Çfl!~ §ê . 4,~
te.gda, a, re}.Igt.é!-0, qW3 S(} ~!~ih é. l_lllP9~~YEil 
contestar, ott' por em duvúla stque'r, a lll· 
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fluencia extraordinaria, a modiftcaçã.:o l'a.,: 
dical pol' que passaram todas as relações da. 
vida do Occidente depois da descoberta e da 
colonização da America. - · 

Foi só então, foi só depois de tão .conside
l'avel facto que a civilizaçã(), a qual,sahindo 
de regiões isoladas á margem de certos gra·n
des rios, sob a influencia de gregos e romanos, 
era apenas mediten·anea, se ter.nara de 
facto occeanica, e consequenteiuente...,....plq~e
tada. Foi só por isso, que ao mundo ew·opeu, 
na phra.se .do philosopho, S"Qccedeu,...,-o m~m-

-do americo-europeu; . 
Facil é de comprehender ~ . influencia de. 

ci&iVâ que-para a geog1~aphia, as sciencié,I.S 
naturaes, a navegação, - ·<~s industrias, o 
commercio, a politica das naçõe~ occiden~ 
taes trariam o descobrimento, a posse,· a 
colonização de um continente inteiro, onde 
para logo se lançarn.m . as' bases de novas 
mtQÕ,!3:), as matrizes de novos povos l~iváes 
das mªes patl'ias. · 

Para ·aquila:~u.l-o é bastante não ~squeoQt' 
··que sôo facto da ü~portação na Europa. do 
· ouro das minas do Novo~Mundo mutlou, nós 
seculos XVI e XVII, de fond en comble, todo 

· o velho edificio economico da cançada Eu
ropa! 

B não fi só isto ; a America 6 factor 'de 
lH'ilneira ordem na evolução das fól'mas po
J iticns modernas, tendo fornecido ao mundo 
contompo1•aneo o modelo, o paradigma, por 
t6da a p<trte imitado, do l!Ogimen repu
blicano. · 

Não faltando, por dcsnecoss;u-ío., na:) pri
mitivas oi·ga.nizaçõos 1•cpublicanas aristocra
ticas lla antiguidade, pf>rque, além de se não 
llodortlm applicar ás societlu.tles novas, per
tenciam em 1•igor ·~ archeologiu. politica; 
lombrarulo sómon-to as férmas republicanas 
tl:t lngla.te1•ra e dos Paizoi:!-Baixos, é licito 
tlizor quo nos 11ns (lo seculo XVUI, quando 
1'\o tl(m o immonso surto da. democral".ia. a.me
J•icam~. ollas mosnms ,já el'itlll apenas uma. 
~implos rocord:\çfLo histori(}a ; nã.o pode1•iam 
mais inflnir .. Não assim a gt•ande obra de 
Washington, Jotler~on, Hanutton, Fra:nh::lin 
n ,Jay • .Essa. est~wa om todo viço da moci
llado, o loi só ontão quo o lwmcm moderno 
comprohcndeu a possibilida<lo dit oxisl;encia 
de um g1~an<le paiz e do um grande povo 
.sob a fórnHL republtcana .. 

De::~ta arte, os pt•oprios historiad~t·cs oa
ropous reconhecem e proclamam <L mfluen· 
cia da democt·acia americana sobro os seus 
correligionarios da Európa e todos ai:Iirmam; 
sem llisc~epancia, que a i'u.mo~a pecllwaç1ío 
dos · lJi'l"eitos . elo llomem da revolução J'rnn· 
cezajá se achaV<L no p,:eambulo d.a Consti~ 
tuição dos Estados Unido.~. · 

·neante de taes factos, _já. não é Imtra nin· 
guem difftcil. explicar por· que é que o cha-

mad~ ,·egime~ presidencial tem sid~ a fórnía 
predilecta . das oiJgan!?:ações republic.anas 
modernas; ·· · ·· · · 

E não· ~ sú, St•. Prasiuente ; a America, · 
com o seu advento na hh;tol'ia, exerce outro 
papel fundamental, por assim dizel\ theorico 
e doutrinaria, ·· · - - · . . 

E' escusado . querer escon~~r; o~ factos se 
impõem; a humanida.çl~ ·. tem sempre, no 
curso da lüstoria, procurado realizai!' a l_lf!i- , 
dade de sua vida ; ·u.ma. unidade supel;'ior 
a toJos os particularisiiJ,os pertu.I!bador~~ 

A antiguidade sonhoq, é a lição dos g1';tn-. 
des mestres, e~sa unidaqe ·feita pe~a mo" · 
narchia. . 

Foi a obra do:~ romanos ; mas essa obra 
viu-s~ despãratada pelas éonquistas dos bal'· 
baros, p~la açção da idaqe 'in,édia, qu~, ~m 
vez da Europa una., sob o ilr!·Prio ~ o dlf.el~ . 
romano, pi•oduziu vinte nàções diversas · 
de indoles e teildel!cias; uma H<~spa.!Jha, um;~ 
Italia, uma França, uma Inglãiierra, uma 
Russia, uma Austria, urna. Pi.n~~ma,_rcr.\, u.ma . 
Suecia, uma Hollanda, uma Allemanha, ulu 
Poi!tugal. '.. .. · -· · 

Mas o espiritQ un-itario, não l3e danqo por 
vencido, I'nudou de- róta e de intuiç~o .o 
planejou a unidade pela religião. . . 
. Foi a obva da idade-média e do catholi

liclsmó ; m~s a Reforma pPQtestant~ do 
seculo XVI veiu ainda· uma. v~z perturbar o 
seculat• anhelo, a geral asp1racao~ . . .·· 

Os tempos mo~le't~11os co!'hpre~en4eill entã~ 
que a. unidade so S<,l pqder~L'opt!;)r·pela_~chm~ 
cia e pela ind. ustria ~ W a respostit do espi~ · 
rito pratico e generulisanto à·ó negativis-mo 
da -. H.eforma. · Iniciam-se, . ao mes·m~ tempo. 
qu.e esta, as ~randes descobertas e as ·wal!~ : 
des na yegaçoes. 

Galileu, Copernico, Kopler, Bacon, -De~· 
cartes àjudani a acção dos Calombos, Q.o.s 
Ga.mas, dos Magalhães, · dos QalJraes t ê dt~. 
scioncia e da industr-ia que ha de brotàr a. 
unidade moderna. l~ alli a <~cç~o .dá. 4-me. 
rica é capital, como ·o campo etu que veio 
se (tesdobrar a civilizaç:ão occidental, CJU<? 
braceja lw,je pela Ocoa.nia c comoç~ apo11a::; a 
f'ecundar a. Al'rica. . . .- . 

(Os S;·s. Ji'a-usto Canloso c; Ge~·mano f!.'a~~~~~ . . 
cite'' dléo apartes apoiando o Ol"aúo,· .-) · : . 

Nestas condiçr)es, comprehende~se, Sr. 
Pl'esidente, qttê re~usar o 13razil o s.e~ . 
concurs~ ao . Çono,•esso. ,Pan~i\rnerican,o., é 
desoonhocol' a importancia;, o V<~lor . t!e 
todo. o continente· na P<>!i~i9~ ~nodgrg<~ ;. · 
é dm~:w de collaporat~ na formttçao des~ · 
espírito . geral <tmm•icttno~ qtji:_l · ê ' ú~u~ ' <!.it.:~ 
formas mais elevada~ e u.tei-5 da recent~ . 
evolução h~mári(l., e cujos !Ú<~is ~~t9~ · ~!!~·to11- · 
tee:r,n · appar~ci4o justài'Qºnt~, e~~çt!!-rq~gt.~., . 
nesses ebilgresso~, que t~e!ll pqr ftm ai~~~ ti~' 
e formulai• aquella. ·parte aind~ flüctuante 
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do direito infJeentLciona.l, essa parte que os dominar-nos, como o teni feito ha 400. 
velhos prejuizos monarchicos e aristoe1·ati- annos. 
cos dos europeus são menos pt;oprios para · E seremos os llrimeil•os a · a.judal-os oni . 
elucidar e definir, cabemlo tão brilhante ta- seus ambiciosos calculos! 
refa ao genio despreoccupmlo e li-vre das E' mister não possuir o mais elemcntin· 
Repubijcas Americanas. senso poUtíco, p:>.ra · prestar tão submissa-_ 

E já algumas das mais nobres dessas con- mente ouvidos ás conhecidas cantigas das 
,quisto.s entrarám para o corpo do direito das sereias do velho mundo. (Apat·tes, applausos 
gentes pela acção desses congre.~sos. . e contestações.) .. 

E' uma infantilidade desconhecer o seu Quanto mais desunidas üs nações ameri-
valor e confundil-os com as confc!rencias in- canas, mais fracas; quanto m;_~i; fr;_~cas, ma.is 
ternacionaes convocadas P!tra elaborar, .dis- expostas aos arre~anhos e machinações d<.t 
cutir e firmar tratados. · . insaciavel cobiça. dos que<~bertamcnte, cyni-

A não . co-participação do Bt•azil impJrta . camente se apregoam os chefes, os guias; 
na. teima de prolongar a política de isola.- os senhores da hum~Lnida.dc, os depúSiGa:rios 
mento, que foi l}.m do~ máos vezos do im- do poder de dividir a terra entr(l si, os a.rro
perio, que se não fez representar no Con- gantes politicões de além-mar, que aimhL 
gresso de Panamá de 1826, no de Lima do hoje teem •~ a.udacia. do espalhar á l'acJ dos 

·1847, no de Santhiago de 1856, no segundo homen.;; ;i. degradante theori<L de povos supe
. de Lima de 1864, sahindo apenas, ta1•dc e a riores e infe,·iore~ç, mesmo em rcf"erencht <L 

más !!oras, de seu pesado somno de suspeição illustros·e dignas nações tla Asia o dtL, pro;. 
no· de Washington de 1888. • • , pria America. ! ; .. 

vozEs-Apoiado. 'E o cynismo chega. até ao pontu de pt•o-
clania.rem bom alto que lhes asdistc o direito 

O SIL SYLvro RoMÉRo-A não co-partici- de se npoderarem das terras que os p1·etensos 
pação do Brazil é um recúo de tres seculos; pooos in{erio1·es não --toem sabido u.tili;:;m·! .. ; 
é cahh· de chapa na mes<tuinha impott~ucia. Si não é isto voltar aos tempos em quo até 
dos·tempos coloniaes om que o fert•eo clospo- os p:tpas se julg<wu.m com o direito do divi
tismo dos tres poyo:; colonizadores-Ingla- uir o mundo entre os · rei!; de Hespa.~1lw. o .· 
terra, HespCI.nha e Portugal-cultivavn I}Oll1 Portug;d, pcmlemo~ nós então o . vcrdadeii'O 
maximo cuidado o afastamento l'Ccipr•oúo sentido 1hLS palavras, nós ver(.! re1·um voca-
das rm;pectivas posses .. :;ões. bula amisi-níus ... (.4pplauso.o; e contestações.) 

g por isso crescoram segt·egadas o :;om so E' inutil dis-;imnla.1·, S1·. Prc:.id.ente ; <t 
conhecet'eill as nações americanas ! enorme serie tle preconceitos que ainda nos . 

E é a um tal estado do perpetua. doscon- athsta. do pleno convivio, das estreitas c 
tlanç~a., de per.epno o inaltora.vul desamot· constantes relações com os· varios povo.) elo 
quo nos pretendem condemnar 1 continente, é ainda, mais ;wultt~da no que 

Devemos ainda o srmpt•e considCJ'<H' a diz respeito ás nossas relações com a gt•amlc 
America como um coninw~to do pobres e dos- Republica dos Estados Unidos. · · 
unidas coloniu.s, sem mu ~uas t\Spirações, sem Duas ordens lle fa.ctorc:o; contt•ibuiram par<L 
um gi'ltndc, um largo, um a.levan tado esse nefasto rosul tà.do: (lo um la.do o ta.cauho 
idóal ·t- ospil'ito monarchico que impl)t'on om noSStt 

Nã.o 'sorú. isto pm•t.lurur no volho proúon· educação e teve sempt•o iL httbilidado do i~o
ceito do ser a Europa. a porpotua mentora. culil.l'-nos no animo tOLht n. ·casta fio abusom: 
da. humanidado, to1•ma immutavol llosso contra a. m;u·avilhosll. H.opublica, só por sm· 
h·ansoceantsmo, quo tanto amosqu:nha os umt\ repuhlica; do outro ltt!IO a theoria. tlo 0:{· 
povos quo sa.c1•ificam a. osse ídolo?- - portacão, tbeoria quo os eur•opeus toem pal'a 

Nós mesmos, os americanos, somos victi- nosso uso é de outros povos fc.tceis de illwlir; 
mas do nossa leviandade, quando inm>f.lscien- quero ino referir, Sr. Presidente, :1 csl:!<.L 
-'tmnento nos prestamos a espalhar, exaggc- supposta perpetua .antinomia o it•t•econcilia
rando-os, os.crt•os o malsina.ções que a nosso vcl rivalidade entre latinos e ge1"rnanicos no 
respeito inventa it velha. invctor·ada e im- Novo-Mundo . · · 
penitente ganancia dtt Europa.. Primejramonto, não se percehc facilmente · 

·· · · Temos a 'infa.ntilidado de des;tct•cditar-nos o motivo pelo qual um simples fermento de 
a · nós mesmos, prestando O!IViclos a.o.; plw.n- dill'erenciação e progr·esso vcnlm a. su consti· 
ta.sticos perigos que <t lila.ucia européa, as- tu.il· e1il urn irremedia.vel perigo. 
S()alha, como armados contra nós clentr-o •.ia Depois, ainda monos se concebo que odua-
pro:Q_ria America. lismo <le latinos e germrtnicos seja um pe- -

. E' 11ma armadilha do ca.pitalismo out·opeu, rigo sempre para tLquelles e não pam estes, 
é um espantalho do commerciaUsmo eu- sem se dar por provada a p1·iori a. impossi· 
ropeu, é uma enganosa cantilena da, poli ti- bilidauc de, dofesu. da pa.t•te dos primeiros, ou 

. cagem enropéa, pa.r:1 no:i desunil• e melhor a sua irremecliavol inferio_ridade, cousas que 
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os mais exaggerados germanistas não se .atre
veram ainda a dar' como .um axioma. 

Nem se comprehende, finalmente, Sr. Pre
sidcntc, ·que tão phantasiado perigo só venh::t 
a ·se ·rcvelar na Amel'ica e nunca jámais n::t 
Europa. · 

· Ha dous mil · annos, pois desde os tr3mpos 
do Mario se encontraram os dous povos, as 
duas raças, travaram ellasrelaçõe,; na paz 
c na gueri.•a e até hoje nem o · genio latino 
deixou do colher a flor miracuksa e radiante 
desous alevantados idéaes; riem o genio gcr
manico deixou de levar por deante os gran
des emprehendimentos de sua audacia estu-
ponrla. - . 

E longo de ter sido isto um mal para a 
civilização, lJcm ao contrario tem sido situa
ção pi'enhe de incalculaveis vantagens para 
o avançar destemido de todos nas dcves:~s e 
cu miadas do progre:~so. 

E por'que não [Orá assim na America ~ 
Porq uo é quo portuguezcs, italianos, fran

cozvs e hespanhóes nem supplantam nem são 
snpplantados na · Elll'opa por inglezes, al
lem'f\.cs; 1Ltmengos c hollandczes, no estreito 
ambilio em que se agitam, e só nas vastidões 
da Amcrica é quo os filhos de inglozes e das 
nobPo.,; raça; ibericas é que se não hão ele 
nunca entender ?- ·-

A insinuação é muito llcsla.valltL c grosseira 
para se não ver logo o impulso que a fol'mula 
e aconselha. 

Pm·quo ni'io foi possivol o imporia mlivm'
::;:al no Velho Mumlo, nem com Aloxmltlro, 
nem com Cos<Lr, nem com Carlos M<Lg-no, 
nem com Cm•los V, nem com Bumtp:L!'to, o 
só ü.o Novo Mundo oshr;L rcsorvu.tla <t llept•i· 
monto phantasmagorb. Llo uma Ropuulil~a 
Univet·:ml,. quo em i.ant.o impot·taria u111a 
ropubliea do totlo o cnntinonto ·t 

VAHIOS SRS. DEPU'rADO:-i-Apoiaclo;,tnllii.O 
bom! 

O Srt. :;;yr.vio H.o:.li~Ro-Nfi.o clovotnos snp· 
]lÔL' r1uo os amcl'icanos seJam l,ii.o insousal;(lS 
f}un sonllom com til.o oxl.t·:Lvag:wt;u mogalo
mania politic ,~. 

O osp:tntttlho pelos cut•op;,us posto con
stantomonto doanto 1lo nrs~os olhos, do 
pol'igo do conquista do qualqu1,r pol'~~fto do 
nosstLS tet·ras pelos not•to·amoricanos, é velho 
sostro nmtrciro da rhotorica intorna·cional uo 
antigo Mundo. 

Nn. mitiha humilde opinião nós, lJem como 
totla u. Amel'imt lat ina, · tivemos c tomos 
scmp•·e muito mais a temer !las dosu.rra
zoarl:Ls prctcnçõcs om•opéas. Es lia (J a vm·tlatlo 
filiO bro ta inilludivol tle i;odas as paginas da 
h :~ toria. · . 

O proprio clmmado roconto impe1·iatismo 
no1•to-amcricn.no nilo passa do li~:ào api'cn
<lidn em mtí hora, por aqtwllos republicanos 
<.lt~ vollm o ossificaüa arrogt~ncit~ curo11éa. 

CtliUU.L'll. v. 1 v 
-------~-.......... -~·---·-··--·-·-

Tenho fé que a acção do tempo e os onsino3 
dos factos retirarão os amel'icanos dessemáo 
caminho. 

Resta-me, Sr. Presidente, tomar em con• 
sideração o arg-umento de · inconstituciono.li
dade em que se diz ter laborado o acto do 
Governo, quando se comprometteu a fazer 
representar nosso paiz no Congresso que se 
vac reu ir no Mexi co. A summula da argu
mentação dos _adversarios é a seguinte: «o 
Governo attentou contra a divisão el-os po..:. 
deres, e esqueceu-se de que só poderia tornar 
qualqu~r compromisso em relação ao futuro 
Congresso ad referendum do poder legisla
tivo. » 

Será mister insistir neste ponto, Sr. Ptie~ 
sidente, tão brilhantemente já refutado por 
illu;;tres orador:~s , que me precederam no' 
estudo do assumpto? 

Esqueceu <tos impugnadores do credito que 
ao ln.do, ou melhor, acima da separaçiio dos· 
poderes, deve estar a sua harrnonia. Esque
ceu-lhes que esta nasce dO conceito mesmo. 
de soberania, que é indivisível, e nessa es
pher<:L é que todos os poderes agem em 
commum, fol'ma.ndo a concepção moderna 
do Estado. 
_ Esqueceu-lhes que se não deve. confundir 
um Congresso · destinado a discutt.' theses 
geru.es de direito intel'nacional, cuja, acção é 
met•amen l;o doutrinaria, com uma confe
rencia, ou um congt·osso adrede reunido JKtra 
fii'JUH.l' cnt.ro dna:i ou ma.is na.cõos um tra
tado, ajuste ou convençil'o. 

Esqueceu-lho.:! quo o que rogo a materia, 
pi'ocipuamonto discutida neste caso, é o § 14 
do art. 4H da Cunst.ituiç~ão, que consagra a 
unitlauo Lia sobol'[tnia o a. harmonia d.os po
do!'cs, q uand.u 1hí ao Pode L· ~xocuti v o t~ J'un
Cl.:ão do wanter as ?'claçtics com os E.~tados 
cst1·trngei1·os, l'unc(;lí.o muito mais geral e 
hem tliV!H'i:ltL <l<~ quo vem consignada no§ 16 , 
do mo:-~mo artig11, quo só exige o 1·e(c?·cnclum, 
quando o Poclor I•:xocutivo houver enlabolado 
negodaçties e celebrado ajustes, convenções 
ou t?·ataclos, figma jurídica to·t.almente di
VOI'Sa .. ' 

Os SRS. GEIUIIANO lÜSSLOCIIEH., FAUSTO 
CARDOSO g GAS'l'7\.o DA CUNHA- Muito bom, 
muito bem. E~tn. é a verdadeira doutrina. 

O Stt. Snvro H.oMÊRo-Já agora, St•. Pre
sidon to, to.ndo a meu modo defendido o passo 
dado pblo Governo e o credito por ello po- · 
dido, permittirá V. Ex e permittir(L a C;~
mara quo ou não deixe a tl'ibuna sem clizer 
o que pen~o sobl'c tt sitnn.çU.o do pair., quo se . 
assoallm gravo, grtwissimn.. ·. 

Nós os vçlho.>, St', Presirlonte, jú. do vemos 
e.~trLL' um p•mcu scopticos doa.nte deste ete1·no 
Cl]JOnlm• pa1 (J. 0 C!U!JS?nO, dCtt!1tO dttS fauceS 
eternamente osca,ncarada::; desse monstro c1ue 

43 
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nos vem t1·ag:1r, e é tão pouco <~Pl'e::lsado em 
cumprir' suas ameaças ... 

VozEs-Muito bem. 

um trecho de velho e illustrc escriptor, du· 
plnmente cla.ssico, porque o é como mestre. 
da lingua e como mestre em-nossa psycho~ 
logia poprlla.r. · · ~ 

O Sn.. Sn.vro Rol\nmo-- ... tão pouco dili- Quero · me referir a F1•ci Vicente do Sal-
gente em ab;.'Ü' a guela c cngulir n presa. vadol', cuja historia do Brazíl, na qual sê 

Por isso, S1·. President :~ , permaneço firme a-;ha a signHicativa pagina (iuc peço per
no meu antigo ponto de vista que já tive mi:ssã.o para ler, conta já duzentos c setenta. 
occasião de aqui expor, quando o anno pn.s- e quatro annos, pois foi escripta em 16.27. 
sc:tclo fallei a pr •pusito ele um pt·emio, em A despeito de tão respeHavet idarlo, pa
boa hora, concedido ao -grande brazileiro rcce que foi o alludido trecho escripto em 
b().rão do Rio Brn.nco. DO:SSOS dias, taes o tão frescos são ·os re..:. 

Os males que nos affiigem nem são tantos; ' moques que a tudo .e a todos dirige. . 
nem tão intensos, como é moda repetir; E' só mudar o tom do estylo é parece que 
nem teem as causas, que de ordinario se estamos a ler algum artigo de fundo de 
lhes assignatani; nem serão cmaveis pela qualquel' dos maisexaggerados jorno.es oppo
grita infrene dos declamadores insen::latos. sicionistas dos nossos dias. E' a mesma incre-

Males existem, nem eu vim aqui para p().ção á incuria dos governos, ao desleixo das 
negal-os: seria como andar nas ruas e não autoridades, á preguiça e inaifferença dos 
v<w as cai\as. Seja esta a minha primeil'a naturaes, ao atràio das indus.trias, á. deca
proposição; porém, ouso a,ccrescentar, que dencia, das povoações, á adulação aos estran
muitosdo que ahi andam ima.ginados não geiros, á prepotencia, destes, á falta de pa· 
passam: de méras phanta::;ias morbidas da. triotismo geral, 'â Jadroageú1 dos funccio- -
musa. da dilfama.ção, ou rebentos conhecidos narios; ; . 
do ina.lteravel pessimismo nacional. E' E todas essas mazelas cahiam sobre nós 
cousa velha; mas ha época.s om que ella só pelo simples facto de se haver tr.ocado 
recrudesce. E' principalmente, em clia~ da á terra o nome de Santa Crus no de Brazil, 

· Republic<t, nos annos climatericos em que pouco mais ou menos como agora. ·todas as 
se h<t do · escolhet' o novo -chefo do Poder nossa.s desgraças são ot•iúndas do simples 
Executivo, o homem que deve presidir os facto do havermos trocado a Mo.na1·chia em 
de::;tiuos da Na<;ão. Então t'Jdas as pa.ixões Republica. · 
se desencadeam, todas as p1•etenções veem a Tanto é corto que a.inda e sempre ob(}de
lume e un1a onda de lodo envolve todos os cemos funda.mentalmente á mesma. intuição. 
homens e macula todos os caractere:::. Ouvide: «O dia que o capitão-mór Pedro 

Raccionarios o ra.dicaes põem-se em ac~ão, Alvn.1·os Cabral levantou a Cruz, .e por esta 
c a nmlctlicencia assume proporc,:ões tão as· causa poz nome á. terra,que havin.descobarto, 
sombrosa.s que o l'Ovo fica. hypnotizado pelos tlc Sant(\ Çrnz e por este nome foi conhecida 
propheí;as de ruinas e o Gt)vcrno sontc-so muitos n.nnos: po1•ém como o Demonio com 
acuu.do no meio de um côro de pragas o o ::;igna.l da. Cl'UZ, perdeu todo o domínio, 
ma.ldiç~ões. quo tinha so1Jrc os homens, 1·eceiando tambem 

Foi assim em dias de Deodoro, em di:~s tlo p1wclcl' o m.el'ito gue tinha com. os desta terra, 
Flol'in.no Peixoto, em dias do Pru.doni;o do trabalhou qr1e so esquecesse o primeiro 
i\Ior.:w . .;, cujo as3as:::inato l'oi combinatlo; o nome, o lho ftcal:lSC o de Brazil, por causa. 
scl'it~ um milagl'O quo a~sim núu 1'o$SO em tio um pti.o ct.ssim chamado, de côl' abra.zada, 
tlias tlo Cnmpos Sa!Les, eu,io animo se pt·o· o vo1•molha. com quo tingem pannos, quo o 
etll'í~ iní;ibiai', lcl'indo·o no quo do mais cttt•o du.quello divino páo, quo den tinta e vh·tude 
tom •~ · rostt~poil.aLiJidado do hornen1 : <t ho- a todos os sa.crametltos da Igreja, e sobre 
11c~tidadc do Sim cunducl;<t. quo clla. foi ediftcn.da, c ficou tão firme e 

Do~gr·:~r.~a.do pa.i:r., onde a. mentira na bocca. bem f'undada, como sabemos, e porvontm•a; 
de possessos o oncrgumcnos toma visos de pol' isto, ainda. que ao nonie de Brazil ajun
Yol'Clado o illudo os espil'itos inca:utos ! tcram o de Estado, e chamavaníEstado do 

l\las não é do ho,jo que a u.lma brazilcira Bl'azil, ficou eUe ttío pouco estavel., que com 
gosta. de mirar do lado do. pessimismo o da não haver hoje cem armos, qttando isto escrevo 
nw.tedicotlcia ; ha quatro seculos todos a uma que se começou a l'ovom·,.fd se hao despovoado 
03 bons e os mãos aprendcr<:~m o vcso do alguns lagares, e sendo a ter1·a tao grande e 
deprimentemente, faltar do tudo que é Uio fel'lil, como ao de!mte ve1·emos, nem por 
nosso. isso ·vc:.e em. augmento, antes em diminuição. 

Aos exemplos (1UO em onl;ro logar tleixoi Dl.-;to dão alguns a culpa. dos reys do Por-
eompenlli:ulos d.c t;ü.o dogr:uln.nto monomn.· tugal, ou,+,ros uos })ovoadore~:~; dos reys pelo 
niu,. cpwL·o n.n-or<.t juntat• um eloqucntls:-;irno, poHco caso que hao feito dc;o;te tã:o grande Es
t ,:mla•lo a .?ma, 'a.trrw. honcstn., n·ansviad<t ta.d.o, qne nem o titulo quh:eram dollo, pois 
JW:;sa.s agt•ums, eomo todos nos ta, ter1•u., ~· intituland?·so senlwl'Ofi do Guiné, por umo, 
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caravolinha. que lá, vao c yom, como disso o simismo hrazileiro m bocca do bom Ú'eL Vi
Rey do Cong(), d,o Brazil não se quizeram cento do Salvador. 
, iiltitular; nem depois da morte de El-lloy Na sua ingenuidade olle tinh<t ou pttrecia 
. D. João III, que e mandou povo~r, é_ ter perdido toda a esperança do que a~ cou-

soubo estimal-o,houve ouko que de~le cw·asse sas vios.~em a melhorar nest<t porção da 
sinao para colher suas rendas e di1·eitos ; e Americu,; e n~sto, como uriJ,a. espccie do ante~ 
deste mesmo modo se Juro os povoadores, os cipação ·dos tremendos ~onccitos a nosso re
q uaes, por ma i:;; arraigados q ne na terra. speito de· J1ossos a,üia v eis visinhos do Prata, o 
estejam, c mais ricos que sej_am, tudo 1n·e- illust:t;'o ü:·e~rc ha.J~i~n? não se csq~eceu de 
tendem levar a Portugal, e st as fazendas e. consolidar seus vatiCllllOS o suas. ob.Jurgato
bcp$ que possuem sob~ram fal~ar tambem rias com o depoimento do mn bispo do Tu-
lhes houveram de ensmar a dizer como os cuman. . . -
papagaios, aos quaes a :primeira cousa que Mas nada: dis.to :p.rivou o paiz de proseguir 
ensinavam é-pagaga_io 1·eal pera Po?·tttgaZ ; em sua jornada., de av:ançar e :progredir-; ~ 
:porque tudo que1~em para lá, e _isto não teer~ despeito dos esconjuro,s, máo grado os emba,
só os que de lá vwram, ma_s amdo, os que ca raços que lhe surgira,n;1 em caminh?, ~omea,
nasceram; que uns e outros usam d_a terra, damente no escuro seculo d,e fret V1cente, 
não como senhores, mas co.mo usufru,ctua- · 0 terrível seculo XVII, aquelle em que maio
rios, só par-a des[1·utar,em a deixarem des- res riscos já tivemos de correr. 
truida. A lição da historiá é uma fonte de anima~ 

De onde nasce tambem que nenh~m liomem ção e coragem ; períodos muito· mais som
nesta terra é repub_Ucano, nem zela ou tratf! brios já temo.) atravessado e sempre nos sa
do bem comrnum, sinão cada wn do bem partt7 liimos bem das difficuldades ; o que se faz 
cular. Não notei eu isto tanto, quanto o Vl mistér é que o povo não deixe offuscar e os
notar a um Bispo (le T-u,cuman de ordem de -curecer 0 seu críterio, o seu inapagavel bom 
S. Domingos, que :por algumas destas te~'ras senso,' dando estrondoso desmentido aos 
passou para _a Côrte, e~'a grande Cannon_Ista, grasnadores de maldições. 
ho:~,'?-e~ de b?m ~?-te~d1mento e pruuencv1,. e Ha quarenta annos se me aponta o Bra_zil 

· asstm Ia mUlto nco ', n?tcwa ~s coptas e V,J;a ás bordas do despenhadeiro, · a resvalar no 
· que mandavé!' comx:rar um, frangao, quaty~ abysm() que 0 deve tragar. . 
ovos e um pmxe par_ a comer, e nada lhe tra Permitti que vol-o mostre em rap1da syn
ziam: porque na~ se achava na P!·~ça, ~e~n thesc. Em 1862, uma q_uestiU,ncula COll!O 
no açougue, e, SI _mandava :pedn _as dltas Per(t por causa de uns navios de guerra 
causas e outras wmt'ts a ?asa.s p~rtiCulares, dessa' nação que desceram o Amazom\s, foi o 
lh'~s mandavam; entao ~:i:l?O o B1spo verda- primeiro signal partt_ se embocarem as tubas 
de1ramento que nesta tena a"!da;n as co~sas do apavoramento e do terror. · 
trocada§, porq·ue toc(,a_ pUa., nao e republtc~, Logo após, quasi pelo mesmo tempo, ·a 
sendo-o ca~a casa,. c ass1I)l e,. qt~e, estando .as famosa questão ing~ez~, ~losada em t?dos os 
casas dos r1cos, at_nda que se; a a. custa .allu~~a. tons pelo jornalismo mchgena, parema quo 
pois muitos· devem qtt.anto te em,. providas de era 0 inicio- (lo· desmoronamento de um · 
todo o necessario, porque toem esct•av;o_s, mundo 
pescadol'cs, c.açado:es, quo. lhes tr:n.z~Il?- a · Para' cumulo de desgraça, a guerra com o 
came o o pcnxe, p1pas de vmho ~-dê aze1.te, Estado Ül'iental estalava dahi a pouco, sob o 
que compram- po1·. jtt~to, nas vtlt~!f mu~ta~ vaticinio de truculentas Ca~sandras. 
vezes si n'io achtt t~to ~e venda. Pots o quo e A agitação interna, produZida polo espha
fontes, pontes, carmnhos, e out1·as cottuts 1Jtt· celamento do partido conservador, após 
blicas d um.a piedade; po1·qu.e, atendo-se uns uartoze annos do poder, dando origem ··(t 
aos outro.s, nenhum as fa:;: am.da q~w bel!.a1~ aocantt1da Li[Ja o logq d~pois ao .chamado 
agua SUJ<t, 9 se molhem ~o p~ss~r <lo,s I~os, partido Pro[J1·essifta, s,abm a tal mca.ndes
ou se or.valhom pelo~ canunhos, 01tudo . tsto ooncia quo parocm quo estavamos nas vos
vem de n'io trata1·ern do gu? ha cd de .ficar, peras da o-nerra civil. E é 0xactamente por 
sinão do que hão de lovar pa1~a o Reyno. esse tenip0o que rebenta a mai~ formidavel 

Estas são . as ra.zõos por que alguns. co1~1 crise bancaria de quo ha memOJ'l~ nos fastos 
muita dizem que nao· pmnanece o Bn1,zzt nacionaes, com a celebre fu.llcnCia do ~an
nen~ 1.?ae em c1·escirnento ; o a estas se pódo queil'O Souto. . . . , . . 
juntar a c1ue a traz toc,unos de lhe havçrcm o pha.ntasma da mtsoi'Ia, no ~l1zer dos. ep. 
chamado Estado do Brazil, tirando-lhe o de tendidos de então, que outros nao m:am smao 
Santtt CrUz, com. que poclera ser_Estado, e tet· os pessimistas do sempre, apparecw. o apa:-
estabitidarlé e {l1·me.za.>) vorava de todos os lados. . . t ,· t . 

'1' es 8;-0 · St' p1•esiucntc as duras pa- Ai:lii.m se pa.ssa1·am, no meiO do us e, va· 
lo. v~~~, '~ostas pelo, ,j;t entõ:Ó dociditlo, pes- ticinios, os u.nnos do 1863, 64 e 65, 
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Ma.s não era ainda. tudo ; ainda. em 1865 
rebenta. v a, assu3 ;ando todo o p<tiz, cuja or
ganüação militar se dizitt imperfeitis:3ima, 
a tremenda guori·a do Pttragua3r. 

Nunca; em tempo a.lgum, a maledicencia 
nrt.cional assumiu proporções tão colossaes. 

Tudo ostava Ü'l'emediavelmonic perdido. 
O Imperio, dizia-se, tinha commettido a 

inaqualificavel feaqueza de entregar o com
mando dos exercitas alliados a um general 
esteangeiro; dahi males som conta; a guerra 

. era propositalmente prolongada pa.1·a s<tciar 
a ganancia dos fornecedores ; os chefes das 
tropas invasoras conf<tbulavam com Lopez 
e jogavam com elle todas as noites ; h:tvia 
ü•aiç.õcs l)Ol' ·toda a parte ; até os cartnchos, 
em vez de polvora, encerravam areia! ... 
· Uma calamidade, um horror; o Brazil es

tava irromediavelmente condemnn.do ! ... 
Vivesse eu ta,nto.; n.nnos, quantas vezes 

ouvi ou_li isto nos jornaes... . 
Toda.vht, os facto.3 vieram fazer justiça a 

tantas parvoiçadas e a tantas calumnias. 
Mal acabava a guerra, surgia a questão 

entre todas incandescente da libertação do 
ventre escravo. Si jâmais houve época de 

.inenarravel agitação nas gesta::; políticas do 
qQalquer povo, para ser intensa, teria de 
ser como essa entre nós. 

Não creio que seja mistér derramar agora 
. neste ·recinto algumas gottas do cali:; de 

amarglll'a que teve de tragar até ás fezes o 
benemerito IUo Branco e todo o mini.~terio 
por elle presidido. · 

O paiz lembra-se de sobro. desses dias mc
moravois, em que a alma brazíleira de,u de 
si o que neUa tinha de melhor c de peior ... 

Seguiu-se a cham>1da l]ttestao ~·eligiosa. 
Si a primeira, a do Paraguay, affect<Lvn. o 

patriotismo; a segunda,. a dos escravo.:;, affe
ctava as bolsas; a terceint, a dos bispos, a1Te
ctava as consciencias o nada existe tão irri-
.tavel. . 

A. nação commoven-so n.té ás fibras mais 
intimas. ·-

Esoonjuros e mald,içõcs ·troavam por toda 
a parto. 

Quem não viveu nc;:;sa é}Joca, nã.o faz ni
.. tidtt idéa tle até onde pódc chegar a paixão 
· hrazileira quando se da:~encadeia. 
.·· E ao me.,mo tempc1"'que tacs factos, uns 
: .do ordem internacional, outros de índole so
,. éial, espalhavam suas terríveis consequen-

cias, as mutações politicas succediam-se com 
pasmosa rapidez. 

Ligueiros c progressistas, após um quin-
. quennio de poder, ca.hiam vclipendi<L<los e 
lançavam aos quatro ventos o manifesto de 
reforma ou 1·evoluçao, ainda em pleno domí
nio da guerra. paraguaya.. 

Os conscrva.dot'es, l)OI' outro lado, de queda 
em queda, não tanto pelas grandes luttts da 

guerra, da liberta,ção d:J ventre escravo, da 
que.stão religiosa, da reformajudiciaria, vão 
ao chão, fel'idos pelas atrozes calumnias das 
c-ambfaes do Banco de Santos e das popelines, 
duas paginas das m11is negras de que rezam 
os annaes de qualquer povo. 

E assim se pas:>aram o.'.l annos de 1865 a· 
1868, de 1868 a 1878, sempre, sempre em um 
crescendo lastimoso e cruel o pessimo vêso 
que temos de mal dizer de tudo ..• 

O que foram a.s discussões da reforma elei- · 
toral para o sys ~ema de um só -grão , da 
emancipação dos es~ravos, dn. indemnização 
aos scnhol'es, dos empt'estimos Belis;.~.rio, 
João .Alfredo e Ouro Preto, da Cl'eação do 
Banco Nacional, do Constructor, ·dos auxi
lio~ á lavoura, da s diversas . questões mili
taees,d.a molestia do imperador, factos todos 
estes que encheram a decada quo vn.e de 
IR79 a 1880, de que foram tão sangrentas 
diSClJSSÕes, ua,s quaes, como U<LS dus Luyo.;;, o 
pudor nacional era aviltado até os ultimes 
recessos, todos vós esta.reis lembrados. 

Em dias da Republica a impudencia dos 
at aques excede toda qualificação em lingua
gem humana. O que se escreve assombl'a, o 
que se ouve cresta e mata t 1das as energias. 

A nação inteira transformou-se om ·um 
regatei1·ado sem fim, onue o chingamento 
pifio c canalha impera desassombradamente. 

Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes, 
Calllpos S[tllcs, todos que teem tido um mo
mento de influencia, de prestigio, de poder, 
Ruy Bal'bosa, Manoel Victorino, Car:.tilhos, 
Custodio, Saldanha, Glycerio, Murtinho, 
Bernardino de Campos, Luiz Vi;:-~nna, todos, 
n. uma, de quu.esqner credos, de quaesqucr 
partidos, todos toem sido batidos das salsu
gens, direi melhor, da baba viscosa do im
menso Moloch dn,s reput<tçõc.;;. 

Qmtndo perderemos tã.Q máo séstro ? 
Nação que se maldiz, que se 1nacCtla, 6 

como individuo qnc se desrespeita. 
Façamos sim a cr1tica do nossos erros, sin

ccramt\ntc, pa,tr·ioticamcnto, sompro com in
tuito; do moi homr. Si j<t houve a arte pela 
arte, temos nós aqui o pl'ivilcgio da descom
postum pela descompostura. 

E' um bem triste privilegio, que, si não 
impede em ab:'ioluto o p!'ogrcsso, dcsnortêa o 
cspil'itg geral, amesquinha o merito, abate 
os animas, entibio. as nobres aspirações, véla 
a ju>Jtiça, amollenta os caractet•es, a:pa.ga 
os cnthu1ín.smos, confund0 os bons com os 
mãos, escurece o idéaJ, enlameia todas as 
faces, a}Jerta o horisontc de tod,;s os talentos, 
afunda o paiz inteiro em um todaça.l sem 
termo e sem t>allida. ... 

Mal!, para quo ser assim injusto? Para que 
s6 ver o nml em torno d.e nós, em torno de 
tudo~ · 
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Não; em dias da Republica, como em dias 1 nada existe mais capaz de tudo justificar-do 
do Imperlo, fizeram-se gl'andes consas neste que bar1·iga vas1:a ... (Riso.) . · 
paiz: a musa da política não deve ser céga Este, sim, este é o grande mal do Brazil d~ 
para. o bem e só ter olhos para ver o mal, e hQje, e pJr isso disse em principio que desco
oxalá, que só visse o mal positivo e real, nhecel-o seria como andar nas ruas e não ver 

. enão inventasse tambcm o m<Ll imaginariJ ás casas. 
e convencional!... _E o que mais admira é que se falle nelle 

Pelo que toca á Republica, quem deixará por toda a parte,em todos os tons e em toda~ 
do proclamar grandes feitos: -a solução do as linguagens, e só aqui, só no Congresso: Na
litígio das Missões, incandescente questão cional, no seio dos representantes do povo . é 
que o Imperio não soübe solVer~ E o do que não se fi~lle nelle ; é como si não exis-
Amapá, talvez ainda mais ~lifficil e prenhe tisse e estivessemos no melhor dos mundo~ 
de perigos~ E o da Trindade~ E as grandes possíveis. ' 
reformas, como a separação da Igreja do Quer me pm·ecer, Sr. Presidente, que já : 
Estado e t~tntas outras que se lhe prendem ~ Governo e Congresso deveriam ter encarado · 

Jl.: essa volta ao regimen dos . saldos nos de frente esta questão no seu triplice aspa
orçamentos, cous11,. de que não tinhamos cto: augmento da .producção em geral, meios 
m~is nem _leve fémbrança ; porque tinha garaptidores de nosso principal_genero de 
desappa.remdo clentre nós desde algumas expOL·tação-o café, sábia repressao aos ma
duzias de ~nn~s . a traz, ~ ponto de se~ em nejos inconfessa.v.eis dos Mina touros dos novos 
nossas cog1taçoes financmras uma especte de tempos-o cambiO. . , 
mit•agem impalpav:el ~ Par<'. mim a multidão de males de que fa.- · · 

A opera.ção do .funding loan, nn.s condições buln. o. pe:'lsimismo nacional se 1;eduz á crise ·· 
em que se fez e re:dizou, é um dos feitos economica o esta, para ser debelada, tem-se 
financeiros mais notaveis de toda a histol'Í<"" que attender ao triplo conjuncto do medidas 
moderna. i.l.pontado. 

0 SR.. GASTÃO DA CUNHA- Apoiado. 0 
Brazil .foi até hoje o unico paiz do mundo 
que cumpriu um contracto dessa natut'eza. 

0 SR. SYLVIO Ro!IIJ~Ro-E' ~ isto 'mesmo. 
Nos livras dos especialistas esse memoravel 
contracto ha de figurar como um singular 
exemplo de tino, perspicacia, · e força de 

.an1mo. Só um homem; como Joaquim Mur-
tinho, um verdadeiro tenax p1·opositi, pode
ria levai-o a bom termo, em meio da grita 
infernal quo o ,as:'laltou de todos os lados. 

Nós estavamos, senhor:cs, a braços com 
dous tremendos embaraços : o financeiro e o 
economico. Er·a urgente caminhar. Tudo de 
repente estava escur·o, e era preciso agir com 
urgencia. Enfrent<~r ambos os problemas? 
Era impossível. Descurar do arnbo~ ~ Era 
crimisoso. Tratar .só do economico? 

Seria, talvez, mais .habil, mas não seria 
dijlno; nosSa.. honra estava empenhada. . 

Tratar immedia ta mente do caso financeiro~ 
Sim ; era a solução mais correcta no mo
mento. E é por isto quo o Sr. Ministro da 
Fazenda é credo1• de nossos applausos. 

E aqui, Sr. Presidente, toco o ponto final 
do que tinha de dizer. De mintms pt·o
prias palavras se conclue que um dos dons 
grandes problemas do Brazil hodiol'no 1í o 
problema economico, que está sem solw;ão ; 
este é o grande m<~l. o tert•ivel m1Ll do quo 
estamos todos a soll'rer c tudus a g1•ititt', jus
tamente nas mesmissimas condiç!õos d • Jli'U· 
verbio: casa de pouco pt.ío; todos a gl"ilrw t.t 

ninguem com razi(o; ou diria melhor o final: 
-todos a grita1· e todos com razaó ;. por•JUO 

Mas ~ par e acima das medidas legislati
vas e governamentaes, cumpre ensinar ao 
povo a sã . doutrin~ de não dever elle tudo 
esperar do poder -o sol e a chuva., a abun~ 
danei~ e o bem estai' ; de si mesmo, de . sua 
propria enel'cria,de seu espírito de iniciativa, 
de seu val01';' associativo, do seu engenho 
pratico, de sua coragem, é qt~e elle _tem de 
tirar o melhor do que necessita. Nao d~ve 
o povo pedit• tudo aos governos, restando
lhe apenas o consolo de r~n,u· mal delles 
quando não o servem, oxactamente pelo mes
mo pt•ocesso das velhas beatas que tudo ro
g •,m t"l, S~nto Antonio, salvo o. direito de 
amarral-o,dar-lhe surras e mett.êl-o no poço, 
qu~ndo o })obre santo, as mais das vezes, não 
as pô i e servir ! •.. 

Não ; devemos onsinat• as sãs theorias á 
n~ção, cuja energia de caracter devemos 
procuear erguer. 

Entro outl'as verdades, devemos mostrar
lhe que as causas do mal, da crise economica 
que nos affligo, não são de hoje, não são um 
ell'ei to da simples mudançt"" da fórma do go
verno cfe mon~rchia para republica, pela 
mesma fórma que os males do BL·azil dos se
culos X VI e X VII não furam provindos, como 
suppunha o ingenuo Vicente do Salvador, de 
se lmver trocado o nome de Santa Cruz pelo 
do Brazil ! ..... 

São, ao contt•ario, uma dadiva de toda a 
JJOSSit historia, de toda a nossa evolução po
Jii.iM o souial. 

PU.J'i~ quu u. naoiío i;odn. o ,comprehenda, 
!Jtl:iLIL IJIHI so lhn l'twordo hu.vm• sido toda a 
HUIJ. l'ut'LUillt JlllhJhm O lll.H'ticulal' Ol'ÍUIHla do 
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duplo privilegio iniquo da escl'avidão e dos 
latifundios territoriaes nas mãos de ve!'d~
deiros senhores feudaes. Isto havia de aca
bar e bem cedo, porque m'a cousa_in.compa-

já o velho Horacio, dizia : Quid leges sine 
11W1'Íb1tS ? . . . _ . . 

. tivel com a justiça gei'<Ü e com a d!31icadcza. 
dos sentimentos modernos. Tinha de acabar 
e veio findar exactamente em nossos dias;_ e 
nós, que tinha.mos sa.hido, ha.via. pouco, de 
uma ruinosissima guerea estrangeiea, que 
nos tinha devorado para cima do cem mil 

-homens o para mais-de setecentos mil -contos 
·de reis, quebrámos de_ repente em nossU.s 
proprias iuãos os instrumento.s; do _trà.lmlho, 
àntes de havermos conseguido outros. Dahi 

· a principal causa da Cl'isc,qno vem crescEm· 
do nos ·ultimas d:ozc annos. 

O fazendeiro de senhor feudal viu-se re
i>er:tinamente transformado em industrial, 
em chefe_ de usirta.,. em fabricante, sujeito, 
como todo o industrial moderno, ás vicissi
tudes dos salarios, do capital, do credito c 

. de todos os fattorcs êconomicos · de que 
outr'ora elle não tinha a miriima noticia. 
Foi uma transformação, uma revolução ra-

_dical, e querer que se ella não reflectisse 
em toda a vida da nação ! 
. A esse profdhdissirno àbàlo interno-:-junte
~e .<\ iilOdifi.caçã.o profunda. por que vae pas
sando toda à. vida econoniicà rrioderhà, com 
a expànsãoe a concuri·encia espantosa das 
indu_strias, das producções;. dos capitaes da 
411einanha, !fa Inglaterra, dos Estados UJii
~os, da F1'ançri., da Italia, não só do que 
teem em suas prbprias pátrias, como dO que 
"fazem brotar de suas colonias ·e conquistas, 
e .ter-se~ha um_pallia.o esboço da proflindezá. 
o extensão da crise. 

Para ~olvei-a _é poü~a tociâ a sal)edbrià, 
·~xperiencia e boa yontil.de dos cótrlpetehtes; 

. ~11m desses problemas que .se não deixam 
su:trocar só com esconjuí·os e _declàmações. 

Desse numoro são, ccrtat).lente, :1lgmnas 
das panacéas de recente dah. Uns suggeri
ram que tudo muda.I•ia, como POl' en<:}anto, 

· si viessomos a accendm• a tocha da ·lno
mwchia ... 

Mas essa está a at•der na .. Héspanha, por 
exemplo, e nem por isso vejo que as cóui:la.s 
alli melhorem. . . . .. _ · 
•. Outros áccor•daram \JUO tudo por·eneanto 
mudaria com o accender, não o. cyrio monar 
chico, sim a lampada .. dn.- reH·gião. Vejó, 
porém; set' a religião uma hella cousa, quo 
tem sua missão bom outt•a e bam diversa. 
da política e das questões oconomicas. 

Alguns secundaram que tüclo mudaria 
Im~ra.vilhosamento, si reforma~scmos nossos 
costumes. 

E' uma boa l'OC.eita, sem duvid;1. 
. Noto apenas que nilo é cousa ctuo se de

crete e já ó um tanto antiquada, porquanto 

Va,rios appellam pal'a, um~ ~ba lei <Hei
tora! como capil.z de tl'ai1sformr11' i~to hó 
eden do seculo XX ... 

Comq si {:tlei Stu;aiva,_ · por cxeihplô,~pb
desse ter oscàpado ao talento Chicatiistico de 
nossos emerítos trampolineiros politicos ! 

Sonhador houve. qtie Çhegbu a. pi•opor, 
como solução a nossos inàl~s, ~azêreohabitar 
o p1·esidencialis11ío . coní o pcd·lamentarism(}, á 
espera da producçã? deu;m ~1~.briqismo()~àl~ 
quer... E' pena somente que os hybr1dos · 
SGjam.ir~·everenteniehtOinfecüntlos. A Repti
blica seria então tiiuá. revcrénâ.issin1a âliina: 
ria, (Ügn~t de lâstiriia ! .. . . (Risos.) 
• Nada disto_ teni vii.lor; sãô · pu.nacéas de 

dentistas politicões .. A Cl"!.ise e~onomica que 
PJS_ assoborba está a pedir 1Ii.ctHcação prâ;. 
tic;t c urgente. __ . 

Tenhamos fé ; nia':l qiie se appressem ·os 
sabedores. . 

Como quer que seja, Sr .. P1·~sidehte, àinda 
nesta hora, que ~odos dizem tão ·escura., 
eu, a qú~m. como litterato~ é moda, repe
tida por todos os parvos, chamar de 
pessim,ista, como político, não. quero ter 
esse appellido e ouso dirigir á _ininha. patria 
palàvras de ànimaÇão, de- esperança e de 
conforto. · . .. _ 

O Brazil, senhorés, já __ tem_ atravessado em 
sua historia, em seu camii1har . para os altQs 
de~ti!los, .ll ue lhe . reserva. o . futuro, tempqs 
muito mais .criticos, passos, muito . niaif.l 
terrivois do qile esse erri qüe hoje se en-
contra. _ . . . , , · _ --.. . . .. 

Para.não fallar de oul.ro3 . p~riodos . angus~ 
tiosos, basta que vos leJ;Ub,reis de quaes erri.ni 
as nossas coridiçõos, .riesse, para nós tão 
cu.racteristico, Beculo. XVII. ' . 

o paiz fàra irivadidó; sua c;tpital reduzida 
~- posta. a sa,cco; as _ dilata,das regiões de 
Pernambuco, Parahyba, _ Rio úraride do 
Norte, Ceará., Alàgoas o Sergipe, qúàsi 
todas conquistlidas, stibinettidas a jiigo 
estranho. · 

Tudo era par·~ desanima~,, o os g_r,arid.Qs, os 
poderoso.s, os governos desanimara,ll1 . .· , 
. A metropole queriaceder; o grande padre · 
Vieir!l; até élle ! ... tiilha chegado, no famoso 
Papel For;.te, a aconselhar á corôa qtie codessê 
á Hvllanda as terr•as conquistadas u. troco da 
paz e de pêquenas :V;tl)tagens. . . . . 

Mil i tos desxnimaram.; mas -alguem não 
desanimou e osso algueJll foi o povo... . .. 
. Este não desanimou e revoltou-se, o fo' 
rehaver por si as sun.':l terra.s, os aous lares 
serihoroados pelo estrangeiro. . . 

Feriu batu.lha~ e venceu nas 1'abocas, vori· 
cou nos Gup1·m·apes. . .. . .. . · 

Em si mestp.o achou recm•sos para u. desfor
l'a. Do,,de a.hi começou-se a formar essa ôon-
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scieJ?ciá bi•azileira,essa confiança nü"s mesmos : Ministerio da Justiça e Negocios Interl.ores 0 
des!mos e ,nas mesmas idén.s, que nos salvou' credito de 1000:~00$, supplementar ao n. 14 
entao _e n.os tem . salvo outras vezes e nos do art. 2, da lCI n. 646, do 20 <.le clezmii.hro 
salvará .~mda agora. . . . . . de 1900:; . · · 
• Confia.n.ç~ em si mesmo; ·ouvid~s ?Cr~·<~dos 2a discussão do pl'ójcctq n. 81, de 1901, ·' 
as mald1çoes ; conJ,lança, nas mstttmçoes, restabelecendo . para todOs . os efl'eitôs o 
qu~ s~o uma. culminação de sua propriâ his· decreto legisla.tivo n. 657; do25 de dezen:i.bro 
tor1!!.-da parte do povo, e, da parte dó podce de 1899; 
-ju~tiça, perseverança .. corage1? e tino 2" ~iscussãó do projecto n. ll6, de 190!, 
pratico para ver onde e.~ta o mal e o debelar, autol'lZando a [Lbeir,.por conta do Miúistcrio 
o estaremos salvc..s ! · . <la, .Justiçà e Negocias Intel'iores, o credito 

( Br~·vos, palm,as no~ 1·ecinto. O orado1· e de 53:580$940, para pagamento de diversas 
cumpnmen.tado por mmtos DepMtadt;>s.) obras e melhoràm@n r,os no edificio do Lyccu 

de Artes e Qfiicios, hoje proprio nacionti.l; 
O Sr. Esmeraldiiio:Sandeira 

declara que não espcrava _-quc . fussc proro
O'~da a · hora pal'á. discussão do p:ireccr, 
todavia . vem fü.zer algumas considt:n'àçõe's 
sobre o assumptc> em discussão. 

Combate largamente o projecto, suston
tn.ndo os ·arguinen tos qtie ei1li)eogou oli1 dis
cursos anteriores e que não foram com-
lJatidos. · • . · -

Responde C111 ·seguidà ao discurso do Sr. 
Sylvio Romero, quando diz que são meras 
f~ntasias, os . receios o os temores ctuc 
a representação . de Pernct.muuco sento c 
manifesta pela situação do pa.iz. 
. C,oncluedizendo qüe sü.be que a palavra. 

da. oppOsiçãó sorâ. . hoje tolhida · nesta. Cn.:;a., 
coii1batendo tim pi'o,jccto . do Governo por 
ilieio dás prorogações d<i. hóra; que amanhã, 
si · houver disco los que· irottom ü. tribuna 
p~ra se baterem contra . o 1nesmo projecto 
lmver(t o roctirso da i'ollia; então, desg-r<lça-' 
damente só ha a ~alvula para a expresst~o 
do -pônsamontb colH3c~ivo quand<> calca.do 
despoticarnonto, só hà a i•evolução. (ilfttito 
bem ; muito- bein. O ota'do;· d i)iuito cumJJri· 
mentado.) · 

l~ica a. discussão r~diada pela. hora. 

ô Si•. Presidente-Estando ·..tci~n.n. 
tada, a hoJ•a, designo pil.ra amanl}a, aso. 
guinte ordem do dia : · . 
. Continuação da discussão unicà (lo pro

jacto n:. 104 A, de 1'90 l, com o parecer so hre 
às emendas olferecidas na 31.1. discussão . ao 
Pl'bjecto n ,· 104, deste anno que autdl'ÍZa () 
Gove1•no a abril• ào Miuister•io das Relações 
Exteriores o ·creclito da qliàntia necessaria, 
nocossaria, até 150:000$, em ouro, pa1•.i oc
corl'Or ás dospoza.s com a. roprosontn.cão 

- ut•azileira na segunda conforoncia. intm·
nacional, quo so ronnil•tt no Moxico; 

2·• dlscus.-:;!o flo pro,iocto n. 105 A, do lüOI, 
do Sonallo, cpon.ntlo no District,o ll'odera.t nmls 
um omcio do ro$'iHtl't> do hyp:Jthcc.ls com a 
designação do Gorcoi1•o; . · · 

2o. discussTI.o elo pt•ojocto n. 121, <le 1901, 
autoi'izaiülo o -PbdOl' ·· Exocntivo a [tbrir . ao 

3"' discussão do projccto ri. 57; de l9Ql, . 
autorizantlo o Põtler Executivo a abl'ir ao 
Ministcrio dá Fn,zcnda o ·credito éxtraordi~ 
nario de 104:542$08.2, para occorrer ao paga
mento das gra.tificctções devidas aos empi·c
ga.dos de diversas <ilf<mdegas da Republica ; 
incumbidos do serviço de csbatistica c revi-
são de despachos em 1897 e 1808; · 

3a discu~são do projecto n. 58, de 1901, au~ · 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda, o crellito ex.traoi.•dii1a
rio de 8:000$, pàra paga.mento do aluguel da 
casa ondo funcciol1ou, de setembro a dezern
bt'o de 1889, a Delegacia Fiscal no Estado do 
Rio Grande do Sul e o supplementat" de 
.20:000$ (t vel'ha g:r._Ca.ixa de Amortização
da loi n. 746, de 29 de dezembro do 1900, 
art. 28-Assignatul'<'·S de notas; 

3a discus:;ão do pro,jecto n. 77, de 1900,1'~-- ·· 
lativo á omencla oiferecida na 211 dlscussão · 
do projecto :iJ.. 217, de 1900; autorizando o· 
Poder Executivo a abt•ir· áo Miriisterio dü •. 
Gúet•ra o crecli to especiàl ele 8:415$600 par.a 
pagamento dos vencimentos do tenente-co
ronel Innocei1cio Sarzedello Corrêa; i•evertido 
ao sei•viço do e . .lCercito .c do lente da Escola. 
Militar, por acto legislativo. 

3o. discussft.o do pro,iecto n. G7, do 1901, 
autorizando o Podot' Executivo a abrir ao 
Ministorio da GuerL'a o credito oxtL'aordi
nario de 4:806$630, pa.ra cumprir a sentoilÇa. . 
do Supremo Tribunal Fede1•n.l, quo niaridoii 
pn.gai• a.o 1il~jor Democr·i to Ferreira da Silva, . 
os vencimentos quo deixou do l'ecober c,omo : 
lento, om disponitiilid.ade, dá E::1cola Militt\r 
do ·Estado do Rio Grando do Sul; 

Discussã.o unica ddprojecto n~ 102; .de 1901, 
autoriza.ndo o Gover·no a conceder um anno · 
de licença, coin todô~ os vencimQ.ntos; ao 
Dr. Manoel José de Queiroz Fert•oira, prepa
t•adot• do plty.~ica da Escoht Polyteclú'lica, 
par<t tm.tar do sua SiLuctc ; 

Discns ,n.o nnicafiopat•r.cor n. 2'2-,tloiOOI, 
julg:tndo qun não tlovnm sm• ae t lcit:1~ as 
f~IUf)llUtL~~ Offt)l'OCÍda.s . n:.t ~" U[~CIISSITO do 1H'O
,iet.Jto n. 2~.2A. de 1000, quo a11tm·iz1t o Po<lm• 
Executivo a tt•ails(ót•mal' as 1'', 21~ o 31~ tnr
nms da Sub-Dir'Octoriii. <los Cot'J•oi.os om to., 2a. 



Camara dos Deputados -Impresso em 20105/201 5 16:43- Página 42 de 48 

..... 

e 3a secçÕes da Directoria Gera. I, passando os 1 a rliscussã.o do projecto n. p3 A, de 1901, 
chefes de turmas a chefes de ;:;ecçã.o, desde autorizando o Govel'no 11. abrir o credito de 
quer preencham U'l disposições 1~egulumeü- 16:060$ 11a,ra pagar ao bacharel Umbelino de 
tares, e dando outras providonciàs ; • Souza Marinho os seus ol'denados, como juiz 

Discussão unic'a do projecto n. 18 A, de uc direi'o em di~ponihilidade, decorridos de 
1901, relativo <í. emenda substitutiva, do Se- 22 de 11bdl de 1894 a 31 de dezemln•o de 
nado á proposição n. 18, do corrente 11nno, 1900 ; _ 
da Cmnara dos Deputados, que n,utoriz<L o In· dscussão do projecto n. 74 A, de 1901, 
Poder Executivo a abrir ao- 1v1inisterio da concedendo o prazo do mais um anno tlc ma,
Marinha o credito necessario pal'<L pagamento tricula. a,' s ex-alumnos do C\lrSo supel'ior da 
do 11l'emio que compete ao professor substi- Escola Iviilitn,I' do Bra.zU, desligâdos por mo-

,il!to da Escola Na.val,capitão-tenente Dr.Nar- tivo de reprovaç:ão em uma mesma materia, 
·c1so do P1•ado Carvalho, pela, obra-Li-ções de -durante dous ann:. -; consecutivos, com emen-
Balistica; da da Coinmü:são de Mal'inha e Guer1·a; 

Discussão unica do projecto n. 130, de . 1 a discm:são do pl'ojecto n. 11 A, de 1901, 
~901, relativo á emenda do Senado n,o pro- autot·izn.nrlo o Poder Executivo t\. abrir um 

· · Jecto n. 193, de -i899, que n.utoriz<J, o Poder credito da qul,tntia de 2:638~0-15 ao 1\'linistel'io 
Executivo a reintegrar no sot•viçO activo di.t da_ Faz~mda, pal'a pagametito · de forragens, 
armada, no posto etrectivo de ca.pitã.o do agua e objectos de expmliente fornecidJs pela 
fragata e classificação n·o quadro especial do Companhia das Aguas de l\-fac<'ió c outros, 
corpo docente, o capitão de fraga,tagra.dua.do por conta do l\Iinistm•io da Gu ·rra, durante 
Francisco Augusto de Paiva Bueno Br .ndã.o; os exercícios de 1894. 189G, 1897 c 1898; 

2a diSC.US3ãO do projecto n. 94·, de 190 l' a.u- 1 a discussão do Jll'Ojecto n. 62 A' de 190 l' 
torizando o Poder Executivo a contar u.o 2o alterando a elas.;~ P, n. 1, das ta1•ifas das 
escripturario do · Thesouro Federal Cyriaco Alth.ndegas; 
Antonio dos Santos, como tempo de sel'Viço, 3" discussão do pro,jecto n. 264, de_l900, 
o decorrido de lO de fevereiro de 1870 a 26 autorizando o Governo a prorogar Oêpra~o 
de fovereiro de 1883, de 15 de novembro de concedido á Sociedade Montepio Çieral de 
1884 a 4 de setembro de 1889 e de 22 de feve- Economia dos Scrvadores do Estado pa.m in
reiro de 1894 a, 31 de outubro de 18~)5; demnizar o-Thesouro Federal da qmwtia de 

2a discussão do projecto n. 120, de 1901, que lhe é devedora, até- que essi1 instituição . 
autorizando o Govm~no a abrir ao Ministerio regularize sua situação, poJendo Jl103mo re· 
da Guerra o credito · ext1•aordinario de leval-a do pagamento da imporCa.ncia. em 
2:401$800, para pagamento ao marechal José que ficou alcançada no anno de 1899; 

· de Almeida Barreto, e~ virtude de s~ntença 3a discussão do projecto n. 231 A, de 1900, 
do Supremo Tribunal Federal; . elevando a 16 o numero de engenheiros che- · 
~ 2a. discussão ã.o projecto n. 133, de 1901, fes do districto, na Directoria Geral dos To-

-autorizando o Poder Executivo a ab1•ir ao legrapho.s, no exercíCio de l90l ; 
Ministerio da Justiça o Negocios InteriOl'(·S, 3a discussão do projocto n. 1 O!, de 1901, 
o credito de 6:850$, supplemcnt,ar á verba. ga marcando os casos e a fórma da, revisão das 
do art. 2~> da lei n. 746, do 29 do dezembro condemnações; · · 
de 1900; _ Nova discu~são da emenda-- do Sr.. Her~dia 

2a discussão do projecto n. 43 A, do· H>Ol, elo Sá ao projccto n. 38 A, de 1901, que auto
autorizando o Poder Executivo a abrir ao l'iza. o Govm•no ~ confirmar, attendendo (tS 
Ministerio da Justi<;a e Negocias Interiores o neeessa.rias vagas, no primeiro posto de offi
credi~o extraordinario do 2:827$800, pura clal do exercito, os alferes graduados quo· 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de tiverem ohtido a.s appr0vações. plona.s, do 
Araujo, viuva do juiz do direito, em dispo- que trata o art. 95 do rc•gulamento de 18 de 
nibilidade,uacharelLindolpho Hisbello Corrêa abril de 1898; 
de Araujo; · .. 3a discu:>sã.o do projecto n. 127, de -1901, 

2a discussão do projecto n. 88, de 1900, de~ dispondo sobre a .. contttgom da, antiguida.de 
cla.ra~1do que ttü tenente-c'tn·onel graduado de })OS~o dos officiaes do oxorcito, a que se 
reformado do exercito Antonio Ga.ldino Tra- refm•em os a.rts. 1° e 2° da lei n. 350, de 9 
-vassos l~.lves competeri1 as quotas de ofri.cíal de dezombl'o de 1895 ; 
superior desde a data do decreto quo ore- Ra discn.;sã.o do projecto n. 217, do 1900, 
formou ; · . :mtol'izando o Podot• Exocntivo a ab1•h• ao 

2a. discussão do projecton. 85, de 1D01, au- Ministol'iodtt Mttl'Íl!ha o ci·odito c:~pocial do 
torizando o Poder Executivo a, I'olova.r á 11 :7ü0$, pn,r;t pagamo •to do soldo ao vico
-viu-va o hordoii'OS do finado mnjor Bonotlicto ,a,tmii·nnte A1•tllu1' Jacegua.y, l'ovm·tido ao 
Ribeir·o D11t1'tt a (livida pol' ello contrttllida qu<ldro effectivo da <trnutdit ; 
com o cofre d11 brigada, pollcial d<t Capital }a discusslí.o do projocto n. 72, de 1901, 
Federn.l, na importnncia de l: 197$324 ; declarando que gosarão da, franquia postal 
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a· cor1•espondencia e as «Revistas» dos Insti- gusto de Vasconcellos, Nilo Peçanha, Alves 
tutos Historicos e Geograpllicos do Brazil, de Beito, Silva Cn.steo, .Julio Santos, Mae~in.J 
do Para, Ceará, Bahia, S. Paulo, Pa1•anà e Teixeira, Theophilo Ottoni, João Luiz, Ilde-; 
S~nta Catharina e dos Institutos ATclwolo- fonso Alvim, Penir1o Filho, Bueno de Paiva; ) 
giCos ~e Al~gôas ePe~·nambuco; . Alfeedo Pinto, Mayrink, Carlo.3 Ottoni, Má- ~ :; 
· la ~Iscu;sao do projecto n. ~i04, de 1893, · noal Fulgencio, Lindolpho Caetano, Eduardo<, 

autorizando o Governo a .. applicar em fuvor Pimentel, Padua Rezende, GwJtavo Godoy, ' 
de D;_ Maria Adelaidc Antunes de Abreu e Fernando Prestes, Dino Bueno, Bueno de , 
Olftr<t, parentas con;anguine:.u (le Fr. Satur- And1·ada, Edmundo da Fonsec,t, Cajado. Tei-. 
mno de Sn.nta Clara AnGunes de Abr<3u, pro- xeira Br<tndão, Ovidio Abra.ntes, Lindolpho . 
-fessoi':aposentado do Uymnasio Nacional, já Serra, Manoel Alves, Xwier do Valle, Car;.. 
fallemdo, a di-;pasição do i:l.rt. 27, hypothese lo.~ Cavalcanti, Paula Ramos, Fra.nci~CQ To·> . 

. , 7a, do regulamento que baixou com o de- lentino, Soa.1·es <los Santos, Angelo Pinheir99.,; 
cre~o n. ~42 A,. de 31 de ou·Gubro da 1890 ; Victorino Monteiro, Vespasiano de Albu-· ( 

Dl&cnssao umca do projecto n. 147,' de querque e Campos Cartíier. . ., 
1901, concedendo ao. Dr. Amàro Rodl'io-ues ·· · 
de Albuquerque Figueiredo, 2° tenente ci~'ur- Abre-se a se,são · 
gião contractn.do da armadà, um L pen;ão de E' lida e postéL em discu.;;.>ão a ~cta. 
300$ mensaes, autorizando o Governo a abrir 
o · necessario credito ; 

Discus:São. unica do projccto n. 242, de 
1895, elevando a 100$. mensaes a pensão que 
percebe D. Cybele de-Mendonça Souza Mon
~eiro, vi uva. do tenente honorario do exer
cito Heleodoro A velino de· Souza Monteiro ; 

la discussão do projecto n .. 173, de 1897. 
autorizando o Governo. a revert.w para a 
classe a.ctiva da armada o I o tenente . Hora
cio Nelson de. Paula Barro.;;, caso, submet-
tido á nova inspecção de · saude, feita nesta 

"'',Capi~al, for considerado prompto para o 
SGl'VlÇO; 

Discussão unica das emendas do projecto 
· n. 151, de 1901, e 37.3, de 1900, que reorga

niza o·quadro do Corpo de Saude da Armada. 

Levanta-se a se:Ssão ás 8 horas. da noite. 

700. SESSÃO E:\I 21 DE AGOSTQ PE 1001 

P1·e.~idencia dos S1·s. Vaz de J.lfello (P1·esülent1J) 
, e Satyro Dias (2° Vice-Presidente) 

Ao meio-dia proco lo-se á chamada, n. que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualberto, . Gàbdel Salgado, ,José Eu·,e
bio, Cunha Martins, Nogueira Accioly, Fre
derico 'Bo~es,-Gonçalo SJul;o, Lima. Filho, 
Ermirio Coutinho, Celso de Souza, Bricio 
Filho, Joã.o Vieiea, Esmeraldino Bn.ndeira, 
Julio de Mello, Alfonso Costa, José Duarte, 
A1•ri.ujo Góes, H.aymundo do Mir·anda, .Jovi
niano do Carvalho, H.or.lt•iguos Dori1t, Fausto 
Cu.rdoso, Soallt•tt, Mu.nool Cacto.no, Vc:wgno 
do Allt•en, Sn.l;yt•o Dia:-~, Alvos Barbosa, Adal
berto Guimarfi.e:i, Rodrigues Lima, Hot•odia. 
de S<t, Celso dos Reis, Honrlque Lagdcn, Au-

. C11.mara. V, IV 

o Sr. Esmet·aÍdíno Bandei}'~ 
ra.- Sr. PresidenGe, eu não tenho respon·· 
sabilidade alguma pelo I'esumo de um dts~., 
cm·so p·tblicado hoje no Dia1:io do CongressiJ, ~' 
por isso que nem um:t só linha, nem um(),> 
só lct;ra (lesse mesmo resumo foi 'por mim '· 
escripta. 

Entl'ct·.tnto julgo-me na necessidade de 
l'ectifi.cat• alguns pontos dessa publicação,poe. 
con tral'ios inteiramente ao que hontem dis
se nesta Ca.mara. 

No a.lludido Diario do àong,·esso, vem .. o 
séguint3 periodo : 

Conclue di.:;endo quo sa.be que a. pala·. 
vra da opposiçã.o será. hoje tolhida 
nostrL Cascl, combatendo um pL'ojecto do 
Govemo, por meio d.o prorogaçõe.3 da 
da hora : que a.m·mltã, ~i houver discá.~ 
'los que voltem ti. tl'ibuntt pttrLt se ba.ter 
contl'a. o mesmo projecto, havorú. ore·· 
curso rln. rolha, e então desgt'U(:ada.
mon~o só lta nma valvul:t pn.ra. a c-.:·. 
lWcssão do pons Lmento colloctivo, quan
do c:tlcttllo dospo ticamente- só- lla c.L re-
voluç~ão. · 

Nào foi isso ó lLUC eu disse ilontcm. 
A opposição feita, poln ba.ncn.da. a. que. i!_o· 1 

nho a ilom'tl. do pel'toncol' é nma. oppos1çao 
que nã.o tran13põe os· limites da lei e ·os re
cursos consti tucionaes. 

Não fiz a a.polQgia da. revolução ; apenas 
extra.nhei o procedimento da maioria desta, 
C~.Lma.ra, que com tt apresentação do seu re- · 
qnerimonto, crcava. mais uma especie cle .. ro- ·. 
lha, llel-o cansaç_o com que pretendht 1U.zer 
calar a opposição,. pror•ogn.ndo até horas 
adeantttda.s da noui;e a discussão do projecto 
sohro o credito 11edido pelo Governo pll.l'a a 
represenúação no Congresso Pan-Americn.no. 
. Disso mais que bem sabia que, si esse ex
polUente não pwduzi::Jsc o crroito desejado, a 
illustre maioria não trepidaria. em requerer 

44 
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~:~.'' . 

':/ ·. O ·encc1'ramento da discussão, consagrG.n<Ío 
~-: .. -~-- âssilil _ o regimen da rolha. 
\ : ~ , , . _ Lembrei á Ctmuu·n. que em di ver.~os mo
Lf mentos lüstoricos de tlifi'~rentes nacionn.
g:~.-~-lidade:'l, quando, muitas vozc.~. se pretendia 
2j e tentava tolher-a lib:wda.cle da palitVl'a, Slll'
~~"; giam movimentos de reslstencla e reacç!),o, 

fortes, poderosos e invencíveis. f> ·· __ .·Outra. puhlicaçã.o que 8B impõe a nm i•e.:.. 
;·:_: paro da minha parte é a. t1110 hoje vem fdta. 
;,;_ •. · __ :_-_-~_::,_:_. _ · J10 importante c concoitua.do orgão de pu
- - blicidade, o- !o1·1tal elo B1·azil. 
r.· •- A!lude a.o seg-uinte trecho: .. << Afinal-
~f . dizia o Se. E~li1eraldino- a. opposição de 
•~· . Pernambuco restri.ngc-so a um movi

mi:mto ordeiro, pacifico c constitucional 
: ( _. ·de critica, e censtrea ;. ·não _6 ella, s~o ou-
' ·· · tros, é o ex-vice-Presidmite da Repu-
f12·-- ·- blica, o Sr. Manoel Victorino, é um Se-

nador que jtt foi o Presidente da Camara, 
o Sr. Arthnr Rios, que da tribuna do 

.c:.· · Senado e das columnas rlo O Paiz tra-

. . duzem as phra.ses do inglcz, q_ue em lnria 
, sessão de assembléa geral em Londr?S; 
(:i~! disse que-« .O actuul Governo b;·azi-
,: 2._ leiro ora o mais ·ucsmoralizado et11 toda 
f<'-. o ... a façeldaterrla». . t' d; 'd 
,!,;,. > ra,, pe o moc o por quo e:s iL re 1g1 a a 
~ -': ti~tima parte do período qu3 ácabo de ler, 
?,::, póde parecer que eu tenha attribnido . aos 
::::·_ illustres Srs. Manoel Victorirto c Artlmr 
~ .- Rios intuito~ de opposição meno.; constitu
i;· Clo:ral e menos patriotica .. 
::.· . Ao contrario, citando palaVl'as de artigos 

do eminente Sr. l\Ianoel Victorino e passa
gens de discursos do homado Sr•. Arthur 
Rios, chamei a attQ.nção da Citmara para a 
autoridade morat c irftcllectual de tão nota
veis brazileiro:-;. 

Era isso, Sr. Presicl'onto, o que-eu tinha a 
dizer. (Apoiados; mnito bem, ~mtito bem). 

Em seguida (Í tL pprovada a acttL da sossã.o 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. .... 

{;r o l!b•. Pa•csidente - Ant.os de dat• 
~< a paln.yra aos SP8. Deputados que se insct•e
/. · veram no expediente, cumpro-li1c communi
;\ ~ar (L Camara que se U.cba sobre a Mesa, para. 
,;,.:,jeceber emendas, durante o prazo de Cinco 
!Frsessões diurnas, a contar de hoje, o ·projecto 
t'::i_?- ri. · 150, de 1901 orçando a receita. geral da 
~:;,, :~ Repilblica~ parn. 1902. . 

O Sr. Arigelo N'et.o (2° Sec,·etm·io 
-.· .sm·vindo de 1°) peocede (~ loitm·a. do se
. guintc 

EXPEDIENTE 
.. Officios: 
: é .. Do Sr. l 0 Sccretario do Senado, de 20 do 
;,:· .óbrrente, enviándo a proposição des~a Ca.-
·:<: • • 

mara. que autoriza o Governo a aposentar 
o machinbta de Ia cla~se da E~trada do 
Ferro Central do Beazn · José ·Rodrigues de 
Oliveir·a Br<lga, á. qual o ·Senado não P.~de 
dar o S3U a.s . .:;cntimcnto .-Inteirada •. - ,._ . . 

Do MinistcPio da. Justiça e Negócio;,; Inte
riores, de .19 do coi·rontc, enviando a se
guinb 

l\IENSAGE11-I 

Srs. • Mcm lJros do Gong1'ess'o Nacional-::
Tonho a lloni•a de submeLter-vos a inclusa. 
exposição que me dir]giil o Ministro da Jus-. 
tiça c Negocias Interiores, relativa á nece3si
<lide de um· c1•edito supplementa.r tt vorb~ 
rt. 14 do orçamento do actualexercicio. 
· Càpital Federal, I7de agosto dê 1901._;_ 
JJ1. F'en·az de Campos SaUcs._.:..A' Commissão 
de Orç"miento. 

Do Ministerio da Fazenda; de 19 do cor
_rente, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Sr.:; . Membros do Congres~o Nàcionttl
Tendo sido a Fazenda Nacional; por sen
tença do · J uiÍG Seccional do Estado de Pe~
nn.mbnco, a que se refere o n.ccórdão do ~ut 
premo Trilmnal Fede1~a.l, de 19 de ma~o - · 
de 1897, condenmada a _paga.r ao Dr; VI
conte Fcrrel' de Barros Wanderley e Araujo, 
a quantia de 1:410$160, como indemnização, 
inclusive ,juros e custas, do valor de uma 
apolice da di vida publica, que compr~ara, 
parn. seus fi1hos mcnore l Manoel, Amelia e 
Maria Ventura,"' e cuja tran.:~ferencia foi 
l'Ca.lizada na. nelcga.cin. Fiscal na.quelle I•:s
tado, á vista de doeumontos que posterior
monto foram reconhecio.os fa.lsos, peço-vos a 
concessão de um creditá do igmtl importan
citt afim de so to1•nar effcctiva <t mesma in· 
domnizaçião. 

C1t}lital Federal, 18 de agosto do 1901, 
13° da. RcpubUcc1.-M·. Fm·1·az de Ga11~pos 
SaUes.-A' Commissão de Orçamento. 
. Do mc;mo Minis~el'io; de iguéi.l uata, en
viando a sog1linte 

l\ÜlNSAGEl\1 

Si·s. Membros do Congres.;;o Na.cional -:
Não tendo sido votados n'aS leis de ol'çamento 
dos exercícios de 1898, 1899, 1900 e 1901, os 
creditos precisos pai'tt o pagamento dos~eil· 
ci.meJ?tos do fiscal do Govct:no ·l'unto á._ Com· 
p:.tnlna. Saneamento _do RIO (e Janetro; .e 
tendo e.;ta recolhido para tal fim, nãoqbstante 
o disposto na. clausula II,do de(lreto n. 2.575, 
do 6 de agosto de 1897~ a quaritia de 16:75b'$; 
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por conta da qualteem sido pagos ao refe
rido fi,;cal os vencimentos correspondentes 
ao período decorrido de 15 . de. dezembro de 
189~ até 31 dej\-lll~o. do cot~i·ente anno 1 • . • na. 
razao de 500$ mensaes, p3ço-vos a concessão 
do credi.to de 18:250$, sendo 10:750$ jJat\'1 
indemnizar a . r11encionada. . companhit~ . e 
l : 500$ para . ocq(n;rer á. despéza · .r ela ti'va ao 
trimestre de outubro a dezembro proximo 
futuro. · 
· Capibl Federal, 13 de n.gosto de 1901, 13<> 

da Republica.-M; Fe1·raz d'c Campos Saltes. 
-A' Commíssão de Orçamento. 

Dó mesmo .11i~is terio, de igualtlttti1, sati~
fazendo á i'eqtiisição desttt Camara, no offi
cio n. 116, de 20 de julho ultimo:-A quam 
f ,_;z !11 reQuisiÇão. { A' Cominis >ão de Orça
mento.) 

Requerimento de Augusto. ~íttcncourt de 
Carvalho de Menezes c outro, pedin(lo con
cessão por lO annos para expol'em a venda na 
Capital Fedêral e no.a E::;tados ela Repu
hlica cartões postn.es iltustradoJ, mediante 
as condições que estabelecem.~ A' Com
missão de Fazenda. 

Representação da Associação Tyjlográphica 
Fluminonse1 pêdirtdo a approvttÇão do pro· 
jeéto n. 179; de 1900, . destaCrLmtirn..-:-Ititei
rttd t •. 

Fica solJre a mesa até ulterior delibera
ção o seguinte 

PROJECTO 

. . 

thti.r, Thomaz Accioly, Virgilio Bl'igido, João 
Lopes, Sergio Saboyn., Eloy do Souza, Tava,res 
de Lyra, Camillo de Hollanda, Teixeira de . 
Sá., . Pereira de Lyra, . Malaquias . Gonçalves, 
Moreira. Alves, Cornelio da Fonseca, Pedro 
Pernmilbuco, Ep<i~inondas Gracind.o, Sylvio 
Ronlel'O, . Castro Rehello, Neiv<1, . Augu~to 
França, Milton, Tosta, Eugenio Tourinho, 
Paula Guimarães, ToHmtino dos Santos, . Pa
rànhos Móhtenegro, Galdino Loreto, Piriheü•o 
Jnnim·, José Monja.rdim, José Marcellinõ, 
~rineu Machado, Nelson . de Va.sconcellps, 
Osca.1• Godoy, Ba1•ros Frai1co . . Iuniór, Deocle
ciàno de Sotii<t, Pereira. Lima, Oliveira Fi
g·ueiredo, Jóaquim Breves, Francisco Veiga, -
Esperidiã.o, Carneiro de Rezeiide, Allalberto 
Ferraz, L.:tndulpho de Magalhãe13, Nog·lJeh•,t · -· 
Junior, Olegal'io Maciel, Rodolpho Paixão, -
Moi·eira da Silva, Adolpho Gordo, Rodolpho 
Miranda, Luiz Pisa':, Azeve-do Ma1 qties, 
Antonio Cintra, Hormeneg.ildo de Mo1•aes~ . 
Benedicto de Souza., Alencar Guimarães, La:.. 
menha Lins, Ba.i bosa Lima; MarçQ.l Escobll.r, 
Germano Has.;;lochei•, Francisco Alencastrb, 
Rivâdavia Corrêit e Alft'etlo Va.l'e]a. 

Deixa.11?- de colllparecer com .causa pàrtici
pada os Srs .. JÇisé .Soiteux, Pedro Chel'mont, 
Rodrigues l"erilan,des, Gued.ellla .Mourão, 
F1•aneisco Sá, Augusto Severo, Pereira Reis, . 
Sbà.~es Noiva, Trindade, Silva Mariz, Gomes 
de . Mattos, Estacio Coimbra, Elpidio . Fig-qei
redo, Francisco SÇ>dré, Felix Gttspar, Au· 
gusto de Freitas, Marcqlino Mour<~, Diohys~O 
Cerqueira, Sampaio Fei·raz, Sá FreiPe, H.aut· 
Barroso, Martinho Campos, Pereira dos Sàn-

-.O Coiüri•csso Nacional decrct_ a: tos, Rangel Pestana, E.,tevão Lobo, Vir-iato 
~ Mascarenhas, Leonel Filho, Necesió Tavares, 

Art. 1. o Ficam eq_uipttl'acias ao xarquc, Antonio zacharias, Arthur Torres, Miranda 
para o ~ffeitó dns inipcstos tle consumo, as ·Azevedo, Domíngucs de Castrb, Valois do 
carlics salg<~das de porco c peixe. · Castro, Paulid .1 Cal'los, Alfredo EUis, Fran-

At•t. 2." ltevogam-se as Uispo.>içõos em cisco Moura, Pinto da Rocha e Cttssiano do 
contrario. Nascimento. . · 

,Sala das séssõcB, 21 di3 n.gostó. õ:'0 1901.- E sem cauaa os St•s. Albuquerque Serejo, 
Violorino Monteiro; - Soares dos Sàntos.- Arroxellas Galvão, Eduardo Ramos, Anto··· 
Al{}·edo VCu·eUa.--Xavier do Vàlle • ......; Vespá- nino Fialho, Lourenço Baptista, CuiJtodio _ 
sicúio de Al'Ququerque.- An.'r;elo J?inheiro:- Coelho, Aureliano dos Santos, Jo.3é Bonifacio, 
Francisco Alencastro.~ Rivádavia Con·êa.- Monteiro de . Barros, Monteiro da Silveira., 
Ger1nano Iiasslocher. ·- Jlfarçal Escobar. - Fr•ancisco Salles, Lamouuier Godofrcdo, Hert· 
Campos Cútie?·.-:-Piogo Fórt~ma.- F1·àncisoo ·rique Sa.lles; Lamal'tine, Oliveira Braga, · 
Moura.- Martins Teixei1·a.- Oliveira Figuei~ Costa Junior, Jm~quim Alvaro, Cincinato 
redo.-Deocleeiano de Sou~a."-Alves de [Jrito. Br~aga, João .. Candído, Au_relíano. Barbosà o.: 
-Joaquim Breves. -Adalbqrto Ferj·az.-Pafiua Diogo Fortuna; 
Rezende .. - Lindolpho Caetano.- Joao Luiz~-
Alfredo Pinto.- Landulpho dé Magalhtíes.- O Sr. :l?'residente-Tém a palavra 
Nilo PeÇ'ánha. o Sr, Carlos Ottoni. · · 

Comparecem mais os Srs. Urbano San-
tos, Gastão da Cunha, Carlos M;1rcellino, Sá O Sr. Oa1•1os OU.oni - 81'. Pro- · 
Peixoto, Arth:ut· Ler)lOS, Antonio Bastos, In· sidonte, bem sei c1ue pel:1 CoJistüuiçãq , 
dio dô Braz ti, Serzedcllo Cor1•êa, Luiz Do- FederaL as . confissões religiosas ~ão livres, 
ming1ies, Cbi•ist*no Cruz_, -Anizio · do Abreu, não tendo depondcncias corno Governo da 
João Gayoso, Joaquim Pir·es, Ra.ylil:undo Ar- União, nem com o elos Estados, 
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ANNAES DA CAMARA 

Apezar de~se preceito, porém, venho em 
nome dos representantes do norte de Minas 
e, especialmente do bispado de Diamantina, 
protestar contra uma insidia, em vidude da 
qua! querem demittir o venerando Sr. D. João 
Antonio dos Santos de bispo de _Dia,mantina, 
ou, pelo menos, desgostal-o, obrigando o a 
a~ceitêttum coadjuctor. · 
· - Isto tem alarmado pl'ofundamente o norte 
de Minas, produzindo o maior desgosto. 

Tendo morado em Diamantina e convi-
• ·· vido com o respeitabilissimo sacerdote a que 

me ~retiro, po5so dar meu testemunho pes
soal, de qne b IJispo de Diamantina é um 
verdadeiro santo ... ~ 
. . · 0 SR. MANOEL FULGENCIO-Apoiado; proto-
typo de virtudes. (.A.poiados). . 

O SR. CARLOS 0TTONr- ... como sabem os 
meus illustres patricios.- ( _,ipoiados.) 

Nasceu eHe naquella, belht ciuatie, onde é 
conhecido e re~peitado por todos. 

Fez com a maior distincção ·seus estudos 
no Semill'ario Episcopal de lVIarianna, pnde se 
destacou pela. sua iotelligencia c virtudes, 
sendo bispo· daq_uella diocese o inclyto Sr. 

. . _D. Antonio Ferreir:1 Viçoso, do inolvidavel 
memo1'ia. (Apoiados, muito benL) 
. No Seminario de Mttrianna. roram seus con-

. · discípulos D. Luiz Antonio dos Santos, bispo 
do Ceará e depois arcebispo da Bahia, D. Pe
dro de Lacerda, bispo do S. Sebastião do Rio 
de Janeiro, e D. · Silverio Gomes Pimenta,, 
actual bispo de Maria.nnn., todos ·outros tan
tos luminares da Igreja . . 

O SR. GoNÇALo· SoqTO-Apoiadissimo. 
0 SR. CARLOS 0TTONI- Concluídos OS seus 

estudos, seguiu para Rom:1.,a cidade dos Pon
tifices, onde com bl'ilho extraordinario for-' 
mou-se em canoncs. 

Voltando ao :;eio da, Patria, o padre Santos 
· foi residir na terl'a na.ta.l, onde deu sempre 
. ediftcante exemplo de virtudes. (ilpo·iados.) 

0 SR. Em.mNDO DA FONSECA-Quem quor 
demittil-o? . 

. 0 SR. CARLOS 0TTONI-Não declarei nomes. 
Julguei dever trazer ao conhecimento da 
Camal'a, á qual pertenço, as insidias que se 

\ .' -; estão tramando, u,fim de demittir ou des
(,;i ;gostar o virtuoso Bispo de Diamantina, cau
f: ~ ·sando grande dôr ao:'> catholicos mineiros, 

. que 'formam a quasi unanimi_dadc do Estado. 
· .·. Ui\I Sn.. DEPÚTAno-0 q uc tem a Cama ea, 

com isto?- · 
0 SR. FAUSTO CARDOSO-V. Ex. colloca-se 

bem na questão, porque :Minas é o Estado 
catholico, e essa. demissão pótlo p 0rtmbar <t 
ordem publica. 
. O SR. CAitLOS 0TTONI-Agl'adeço o apoio 

que me ·presta o Sr. Deputado Fausto Car
doso. 

Na védade o Ü\cto dá-se. O ·attentado lc
vantar{L protestos, 

Na Dla.mantina o Dr; João Antonio · do;~ 
Santos foi padre ·exemplar e educador 
modelo. 

Padec- clle levou sempre Uffiê. vida -
pura, sem jaça, limpida como o crystal. 

Educador- elle distinguiu-se sobl'Ómodo 
rcg<mdo a_ cadeira de phitosophia, e ensinan
do a IDltis pura philosophia christã. 

Continuando de-cada vez mais a am•y;olar 
suas virtudes, desempenhando com · o maior 
zelo as funcções de seu sacerdocio, deUe 
se póde dizer na plll'ase de um apo;_;tolo:
que era o sol . da. tena, a 1 ucerna do can-
dieiro. . · 

Tal foi o brilho de sua vida, embora · a 
obscuridade em que a procurasse envolver, 
que mui merecidamente fei nomeado Bisp9 
de Díàmantina. ' -

Nova· e b1•ilhante phase de sublimes VÍl'· 
~d~! . 

O ·sr. Bi;_;po de Diamantina fundou desde 
logo o Seminario de Diamantina, um dos 
maL:; importantes do paiz, em nada infe~ 
l'ior aos seus congeneres, e q uc tem sido 
a fonte onde teem ido beber instrucção 
todos os ti lhos do norte do Minas. , 

Desse seminario, notavel pelo seu pessoal · 
docente, tem sahido todo o clero do norte do 
Estado. 

Igualmente fundou o collegio das irmãs 
de caridade, coHegio de mulhere::~, e onde 
as mai.; importantes fa,rnilias do norte man- · 
dam educar suas tilhas. 

Ne .. se collegio, como no seminario, são 
educados gratuitamente centenas de orphãos. 
(Apoiados.) 

O Sr. bispo de Diamantina é, tem sido, o 
exemplo vivifimmte do clero, um bispo Bem
vindo nu, concepção brilhante tle Victor Hugo. 
·(Muito bem ; mtâto bem ; ·mttitos apoiados) . 

· Além dessas casas de in.:;trucção, o senhor 
bispo concorreu para a fundação da fabrica 
de tecidos de Berillery par.t dar educação e 
emprego a moças pobres. Annexa. a essas 
í'abricil,,;; ha outras de lapidação de diaman
tes. Os operarias são vestidos, alimentados 
pela fabrica e perceberri salar~os. Muitas 
moças dahi teem sahido casadas. . 

A casa, do bispo de Dia.man Lina ó unn. 
pousada para. todos que cleHa se approxlmam, 
com as p01·tas l)cmpre abertas, a me3a posta, 
e fogão fumegante. . 

O Sr. bispo acode a todos em suas neces
sidn.des, distribue esmolas, viverea, bençãos 
e consolações. ·· 

Direi c1 Camara-com abnndancía <le co
ra~ão-que não conheÇo alma mais gen.crora, 
coração mais bemfaz ,jo do que o do Sl' • 
D. João Antonio dos Santos, Bispo de Dia
mantina, . . 
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'bura cOI1tingencia da vida, entretanto: 
o Sr. bispo teni inimigos que contra clle 
tramam nas tréva~, · impcllidos pela perver
sidade ou ambição t 

U~I SR. DEPUTADO-Nias de onde parte O 
golpo ~ 

O Sn. C. 0TToNr-Não sei de onde partiu, 
nem :venho fazer acc::s:Lções a este ou áqnelle 
individ no, se1, que o facto se deu, registro-o e 
venho prevenir desta tribuna, onde pude ter 
accesso, á igreja, ao nuncio pal'a que este
jam prevenidos contra esta, insídia, afim 
de não s ~r feit 1 uma injustiça a um dos 
rnLtiores filhos do norte, a um homem respei
tabilissüno de quem o bispo D. Viçoso disse 
que era o melhor diamante de Di~~_lnantina. 
(Mtdto bem; mttito bem.) 

O Sr. Bueno de A.n.dradà (')
Sr. Presidente, a illust1•ada bancada mineira, 
que tão patrioticamente acaba de se mani
festar, qua;;i que já sobriamente, na questã_o 
religiosa. não tem limites nos seus sentl
mentos patrioticos, e mais de uma vez tem 
revelado o seu amor á Patl'ia por diversos 
modos. 

Ha dias, aquella nobre e altiva representa
ção apresentou (L consideração do paiz um 
projecto que mereceu a attenção do Go
verno, do Congr·es . .,o, do povo c do todos 
aqu3lles que amam a suv, Patrict e a querem 
ver collocada no concerto das·naçõcs e causa. 
admiração que projecto tã.o bom, tão scnsn.t.o 
e tão util não tenl1a rcccbirlo ,já. pa1~ccer tLa 
Commissão. Refiro-me ttc1 ucUc que üworoce 
<L tentativa do engcnllcir·o braziloil'O Santo.; 
Dumont. 

u~r Srt. Di·;i'U'l'ADO -o p_rojecto não ó da 
banc1.ttla mineira. 

O SR. BUJ~No DE ANDRADA-Embora n, ban
cada minnira. nii:o tcnlm posto o sou nome 
debaixo do p1•ojecto, <t idótt quo o mesmo t'O· 
prosenta partiu dalli ; pelo que e~~ vio as 
minhas humildes sauda,ções a. essa nLustl'o 
representação. 

lhando na mésma, empreza e poderão passai' 
<1doantc do nosso illustre, intelligente e pa
triotico concidadão. 

Assim, pois, eu solicitaria a V. Ex. que ·se 
empenhasscjunt:J á Commissão de Orçamento, 
pedindo á bancada mineira que tanto peso · 
tem, não só pelo seu numero, como pelo seu 
valoe intellectual .•. 

0 SR. Hgn.EDIA. DE SA-Trinta e sete votos 
não é· .brincadeira. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Valem mais, 
valem dez v<:>zo.3 trinta e sete como menta
lidade. 

En pediria ao:;; illnstres mineiros que in
terviessem C.)lll o seu valor mental e nume~ 
rico, como entendesse o seu patriotismo, 
para-tJ.ue e':lte pro,jecto entl'as.;;e na ordem do 
dia e tivessa lll"1l'cha rapida. 

Nós não podemos deixar que, por nossa 
culpa., concu l'rcnte-3 desta geamle ideia, neste 
grande trabalho, passem adeante e quando 
amanhã o telegraphJ nos trouxee a noticia 
de qnc oatros aproveitaram o trabalho do 
nodso patrício, os ~acrificios ingentes que 
que tem feito, sacrificio até do ultimo 
vintem ... 

Ul\I Sa. DEPUTADO -E com risco da pro
pria vida. 

0 Srt. BUENO DE ANDRADA- •.• quando 
amanhã o csteangcit·o vencer, vioe victo· 
t•io {0, · tt rcsponRabilitlade será nossa. 
A~sim. appcllando para o Yosso patrio

tismo c scntimc11tos do justiça, o.;;pe1·o que 
arl'étllcarcis da Commi~são csto projocto- e 
mais, q un o colLocttl'eis om boa posição na 
ordem tlo dia. 

·Pc.trtt nós todo~ ,id. velhos nesta carreira, já 
velho; ncstrL Casa, é sabido (lUC o Presi
sidcnto pórle por si só f'aze1• muito ; q~lC o 
Presiden1;o vttle por dez CLLmar;ts rcumdas. 

Assim si o pl'o,jccto não pas·mr, n. respon
S<LbilidtLdo ·ser;L vo;;;stt o se passar depressa a 
gloria scr<.'L tambem toda, vossa. 

O Sr. Presiden.t.e-A Com missão, 
com cet·teza,- não dcixar(t de tomar em con
sideettção o pedido do nobre Deputado e a 
Mesa, por sua vez, fará tudo que estiver ao 
sou alcancB pa,ra satisfazel-o. 

v. Ex., Sr. Presidente, como mincirp o 
como brazileiro, re_sponsa vel pelo dostmo 
deste paiz, na posição eminont~ em q_ue est<.'t, 
pôde contribuit· para qu~ ess:1 1déa vay. ~ante 
fazendo com quo olla sam dtt Cpmm1ssao d~ 
Oeçamento. Trata-se do um proJ~ct~ que fo1 o Sr·. Tosta vem dar conhecimento 
aqui defendido por um dos ma1s llLustres á camara. de um telegramma que recebeu 
membros dessa Commissão, o Sr. Serzedello de seu Estado natal, recln.mando contra qual

·Ccerêa. Este projecto fji acceitp q~utsi_que.no quer aggravação dos impostos de consumo. 
meio do saudações o a Comm1ssao nao po<le Refere-se a uma classe rcspeitavel rle 
admitt,ir delongas na sua adopção fit~al, pol\!UO nossos concidadãos : o.3 1h.bricantes de cha
cmquanto nós nos demoram~s, os l~~ycntores . rutos. 
e patriotas ·de outras naçocs estao traba. Nas circumstancias n.ctuacs do paiz, quan-

do a crise economica, a.ftligc a sJcieJ.ade in
teira, fltmndo tt hv'oum, o commcrcio c tt (') Este ãiscul'SO não foi revisto pelo oro.ddt·. 
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industria. gemem golpoados pelo infortunio, stricto as idéas que o anno passado .me lc" 
qualquer aggravação de impostos alarmar<t va.ra.m a votar contm o ar1'endamento ela 
as classes conservadoras. Estt~acla de Ferro Central do Bré,Lzil, ' eu fui 

- A nOticia d.c que havia ilo projccto de forçado, S1·. Presidente, actualmente quo se 
receita alterações da _lei especial dos i~pos-: decreta .ab.~olutàmento. por avisos indei,Jitos, 
tos de consumo não podia deixar de ala,rmar a.visos completamente illegaes, o não direito 
os fabricantes de charutos de sua terra na· que assiste aos empregados dessa Estvada ao 
tal, onde a diminuição dos ·· dias do traboJh.Q montepio, me obrigam a vil'. a os ta tribuna 
e a reclucç·ão do sa.la.rio dos opcrarios consti.:.· para. fazer valer a minha posiç~ão nost<t Casa, 
tuem uma calamidade enorme para cen- fazer valer a minha palavra em defesa 
te nas de familias ou milhares de indi vid.uos de~ses funccionados. (Apoiados.} -
que vivem do trabalho das fabricas ! · Mante,nho-me, Sr. Pre_sidente, nesta linha 

E', portanto, muito . jui:!ta a reclamação tra~ada. e co,m tanta conv~cção quanto. tenho 
por•telegramma junto aos poderes pubticos. a certeza de q~e bato~me por uma qu\)stão 

·· O orador, que, dumnte tantos annos, tem legitima, umot questão· de facto e de dfreito. 
defendido a justa ca.usa da incluf.tria prin- E' realmente desairoso, Sr. Presidente,t:lãQ 
cipal do seu paiz e do opei•ariado, não· póde depõo muito bem que, dentro deste recinto, 
deixar de S3r ainda uma vez solidario com se venha c.ombater acto~ men .1s pensados, 
os· seus concidadãos e levantar a voz em actosqÜe nern por um moD,lento deviam ap
favor delles. · · · parecer, surgir, quando . nós sa,bemos perfei-

Confia no patriotismo e na justiç_a da Com- tal11ente que o pla!lo u.dQptado para. levar a 
mis;>ão de Orçamento e na imparcialidade effeito qu,alqu~r questão, obriga, a detormi
do seu relato r. · nados funccionarios. auxiliares do Governo, a 

Acha-se sobre a me3a o Orçamento daRe- lançar mão de ·sophismas para garantir e 
· ceita, para lhe serem oiferecidas emendas assegurar melhor a sua errada e malsinada 
'durante cinco dias. · theoria. 

O orador vae o:trcrecer emendas com o fim 
tte attender ás justas reclamações formu- . Eu, Sr. P1'esid,ents, que nesta Ca.S<t nada. 
hidas pelos prejudicados, e espera, que 0 re- entendo de direito, eu que não tenho o tino 
lâtor da comm'iss·ão 0 seus mu.-;trados col- da.quelles que se d,edicam a esta nobilitànte 

. leias, depois de bem informados de situação profissão, não preci~o mais do quo a pers
dolorosa em que se acha a industri<.t de ar~ picacia commum ou um pouco de sonso, para 
tefactos de fumo na Bahia, <.tcceitarão as vot' o quanto se quer les_ar os intei•esses 
emendas, deferindo 0 pedido dos seu~ c.JDci- daquollo.':\, cuja gar<\ntia ê um facto, mas 
dãos, ·que não tcom se recus<ldo n. fa.zor 0 que os a~tos absurdos de c~rtos e· dctormi
sa.critlcio razoavol de parte do suas renda;,; nados ministros prejudicam sem uma razão 

<lo sor, principalmente quando, nem mesmo 
em pról da rcgoncraç~ão dus finança,; pu- 0 Poder Jutliciario os illterprcta de.:~te mouo, 
blicas. 1 t · .1 • 1 •1 . por accordãos unanimemente firmados. 

O OJ'<t< or scn a·sc, conflauo na JllS~if;a, uu · Nin.u·uom ianora. quo isto, porém, obedece 
Con:nuis.;ão o d<t Cttma.ra.. • ~ ~ a um plano de Germinado, fixo, qua o Governo 

Vo7.ES- Muito bem, muito bom, finge dosconhocer, porc1ue . osta. obodiencia
constitucional não impede o Governo <lo pro-

o t!!!h•. Ilenri<Jn.e Lagden pat•:tr-se P<W<t, om qualquet• emergencia, 
Sr. Prc;;idento, V. g:c ,jeve recorclar-so que passar a E:;tra.da de Forro Central do Brazil 
hem tem, por haver findado it llora do ex- ás mãos de qualquer syndica.to ... 
Jledicnto c não ter podido acabar as consi- Todas sabem, e eu hontem r.epoti, e ~t 
dera.ções que eram longas so1Jre o assumpto imprensa tom dito,que o Governo tem gua!;'
qúo me havia tr<tzido <.t tribuna., cu, de dado sygillo rigoroso para poder amanlm, 

. accordo com o Regimento, declarei a v. livre de todas as pêas e arrastados todos os 
Ex. que continuaria hójo com apafavra. p<:tra impecilios, completar o seu plano finan· 

, .. terminar estas mesmas considerações. . . ceir.o, f11zendo o arrendamentq da Estrada 
Havia já pedido por dnas .veze:=; a V.Ex.cgiC de .Ferro Central ob e snb1eptiéian'lcnte, eri~ 

me déilse a pahwra.c, no entretanto, passava trcga.ndo o nosso me-lhor prorlr.io na,cional 
se' já <1 hora da ordem do dia e ta.lvez per(lesse ao syndicato que mais. vantagens lhe o fie-
eu este direito, si ni'io tivesse occasião de roça. · · 
avivar a memoria de V. Ex. quo me .de- ·· o c1ue todos sabem, e sobre isso a opinião 
veria. caber a palavra e j{umüs me acudiu á publica não se deixa embair, é que esse , 
mente a. necessidade-do fazer esta. lcmbrançn: arrendamento é pttrte integrante, indispen··· 
a V. Ex. savel para. a execução desse projecto malsi-

Sr. Presidente, coherente cJm as minhas nado e infernal,é uma .consequencia fatal do 
idéas, itlflexivel nos meus principias, ad- contracto do {tmcUng Z.oan. 
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.. · ,Diz~se lque ~nt;rámos ria era d.o . engran- aquelles ben!;lficios que já por leis anter iores 
. deé'iméntO' de nossa patrüt e do rejuvenesci" lhe havlm sido confer'idos . . . . 
D:i:erit9~ d!;l nossas finánças, q'ue o nos~o cs.tado Veiu a Rept.iblica e, tra,tando:s~. systema,
ec<?noml.·co.m'ell;i,ora,p,Qt·,g_u() já iniciánios o pa- tica,m~nte de um regimen que garante a, 
ga.-merito 'eni especie. ~retanto, paira na .plena liboedade... .. · ~ · · 
atmosphe;ra, esta d11,vidai, · grave3' <tpprehen- ' O SR. AFFONSO CosTA--:-. E ig_ualdade; 
SQ~S opprim!;l.Ól o . (Ú(tÇão patrloticq e má• o SR. HENRIQUE LAGDBN - ... de um r c

. grranimd desses fun•ccionar:io~.que teem enca- gimon qúe não faz postergai' direitos,- o 
necido nó exerciéio de .suas 'fuucções~ ., · , Governo Provisorio, pelo decreto citado, 
· ···Elles, · quê anteVia;in Úm futUI;o sorridente co,ncedeu o que era de direito- a esse func-

. e pi·ospeto, conJiarítes na garantia que a lei cio naUs mo. . . ' 
1\les dava do aposeniarem-se quando vMetu- Peço licença a VV. EEx. para ler o art. 1° 
dinari6s, :O.U de dei]t~i'el)1, quandofallecerero, desse decreto, a que tenho Íl1e referido.·, 

: o ;..:Parco socco,i.·1~9 do montepio ás su~· fa- · Veeni YV. EEx. qué 6 Governo Provisorio 
ri:nlias,sur:pl'ehendem-$e deante da ní.edic!.a a.l;J· .referendou· os 'direitos garántidós em ·leis · 
.surqa,arbitr.aria e dictftt(>i'J.al de.que .este Go, ,anteriores que regiam ·a matéria, e ·dava, 
,v.erno · .Iançt>u mão, arrancando-lhes violen~ por consequenci\1, · (!;inpla libérdade a esse.l 
tamente ess!;l direitd; poi• 11feio de um aviso. 'funceionarios: E.:.... o que ê mais - deixava 
· A :çonfusão é tal que.o proprio Mi.ni~tro perfeitamente affirmado e as suas consci· 
que p.Lix·ou esse aviso, ;no dia· seguinte, .tenta ,ericias in ~éiramente livres, isenta~ de quaes
varrer a sua te13.tadi:t, ·retr<}ta"se, canta a pa- quer a}JJ;>re)1ensões >si, por infelicidade, uni 
linod~a .e não s ·' péja de .calúr ei~ descredito golpe infor'turiádo os vies~e invalidar no -
e · na irrisão perante a .opinião publica, de, serviço da Estr1J,da de Ferro Cen &r·at do 

'clarando': qué esse a viso so referia aos .erri- 1 ,Brazil. . . . c . • . _ . 

· pregados nomeados de 1889 ein ,déante. , · .Em :virtude deste decreto, foi ba.ixado ~um · 
' Já fiz ver b.ontern, não com o calor e b~·.i- , ogt~'Ó, dé :n. 406, dé 17-demaio de)890, qúe 
lhantismo que COm que outros O tom tealf- , mandava . dar I10VO l'egulamento a ' es3a 
zado.; ,que, desde o Governo ·Prayjsorio, o ,di- mesma ·estráda de ferro. - .· . 
r.eito sagrado do funccionalismo daEstradad'e • Neste deci'eto, a aposentadoria era cqnfe~ 
Ferro. Central dó BI:_azil ,havia sido formal- rida a este_ passoéJ,l, aposentadoria essa que 
mente garantido pela .Constituição da Repu- ,tomava tres phases, cOnforme ]lm individuo 

· blieá, :(iz ver que o art.. ,ll do nosso: píJ,cto se iuutHizas.m nó serviço da estrada, con
fuudamental formalmen·te se impunha como forri:te o funccionario se torna.sse valetudi
uma ·antemural a todos os desregramentos· ;~ario, incapaz · physicamente de 'continuai; a 
futuros. · · · · · · · exercer suas funcções, oll., . ftna.lmente, no 
. Ha _mna d~sposiç~o que priva o,. Congresso caso. daquelle que,,pór qualqu~r oútra, even~ 
de legislar retroac·trvamente. . tualtdade·, e que Já tendo mais de lO annos 

O Governo PrQY:isor:io, palo (lecreto Ii. 221, de . sm•viço e menos de 30, ficassem e;ui con-
de 26.de fevel'eiro de)890, .mandoil conceder dições de não podee teabalhar.. . 

·aos empregados da Est:r~ada de Ferro Central_ . 0 SR. Es~mRAt,DINO . BANDEIRA - V. Ex. 
do Brazil 4Jr~ito ~ ap~S af!.tadori:J:· . · dá-me lic~nçct para utn aparte~ · , 
~elo art. 1 ~e y.e quao Jt:sto ·for es~e acto, 0 Srt~ liENRIQuE LAGDEN _ Com .todo 0 . 

quao coherente for esta acçao, rcconsrderad<t prazer · · 1 

e· medita.da e seguindo os dictames da l'aúí.o, ' · . . . . 
mas da razãó sã ; . . o SR. Es~IERALDINO BANDEIRA - Esse de-

. ·O Governo Provisorio, baseando-se ·em leis· cr:eto .do . Gover'no PI'ovisorio, <tcredito,_ não 
dos te4npos-d.a monarchia e querendo que, ao· pode ser· al.c~nçado por uma revoga<}ao. de 
inilliar-se a Republica, todo 0 funcciona!Bmo qu!J,lquer Mmrsteo, por 1sso qu~, t~ndo s1do 
p\lblico e todo aquelle que tinha d-ireitos approvado pelo Congresso Constttu~n te ess_e 
adquiridos, não os vissem postergados, cal- dcc~·eto , tem_ elle caracter de ma terra eonstl~ 
cados o Governo Provisório tratou de levar· tucwnal. Nao pócle ser' revogado, desde que 
lhéi ~ ~perança,_ de alimentar-lhes a fé pro- o Goyerno Próvisorl~ o ~aixou, tornando-se 
niettendb o cumprimento posteeior deste depor~ um acto constrtucwna.l. 
dever, e·por este decreto, concedeu-lhes v,s O SR. HENRIQUE LAGDEN-Muito bem. Eu 
regalias a que me referi. · · j<i, dis.sc aqui 'lue qualquer· que fosse p, lei 

_· "Vejam VV. EEx., todo o Nnc.c-lonal!mo pu- que o Congresso elaborasse, qualquer que 
blico, sem quer41r -especializar, pois não de- fosse a lei sanccionada pelo Presidente da 
fendo unicamente os funcciomtrios da Es- -Republictt, ella não podia ter effeito retro
,trada de Ferro Central do Brazil, mas O· acüvo, todos .os seus q;Ctos:promaoavam da.hi 
funccioualismo em geral, esse funcciona- para dean ce, jáma.is alca.nçamlo aquelles q1n 
us·mo, repito,' viu perfeitamente conservados já vinham gomndo desta regá! ia, constitucio-
os seus direitos, as suas regalias, todos ualmente garantida, ~ 



: . Si. ó Governo ti v esse' de .lançar mão d~ 'um f e~· r à ei:Jti comprehendido ÚO ~ri-me~o .·dos 
tal meio necessita'ria pedir ao Cortg-resso eiiipregàdos gue PE_lla lei n . .490, de 16 de 

. uma lei que . fizesse .cess.ar o e1feito da_:apo: iiezeínbrb de ' li_l!j7_, art. 10, n·. 6; ·ultima 
sentad.oria-e rrioritepio e a classificação legi- . ·parte, · não foram con~iderados • com~ 
tima_ qile até .hoje teem ·de funccionarios pu-. funcciótiario~ publicas pàra o fim do · 
blicos os empr:egadós da Centra~ . _ · . . . <J,rt'. 75 dá .Con;;tititilção da Republica, 

·. Pül'-· elfeito çie um decreto, f<Jl approvado. é claro que não lhe competem as van-
uçn regula~e[lto n.este senttdo. (Apw·tes.) _. t·~gens de aposentadoria: e l~orrtepio __ e 

: · Gó~ a: p;·o~_lá,mação da Republica -os func- . que, portanto, lhe deve ser fe1ta é); re,stl-
cionarios·da éstl'ada, como o de todas as re- tuição das quantias çom q11e tenha can' 

· -pnftiÇÕC§, viram por um · momento pe.l'ig<â . _ tribuido pctl'a O mesmo.». . . 
as suas prerogativas, mcts o Goye-rno Provi- ~\pezàrdeste aviso, elle; que tinhà man• 
sorío levou a .calma a todo e;se Junccionalis- dado téemlJ'olsar 0 ·montepio, por outro aviso 
-mo, a todos esses leaes ser_vidores e fez suber .d!lclaróu que. '0 reembolso só _ devl}ria ser 
que nenhum funcciona.rio·bl·azileit·o pei'deria .feito Msf'ünccionarios de 1898 em (ieante. 

: o ~direito á percepção da~ vantagens que ó quê eu queria dizei.· an_tes é qu~ o. honrado 
. 1he,s er~m mantidas em .leis anteriores á Ministro da Fazenda tanto ·conhecia Q direito 

Republica. 111ais tarde véiu a lei n. 117; de r1e aposentadoria, tanto sabia queo pessoal 
4 de no vembro·de 1 8-~2 , cogitando e curando da e'i!trada de ferro tinha um broquei na· 
sünpWn:nent3 do modo de <Íposentar o func- Constituição, tinha a verdadeil;a defesa, de
cionalismo _publico, das gt•atjficações e· !Da,is - fesa .mascula, de _couraça impenetravel, na 

. })."OV'ento;> que lhe deviam C<tber, le( pel'fei~ Córtst itlliçãb; porque havia confirmado todos 
tatuente digna e ao alcance de. qualquer os actoá do Governo Provisorio, que elle _ 
ministro que, t"endo de fazer uma operação as·ügnat•a um i·egttlaméoto em que; . pelo. 
neste [leirtido e prec;isu,ndo de,s lCCOl'l'er-seue mesmo art. 7~, Se mandava aposent<J.r O func-· 

· qi.ti1lque1· elemento para invalidar este di- cionalismo da Estl·ada de F'erro Central ... Nã:ó 
reito, consultando-a, havia de chegar á con- é difficil mostl'ar, é o decreto n. 2.417, ·de 
·ciusão --de ·qu(i' não poderia farer S3melhante 28 de dezembro de 1 896, que approva o re~ : 
-ácto, po~quanto ·essa lei é ainda a qu 3 re..: gulamento da Estrada de Ferro Central do 
·gula a aposentadoria. ·_. · _ . ~- _· Brazil. -

Sr. Preo;Idénte, antes de. dizer mais alguma 0 Sá. Es~1ERALDINO BANDEIRA- E' curíóso 
·causa sob1'e este âssumpto, a ql.t~ _a Camara isto! _ · , 
deve prestar toda attenção, poNue, a _ con- · 
.sentil' que sejam feridos direitos de outros. O Sa'. HEN~IQUE LAGDEN -Aqui <;~3tá : 
amanhã nós mesmo p~demos ser indebiia- «Capital Federal, 28 de dezembro' de 1896.-:
mente attingidos, em vista de tanta inopia, 1oa,q~tiín !Jfii1·tinho>> . · . _ · ' . ' . 
a Camu,ra vae sa.her qüe este Ministt·o da Vê-se, pois, que esse Ministro,aliás homem 

•Fazenda, quo havia - baiX<tdo a 13 de agolto sensato e qUê deV-e zelar as suas opiniões, . 
. de ' 1901 um a viso, . enviado ao Ministro resguãrdando-as de qualquer impugnaÇão, 
da Iri.dushia~ retra tand J-sc do acto u1con: que deve eximir-se e tornar-se extreme de toda, 

_ scLente que retieava .o m-Jntepio ao func- impugnação aos seus acto&, este Ministl'o,quo . 
cionalismo. da_ Ce_ntral, foi o mcm1o que as;ügnava um regulamento; reconhecendo os 
asstgnou um rcgu!amen to m<tndanrlo dar direito.3 dos empregttdos da, Estrada de Fm'ro 
aposentadoria, 5'-Jb o n: 2.417, de 28 de de- á aposentadoria, vem mais tarde, como uma 
zel'ilbro dé 1896. . · . corrigenda a um insensato a viso por si pro-
Mas~ dirá a Cam·ara, -si elfe mandou re- duzido,dlzer que os empregados não teem tal 

tirar o montepio e fazm· o reembolso de ;tas direito. ~ 
quotas que· eram ti-eadas dos vencimen ~os · 
dos funccionarios .para seev.rém de garantia. 
ao futuro das famílias d()_sses empregados, o 
que .tem uma causa com outra1 Tem, por
quanto elle abandonou o apoio _<L que se ape
gar_a para, mais adeante, indo 'de encontro 
a . tudo quanto é ·racional, s.egul'ar~se a: 
outra taboít de ::Jalvação muito menos resis
tente e mais fl'agil do que o primitivo ele~ 
ill(ÍJ1tO de que lançara mão .. 

O SR. GoNÇALo -SouTo- V. Ex. sabe que 
sapientia est mutare· consilimn .. . 

O SR. ·HgNRIQUE LAGDEN - Acho~ me .um 
pouco fatigado, sinto-me mal da garganta 
e .peço a Y. Ex. licença para sentar-me e 
continuar amanhã as minhas considerações. 
Peçodeaulpa de sentar-me, antes de'esgo
tada a hora. · _; 

:E' assim que, pelo aviso n. ll4,dc 2 do cor- O Sr. Barbosa Lima- Sr. Pre-
rent&, diSpõe da seguinte maneü·a: sidente, pedi a palavra para enviar á· Mesa 

«Em :t>e.~posh<tü aviso n. 15, do 30 ile uma notavel representação' dos estudantes ,· 
março ul-timo, cabe_-me declarar·-vos que, dos cursos -superiores da Repul5lica, a qual 
desde qua o pessoal das estradas deestá em meu poder já ha muitos dias, sem 
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q~j~~,me · ;t:tY.esse ; SidQ·· ~-auG,:po~e_r _.dese~Jl.e~ :prom,mc~e .sobre- elle éomo ·o Sena,do já/ se · 

~gM·r.~Ifl:e ~ -de.si}a(JWa.~~; 'tar:.e(ª'' lí.it .tp.~_is toip~o pr.on':lncwu. · . 
~l~O'\! ;~~P $_\tio :Q exP;~dieú_te! :·n~s~ pas~adQs ,d1~s, , ÉÍivio á Mesa a representaÇtLo. 
{lonstantern.ente óccu,P.ado .por outro~! dignos:- : ·' --- --·· · · : . ·. - -. . . . ;. · . 
. ériH~as ·.·· :~ , - · ,~: - : ~ :-<. · .:_ . .' _::i : .< --. _ Ye~ _á M;esa, é -~dae env1~a á. Coml_!ll8S$\<O_ :-
~:- . Esta· répresent;;tção está_ já· pt:rh1~ª'd_a_ eJ1! ge:Ma-rwha,_ e G:uerra _aseg.umte . --:- · · 
t,Ull ' dos, orgãos - da trripr'§l~a - d.e$_ta; C~pita;I,. ·-· ,_: 

-~, . Mãlid'ai:J.dó:a á Mesa;hão pretei)Q.Q, .Iiest_e .. _, : . - , RE?#sENTAgÃo 
: ftl!L -- -de':-e::tpediente, : j.ustifical~a ~ ~~J?o:r~d~~ - !:- .· ~ - - .. . · · _- . . .· , . . . . . 
lilantél não sÇl P9lqúe., ~u:a est~ .-rêd:~gid\it C9ii1 : - srs: mepil::Jros _ d,o Çongresso N~c.ioriaL:-" 

: o ~ :.JJlá.ior : hJ;'ilhaiJ:tism_o .-e q:_ ma.i'ôr~ :vig.Jr ' -de .. A facúlçiadé _ -dada peló (l.rt_ .: 72 .. da .· Consti
·a.rgum:ên,taÇã~ •. _Iiú,fs:ain;cl;<i· potJru~- a ,océasião ti.üçãC?. FederÇl.l àos · cidadãos __ brazileiros, de · 

~ propria. ·se· J)ig -Q.~pii.raré\ log~ -. q_ oo.l), b.o:Qfadã.· :e~ercerem 9 · d,\i·eito·· de _repr~entação :·aós-. 
· Comrnissãó de . Marinlia e Gue.I'-rát de.v<;Jlva· ·á. ·pptleres da República; é •sem dúvida res_íiet": 
-doriúnissão ~ ó projecto de iei do· sort\)iQ ~-nU- . t'!i;ve1 qua:ndo · exercida ·p~r:à' re·çJá,mãçao _da. 
lita.r·. . . , . . - .. · _ - _ _ . : .. : .. .· . . -uin ·. direito; a . · sua; 13ignifica.Ção, _ _ por~m,
. Nesta· representaÇão. os· .estudantes _dos' t0rna-se•quasicsa.-grada. quandq os q-ue a Ut-i- · 

cursos :superiores da Repubt'icá : decll)._ram, liza,_m o_ fazeJ'n exigindo para si a ·possibili" . 
_pe'lo · o.rgão -da. directQria da J:?~eraÇão ~ Aca: da(le de cumprirem um ilever, ou ariies . 
· de'mi~, que:.não il;cceit<;mi a isençã!)_.çqm; que quando o que> os _· güiou nliii · é .o)nteresse . 
se pretende, err;).damente, .' gràt;iiical-os na forid_o,--emb()r_a.ligitimo, mas o proprio Íptéi:'_- · 

.lei. do sm•t-eio ~ili~ar; julgam_ ~d seu dey~r ésse da Nação e (ia Pàtpia.: .7 _ __ - · ~ : _ . _ . ·. 
· de.iJ.!·epublicanos nãó _ ~e furtareJ;D. 1];3•isse no- • · /1. « FetleráÇãg_ P,e -E~~uiJantes -Brazileiros » 
':Oi_Ussimo serviço, re-cusando, pela ·fqrmà. por-, 7.que se i_l):!poz;. ,coj:no . UQ:rmá -invariavel iriter-

• que -à Commis~ão ·o ver~ logo qU!3 es~á. repr~- ·vir~ em to4as .a~ ' g_tie§tões que, _ a_ifectando os 
sentação fôr Pl.lblicada, i.!. -i1;ençãó :co~starit.e :>eus · ·il.ssociados, _. representem verdadeiros: 
_do, projoctq de reo:rgai:Ü.Z'-IoGãO da.<;; fi>rças-:.do interes{leS · Ílacionaes.; nãO poJiia silenciar.· 
-tixeréito·, onviacl,q ã Cama_rª' . dos _ Dep~tados - de}l.'nti:r do' projecto de s<n•teio wilitar que faz 
em: mensagem/ do -Sr. Pr.esident_e da Repu- part'}l do. ·plano dé reorg'aijização do exercito, 
bl;ica.. •-~ - . -. · .. · _ .- . . - -apresentado pelo illustré Marechal Ministro· 
· Na op.inJã-o ·aes:Ses· dignos · moÇos -~ · poséivel d<~. Guerra. . -- . . · •"' 

· conqiliar as e]!:i-gerictas .dos ·seus · deveres --- Não ,fosséii:l as condiçõos -em que é pro- 
academicos com o serviço milii/itr, desde ~ que 'pQ[ltª' essa providepcia, e não seria este o 

· se admitta na lei do sorteio ·lJma c:lisposiçã.i:> rl}omento de, sob qualquer ponto de vista, . 
'cl.naloga áq uella (JUO já nest.-.1. . Casa foi · uma. d_iscutir a necessidade e a· oo_nveniencia do · 

· vez proposta. . _ sorteio .mHitar; elle .é unia disposição expli-
. · Refiro-me ao . -artigo de um projecto que cita da nossa lei 1'uJ1damegtli.1 e 1;1essa q,uaji~ 
não foi convertido em lei, r ed;igido pela ÇoiÍl" dade só pôde · ex!gir dos legislaqol'es como 

- missão de Marinha e GU€rra, sendo relator dos demais cid-adãos o seu exacto cmnpi'i-
nessa .· occasião o' Ol'ado.r que occupa a tri- mento: . . . . · . ,. _ 

-büna; 'dispon{lo que aos estudantes dos cursos - .Neéessidade da defesa : nacional, como o 
-superiores dÇL Rcpub\iéa, seria f;!bncedido o entenderam os legisladores constituintes, elle 
prazo especial de um aniJ,o · para Q serviço. passaria de lei salutar e· inoralizàdora, _ a 

-qtm elles deveriam/ prestar nas fileiras. ·· . med~da oppre~siva e odiosa, si na sua pratica 
· Nes&as cq_ndições ficaria facil a esses mo· se ·uão respeitasse a igualda4_e politica que 

ços, dépois de tel'em prestauo tal serxiço .em existe para todos os cidadãos, que é a base de 
um p·razo limitado, seguir a ci,l.rr!iira que nossa m·ganização . : 
entende&em mais .convéniente. Esta idéafoi - Pol_\cas qu(lstões,certamente,predtar-sc-bão 
consubstànciada no · artigo de um projecto. melhor -do que essa a tornar uma reali- · 
de loi do que fui relator, . _foi acccito -pcla dad,e tal facto, pois constituindo um .tributo 

. Conimissão-de Marinha e Guerra da C'1mara. honroso que a todos pertence , fallece aos 
dos Deputados, foi votado pela Ca.mara, mas indivíduos o direito de a elle eximir-se, como 

-· fQi rejeitado· pelo Senttdo. . _ fallece. á collectividade sem caus:~s parti-' 
-• .E' a occasiã,o opportuna para .solicitar da, culares, poderosas o direito de isentar tCJ.es. 

:honra:da Commissão _de Marinha e G\wrra e ou_ t~es . de. seus. membros, assim. julgados 
espeCialmente do d1gno . relator deste pro- prtvlleglados -ou ·IUcapazes: _ . 

. . jecto o Sr. Rodolpho Paixão a !!evolução do .Em um paiz em qué é trad_icional o clamor 
projecto ·que em muito;:; pontos er~endados foi contra a ausencia deeducàção.civica,o sorteio 
dev:olvldo á(JUclla Com missão afim de. emit- militar · exténsivo a todos que preencherem 
ti r_ o se·u_parecer, . , · ·· as condiçõe~ physicas necessarias, trará. corri9 

A sessão vai adeantitda, o assumpLo é .da conseq-ueD,cla. forçctda e salutar com a abolição 
maior relevaricia e uege que a _ Caniara so . do nefasto preconceito contra a farda do :Jol~ 

Camat· n. V, I V 



.dado bi~~~il~i;.il-; :a melho;eompi•ehen~io · d~s ·. pàl·~· ·Úi~l' ~or.~e~- c'õ;d~_hÓm~~: '~ãô lt~';i 
deve~·es doséidadãos para éoin a·Patrià. . se.mprJ3paJ.'âdar a Y:ictoria, e .qua:ndo a dá ô 

· .Nenhum brâziléiro .olhará .niais para a 1az á'custa de longos annos de ~acrificio e· 
foi'Qa . armada corn. a idéa ·de que ella consti~ -dá- ceritei:Ja.s 'de vidas .· .pr.eciosás, qüe 11má ra~ ' 
tileilo seio.d.a/ Naçãó;uma clas.;e ió.utit'e para- ·éión.a:l:orgajização .· .ê. um preparó prévio to-. 
sitii, ; todos ~erão ql'giiiíío do lhé te1; perten~ riâpnem :duvida po11p:~.dd. ... · · '· ·, ... ·. : 

·cido e successivamÉmté a 'certez)!.' de que ella ·.· O .Bi.azU não :necessíta ,' não·é.deinaif! ré- · 
. . r~pres~nta, comojá .siltorúou: commum d,izer petíl:o;de éxerCitos e dé márinhai cóllossaes, ·. 

7-a: p.r.Q)!.rht .}l'ação armà.da~ . ·. · . ~ ' · P~arainós, não póde ter duvidosa crespost~ a·, 
- .. : Nãô - ~efoJ'inar<l, .rlo . miM· das classes civis inierrogaÇM de úrn publiciªta (luropàu «Si a . 
·que.sifí.•eiii,eionam. e que se conhecem na ~uta. paz ·.ti· .o .es.tado ·normal ··e a g1,1erra um ·mero , 

··constante·· de ·relações . de . toda _·ord'em , i:gie iilcic:Jente, ·. diw•ef-se"lia, subord,ihar . tu;dq . na,· 
~:acâi·réta i yida.. social, : urn<J. ca.t·ta á J)árfe , _yida. das pà.cões a -um incidr.nte . qu~ se p'ó~~ 
· perilsosa. e hostu,hostil porque,estai:á isolada ~ nã,o.: produzir ~· >~ ' · · • · · . · · · ·. ··. -

, perigiisa po'r.que serfi, f.:JTte. • .. ·... · . . .. · · ·, , O:' que a, 1lOS$a . pa,trja, éxige,. pprém; para; 
' fi.qu~Jles que_. f!'liieiám ? . espantalho ,do su~ ·~ta.li~llillidadE) ~ paga gu.ar~a dó.~Seú P!O· 

mtlr,tariSJ)10; ' n,ao .·.·· vêm qu~ o verdadmro gresso; é um·n)lcleo bem organ~zado e. o IH'E)" 
•.. meio\ de.eV:ital.,-0 é não fazer das- elas- par~rriilitar·detodos os cidadã.os. ~ . 
: seà .aÍ·in,âd~s uin perigo interior ' ou . unia Se!_11 duvida as condfç:ões CCOTIOllltc~S _da:._ 
inutilidade· .extín•n{t, · !le tornai.· a sua forçiJ, 'ac-tuaUdade podet'n ' acoríselhar és ta ou aquella 

.. niná garantia e não uma améaÇa, 'é' justa~ excépç)ió. 'Em i•eprel1ilf).taÇão .-recente· <J,OPo~ . 
mente 6 es~abelecimento, sob moldes verda- de,r Legislat~V:e; ·. os répresent:1ntes çle uri:),a · 
deü;amente demoélaticos, evit-ados os_ perigos das classes de que n1ah depende o futuro 'de 

, da paz .arma.da;-·da organização do sorteio. hQ ,sa J;iatgia, reclamando, · aliá:s, apenas a 
.·· Nunca será 'então possível, corregidas as iguàtda.de, fize1~am valer considérações (le tal 

·.conâições de órganização da-'officiaiidade, a 'ordfiin. . . ·.. . . . · · . , · ,. . ·.· . .· 
·· exis.teileia que : em questão: ·_celebre já, foi .Cuiilpre; ·poréín,. not~r qúe 9 projecto do 
assjgnaiada de-:-!). exérCito. contra a.-Noçij,o, · Est.ado Maior nem qmtnto aó . tempo de ser

.,. · .... ~S <WnSidera~ÕeS. que ptecedelp importam ViÇO, nem . quanto á natureza daS ÍSéQÇÕes, , 
_: fia.anà.ly;se· dó qUe ~ .O sorteio . militar SOb O attendeu a CJIÍSÍderaçõe,S .dessa especie, . ·. 
(luplo aS'pectole~t,at,e civico ; nã,o~ éompJ~tia a · RedtJzii' ao minímo o prazo de serviço é 
col'p.Qração algüma .. vü· pt•oduzjl-as· perante 1:1Ctualmentea'tendenCia geral; ·. ern projecto 
o Congresso· Nàcional; .si não ' f-osse o obje- .a.pressntado por E<minente rr.pres:.mt~;~.nte da 

. ctivo de provar· cbmo as varitagen:;; que Nação,. o prazo' prop.qsto 1•eduzia~se a urn ~ 
apresenta tal lei; ficam -infol'madá$ com'as aÍ!no :- . . . . ... ' . . . . . . . . 
disposiçõEJsdo proje~to. ' ·. ' Essa autorizada opir!ião pernütte acreditar 

Não temos; na .vérdade, · · nece·ssidade de que a neces~idade de não fa,zer . perder os 
exercitas numerosos e. a oppressão da paz gostos e o:;; habttqs d." vidaeiyil,dé não trans
armada sob quev'ivem·as grandes potencias fo:rmar: em. carreira forçada o qúe deve ré
não existe felizmente para o Brazil. .. presentar ap.enas uma contribuição, parecem 

Recon·heeer, porém, esse facto não importa desse modo conciliar-se com os justos i·ecla-
de fórma alguma em applaudir a opinião dos mos da defesa nacional. · · . · 

. que nos julgam de tal modo a coberto de sor- As isenÇões que não comprehendem os em
prezas desagradavei~. que é visionaria e pregados no commercio, quando aliás reéo
phantastica toda pr(3occupação de defes", nhecem a necessidade momeútanea de não 
·. Os ·povos .fracos e incapazes só devem a estender o sorteio sinão aos centros populosos 
sua independencia e a integridade do seu com o-intuito de não prejudicar a lovo.ura e 

.ter~tcirio á rivalidade . e ao interesse das iridustria_. não se deviam log·icamenie referir 
naçoes fortes; . confiar. nestes para descurar a outras classes, ·· · . . . · .. 
do,s_ ~eios de defes'!-, não é pro~a d~ alto ·. o ~~oblei!la social moderno que preoccupa 
espmto da fratermdade e de asptraçao da com mtens1dade cada vez· maior, todos os 

. . paz e de ju.:;tiça, mas attestado ~e incapaci- pensadorea, mormente nas nações" latinas/ 
dade para 11 ~uta e de verdadmra covardia é o deseqtülibrio das demais em relaç.ão 

.moraL . .. . . . . . ás class~s vulgarmente chamadas~ produ~ 
Os. exemplos da h1stoi'1a na.cwnal wterna étoras. · · 

ou externa; longe de virein em auxilio dos E' de poucos annos o brado de alarma dado 
-qE-ejulgam inutil o pre'paro milit~rjlos. cida- por iUustre sociologo f1·ancez, com o · in
da:os, comprovam, pelo contra;to, essa ne- tuito de f<~zer salientar a importancia de tal . 
cessidade. . ~ . questão na sua Pà.trüt, a ella, póde-se sem 
. ~lles attestam todos, como a tantas vezes exaggero dizer que estão ligados o .futuro. e o 

lembyada _Iuta com o P_a:r~tguay, que _si o JH'ogresso das nações quo com o espiri to e as 
her01smo mnato dos brazllmros é suffic1ente 1déas ~francezas, ,conservam os seus pl·econ· 



~~~t~s· :e: as' si.íaf tenderi.ct.is;;; :de~tÓ. riú·~~rà. Devernos, Sr. Presiden~ e srs. Députados. 
pá.r.~- des~já;r,. que,Jni:Cmeio·.)J:ldfrecto: co.ino acreditar nas sincera& palavras do . honrado 
o .do'sorteio v:e11ha -foi:'ç!Ld,án;u3J?,te désvia:ç dll.s Sr . . Miii!stl'o da Fàzenda que nos annuncia. 
'i>rófi,ssõês libe-rMs parâ . éntragat ã coúimer~. no prmdino . exercic.io ,tlm fabuloso saldo fu'i.ra. 
cial; ipdividuos que ~ á.qU:eJlas se désfjnern; 'o·· The.>ouro. dé . 33.000:0()0$, é, attendendo, 
:~n,as .qão se poderá 1mgar qu~ -tél,Lcóm.o se Sr, Presidente; a que a Gá.mara tem de votar:, 
acha•.redigidai, ·a ler. do sorteio íét;á; cbruo<em breve;·. o peqileno credito !le lOO:QOO$' . 
conseq ueilcia inevi~aveljigg>'ava~. à.inda,.i;i:ui~s . para · ás de~pezas SJéretas ·da .policia desta 
o·injusto e falso .. prf)cCtriceitQ' que ~ qori1,3ider.Íl. · Capital; . . quando já. . Sé . . despendeú por essa . 
_éon'i.o nobre~ ás prlmáiras ·ê ~cófiio iàfertqr ·à PJ.esma:.'v(}tbc,i, a · t{üáii:~Ia · d'i3300:,0ü0$; a.-tten
'ultim<)-.· . () dever · d<il,egis\adól~ é;tncopté~· . · a·f)ndQ-~e .ainlla a qtü:~ riaui.to ~~m hre:ve ter~mos 
iave1mente.<\·ttei1liar ·.ta.es tendenCias p.e,rn~- de.· vo:ta,r .. ~arubeín .-.~- credito <ele 2.Q()O:OOO$_ .· 
':ciosaspela ,sábia elao~ração:das'J:eís;: jã~~ paraindenuü'z~Çã:o a liina .companhia c.om a.,\ 
é 'pequeno;.mal que .éj. . e3.colha .d,as carNnra,s ·qual se contraetou ·o:melhoramento do,.por~o·~ 
qlJ.é não devia ,Mpen.der.· ~inão das aptid-ões de Jaraguá, ,etfaere[},[t_o qúe bcesta.do do paiz ~ 
pe_;;soaes;: esteja sób a acção d.e- fàl§a& id~as e é , niagnitJ.co ~ób · o p!)nt~. de vist<t finan-
<!e preconceitos injustos, é · Q.emais que dis- eeiro. : · •· · . · ::- . •. . ·· 
posições de .lei; . os -venlia'm '~inda ·,tornar A.ttendepdo-se, Sr. P-residente, a· 'toQ.os 
mais graves é mais intensps~ . <. · ·_. " · . estes faetos; :qu'eannurtcial:n uma·yerdadéira 
· Attendendo ,a tóda$ as consiªerll.ções--que época de ·• proépei'lda~l:e, ,,reiriado do déus 

preeGd,em, ' a Federação d,ê Es:tüdántes Brazi~ Midas na térra; : o momento em i:p.i:e tudo se 
leirós, tem a honra de sóllCita.r dó Congresso transfórni.a em -oV.ró; era D.aturaJ -que eu. 
Nacional, ,a .reduéção âum arrnodo tempo t<mtassê· q.Q.giJ:lentar '()>credito eín discussão, 
de ser viço militar e à st.iprwe.sSão ~da i<sertção- apresen~ando .a: emenda que abriu· .9-e novo 
que se · refere <tos ·e3tudantes-dos cursos se, o debate sobre ll.s vantagens ·da representação 

-cun.dario e superior, bem como .dos gradua- ·brazileira np Congresso 1 do Mexicô. . _· . 
do~_pelJ.s escolas. da Republica; -': · · > · - ilontem, ao findar-se· a l}ot·.a _ destinada á' 

··.·. Rio· ·de Janeiro ' ~3- de acrosto dÓ :l90l :. - ordem do dia, .todos nós estavamõs . conven-> 
. Eleitor !-Jf?·d , da SÜ~á--: lffànbel Barretto Dan-/ . cidos de que a . discussão ·ia adiar-se, como· 
.tcis . ...,..:Manoel PíJ·es_ de-carvalho e Albttquer-: de costume, po1s era~ 4 hor~s da_ tarde, a 
que. · · · · . .. - .. ·..camara estava . fatigada , e · mmto~ Srs. 

·, , · Dâputados -já. se . tinham r:etirado, porque 
ORDEM DO DlA acreditavam, de - certo, que os trabalhos ~e -· 

riam adiados:· . __ ' · · . _ 
... E' annunciada a continuação da -disçussã.o Qual não foi, paréni, a nossa sorpreza, Sr, 
unica do pr.ojecto n. 104 A, de 1901, com o Pt·esidénte, _quando vimos· o nobre DepUtado 
parece F sobre as. emendas o:fferecldas na·3" d -, 1:1l.o Grande do Stil; o/S.r. Germano Hasslo
discussão ao projecto n. 104, deste ftnno, que cher, que neste niomênto me d,á a honra de 
·autoriza o Governo a abrir ao Ministerio das ouvir, levantar-se .nesta mesma tribuna e 
Relações Exteriores o creditô da quantiàne- pi'opor a pl'orogaçã.Õ dó ternpo d~ orileni do 
ce.>saria, até l50 :000$,•em ouro, pa~~ occor,- dia pot' mn,is quatr? horas ... 
rer·ás d~pezas .com a represantaçao brazt, . . . . 
leir<.t na seglind_ a conferencia · internacional, I o __ SR. G~RMJ\..NO HA~L?CHER - P. orque . 
que ga reunirá no Mexicó. · ·. queria ter o prazer de ouvir a V. -Ex. 

o Sr .. P ... esident.e_:_Te~ . apalavra O ,SR. AFFONSO CosTA- . .. convencido 
0 Sr. Affonso costa. · .· · __ t~lvez. S. Ex. de que os Deputados g.ue ve~m 

· · . · · ,. - · · dtscutwdo e combatendo este· credtto des1s-
. O ~r:-.~ ffonso._Cost.a (')-SI'. rre- tiriam do seu patriotico intento, vencidos 

s~dente, Ja tive a o?cas·Jé!-O de occupa_r a a.ten- pela fadiga em ho1•a tão adeantada, o que 
9ao . ~a Camara discutmdo , .o proJ~ct? que fe~izmente pªo se realizou, pol'que contra · a · 
. autoriza _o G.overno a abr ir, o credito . de violencla ·dessa proro(J'ação de quat1•o horas 
J50:000$, ou!o, pár~ o.ccorrer as despezas da nós oppüzemos 0 recu~so que 0 Regimento 
~epre~entaçrw braz1le1ra no qongresso Pan- nos faculta em taes casos. · 
Ame~lCano que ~3 deve reumr e:u outubro MiJ.s, Sr. Presidente, uma vez que V. Ex. 
vroxnp.o, no MeXIC?.. :· . me deu a p:llavra, devo declarar-lhe franca-
. Entao,apresenGm uma wnocente emenda mente que· inscrevi-me hontem,não porque 
,augmentando esta v.er_ba, ~o meu ent.endee tencionasse discutir mais o credito, vistb 
pe~uena, desde que a situaça_o financ.e1ra ~o que. já o tinha fei:o mi. sessão antecedente, 
pa1z., aocl olhos do Govel'J?-~~ e uma situaçao mq.s antes como um protesto a essa proro
de prosperidade, de fehctdade e ventura,- gação vexatoria- qué yisava simplesmente 
. . vencer--nos pelo cansaço, quando muitos Srs. 

(") Não foi revisto pelo <il·ador, Deputados, como_ tenho sciencia, desejani 
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: · d~ ·iú~~tttfr . ~i~~~ràmênt~ '0 aásudi~t6; q~- · ·• ._•o,si: _G'A-Lbi&ó. ·Ld~E)!& . ·' A~yê;ti\l~ .- péiq_ :Wde 'facto,lmportante.. ·. ·. ·,: _ -- ~- -· ·. · ;· :: :·.• ... ·. , Si':; Preside~te , de._ q~.e :;s? _ t~:r;a. ·11~a _h o~ 
··- 'Nê tas condi õés, desisto • da. palavra,; der-· pa.r~• _::faJlar_,:- ()bserya. o-: o_r.atiot :· q:ue ~ J1Ill,fl! iand~ 'acis . oüâos oradores insoriptO~~ ·o OU" qa~tao.~e Ordem .l~yant_ad:a por, _~·· ]Jx_. e q~~ 
. . . -""d · . d" f . ,. brilhailt:emeúte O · 'llos~ SÔ d,evertaB§lrS\ldCJtada . CJ,Ua-n~O fi~~a foS_:~ 

.SeJo to~·- _lscu 
1~~m . ·: .. . · - . ·: · . . . _áq:Uéllit hora. _A advert~:n:c1a é I_ll J~o.Ive!.;nao 

, s~mp . . a·t . ·' (Muito ben"i ' :.muito bem.) . . encontra a.pmo_ no Re&'~monto, a . ,m~);l.o& que . 
. _Tenho_ 1 o .. , . ·,~ .. .. )-:'~ _ .· · .. ·.· .. : · .. · Sé);~.ão . qtieiratolhe_r .a ·:p?-lav!a :ao Ol'a~or. 

. Q : Sr . . ~-~·d~~o .Lor~t9 -:-IJep_ois . · ·oepol.s, não está no _s~u _ ~Ii.~ulto Jírot,e)lar o 
.de expJjearp~motmm .por _. qu,e ho~tern.P~- aeh"ate. Discorda. da lnte~l!genq_lél, · dada ao, 
"diua·pala_yt'à; quando s~_1lrocuravapof meiO a:r.t, .128 do ).tegimento, v,~sto na,o se trata;r 
do aUiJ.bte da .prorogaçao, abafar o. deb~ty de ú!na di~oussão de. o.ccastao. A mterpretaJ, 

. do c~.edlto, o orador_fa.z um, longo h~s~or~!:\0 çã.o<<iá Mesa éanti~regir:o_ent;LJ; ~llqUe~endo;~~
:do projecto . e dos lUC~dent~S qUe a SLta g1S- de g_tJ.e a inater-il!o-eSt~ .eiíl 3a diSCU.~iao., -81 0: 
~ c11~são _ súscit0\1 nà Gam.~ral nota~amente qui regulá. Odeba.te B :t>-: !i-l't,, 128l_an~es dê · 
. aquelle ·. em que. figurou . o Sr. S!:labra., que tu.do copvem lembrar que elle ~ao .e.stabe
:cviMP :e)ll defe~a~ da Mesa: env_9lveu ,o P-?..rne lece: nenh~m; ~im.it(:l: _ o ~ que . · ~~~é gue !L~ 
'4o ,_or~J;dor em lDJnstas a;ecas.açoes . · •- · .. · _ . • ·eriiàndas ('!.pl'asepta"(_ias .e!Jl 3"' . diSCI!-Ssao na~ 
> ''Q · m'il;ilor ribtif 9,tJ.e ami;l,a _na Cama~g, nào podem ~e:r S\J:QÍJf~~ida;s- a (!e bate sem .. o pa-. 
se· mostrou que . .o,s CoQgressos. amerrcanos recer da.Com1mssao de. Qrçamento. . 
tivessem prod:uzído os .r~sult.ado:r espe_:·ados ~ Não· sabe cúmo se p6de transfol;mf1}' uma • 
no momen~o. dá_s p:~spectiva~ conyoca,çoys •• !3 . ·ern~Iidá, apre~enta<ia. ~m 3"' d,Iséussap. e_iil, . 
·nem· ao menos, os defensOlJeB do-: -~!:OJBC .o emenda ou co usa eqUIViJ.lente em 2~ dJS· 
atgnmaritaram CQJ11 factos ou .opimo.es de c1,tssão. ·.. . · ·. . • · _· ~ . ·· · . · . ·· 
autoi'ldades competent!:ls. ·· ·. - _ . · .· . . ·· Nao. ha, .portanto, para se llm~tar o dis• · 

' . Fort:üecetido "o:;; S8j.IS argumentos relattva~ curso nenhuma dispo8i:ção regimentaL . •· . . 
:mente á ,inutilidade de taes Congressos,, sob Justificando a sua pernianencia na tribuna 

; )qualquer ... pon ~o~ de vista po1~ que po~an:r: ser · at~ g_u~ :finali~ o seu disc11:rso, o oi•a.d~r re.\t~ 
: ,encara~o~. diante . dOê ele~e~pos h1storwo~, as cons1deraço_es . que fa~m _ s~bre o ~Iscurso, . 
· ' l,ê á Camara o que a respeito escr~veu .Me- do nobre Deputado pela Bahia, Alias os ar,. 
:;an.d~13 Alvares, publicista conhec!llo -e m gú.mentos de q_u~ S. Ex, se servi~· pa~a ~e~ 

·.suspeito.. · . : .· _· •... , · ·. - . _ rb.onstrar a utilidade deste . cre<llto, sao m
. .. vao_I'eferlr•S\3. especia~meB.te ao. Congresso, nanés, na<La pi·ovam. . - . ·_ . . . · ._ . 
. >amerkãrio, ,que se reuu!u ·na Capüal da Re- Não, é proposito d,o .()rador cobatei' o com-

publica' dos E8ta"!los Umdos, mostraudo que paredmento dó Brazil naqu,elle Congresso:. 
este paiz pr<z.curav_a tira.r todás.~s vantagens 0 qué affii•nia é que; diante d~S cirCU_Jl;lStan- . 
pelo lado econ0mico çommercu~l, co!n a ce- cias do .paiz, a uespez!J. .é .admvel,. Demais; 
l ebre. união aduaneira, .com que ser1alll fe- a questão do Úbitram.ento S'et'â mais :um_r.e-:_ 
cbados ao vel_ho contme~te os portos_ das sl.iltado da indole e· dos costumes dtJ.S .naçoes, 
ilações que hav_ram c~ncorrtdo,fi.caodo a.1~stas do qúe dos votos pla}onicos do?. Congres~9s. 
o papel de trtbutar!as dos.Estados ].Jmdos, Por este desfdera tum da p<J,z.mmtos ~cem srdo 
formando uma esi_Jecie _de confe_deraçao. _ oa votos, dos Congressos, sempre. mnqcu?~· 

No ponto do v1~ta mternacwnal foi que como provam-: as vezes que ella tem ~Ido 
se chegou a eonclu1r umtratado, ~as tam- perturbada. _ · . 

. be~ este nã() deu_- o result.ado almeJado.. Lê 0 art. 88 e o§ ll do art. 34 que pro-
Nesse ·· tra.tadQ . affirmou-se que o arbitra· h i bem O'uerras de conquista e prescrevem 

tnen·to seria o modo de resolv_er.as contendas; aos podci'res publicas d.~t União a preferencia 
Jlif!tS ainda ahi ·é sempre possivel ver-si,' um do. recur'.~o do arbitramento para s(>lll(lão d.e 
q~1estão de sob~rania. e de _h_9nra para a na- nossas questõ'es. · .. · · . · _ . 

_ çao furtar-se áquella condtçao. . .· _ . Si no pacto.fllndaméiltàl está o remedw, · 
Contesta que o nobre Deputado pela ~ahia ttS decisões do Congresso pouco nos apro-

o Sr, Seabra, quando defendeu o proJecto, veitarão. . · _ , . , 
tivesse demonstrado a sua necessidade, e E este t1nn sido o pr'oéesso do BráZil para . 
:Para proval·ú ' vae ler ·<fs argumentos 'de resoiver as peilde.ncias çom as nações limi
s. }5x • . _ . . . . , tro.phes. Recorda o q ne se passou com a 
. Estava tn<.~tc_ com. o Julg:a~non~o _de. S: E>x .. , Republlca Argentina _e com a França. Po

. mas o orador nao f01 _a umc,t viCttma,- e o deria lénibrar a questao do Acre, ma!. est<t 
4iue se conclue da lmtuí'a a que acaba de já cstú. resolvida pela. propria declaraçao da 
proceder. · nossa chancellaria. , 

· · o Sa. PRESIDENTE..,.. observa que a hora · . Sob o pont~ c!_evistil: inct,ustr~al c commer: 
está terminada para_0 Sr. · Deputado que está wLl; as expos1çoes umver.,aes trazem:ou&ro~ 
pa tríbun11,, . · ···· ·· beneficios immediatos; no emtanto d.en:all!OS 
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~~~;~~~~\~~~~i~:~l~ii~~{i~~i;r~i~ti~ .- i~~~i~~~d~d~~~t~ d~:;t~~a~~~' s~gu~à:t . v e~' -:_ 
:_ ~m~q-u~ --~6- ~e_-_tratát~!l -llé ._qüestqes tlieoriG.cts> . Levantou-se . 1). proposito · desta daeisão . . 
,_ :Aecen,t~ª- ·-q_ue at_é . ~erto :-~empo os Está,\iõs g.l.'an(ie.celeuma..na _Cam~ra e·alguns hónra."· ~ 
.lJ!lldas tt~ham: assyiiipatb.~lJ.!!-:B'e.r~é:>- do' povo :d9s Qaputado.s p_or Pernambuco. me· exigi_r~m. _ 
·l>.razih)iro .. A. ;pvova: ·.('lstl\, .-_ $ .\R9Ssft· ·cpnsti~ ·a-cttaçã') do artigo em que a Mesa_se -apo1ava . 

·t~içãa: ·_qqe : teni ~crm?i' . mo(J.~ló'. a· nQ-í.•te.-il.-riük par<t delib~ral' : :Por essa fórma.. · _ · . - - _· :. 
'rica-ria. : -: ·_: :. ·: -, ;;_.~::--'; .' :·: ,_,_. _ ,·_:. :Eu vou ler. ·<t SS . Exs. e.a Cu,mara- o artio-o ·-
· ·<Ta-i'seri.~iménto'; ;(p_oré:t:ni~ .-rião perdurih(}je térri:linahte ern· qúe n\e f_U:ndei p:.wa ti)nial';' a . 

,_ci:>!Jl a me3ma'_ip,tepsídade) · q~ilde . _qtiej. po· d_eltbii'à,ção ·!tlludi!l_a. .. . .- .. _ · ~ · ; - ·. 
dero~ã -'Rep]iblíca;_ sé atirou .á-'·pplitícá. .-iínp:O- · ; E' pcipcipio · :.ger-ài colisf).gr'á.do no Regi-,.:-. 

~_r-ia:}ista; . :de!.modo a ijónstituj~ - tlliiá.~ an):ea~ã - mentp da.Cap1ara q-tie; ·quando- os. p.roj_cctCJS · ·: 
. á.s _ ·nações ' que -se '.hão sei:item · bá~tante teeinún\a SÓ à.iS~llSSã.Õ, eStl\-. discussão.· .se . 
fortes: · · _- · - · . '· cõnsit}era.· ser a,_ segunda,- qu_e · é.. a · djscussão 

·:· Aporita,_ -o: exemplo -_de -, Cu!Ja e das republ_\" erh q1Íe os projec_t0s sà d~:Qate'!ll p.oi' a-rtigo~' · 
·c.a.s dâ.."Ainérica · Centr.al, . victftrlfl. c].os :tlib.us- 'Qra;o -projecto:: ep'Ldiscwisão: -tem i.i,ma dis~ 
teirÇI'f I),9rte-amerjcanos. ·. A :al_lnexa-Ção. de cusSão ·unica e a qrd.ém do ·.dia o diz ·clara- ·· 
C.uba é' a realização do sónhó de B:lai-nlf. _ Soe- ·mcl'n~e nestas palavras: _. .<< Conti'nuaçãi:J da dis• _ 
corre-se da o-piniãO: de .l!'orcy-Ohalet<*id .para. cussãQ. 11-ntca do :projecto n . .1 ~4 » . :sí o _pro-

_·mastra;r -·que· Ja Elitl. 1889--;;íS :'in:tenl}õe~ !los- jeptQ ~~m.. ul)lá._ dis~\tSS~() uni-ca;· osta dj_.c;cussã.ô :_ 
'àínerica-nos .· não :eram -óut t'as.; em r,e!a;çíí,p -~ - .eqqivale á segM!l_a - di~c.u'ssão 'do Regiment9,.~: 
:Cub~;· si-não_ as que ·_pol'. pltimo, Vieram,a ré- .·- M:-as, ãtl)da_.:q;uariqp .-n~ _ so queira;. consF . 
·-y.f.llar; -., .- , _-. ·· · ·. , ... - · .de-rarP pl'qjecto .·entcdi~cussãó ttrn 'projEicto. :. 
· . Dé!Uai_i!; que receio poderá te.i'. :·o ·Br.a.zil-de pr.oprtam;ent~; ~ mas '!1(11. . simples : parecer··, -, 
não -comp_a.recer no Cóngresso. Pan-Ali)e:- aincj.á.: ne$:te, caso, comó pl,l.recer _que é, tem.:-: 
rti:ia.no ~ ~- - · - -. ·- · .. ·. · . ·:: .'- · uma :Sõ .. discusilãooe essa discrissão .. segundo.o ·. 

. . Nós~ qü'e soth!J~ ós juízes. :d~ ·nossas _con'.:.: _art. .15.4 d.o Regi~ehtó:e~uivale <1 p~~unda . . ;·- · 
- veniencias . e.- nfrrgue'{ll poa_er.á. . exigir cj.e pqs· Ora;, na • 2" . discl,lSsao . dOFl proJe_ctos c::tda._. 

ô .sacrlficio:de .nossos .interesses. - :: _ :- . · Depytad,o; se~tlndq -~ ~ettra termma.nte d~ 
: -·. S.i à r.epresentaç'ão · llo :·B~azíl': no cong_reáso art . ~ I38, tem f} . ~n:mto :de _falia r duas. veze~ ~ 
do Me~ço tivPsse po.r firi:J. ·eylta.r-que a; nossa sobre cada ,art1go_, m,as_ ~ so . u~a- ho; a. po~ -' 

~- attitude, não . comparecendoJ . acarretasse cada vez_ que obt;\'.e_I. a p~lavi<t , lo., o, Sl e . 
prevenÇões contra nô3 ; si 'devemos campa.- verd_~de que na 2 tUscuss:.to cada. De~utado 

. roce r; porqqc( a· 0·ossa- ausencia -pos_sa d~s- só poqe Callar d:uas _ve.ze.s, sendo de G;l.~a: vez : 
agradar e affectar as ~ossas ralaço:)S inter- . uma .. hora, e . s1 '.é , ver!lade . que ~ pr oJecto.·.-. 
n<1-clotiaes, isso não . ~eria um. -convite;· mas em. --deba ~e t~\ll uma. .. só. discussao,_ ~ ~~a. -

. uíila intjlli.açã-Q. ,_- ,,_._ · . . ··· : : . · . _ Ob!(\leceur~strui!;a.I!lent?a.o- noss~Reg~me~t_o.: , 
~ -- AlMt .disto,- si isto é assim-;-. os Ii:ossos .·_vótos quf).nd9 ob!'Jer:v:o)l _ ao .or_a4Q~ q.ue a P.nrn.mr~_; 
. ~O éoo,gréi;So pÓJe:m 'âaí: <)itiésfho re8ul.t Íi.âo, hor;t · ~staV(l, ;esgotada e 9-ue SÓ ,podel'J.é!'-_<lORtl- ' 
:·de-modp . q~e nâo . eqmpr-ebJ~\}de ]!em: q_úal - n~ar a.p.rove-ltfí:D,do-se\da _fa~jlldad.e q11e _o·R~: _._ 
' seja~ po,Sição.do'nósso paiz neSse cono-i.'es:.ío., .~lmento__.. dá; .: d~Jalla.r _eifi tfl.es casos :mals:-
.. ; - - · - • . - . • ___ - ~ ·_ . . _...-:0 ' · ·- ·uma hora. Qomo s1 fallasse -pelasegun_da. -vez: , 
-. !az em ·segtuda._ ~~nsldel'i1QO~~ SODl'e . o ca- .. Não hoúve, portantõ, nenhum. i!l..tuito -de . 
D1lpho_~e f~rro eont1nep.tal, que cqndemn~, cearctar . a liberdade da palavra-ao orador• , 

... P~l~ n~o.lh~ ~cont;a :;\'antage,ns, · Q.esd~ fJ.;Ue não foÍ àbsohitÇtmente·: :essa a minha inten- · 
. nao rnelll_Qfill'lt ew ~c~usa algul'll,a. ,.as reh~çoes··ç'ã,o, mas ' obed~cer ás praxes desta Cçqmi.ra :· 
~e-?-tre .,os PC?VO_í! alnei'~eano~. ~-~gmdo,_ alé:U_ e. á · lettra expre3sa dó.RegimQnto, conform~ 
d1sto, sacrlficws de ~randes sammas. . . · · acabo de ler .á propria cal!Íara. . 

Conclue r:o.n~e~nando ? pro.j~cto~ não _só Continüa a_ dis~ussão ·d-o projecto. Tendo : 
. _ _.porque. o.euetto mt~naownal na.Q, sae fe1~o desistido dá palavr;i. 0 S_i'. Pereü::Çt· . .(_.ima, ~·
. de§tf,l .?on~re~so, como .ta.mbe.m por<J.ue ser1a tema paravra o-Sr. Henrique-Lao:den., - . _ 
· prefernml,a 1déa de um congresso de todas· · . · · . "~ . -
_as nações~ . O Fali-Americano- está em 

· ct.ewermrjJrevenQõe.s. ( Muito bem ;· muito 
_beliJ. .) ~- · ' 

O Sr. Henrique Lag~en-PeÇo·: 
a V . Ex. permissão para desistir. da :Qa.:. . 
Üt.vr~• .- · , -- - · · 

0 Sr. Presidénte=-Peço a at·ten- Nif1guem ma:is pedin_d~ a palavra, é···encer• . 
.. ção da Oamara .para fazer a. justificação com· · rada a discu.ssão U~ica do proje~to ·n : lO~ A, 
. :pleta do procedi_EOento.: que a tJesa. teve cha- ~de 190~, fica;_ndo ad1a~a a votaçao . 
mando a attença.o. do . nobre Deputado . qua , . . . _ _ : · . : . :-- _ 
a,caba de sent_ar.:..se p~ra que-et!e,; ou termi~. ! . O St:-. Dricio Fill~.o-Peço a pa.; 
nasse o seu discurso, ou o · coutm·uas~e, mas \avra pela. ord(lm. . 
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·1 O SR.~ PRl'-isim>NTE:__,.Tem a pJ.lavr~ ,Q · tio~ ó' Depi.Jtado ,qu'ê etn' apa-vte_ perguntou li,. 
· õre Deputado. , - Mesa em que artigo seestri):Ja,va párà tomar · 

i);· resolução qiié á N(es'i tomóu foi o -humilde·· 
o ·Sr. Bricio Filho' rpelà ordem)~ brado r que neste momt;!rtto occripa a atteii.çã() ' 

··ouvi, .·Sr. Presidente, ·v. Jj:x. explicar · a dá .Casa, · · ' . . . · · · · , 
coridücta que teve, qúando determinou que o v . . · Ex; , desctllpe .minha iii1pei'tiilerida, 

· illust1:e · representante do .Espil'itq _Santo-;_ desCulpe .iuiúha · · insist~ncia.; V . . Ex. , re- · 
· o 'Sr. Ga.ldino Loreto , sú pQderia · c :-~ntinuar spqnda: qualfoi o.artigo do ' Regiip.ento .ew 

ua tri~a por ~ai~ iupa hoi·a -~Poderia · no que. se baseou pá r a tornara resoluçao ann~n
roesmo instante-levantar a questao de ordem, ciáda á. Ca&'l. ~ Desejaria que V. Ex; ' in c re.

. poderia fazel-0 Ünmediatamente; mas assim S.PQndesse para poder <l.l'gume.ntar COrri a P\i,c;, 
· uãó.procedi.; porque a opposição queria mais spostá, mostrandõ que rião ha disposiÇão Ye~ 

uma vez demonstrar que o seu proce.ôimento gt)Ilerttaf que ~mpare a limitação .d.a hora 
·é pautado pela ma.ior correcção (apoiados), no ca~o v~rtente. . ,' · - . . ' . . 

. pela roais·perfeita com.j:lrehensão .de, seus · 0 s:a. PímsiÍ>ENTE-0 riobr~ Deputado :rne -. 
deveres, (Apoiizdos.) . • ~ . · ·.· pêrmittirá ' dizerqtie í'ui mtiito·expliCito na 
' Si pedisse á; P~Jlàvra então, . talvez; neste minha justificaçã~ e não é preciso estabele
:momento a di~cussão do pJ::bj~cto _104 A não cer mn dialogo ent~~e a Mesa e o orador: 
estivesse encerrada; m~üto propositalmente, . · . .. · 
pbl'éril, esperei que o nobre · Depu&ado pelo O _~)Ri MoREIRA ALvEs_: M~ts a Mesa deve 

. Dj.stricto Federal desiiltis;e da : pli~á.vra;· é dizer onde fundou a sua decisão: ... .. · .. , 
-bom que fiqile consignado que · deailte da VozEs-.- Jii. disse. 
· violencja não :r:to l arredamos · do · nosso post<T, 
sejamquaes forem as consequencias; quando . O SR. I3RIC!o Fr:pro - ~~·. P tedii:letüe, 
a questão é· éollocadit, em outro _terreno v,~ Ex. habilmente nã9 qu:er responder, por~ 

-.somoseordatos e razoaveia. (T,·ocam~se- ap,m·- çrue. sabe quo n~o encontra _d~~posição qt:e 
· ;tes violentos entn3 os Srs. Alfonso Cost.a .e J1la- JUStifique-a med1da ; a opposrçao, ~:tr~l. n:uus 
. }1.del Fulgencio.) · · · uma vezmostrar que é cordat.a, _ n;w JOSlste 
·.·:· . ·. · . . ·. . •• . . . . : . ·• . .. ,· . , pela r,espo.;ta, mas ~lavra .: • o -sen pt•otesto e 
.> Sr. _ Pr.esi~ente, Iam~~ to , :xt:aordmuia- pretende renova l-o, sel'npre que se repetir. o 
. mente o mctdente,occOIII~o al:>o1~. . . . ataque· á liberdade . da palavra. . 

" . V. ~x.,Sr. Pres1depte-~ sal?_e pe1 fe)t~_mente A .disposição ·: ha pouco citada não . temca~, 
que nao costumorepud1a1' os aparte~, peço, büuenGo~ ao cáso; · emiJriln(li.ro- logar,·nãO' c 

, ent~et-anto,calma, quer _a UJU lado, ,quer:; .so.:.trá.ta . d~ pr()je,cto. que tebbá uma só dis- _ 
o?-ti o lado d~ Camara., pms nao tt:)mos 11ece,- cn§!são (apqiados)-; . 0 a.ssumpto da ·emenda . 
srdade de agitar o debate. apresentada .. pelo meti - distincto campa.-; . 

. ;- O SR: FÁusT<Í CARDoso...,...:. V, Ex. pede a uni: nheirJ; .osr. Affonso Costa,·nM passou· agora.. 
lado e a _out.ro da Camara, mas não pe!le à pela primeira d-iscussão; _já fui debat.idó,. 
J11im, que estou no rn~io. (Risos.) . . · · quando o_ referido · collega _. ílubmetteu· a 

O. -SR. BRICIO FILHO_ Si se · faz pr.eciso 0 emenda á cqnsicleraçã,o da Gasa, o V. Ex. do: 
roeu concurso para Q apaziguamento, arjui alto des3a cadeira ·declarou: contini'ta o ·· 

. o deixo, offereéendo-me para deixar a tri- projecto mü di{>cussão c6njunctamente com a 
.buria, ·si isso ê · n:üster para restabelecer a emenda apredentada. ,. · · . 
:trariquillidade _no .recinto. ·· Logo o assumpto da emenda ríKo está em 

· · · · discussão UJ?ica, logo o artigo do Régimento 
Sr. Presíaente, explicada a> conduci;a da que se refere ü. diseussão ].mica ahsoltita-

bpposição, conduç •.a quo reputo nobre e ele- mente não tem appHcação ao c1so, não tom __ 
· vad<!o, seja-me Ucitq dizer desde logo que cabünento no projecto n. 104 A. (Afloiados. 
ninguel'n duvidou das boas . intenções de Ntio apoiados.) . · . . · ·.· 
V. Ex. Embora-em desaccordo com a. inter- ·· A discussão, Sr. Presid'ente, .que agora foi 
pretaçãodada por ·V. ·Ex. ao Regimento, encerrada,. devido· :unicamente ao concurso 

IlQ-3, entretanto, julgamos que V. Ex. estava da opposi~o, qlie; assumindo a'l1ósiçã(tqU:t:) 
bém intencionado no momento er11 que agiu asslin)hl, ,demonstrou que aga si:ímpre dentro 
domado por que o í'ez, . ·. · ·· ·. , dos Iiínite3 da ordem, . no ter1eno traçado 
· A opposição muitas vezes tem necessidade pela lei; a discussão que. acabá de Ser eJiJcer~ 

defa.zer valer os seus-direitos, tem necessi- 1 i:a.cla não é urna cliscus;ã.o unica, mas uma 
' d_ade de cham~r em sêu soccorro as gar:an~ 

1 

nova âiscussão, em virtude do ,disposição 
tms que a lei lhe confer.e ; nias o faz exp.J:essa do Regimento. 
sem qu€1 tenh-d. o pensamento o mais ' long·in-J Pois bem, Sl>, -Presidente, no artigo do Re
quo , dt: mel_indrar a Mesa, ede duvi.d<t::_ de gimento:em que v. Ex quiz SB basear e que 
sua ·smceridade e ele suas "convwçoes. 1manda que as emendas <mgmentanuo des~ 
tf(poiados,) . · 1 peza tenha~ nova disc~ss.ão, eu queria que 



·. ~ 
V :·.EX.· ·me rrros trasse um~ ~6- -de ter~inação . a qossa marchá decisões precipit~~· I!rax~s 
qué niarid.a.sse _. appHcar -- a esta · di<·éussão a pha:iltasticas; contrarias aos prm~tp~os h

-. ·ma~roa· disposição ·applieada e._os projectos em .beraes1 princípios que .devem permttt1r que. 
· ·segú·rlda di:Scil6são. · .· : ... · .. , . . - po~mos levar por. deante a noss~ :t<J.re_fa. 
· . Não ha, Sr. Presid~nte, no Regimento u~ patriotfca, .digna,· honesta e b~a: · (~wto 

.. só artigo qüe autorize b pr~cipio ·estti bele- bém ; muito beJn . O orádor é ctmpn-nwn
cido pelà 1)-fesa; não l)t\, ít~m - podefia·_hà'ver, tado .. ) 
PPl'.:iu~·u:m~ r!_isposição nes~J?. _çoii~çõ_eS ~"Tia Vae a. imprimir a seguinte 
-Hfl!a dispoSiçao · absu,rdaJ s~rta uma dispo-· · 
-sição contr~ri_a ;l . _largueza que . deve ~er ·o ·. _REDEcç:io.: . 

. deb<!tte .. de pr:.ojectós~ que augmentam. a. des:-
peza . . · _ · . . N. 42 C~-1901 

o·· àr;tigo do Regimento q1,1e raanda _que as ,.. ·· · · · · ~ · 1 · . discussões sejam fdtas por· artigos_ e que !le·· Redacç.ao final ·do projecto n. 42 B, de-._19~ . , 
termina_._. que . sóbrQ elles só possa O: O']:'adar :gue fjxa as farças ~e te1·ra para. o exerc1c'~ 

. fall ~t-r d_ua.s vez~s, e. ~ma hora do cada vez, é · · de:· 1902 · . . · 
·_ um artlgo: multo l1 ber~l , . fac?lta ag or~dol! . o cona-resso Nacional decreta : . 
_ fallar mmtas horas;- st o proJecto c.ont1ver . o .. · ·· 

muitos ar ;igos; além . disso, ainda . pod.erá ·· . Art. 1. o As forç.~s ·de terr[l. pa~·a o ~xerci-
, debat'e1; lar'O'amente. a.· ·materia .em ·terceira ~LO. ele 1902 constarao: . 
··diséussiio. <o' . · · · · · · · · _ · - § 1. o Dos officiaes . das. diff~rente.~ classes 

v. Ex.~ diz quÇ. ~ta- <iiS?US3ã_o correspond_é do e'xercito . ..._ . . . ' ·' · . 
á · segunda .e por tssu é d1scuttdo o assumpto § .2. o Dos alu:p1nos das escolas tml~ta,res . 
por . ·artig(ls. · .. · ~ -~ · até 800 praças;_ · · :_ . . . · 

· _.Pergunto então: qual o artigo em dis- · · § - 3.~ De 28.160 pr;í.ças de pret, distrib.ui-
cussãu ~ . : - -· · .. das qe accordo com a orgª'niz_:t.ção em vigq~ • 

. V. Ex . . ficará embara:ç:ulo para respon- as qHaes-poderãp ser e_levadas ao dobro ou · 
der . ~ . · ·. · ·. · -· .. · · mais en1 circumstancias e:xtraordinarias .. 

. Do, éxpósto .facil e_CQ.ncluir .qtJe a opposiÇã.o ' I Art . 2. o -Estas pl'aças serão' obtida;~ pela 
que fazemos é. encaminhada, sempr_c .. obede- fôrma expressa n·o art . 87 § 4° da Constitui-
ctmdo ás dispodições legaes. 1< . ~- · .. ·_ · . ·• Ção . e na l~i n. 2.556; de 26 de setembro . 

Não hà muito, na Qc~sião em ·que obser- de 1874, com . as· modific_ações estabelecidas 
vou ·a:o digno represeJ;~tante. ~o Espi ri_to San- nos arts . 3° e 4° .:da lei n. 31;) A,_ de 30 de 
to ... o Sr . Galdino de Loreto, ._ que :ma oração janeiro de 1892, continuándo _ eni vigor opa_
sõ po4ia gyrar .dentl'o do curto .prazo de· r~agra,pho unic·ó do ·art. 2° e o art . 3° da lei. 

· duas horas, v. Ex. fez sentir qú~ não encóil-_.n. 394, de g· de outubro d·e-1 896 . . . , · 
trava par-a o éaso fundamentos na lei, mas _. Ar t . 3 . o Emquanto não- for executado os 

· encgntra~-a nas pl'àxes: · · .- · · sor:tefo milital' , o tempo-de serviço paTa o- · 
. Que praxes 1 Quando e ·onde fo~ buscar. é11sas voluntarios ~erá de tl'es a:nnos; pod,endo o. 

praxes1 . ·. · _ . . . -- · _- .- . ·engajame.qto dos que tiver~m coric_luiãq.esse 
. A praxe de hontem, · quando-orava· o. meu ·tempo de s~rviço ter logar-por n'lais de u.ma 
eminent\') ·colle.ga, o -~r: Moreira Alves ~ A se- vez e por .tempo nunca rpenor de tre~ .annos 

· guida com relação ao Sr . ·Sylvio Rotnero~ . de cada:-vez. : . . . · 
: São ambas contr(\.r:ias á~ decisões tj/madas . . Art .. 4. 0 As praças que: findo o sei.l tempo_ 
· ·como, ·portanto; in vocaL' taes · -preceden. de· seÇviço, con~inuarem -sem interrupção nas 
tes~ : :· .. ·.· - . . . . . fileiras com engajamento ·de tres annos, pelo 

Aqui fica lavrado .o nosSo protesto; . . menos, t erão. direito á ,iffiportancia .em di 
Não e~iste de nos.>a parte o mais leve nheiro das peças de fardamento que se ·a·bo-

. desejo de desconsiderar· a Mesa. ·. nam gratuitâmente aos :r:ecrutas no, ensino e 
· . Queremos, porém, que, abroquelados ein bel)l assim. á gracifiCéLção diaria· ~~~50 rêis 

. nossos direitos, no momento em que nos col- estipulada na lei n. 247, de 15 de ilez\')mbr.o 

.1oc!\mos em éampo opposto ao da maioria d<t de 1894. · , 
Cam·ara; para combater este Governo que _ -' Art.. 5.0 As ex-pJ;:aÇasc[ue,de novo ~e alis
infelicita ~ nossa patria com os seus actos tarem com engajamento ou reengajamento, 
impatrioticos.: . (Apoiados ; mt,ito . bem .) · por tre~t annos, terão ·direito ás · peças de· 

· · - · . · - · . fardamento que ~o a.bonll:das âos recrutas 
O_ SR. GERMANO HAss_LOCHER-Nao apoudo. no ensino, grcttui tamente; e á gratificação 
O SR. Bmcw· FILHO.:_; ... queremos que. dia.ria de 250 réis . , · ·· · • ·' 

no instante em que travamos rrnh.ida caro- Art. 6. 0 , O Govet•no providencia}'á. para 
panlfa . contra a presente administração, que nas colonias .militares sejam convenien
escudados na ~ei, amparados nas garantias temen~e· loéalizada:s as pr.aças que o deseja
constitucionaes, não pretendam · embara~_r rem, quando forem axcusas do ,<>erviço l_>Ol' 



.: á6Ó 

C.Oncltrsão de tcmp;; ga,piJ.ntindo~aS ll;1 posse Q.ue li,s disposiçÕeS que l;eyestero Séfneíhan• 
dos respectivos lotes. . .. . · . · te fórma não ppdeni Jjem devê.Pi. seí· consi -·. 
· Art. 7. 0 O Ministerio da Gú.eri'i1 terá um d(midas de caracter permanente, parece á 
regi~t'ro dos voluntarios, sêgunQ.o os Elst[Ldos Comniissão fora de duvida, porquanto, ou o 
ondé teúharri verificado praça, para o fim de Poder· Executivo fi14. uso da antori:zi1ção e a 
d~duzir-se annualménte do cQ.ntingenté a ser mesma ·.deixâ de subsistir, d8;lappai·ecé; "0:\1 . 
sorteado em cada .. E:>tad_o _· {Gonsti tilição, ar- delJa não se· qtilizâ .e a·rn(lsma caduca, findo · 
.tigo . 87 e seus paragraphos) o nurilero da- o exercicio. . . . . . . . . . 
qilelles voluntarips. ·. . .. ·· _ · .. .- Quer em uma, quer ern outra hypoth(33e; 

Art. 8.0 O Governo animará/a creação do a disposição que "M revist.a daquella fôrma 
tiro nacional, . instituindo ·premias peCLlilia- não · permanece, annulla-se pót• completo; 
r.jos e medalhas de . d,Lstin·eção para sel'em e, ·em taes condições, como attdbuir'se-lhe · 
confei·idas annualinente; eni · concurso so- .a feição de uma disposição permanente 1 · 
lemne, aos melhores· a tiradoros, deduzindo- Entr~tanto, é iSS() que visa a : pl'illll'lh'a 
se ópportunameiite da verbâ-Instl•úcção mi, parto qa, indicação, quanqo propõe que " não 
litar-do orçamento Q.o Minister'io da-Guerra, se admittam rias leis annua.s diíillosições d:e . 

. :aüi:J.portaJ?-cia que'for necessaria á realização c;u~acté permanente, mesmo sob. a fórn~a 
degse serv1ç_o • . . . . de autol"izaçãq. . · . 

Ar·t;· 9.a Revogam~se as disposições ém · A_Commissão_ distingue .· entre a natureza 
contrario. . · - · ou c.aràcter de-uma disposição ,e . os effeitm( 
. · Sal<} das Gomn:iissões, in de .agosto de. que della possam resUltar, eifeit9s esses que 

H:)OL...:...Amujo Góes.~Landulpho Magalhàes. nom . por serem permanentes empresttj.m 
-Cunha Martins . · · · ser~pr(:) águella semelhante car~ctm>,.; ·. .· 

Sr consrderassemos como . drsposiÇoes de 
VàÉ) ajm.i;rrimit' o seg~ill te 

.- . ~-· . 
caractEJI'. permanente todas .aquéllas cujos 
eifeitos vão além. de sua existencia, ter.ia ' · ·: P .1\:.RECER .. . mos de rejeitar por anti:-regúnentae~ rriu.i: 

· Opi;;,éJ;. peta ririo ~iJceitdç~Tó >aas alterações pro- tas das disposições de natureza propri&::mente · 
, po_s~as pelo§~·. · f'aulct Ru,?rios ao pm·agmpho orçamentaria, que figúram e teem figui•ad() ' 
~r~,ico dQ art. 13:2 d,o regimrmto . em üossas leis annuas. . 
. · · · · · · · , · Quànto á Segunda parte da indícação, ve-

.. . · À,:GolirmissãÇJ.déPôJjcia,áqualfoipresentea. dando que .~e incluam nas leis ahni).a~ auto-· 
.· indict:J,ção o:trerecida pelo Sr. Dép_l):tadó P~ula; · rização quo 'imp~·te em delegação~ diLS attri~ 

Ramo'S, na sessão de ll ·de junho do corrente j)liiçõer; ccinstarit~> dó art. 34 da cu:nstituição 
anuo, e referente á modif!cação -do disp-ósitivo Federal, . pa.rece á · dornrrüs';;ão que; for•mt1~ · : 
do_' paragi:'apho ·urüco do ar·t, 13? d9 Regi-- ,láda assim em ab3oluto~ sem dicltincções néri:l 
manto Interno daCamara, vem apresent<!.r o limitàções, póde a sua a.cceitação ou_appro~ · 

. seu pa.recel' a ·respeito. . - , . . vÇtQão crear embaraços á propria acção .do 
. A .. indicação contém duas pàrtes: uma, Poder Legislativo, que muita:S vez9s, pela 
Jli:'opondo que, mesmo sob a fôrma de autori- premencia das circu.msta.ncias e e;dgencias. 
:~;aÇão, não sé perniit ta a inr;ftlaãp de dispo- do momento; terá Jieçessidade d€1 aut6l'i2;ar 

. sições· ~ de caracter.· permanente ':"rias .leis o Poder Executivo a · tomar providencias e _ 
<.Lnnuas; t;J outra,.propondo que ig'ualmente .decretar medidas que nãci possam· esperar 
não . f)e .permUta a inclusão em taesleis de nem supportar as delongas e procrastinações 
autorizações que importem em delegq.ção das a ' que estão sujeitas as discussões e votações · 
attr-ibuições cons~antes do art. $4 Q,a Consti- de ·projectos de leis especiaes. . .. , . . 
tuição Federal. , . ·· . , · ·. · · Taes ·autorizações, ·assim se : i.ffigura á 

A Cmnmissrio ·en-tende que; quanto á pri- Commissão, não contrariam o preceito con- : 
meira. parte; deve · ser mantido o dispositivo stit'ucional, deSd~qüe ellas . contenhàm· espe
do paragra·pho ünico do art.- J32, t&l qual cific~tdar~ente as bases, moldes e clausúlas a 

-como elle se acha formulado,_ não · se lhe fa- que tenha de éingir-se o Poder Executivo,· 
zendo qualquer .alteração ou modificação e de modo que este s~ limite a dar simples~ 
contjnuando a da~'·Se-lhe a mes1na interpre- m~nte ó desenvo1virncnto indispensavel á 
.tação quJ até hoje tem tido. 1 ··· execução das medidas contidas nas autori-
. ,A Camara teni entendido, e coni .razão, zações. _ . . . . 
<1ue as disposições que .revestem a.fór•ma. de .A Commissãó pensa assim; a Camara, po-

. urna.autorizaçio :uq:o pódem ser cónsideràdas rém., resolverá: como entender· mais acer-. 
. como de caracte1· permanente~ deixando, por t.~do : · '' 
isso mesmo, de contravir a dis':IJosição do - Sala das Qommissões, 20 do . agosto de 
r~feridci paragrapho unieo do art. Iq2, que 1001.~ Vaz de llfello,, Prt>.sidente.-Oa.rlos de. 
v_e4a a inclusão, .nas lei::: a.nnuas, de dispo- N9vaes, 1° Secrot~trio. -Angelo Neto, 2° _Se-
SlÇOes ·de caracter nermanentP-. - : cretario.- Agapilo elos Santos, 3° Secreta. 



~ssXo'EM_:,2l ~DE ·A~Qf,'TO P!{ 1901. 
-.. ·; 

- "'~;-;,:~~(~; .··~albàt~.: : 4~.- S:ecreiàrio; ~~m g~i~mentos so&re impo~tos de consumo. e o 1·e-
.. ~-e~~r.ICC()Os,, _~ ua'nto á: se~un~a parte:. . · . · s~c-~tivo. · 

: ,-.~rN~IÇAÇÃp ~ ~~E ~E ·R~FÉn:fi] ó P~REOER. · ·. Ao final · a,ccres.cef\tem-s~ a,s palavras~ 
. - . Qbse.t·vados os -princípios_ $eguintes : - . 

. '- Iridico ' qúê Sejfl, a!)si"tn' Inódificado o··parJ.- §. Io. j Y,_erfhuma· ·m1J-lta p. ode?:if . ser i_m'~'~ost_ a 
grapb.o unico .do -a,rt ;· l32"-il,o Regimento In-. ~ 
:t_érnoda_ ca_in[ira; , ,,-. · · · · sem flUI} o co.mp~tente fiscal ve1·í{iqug ct in(rac· . 

ção com duas .testemttnhas, faz*>do a (lppt·ec 
· ' «Pára.grapho ·!mico . :Nenhuma. creação ·.ou hensão ele unut amost?-a 'do at·ligo de negocio 
suppressiJ;o· -de-. ~pr.ego, nenhum augmeqto . exposto á•vencla â0m· 'li:folaçiío do r egttlamento. ~ 
.ou diminuiçã,ó de ordenado poderá te~ _lqgar § ~o, Nenhtmi(L multa podenz .. ewceder o · 
·nas leis anng.as, assim cpmo nenhuma dispo- va]ot· qo s.tock _do ai·tigo ou ar.Ugos expostos á . 
Siçã,o de cara~ter p~rman.ente -será nellas in- · venda, ava"Uado o tnesm.o acto continwf consi. 
cluida,. nem mesmo. sob a fórrna de aütori- {pia'(!d(J -se qúç.esqtter f!,eclaro,ções de in~pu[/na-. 
z_ação; Não poderá. tambem ser . inchiida rws- ça:ó ·do int~ressado.. · · · · · 

. mesmas leis .á.útoriza.ção que inipoi:'-te em .§ 3° . · Ne_nhurn stoch pode1·d ser: avaliado 
!leleg.açãó - das .. attribuições ·const .Lntes do ém ·mimos·de csm miJ 1·éis. · -
art. 34 âa Const~tuição ~ed~ral. >> . - § 4o. F1:cémt· annullados todos_os exectttivos 

Sil.la das sessões, H de junho de t-901.:..._ em andc!merito e-todo o excessO ele 1mdtas in'V' 
Pav.ld Ramos . · · · ·post~si. em opposiçâo a"est~s dispo.siçõe:s e ainda 
. . . . : . . . ntio 1·ecolhidas ao. Thesot.wo ·até o dir;. 1 cl.; . se· 

. Eme.nda offerecida flll Se$SÚO de . 531 . do cor-- temb'T'O""dO otorrente anno.. . . -
.. · rente" ao projecto ·n;· 1"{50, ·de 1901, qye .§ _5P .• Fiçaniperdoadóii· todos. ·os-infr.actores. 

. · qrçd a receita g·eral ~a Rrpttblica . do r'ilgulcnnento ·(los {mpostas de "consa~o, qite, 

· Ao n . VI do art. 2° accrescente-sei" 
. . ·:- 'j ·. • . . . 

.. § ...::. Pa.isençãO de: taxa:;; póstaes não go~ 
_za.rá corres~pon~encia 51lguma a · qüe·esse fª-c 
.vpr n~o tenha sido concedido expressam~nte 

: ~m"l~i. .Ficam, desde já., revo~adÇ~.s . bdas as. 
· concessqes feit1J!s fó ra de·ssa regra . · 
. ' Sala. das ses~õ~s, .2.0 de agosto ··de ·l90l .~ 

dent1'o do ·prazo . de 30 dias depois da prom~l- . 
gáção clàpr.esente lei,pagaremos impostosde.~ . 
vida$. . . . .. . - . 

.)J'mncis.co &L · 

. · §_ 6°. $erá grati[teado. com a quantia de 
dtt.;rentós mil 1·.éis e perdoado da multa em 
.q'!te tivé1: "incon·ido, tpdo aqttelle que clenurz... 
diar e der' prova pl·pcedeiz.te_ de p1·e-vcwicaçiio, 
p l!ita (]U suborno commettido p elos fiscaes de 
consumo, senào._estes múllaaos ·naqueUa quem· 

_ . tia, alem da1l dem.ais · penas eih q1-r.e i?tcO?·re- . 
Emenda ao projecto n . 150, d.e 1901 · 1·e·m , - .. ·. : · · 

. . · O parã,gra.ph~· unico .. do a:rt . 2°, n . _. VI,-
_ Accrescent~-.ae onde eonv1er : n sti.bstitl.i:i. ~se_pelo seguinte .: · - · - · 

. ,f..o n. 2l, dó § ~·, do art . 21 , d~ lei n. 428~ - §. l 0• Stib3ttG~am~~e as palavr,\S~ticr~ serd 
de l O. de dezembro de 1896 .·accrescente-se ·: pol·teada-,-pelassegmÇ~tes: · se!'á . devolvtda ·c 
;..sendo 2:000$, para o Instituto Historico e · repartiçcto ~ dú. _re_rnétten!e de origem,. sen~· 
Geogra.plnco. do· Ceará....:. ( sem -alterai• a. som- multado o mfra~tor- n~;~ forma elo r egulamento ; 
ma "da"$ quotas "dist~:i b.uid'as a insti.tuiçÕ3S A. cr scimte ~-.se· ': ' .. 
da.q uelle Est~do.) · ·: c e I · 

- . ,- ·2. 0 Toda 'a · c. orres.,.•ondencia pal'liculd1· 
Sala· das sessões, eni ·20 de aÍ!osto de 1901. l:j r ~ -sellada éom p s·euo especial se.rá appreh"endida, 

· F. Sâ.~Nogueira Accioly. . sendo multado · o · ~rifractor ·em cem vezes o va-: 
j?mendas ·ao p1·ojecto n. 150 cÚ 1901 : lor . do .seUo devido, po"1; qualq"uer agente · a·. 

·quem caiba eX:pedir"óu entregar a mesma. · · 
-- Ao art: 2° n . li accrescente-se depois dá 

' palàvra-dinheiro - as seguintes: recebido 
_na CaJ?_i{al_ Fedeml. · . , . 

·Aó referido árt . n. accrescén te.se: 
Para,grapho unico. ·Pertencem aos Estados 

e devet·-lhes-ha:o set· restíltticlos os depositos 
pertencentes a defuntos e ausen~es e os de 
even~o , an:ecqdadps nos ·mes1iws, bem como os 

·_saldos niío t·ccZamaclos , de. 01-pha:os e i ntercli-
cto .. ~ . · 

Ao art . 2õ n. V, accrescentc-3e depois da 
p n.Ia.v·ra.-reform.ar, o~aRseguiutes:- os ?~e-

Caru::m~ V. ·IV 

No ar~ . 2 .o·; n . XI-'-final -do ·2° §' substi"' 
tua-se a palavra . imp1·ensa pelas seguintes:· 
qtte inte1·essem ou contenham commun'ica:ções 
pm·a quaesquer jo~·naes ou revistas da Repu-
blica. · 

Parn. ser colloca!i{) .onde. c0nvie~·. salvo· a 
redacção: . · · . · 

·Art . . Fica o Governo: autorizado ·a 1·ever o 
1·egulamento da sell"o e ã motlifical-_o na pa'r!e 
que se t·e[ere ao sello ele d,ocumentos; respeita
das as seguintes. ·disppsiç(jes qtee flcar'cto em vi- · 
gor· de sele j à : 
· § ·1.0 - Fica 1·evogado ô disposto na le{n.559, 
ele 3f de dezemln~o .. dê 1898, na parte . em. gue 
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: ·: ·~- -~ ;;, _. -~~ ···: .. /'_ . - __ '-: .: ... --. :·· :: ::·. : -~ .. : _--_ ! ·~·- ; ~}-_.: ::. ;< .~-- <~-~~ .. ~~_: ·;~·:.:.-:~::.."·. --':- =··- --~~-~~ --~·-::;_:_:, "<:-~:<::- .·- ·.': 'i __ .: ; .. : .. \:{ . .:~ 
··cimimina ·a nullidadé' doS.. tituioi ;de ' ;pb.>j,f.iiaiero' d:Os.fuqq&ión~rio~:· publicO~ . épntr~o_ufç~O' ·v.a::' 
. nc"(a ~ :sél~àdo's 'çlénlra do,s , 90_ dia$ .contado$ 'à73.: 'J'iavêl 'nà_ ·i·àzão d_o~ IÍ,<lGi'eS.simo· dê seús '.ven~·· 
sita dáta 'ei:cptessa .. .'· . ~ ·- '·)' ->,:: '· .. - ;; · :~ c' -<':'.: '~i~éli~9(; / .. :'· ... ;-;_' ,.;.'/ ; ·.· ·.·.· ,, -~ .·•<:;·,_;·\ ··.'?'>.·::: 
~l'2~;~~:i!~~~ -~~l~~b~~d-à~1f~~~~;~;i1i:~~~·· n~~~~~~~~~i~-p~~é~~~~o;~l~· ~:b~{~ê~-~~-:~~;~,â: 
ciMo ·a.nrios daaafa do ilocuineil.to nein ae 50 . prpva vol ~~ _futm~q . ,exerci~l ?, pa.,ssando,; ~2 
pot;pentô (50 • {~). .nos sj,t"Q&equentes; · calculaílâs cht>fre,: _\l9~ nnpost~ .P · o.s::rE;J~.srvo · d_e . _2; : 4, . . '-· 
essas .taa:ds' '!Aâ ';prop,oirção . 'd.a - q~imHt:i que·~ 'd _e 10. 0 1 •• . m·a. em vrgor_, ~o ~lqp~s~~ :- de .~: "l •r
·cred'Qr-'.-Se .· propúier'. cobrar d$ •. tie.Vedoi!. .po1· c_glírad_o,· ai:é:_ a,o ·.fim, :dn e~e~'cici_o de-,:1~~?1 
saiilii:·.O::, -· · c : ·' · ·· . ·. :· . : . ·· · : · · <': · .· suliP~ .ymtmtnen.t~s , e:·subs~w.s, pff~t~.~--~: 9- 
. ;.!Q_$fe$' p_ifeceit()_S te'i·i19' ~ppl~çaçqo para ·. qifà-es- ~egumte·_ eQ1!}nd~ . ao .a1•t:,~ · _0 n ._· :g tf~ :P;J.'~- , 
ÍfJ.air floe,utneritos ainda ncio· lig.uidad9's · Judi- Joctq_ n. UíO! ~e .-1901, suprac~t:ado.. . . ' " . . , . 
ciàlmente até a· data desta le~ . -. ; : · · · . Ond~ -~~-drz. «lmpo~to .. solne venc1man,.:t~s 

· · ,..; , · · • • · .. · ·. : e suNndw~~ ;.drga;se: l_tnposto· .sobr•e von.Cl· 
· S~la da,~ sessoes, _19-de a.gpsto de 1991. ~ m~P.~os :é.. -suosidios, a_ sabei·: ~ 'J.o/ c,. -sobi'e : ()s 
Julw . f?an,tos. -- ·· ·· · ·:_ · ·. ·. · · ' • • - . v(lnCTn'Íert,tos '.!ltie .exced,e·ifeni':•de ·. I-:gOO$ _ .p.Ii~ 
· .. .: . ; ; .. : .· . ·~ ' .... ~ ' ... '·- ' - : ·. nuat:is;. rnautidit a,,taxa de 2°)~ : $~hre v,eíiCi--: 

· ~menda '- aó' _f!r.ojecto n : 150, -·de ·' !90.1 ,'-·gue. mantos · a,t~- 1 :200$000.'. O. iQ.'esi<l:~nte, e v-).c.&: 
,- ·:. orça ·. a re~i3íta: g~t·al ·.·da·· .Rep~bltca - :p_arâ ·:o . · pr~sidenle · .. da · Reptiblica., . os' móm b1'0.s. 'd.o· 

·~xm:éfc{o· de 1,901 • , · . .. . -- · . ; ·,. -. • ; · Congress.o ~aciól}ale os minTsti'os <;lo .Estado. 
p;j.g'iti·ão · é~ _'táxa dé- ·1p •/o so-J.>re: .OS ·SóUS: SU~~ . 

Cónsi~erando que·· ~o · orç'ai)len~o : d~ Repu- sidius: ; :·· ,, · ' · · ·· ' . 
. blicapassõu db regimen -dos defi:çjts c_ons~a.n, . '' .S.:d~-~ás ·sàssõe~/2l :Ú& · íJ,gosto do ' 1901,. _: :: 
;tes-·pari.b-"0 de saldos prdme~tedores . dej!poca. ';.RÇ~dpfpho - f_aíin'tíO; , , ·• .. ·: .'· 

-f;~~~ceJf.~i-~.n~~- ~~~~d~~r~~;;;s\c~~~r~ . ·. ; 6 ~~-~o;J.~~id~~M+~~ta'~do ~i~ii~~ 
gw~s- vota_qas pelo CQ!l~resso e á>bo~. o~Ien.,- t da a h:ora;··. âesiil-iio ; p·. a.rá à-manhã·;·i : ·::,.e.· 
taçaodo-Poder Executr:vo, que~sprat1cou.; .a ... ·- . ·. •· ·: i'>: · •.•· · . ·· · .:..·· ··• 
em·tempó;- .com'a;:maxirira sol:citude ·e Ieãl- g~Imte - o:.d~m de> di~. ~ · . ,_. - ~ _ ·· . ~ . · , : 
:dil,de ; --.-.... ~- . ... _ . . -- . ... : · . . · .. ... ' .. · -,_ . : . votàc:.ã.o · da- p:r.ojecto· -n; 1P4-A, de ·l90't; 
~:-;QQUSjd,é~a'tldQ 2(11lef'•de:J:>éi-lad:a. !L' C~'·ise Ol~Çat . coni O pa1•ece~ f;Obl'~ a;~ , emeildtl.S O fferecidás 
.rtientatí$-;agutlissiJriii,' . dev~ril' ;os leg.Jslaid<n'es na .3"' .diS.C.JlSS~ó.. ao:, p.rojecto ·: n. · I 0.4, .deste 
e GOverii~ voltiâ· ?s~olii{l~ .· p~e:v·~dentes Ii'"!'a ~a.~ n c) .•• 9,-U:~ áút'oiliza.:. p Gq_'v~r~o \1~ a. ~r~ r ~~(~i
as · precar'las - ~ cond1çoes ·ecód-omrcas :-do PfllZ, ·i:n.;terró . dl).s Rel:açoe!l Exterwres:o cre!líto da. 
·v-atando~ ciquelles e ~xe~mtando .. este l.é.i~ p ~o..;:. quantíã. nQcessàrilt; ·.até '' H?o:OOQ$~ em ()Ur~(), 
teqtoras ·das i-udustrias· qlltl se -possam'· de$·· .para occ:;>l'rér ... : á~ · Q.e~peza!'i .com: a · .nepreséri" 
enyolver e progredi~. ~em : que, : ent~·etantb,' tação bta:tileii'a ·- ·na ~egunaá confcrertc,iidn: 
se· descíll'ém do lieifi é&t.ar l'elaíjvo P.ós fu'uc~ . ternac\6nal; que -se reunirá JlO Mexico (dis:: 
ctona~·ios . .publicos da Uniã~; que nunca :Pe- . cu.ssão. u.óica); ·_. ·:_. ··-: : :. -.,:· · -_· .. .' · ·· ~<. ~ ·· · . ·· .. ~ 
gatearam sacrificios em prol' da P.atria; :nos : :2a di1!cus~ã9 ·rl,o .·projeçtil:, ÍL ·12.1·; . . de- !901)' 
momentos. difficeis e temerosos que· ella tem· autori.zâ'Q.do .)r .J:'ode-r. 'Exe«úti:vo.· a. abrir 11-0 
atrav.essá,~o; ~. . . . . . . . . ' . MitJisterio"da-J"Qstiça E;l Negocios·· Int~tiqres 
. 0oósidei;aii.dó q'Ue éss.~ çlass~ mtmérooa e- 0: creditp·de ltld':dOQ$;-&upj)l_eroeniar ~o '_h~ H 

r.esigl;tà.da -: âoi éxtremo ·é --aqueua :·qUe l1Jais do .art. 2° da lei n. -746, de 29-de dezembro 
~otrré nas f!'éqtíentes~ ·ç~·isOS: econwnico".finan- de · .J 900; ·' , · · "· · · 
cêiras (ió' pitfz, pQ1s tintq perce.be · ·~o éarríl:li.o · , Discussão uniea dal'! emendas do prQje.cto' · 
Jl.D.l', de .27 pence . por miL i\li~, ,cvruo·. á ".' ü'ri~. (L 151; _de' 191Jl, e 3'7 :J, de:1900, quê reorga
·soria. t1J,x:â ~de ,6,5 ou. 1nenos: · dinhei:ros.;;- êm nila d ql}.adro .do Corpo · de SaiJ.dq ~ ;Ar•· 
· qtJU.nto ·. que os lavrado1"e~ , -cbmmeréiantes, máda-; ' · ,.. .· -. ·, · · .. ··· .. · · ... ·· . ·· .: : · · · -~ · · 

'g'l~!iDdeS 'e. peqri'eo'os ' 'i'ndustriaéS ê OS prbpriti& · 2a discu1]3ão · dó projecto , :ri •. :U6; de,l90l, 
.opera.ri:os .podem n;íinorar.'a.s duras ·e . posa-' ~utorizaindb. o G.over'no a abrir, por conta ·do 

· 'das . ·cons~quencias da enerD,'le . depi;-_~Qil).,çâá . Ministerio ·da· Justiç·a .e NégocioS' ;ntc~·iores, 
·df? . ;p_apel-nweda~e -curôo: for_çado, ~l~vandp. 'o _cee~ito de' '53:580$940 para pag~m~n~o ~o . 
. . o ·preço dos · a1'-trgos · q:ue .. p:rQd, uzem ·ou - ~ven~ · drver.sas · o bras _-.e. _I)1elhora men tos no·.ed rnc,1Q 
;_d-em e do s.erviçO' que ·p~·~stam .},··· · ~ . ; -' - ··-:- .de Lyceti de ·Artes e Offlcios; hoje , ·pró'[ii;ió 
· . .- ConsideJ•ando ·que o tm:posto progressivo naclona:I; ·.: . . . . . _ · .... :_ 
: ~ na opinião .de ec'onoinü;tas notavei-~. iniqlitf 3a disc.ilssão do projecto n. 57, de 1901, 
.e · :irracional, .pois ninguem lhe conheée.a autori~ando ·o P-oder E~ecutivo a abrir àci 
1~azão, ·._ que varia aos saltos, fel'lndà, atroz~ Miúisierio ,d,a_ Fàzeridlt . o ci'edito extrad1-:di:_ 
.n,:iê!J:tê:, . 9,ue~n_mais se eleva· ,Pt;llô· laôor . ~as- nario (le . .I04:542$58S pam:.occoí'I;cr aa :pii•: 
S'tdl\o e,•W~elügente ; é)-0 passo ql}.O 9 imj)JStQ ·:gamentó :das · grati-ficaçÕe!j 

0
1ievidaS .'ao.~· em~ . 

prppo:rci9n~l .d:e mó~q algum voxa.tor·io,exige pregadas de c.tiverdas · aJf_ap.degas : da Repu-. . . ~. . . . - . . . . 



s~ii~~~i~~JKiti~~~~i~~~~·r~;~1is_~ip~ · e -~~~~~2$~~~:r~~g:·s~~~~i~~~~~~~~~~~gj~~~ 
->-:3~: diSl,il!lSr$&0 dQ_ · ;pr;QJe.~~o~ J~L- ~~. : ·9-e :):90 l, ·-d:tl :· direito· eni-di'sponibHidade; decorrid-os de 

' iliJ~o~l}{id-6 Poder : ~x~uJ~~v:b-:~ ~~1jir - ~9< M:i" 2~ de abi'il de 1894 a- 31 de · dezeml)ro 
<m.S~\3r.1q ~a. Faze nR-a o ,c11~d.}~o · e:<e'tf!J.OJ;'(tlnarui de'T9o_o ; _ c ~ ~ ) ; ~ - · · - - - · · 
de:8::,0QO$.para pa.g<(mi}ntodo aluguelUI). casa . <..f<'< discussã':l do project9 n. 11 A, de)901, 
·. on4i ·flinccionólr; d~ - seteinPI:9' a. dezeml:>~o- ª'utoriz_ando o Poder Executivo a alwir ·um 
·, dé )§99,, a Dele.Ra()iar"J,i'oisÇa:l pó' Est<)(do .do ,Rio _ ére~ito da 9-uantio de 2:638$045 aq Ministerio · 
. qrª'n_d~_do _~y.l, ~ ' ~:sppp_te~en~a,r ~-~O:pOO$. d~!- J <'a;zenda:; para pa;gamen~o :de fo'rrag~ns, 
· à :V,-erba, _9~,--;Gal.Xé!-Jl:~ · ~Amortr~~ç_a_o_; ~a )e1 , agua: ·e· olJJe() tos :· 4e e]lpedwnte -forn~mdos _ 
Il; ? 4§; :4e 2~}~.- ~ezéá,lrJ~'od;e 1.~00, · ~.~,:rt.-?8-,-. . pela -Oom.);lanhia Aa.s:• Ag~s ~\l - Mag_mó, e 

: As~1g,qa,~r-~ de,;rrotas; __ :.: < . ·. • _:- -.-_• -. _ _. -· .: _ . __ · 9utro~; _ P.Qf e~nt~;d? ~\hmsterw da Guer1·a, .. 
- ?~ Q,Iscus~11o ~o proJecto. n .: '77; . -de 190.1; durante. os, exerçM}os d~ )89/f, 1896,_ 1897 . 
relati'voAt emenda -otferecida na, 2'" rlísci.Iseão e .1898 ; - . -· - - . · ·_ ' . < ~ ·_ . 

· ao.-.Prójeeto:n. _·• 217; ·ae · l90ú;- ã.l.!ti:JrizaÍldo 0 · , .·$ .. _ disciL~sã9 - dó ·projecto :n. 211 ,· de 1900; · 
Podei~ " Etecutivo ... a· abrir a. Miilisterio ·· da autorizauâo -· o . Poder ·Execútivo a; , abrir ao·
. (jú~~r:a Oàédttq eS..Pe?iitld~ 8 :{15~69Qi- pa.r.à · Ministério da Múitip!t_ó '?\edito · especia~M 
. p().g~j~.:rp.'entQ · dos~ :yen.c1meptos ~o t~nep.t,e:~0- ll,: 760,$,. para pagamento do. solçlo ao_ · vwe- . 
roneHunocencrq Serz~qello . ; Corroa,- rey.er" almirante ,A-rtl;).\Il' -Jacegnay, revorttdo · ao 
tidq_ a;o ~e:rviço ·<46: -e_x;erc~t?: .e . díJ_ 1erlte 'da quadr<;> e.ffee_tivo da ~Emad~ ; _ · _ -. · __ 

··Es~la M1htar, por •(!.cto legislatlv9';- · ,- ,_ . · ; 2a. ill:l~us::~lw .do prOJectq n.)05 A; .de 1901, 
· •33< diseússão -rl.o projecto n / 67; . 'de 1)}01 ~ -dó. Semido, crêandoJió<Df~tricto F.eder:a,l mais 

. àutorizando. o_Poder · Executivo ·a.- ahrir ao imf·.O.tfirio;de ·regi,strn:·:dé •hypothecas com ª 

. Min-isterio '.da Guerra,ó credito éxtraordi-· de.1igtritção ~ de .tércei:ro,;·-- .c - .-... _. ;..,·, . · . . 
' nario'.de4:80.Ei$63d, 'púa el!í'ilPrilà~éi:rtériçp.- . ,)2"'d:i$cussª'o-'do · ji:rójecto :n. 81,.-ae 1901, .. 
/ doSppremo .·_ Trib~riaLF'eder~l; mie'. mai[Jddú- t 'êst.àbéieêenJlQ., .para •·todo_s .os eif_eitos,'ó de- , 
pagtJ;r· ao :Jnajot Demo~ritó Ferreii'a'-'da Sil.Va c~et_9)egisla.ti:V9 ti. -6;)[, M _25 de novembro 

· os vencimentos q_ 1,1e de.hou. de ) 'éBél:lei' cómo de 189!1 ; . _ -• : : _ . - · . - -~ . 
• le:qte, erti' di~?pónlbUidâde,·; d'li.- Eseõla Milit:ar • . trisGus~i\o urtica do -.Projecto n.: ~02, de 
: dó$stadó:.-dQ Rio Grande do t;'ut_; . _ , ':. : . •- i.'90I, .al,l-todzando o: Governo a c~mceder: u.m · 
· P}sçu~sãq unic:a; qç( .Proje~to- ri ,_. 18 Ar. g.e,. anno de Hçep,ça;- com .todos os vchcímentos, . 

_, 190L :;relativo· á en:iend~ _substittrti.va, ·do aó br. :Manóé~ Jo§é da Queiroz Ferreim, pre-
s -enaqo, á própq~içãó~ )i; . 18,' • do ;: o_Õ-rt.·-entê pai·adõr , de, physica da Escoin. Polytechliíca., 

· anho, da_Gamara dos Dep!ltados, queiJ-uto- para tratar de sua sa_ude ; - . 
-·:rizi _q Poder. Executivo a ' abrir ao ~iniste- -Discu~~o unica do parecer fi. 22, de 1901; · 
, _tio, da lVIal'inha _o credito -necessl:trio para julgimdo que não _ c).eye{il ·ser acceitas as 

pagamento do premio que, compete ao pro- emenà.~s oiféi'ec id-O:s. r1a _ 2"' discussão.:: do' pt'Cf •. 
f"ess9r. _subs~ituto ·Aa Escola Náva1, ,capitão,. j eçto)l.~32 -A,: de l90Q_; qu_e· autoriza-o_Poder 

_, .-ten_ep.t(3 _.Dr . .. Nat'<ftso ·- do .l?raiJo·-ca.rvalho, . l<:~ecu,ti.vo -·a : transfor:çnar,: _asl!'i;,2<'e.,3 .. _:tmz~: 
pela. 9Pl'~ . ,.:._ LiÇv~s, .diJ:/3.alistic(J;;; • . - ; .. .;;. --: . -~riil;i( da ·. Sü.Q-Díre.Ctê>rii1' tl'óá: Co,rréoi99 em·I~> ,· 
- 2(' _. discussão 'P,o prpjeéto n ~ i2o,· úe-· 1901,•- ga e 3"' $e_ci;ões dit ;Directoti.a·Geral, :pa.s ;ando 
autoripandó 0- Gov._erno a ..--abi•il• iio :Mihist~rio ·os 'ci:í.efesde'turrn~s a chefes de-secção: desde 

. da<Giu~rra . o _.éi·edito extraoriiiiiario ' de qüQ .rireen.ÇIÜtíri.~·as disposiçôes regulamen
• 2:401_$800_, _para p;tg_ap:!entp ao ;rpav~çha1 José __ tare_s; e d~do 9utras prov_idericias; . , 
·. de. _:Alme1.!).a 8arreto (3IDVU'tude de, sentença . ·D1scussao_ UPlCé\ do . pi'oJecto •ll. 130, .de 
do SIJ,pr~mo· Jri_bliTi.éJtl- ~ecteral; _ · · ··__ ; __ . - 1901 ;fel n,tivo á, emend'} do Se1_1adoao pro·-
. -_-_ 2"'. dtscu~sao do proJecto.I\. L?3, . ·~e· 190 ,- jecto.n. 19:1, de 1899, que autonza o P!Jder 

. · aU:tori:~wdo _ o ·Poder Executivo ã · a\JriL· áo . _Executivo a.. reintegt•_ai' no ser .viÇo activp da 
Mipisterio da Justiça· e Negocias Interiores o armada, no posto e:tféctiyo de capitãó de fi:·a

- credito. de 6:850$, supplementar á ,_verba ga gatà, e classificãção n? _quadro e::.1Jecial .do 
. do _ arLff.\0 daJet n. 746, de 29 de . dezembro corpo docente, o cap1-tao dE;J fragata gra~ 
. de l900c; . duac(o' Francisco Augusto. de Paiva -Bueno 
· 2~:-~di§éiissãod,O projecto n. 43 A, de 1901, Brandão ; . - . · __ , . · - , · '· 
. a11tori-zando ,--~ - Pqde.r~Execotti..vo a .. abrir ao ·. 2a discu~são ' c!o 'projec-~o - n· . . 94, -. _de }901; 
· Ministério da Justiça·e Neg-ocios Interiorés o autorizanrlo o Poder -~ecuiivõ ·' a confiar· ao 
· -credito extraor.dinario de ~:?27$800, para 2° -éicripturario . do . The_souro Federal ' Gy-

pàgamentQ a D; Eugen1aTorreão .Coh•êa de riáco Antoiüo dó_s Santos, como ti>rnpo de 
:· Araujo, viuva dõ.jlli? ~e direito, em di~po- serviço, o .decorrido-{le 10 de fevereil'o de 
·· nibilidade , bacllarel_ Lindolpho Hisbpllo, 1879 a 26 de fevereiro de 1883; de 15 de no~ 
· Cor~·ê;J.de Araujo; · . - . .. . . · - vembro de 1884 a 4 de-setembro de 1889, e 
. Ja discussão do proj_~cto n, 113 ,4>-; de ,1901, .de 22 de fev'e.rptro cle.l894 a 31 de outubrô de 

· · autoi'izando o Governo a abrir o-credito de 1895 ; J · ·' · 
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2a. discussão do proje~to n. 88, de 1900, de- -outt•a., parentas consangnineas de F~·. S\J..~ 
clarando que ao tenente-coronel graduado turnino de Santa Clara Antunes de Abreu, 
refol'mado do exercito Antonio Galdino professor aposentado do Gymnasio Nacional, 
Travasso3 Alves competem as quotas de já fa.llecid,o, a, di:'!po:;ição do art. 27, hypo~ 
officiat superior desde a da h do decreto qlie these 7'\ do l'egulamento que baixou com o 
o reformou ; decreto n. ·942 A, de 31 de out~bro do 

2a. discussão do projecto n. 85, de HJ01, 1890; 
· autol'izando o Podei' Executivo a relevar á Discussão unica do projecto n. 147, de 
viuva e herdeiros do finado major Benedicto 1901, concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues 
Ribeiro putra a divida por eHo con·trahida de Albuquel'que Figueirmlo, 2~ tenente cirl.lr
com o cofl'J da brigada policial da Capital gião contracta,do da arn~ada, uma pensão d,e 
Federal, na importancia de l: 197$324 ; 300$ mensaes, autorizando o Governo a abrir 

la discussão do projecto n. 74 A, de 1901, o nocos:;ario Cl'edito; 
concedendo o prazo de mais um,anno de ma- Discussão unica. do projecto n. 242, de 
tricula ao::; ex-alumrios do cut·so superior da 1895, elevando a 100$ mensacs a pensão que 
Escola Militar do Brazil, desligados por mo- percebe D. Cybelc de Mendonça Souza Mon
tivo de reprova<;<1.o e~n uma mesma ma- teiro, viuva do tenente honorario do exer
teria durante dous anno'S consecutivos, com cito Heleodoro A velino de Souza Monteiro; 
emenda. da Comrp.i:>sã.o de Marinha e la discussão do project.Q n. 173, de 1897, 
Guerra; autorizando o Governo a reverter pc;tra. a 

la discussão do projecto n. 6.2 A, de 1901, classe activa da armada o ~o tm;wnte Horacio 
alterando a classe la, n. 1, das Tarifas das Neh;on de Paula Barros, caso, submettido 
Alfandegas ; · a nova inspecção Q.o saudc, feita nesta Ca-

3n discussão do projec~o n. 264, de 1900, pit<M, for considerado prompto p(1.ra o ser
autorizando o. Governo a prorogar o prazo viço. 
concedido à Sociedade. Montepio Geral de Levanta-se a sessão 1ts 4 horas c 10 mi~ 
Economia dos Servidore:; do Estado par:~ in- nu tos da tai•de. 
demnizar o Thesouro Federal da quantia 'de 
quo lhe é devedora, até que essa instituição 
regularize sua si-tuação, podendo mesmo re-
leval-a do pagamento da importancia em que 
Jl.cou ale<mçnda no anno de 1899 ; 

3" di~cussão do proj!:lcto n. 231 A, de 1900, 
elevando a l6 o numero de ongonhoiros che· 
fes de districto, na Directoriu. Geral dos Tc
legraphos, no exercicio elo HJOl ; 

3" discussão do projecto n. 103, do 1001, 
marcando os casos o a f6rma da, ravisã.o <las 
condemna.ç~ões ; 

Nova di:icussão da c monda do Sr. Heredia 
de Stt ao projecto 11. :!8 A, do 190 I, que a.u· 
toriza o Gove1•no a contll'mar, atten<lendo <ts 
neces>aríiiS vagas, no primeiro posto de otrt
cíal do exercito, os alf'ores g1•aduat1os qno ti
verem obtido u.:s <tppr·uvu.çõos plenas tle quo 
trata o art. OG do regulamento do 18 1le 
abril do 1898 ; 

3~ discussão do p1•qjocto n. 127, de 1!101, 
dispondo sobro a contagem da. antiguidade 
do posto dos o!Uciacs do exercito, a que se 
referem os arts. 1 o c 2° da lei n. 350, doU 
elo- dezembro do 18!J5 ; . 

In 1liscussão do projecto n. i2, do 1901, 
declarando que gosarã.o da í'ranqnia postal 
a correspondencia e as Revistas dos InsLi
tutos Historicos o Geographicos do Brazil, 
do Pará, Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná c 
Santa Cathal'ina o dos Institutos .(\.rcheolo
gicos de Alagoas e Pernambuco; 
· I a discussão do pl'ojecto n. 304, de 1893, 

autorizando o Governo a applicar em favot 
de D. Maria, Adelaide Antunes de Abreu e 

8Qa SESSÃO EM 22 DE AGO~~O DE 1901 

Presidencia elos S1·s. Vaz de Mello (Presi.· 
dente), U1·bano Santó$ (1° Vice-Presidente); 
Vaz de Mello (Presidente) e Saty1·o Dias (2° 
Vice-PJ·esicle~te) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a que 
t'espondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agápito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Carlos Marcellino, José Eu
sebio, Christino Cruz, Cunha Martins, Joa
quim Pires, Nogueira Accioly, Frederico Bor
ges, Gonçalo Souto, Soares Nei va, Ermil•io 
Coutinho, Celso de Souza, Teixeira de Sá, 
Bricio Fillw, João Vieira, Pereira de Ly1•a, 
Cornclio da Fonseca; Julio de Mello, Pedro 
Pernambuco, Epaminondas Graciqdo, Ray
inundo do Miranda, Joviniano de Carvalho, 
Fausto Cardoso, Se~bra., Manoel Caetano, 
Vergne de Abreu, Satyro Dias, Alves ·Bar
bosa, Adalberto' Guimarães, · Paranhos Mon
toncgro, Galdino Loreto, José Monjardirn, 
Celso dos Reis, Henrique Lagdon, Nelson 
de Vasconcellos, Augusto de -vasconcellos, 
Deocleciano de Souza, Nilo Peçanha, Al
ves d.e Brito, Pereira Lima, Silva Castro, 
Martins Teixeira, Oliveira Braga, Theopbílo 
Ottoni,-Francisco Veiga, João Luiz, Udefonso 
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Alvim, Penido Filho, Esperidião, Bueno 
de Paiva, Carneiro de Rezende,_ Adalberto 
Ferraz, Mayrink, Carlos Ottoni. Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pi
mentel, Rodolpho Paixão, Gustavo Godoy, 
Fernando Prestes, Dino Bueno, Costa Junior, 
Joaquim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Ca· 
jado, Azeyedo Marques, Antonio Cintra, Tei
xeira Brandão, Alencar Guimarães, Lame
nha Lins, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, 
Francisco Tolentino, Barbo$a Lima, Marçal 
Escobar, Soares dos S_antos, Francisco Moura, 
Angelo Pinheiro, Germano Hasslocher, Fran
cisco Alencastro, Victórino Monteiro, Riva
davia Corrêa, Vespasiano de Albuquerque, 
Alfredo ,Varella; Campos· Ca,rtier e Diogo 
Fortu_na. 

Ab'l'e-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O '!~r. Pereira Lima-Sr. Presi
dente, pedi a palavra para fazer uma recti· 
fl.ca.ção, sobre um dos topicós da acta da 
ses;-3ão de hontem, publicada no Diario do 
Congresso de hoje. 

Discutindo-se o projecto de credito, pedido 
pelo Governo, para que a 'nação brazileira 

-se faça representar no Congres:.:,o J?.an-Ameri
cano, depois de ter orado o illustrado I'ep:re
Sentante do Estado do Espírito Santo, o 
Sr, Geraldino Loreto, diz o Dia rio do Con
!JI"esso que V. Ex. annunciou a contiquação 
da discuSsão desse prtljccto e que eu então 
desisti da pala,vra, quo foi concodidn. ao 
nobre rept'cscntantc ·do Dis·tricto Fodm·al, o 
Sl'. Henrique Lagdcn. 

Om. St·. Presidente, eu não me inscrevi 
para fallar sobt•e este assumpto e nem, na. 
occasião, pedi a palavra, de sorte que não 
podia tel' desistido dclla. 

O Sn, Br~wro Fu"uo-V. Ex. tem toda a 
razão. 

Quem desistiu da pala. Vl'i1 foi o nosso H
lustre companheiro de representação o Sr. 
Dr. Pereira de Lyra. 

0 SR. PEREIRA LIMA-A' primeira vista, 
Sr. Presidente, pat•ece que esta rectificação 
não tem o minimo valor; mas não é a.ssim. 

Faço-a, neste momento, porque sei quo o 
intuito qüe levou o illustr .. tdo Deputado a 
desistir (la, palavra foi certamente muito 
louva vel, patriotico. (Apoiados.) 

S. Ex. a.ssim procedeu para não hnpcdil• 
a mareha rogulltr, o devido andamento dos 
negocios publicas. 

Não quero-eis o motivo por que p3di a 
:pahtvra-clutmar a mim glorias que não me 
pertencem, que pertencem unica. -e exclusi
vamente ã. illustrada representação de Per
namhucq. 

0 SR, BrÍJciO FILHO-A deputação de Per
nambuco agradece muito a V. Ex. 

O Sr. Presidente-Peço ao nobre 
Deputado quo mande a sua rectificação pot• 
escl'ipto. · 

Si não ha mais quem queira fazm• obser
vações sobre a acta, vou dal-a por appro
vada. (Pausa.) 

Est<t approvada. 
Em seguida é approvada a acta da sessão 

antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. Agapit.o dos Saut.os. 
(3° secrcta}·io, sm·-vinclo de 1.0 ) procege á 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do 1linisterio da Índustria, Viação 
e Obeas Publicas, de hoje, satisfazendo a re
quisição desta Camara em o officio n. 129, de 
l do corrente.-A quem fez a. requisição 
(a Commissão de· Petições e Poderes). 

Requerimento . de Francisca Amalia de 
Souza Conceição·, pedindo uma pensão.
A' Commissão de Pensões e Contas. 

O Sr. President.e-Tem a palavra 
o Sr. Mayrink. 

O ~!h.•. 1\ln')Tt"inl'--St•. P1•esirlontc, na 
oedom dos tJ•ab;Lihos de hojo flgui\1. o peo,jocto 
n. Hl, de HJOl, l'OS"tahelocondo pu,ra to :os os 
e!l'oitos o docroto legislativo n. 657, de 25 de 
novembro tlo 1891). Este dect•oto, St'. Presiden
te, autorizou o Pour1· Executivo a fazer as 
opcraçõe;-3 tio creditos necos;oit\rios pttrt~- paga.r 
os voncimoni;os dos juizos~do dil'oito tj'ue ro
Ntm nommulos pelo Gové•no Federal, após a 
promulgação d<t Constituição da Republica. o 
antes da organisação ,jurliciaria dos Estac1os, 
mandando que se lhes pagasse desde o dia. 
em que deixaram o exercício até o dia d<t 
aposentadoria ou aproveitamento. Este de· 
ereto nos termos da lei de agosto de 1893, 
perdeu a sua razã;o de ser, porquanto esta 
lei estabelece p[l,l'a os creditos especiaes o 
prazo de dou::; annos ou de dous exercidos. 
Sendo assim, no exorcicio ac·tual o governo 
não tem meios par<t íhzer pagamentos aos 
juizes do direito; e, como mo parece ser uma 
medida de toda a justiça o restauelocirnento 
c~sta lei, sobre a qual a Camara já tem 
juizo formado, tctnto que a converteu em lei, 
venho pedit• a V. Ex. para consultar a 
casa si concede preferencia para que este 
projecto entre na ordem elo dia de amanhã,· 
em pl'in'l.oiro loga,r. 
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··s66 ANNAES DÂ CAMARA 

0 SR. PRESIDEN'l'E-0 pedido do nobre 
. Deputado será attendido oppor~unamonte. 

O Sr. Rodolpho Paixão-Sr . 
Presidente, venho tamiJcm pedit~a V .Ex. que 
consulte a Casa, depois. da pr<~fet·oncüt pe

. dida pelo illust;rc rcpres.mtante de Minas, 
si concede prqCercnci<~ para o projecto n.62_\, 

· de 1901, rtue trah do a'sumpto Lla maL~ alttt 
rclevanci<t, porque vem resolver em parte 
a qu-estXío economica do Estarlo de l\Hnas, 

O Sr. Presidente-Nã.o posso sub
metter agora a votos o requerimento do 
Juure Deputado, porque não ha numero. 

A Mesa tomará em consideração o seu pe
dido l)Or oceasião Lla organiza.çã:) da. ordem 
do dia. 

da sobera.nin. desta. Camara para ga'J.•anti~· 
esta p i'crog ttiva, embora. permaneçam lê'is 
fixas, decisivas e permanentes garantindo 
es t<.~s rnesmas regalias, estas mesmas vanta-
gens. · 

Tfío digna do ropat·o é, a missão do Minis
tl'O que remette ao rej'eremlHm do Governo; 
:w seu supremo r epresentante dn. Na.ção, o 
Sr. Presidente da. Repulrlica , uma. meuirla. 
destas quo não !).odomos silencia.r, nem dei~ 
xarmos de examina.l-a. detidamente. 

Vê-se, Sr. PrtHidente, a. fa.l t<~ do orienta
ção, <t fa.lta de interpreta,Ção legitima. da.s 
leis, e, ainda mais, o sophisma. grosseiro, 
quando pa.ra. se cunspu::;ca.r direitos se fa,zcm 
baixar avisos c de~retos, como se vet•dadei
ros poderes legislativos ello.> fgssem, qu<md"o 
cltes nü.o podem legi.1lal', nem mesmo inter-

O Sa·. I-Ienrique Lagden _ petrtu' lei::;, puL' competir ao Congresso e 
SL'. PrL~Sidontc, p;wecc, <L primeien. vis ta., l10l'que a Repnblica est:~belcccu o vel·uadeiro 
qu3 hil de rninlla. pa.rtc 0 proposito de a.bu- systema u·bentl c l)Ol' conseguinte a gcw<wti<t 
S<tr da paciencia. dos meus dignos e honrados desse dit·eito quo a pro1wiá. Constituiçü.o mar-

cou, dcterminand·J, como disse hontom, ga
collegas proseguindo na serir de considel'a- 1·.mtimlo pelo ar~. 11 a. não rctroa.ctíviU.ade 
çõe.s que ha tres dia.s tenho oO:'erecido á con· destas leb. 
sidera.çü.o da C amara. e q uQ necessaria se 
torna para completar o meu juizo para, fina.- Ao proprio Congt•.:Jsso é inhibido este de
lizar a a.n ~tly.;e que fiz o anno passado 0 oi!te ver, o na:-: suas a.r.t,J•ibuiç~õe3 está. claramente 
anno estou fazendo sobr·e o a.erendamcn to da incluid<~ este dispositivo. 
Estra.da de Forro Central. Qun.ndo,-por qualquer· motivo, se que1' ex-

Aprovcit3L o ensejQ partt, criticando <tetos ccutar llojo um plano qua.lq uor, no qual vao 
de diversos ministl'os que, desconhecendo ou do envolta a gn.rantia do futuro tle gr·t~ndo 
procurando des~onheccr as leis em vigor, de- numer·o tlo funccionarios; qu:tmlo o Governo 
sejam espoliar direitos adquiridos e manti- p'rooisn. Llcsembaraçn..,·so do onus c compl'o
clos por essas mesmas leis, se acham giu·an· missos, pr•omovo toclo.~ ossos act.os, leva. ao 
ti•los, por simples avisos ou ordens quorom Jim o seu intento, o. da noutc pn.t•u. o dia, 
l'évogar, quel'ern atirar ao ostl'acismo este com estupot'acliação g-c\l'a.l, <t!H't~scnta como 
runcciona.rismo. . oxccutrttlo osso plttno. 

Pv.rece-me rLbus;n• da l)ttciencia o da. bon· Antc~ip:uhmonto, put•,lm, ullo t:lll closom-
dade dos meus illustros collegas, ma.s si fl'i<t· bat•a,;a uo suas t•ospnn~aiJililladoi, como quem 
monto analy;ml'tnos csLa. 'luost.:io cmno impar- compt·a on vendo um ohjhcto, ontrogando 
cialmcnto o oxncnto dnst:~ I;J•ibuna·. ~i rnfln- pnt• um JH'ucosso mal doflnitl.o u.cptillo r1no d.r! 
et.idamontc ollmt•ntos pat•a :ts contlir:ões 0111 ma.i-; util o nolJI'n nt'J . .; po~~uirnos. 
que se aclm o funccion:tlisnto publico o a ma· E' o qun so qlliH' fit~cw com :t Estt•a.tln. do 
liCit•<t po r• que ellc ~ tfottt:tclo polo Govornu d tL Fct•t•o Cuntt•:d. cio 1\t·:~zil, gloria clu. cngc
minlut pu.tt·ia •. polus sous :~uxiliat•os, vm·o- nlml'in. b.·n.zilnit•:t, o ú o quo se i'u~ hn.pouco 
mos quo isto ó uma quostão imp H'Gantis;.)itn~~ com as ostt•tuhts d.J i'cr·po do, no1•to. 
c por isso U.evoria." tot• a benovoloncia: dos Nem mosmo n.o Senado, um dos primeiros 
meus coUegu.s, pot·quo a. sua. :tttcn,:ã.o devo se porlot·os constituhl,;s da Rcpubliet~, o Go
volvor pat·n. este assumpto do tanta. mn.gni- vemo dou as in'l'ormaçõcs quo ollo solici
tude. ttu<t pttm o sou cJnhecimento e orHmtn.çã.o 

Não dcvo1110s considerar como um ro- c pal'<~ dizel' ao povo o que se-trmua.va. 
proho e::;to J'unccionalis111o, nü.o·é um favor, Ess:1 a.ssemblé:t teve de gna.rdar sUoncio e 
mn beneficio r111 0 s3 lhe llUOl' fazer· mas esperar · .até que o Governo se resolvesse 
nem pol' i,;:;o dovemos ctdar, silencia.t• estes csclal·eccl-a.' 
ihc~os que de injuslios vü.:J tendendo a ariJi- Nom por isso nós nos devemos conserv111• 
t.t·arios, pois terminaria por calüttL' ümdireito mudos, deixando qne tudo se r.wa, som n.o 
adquil'ido por aqnelles que o toem conquis- menos um protesto daqui partiuo. 
tado em cons:Jrluenciu. du lois OXlH'ossu.s e em Como um prcpat·o ao seu plrtno, o Go-
v igot•. vet•no, por intermedio dos seus auxiliares, 

Vonho dosde hontem sollicitando n. atten- começa negando a aposentadoria u.o funccio
. ç·ã.·J du.Cama.m pam estes <L h usos e sollicitn.ndo . nalismo lla Estrttda do Fer'l'o Contrltl do 
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Brazil, o oppondo-se a.o que de direito lhe 
compete. _ 

Por um simpies aviso declara que esse 
fnncciona.lismo não tem direito ao montepio, 
esquecendo-se do quo ollc concorreu com as 
quotas necessariu.s para constituir o fundo 
respectivo. 

Est~ má orientação, que se explic;t pela 
precipitação dos actos do Governo, tendentes 
todos a eliminarem as difficulJades, Je modo 
que, passada a Estrada de Ferrp aos e.)tra.n
guiros, não tenham -responsabilidades para 
com o pessoal, --é o que o paiz acaba de pre~ 
senciar; 

Nào será. por taes meios que o Governo 
irá á posteridade ; não ser·á levando o pranto 
c o dedespero ás familias desses funcciona" 
rios que o Governo receberá as bonçã.os do 
povo, quo só as dispenS<L áqnelles que sabem 
governar. 

Não, não é <1 desg1•açtt o elemento quo 
intet·vém, para que, quem quer ·que se,ja, 
sej<t lovn.do á apotheoso, ao fastigio da gloria. 

Ainda, hontem, Sr.-..P1·esidonte, analysando 
<L mtLncira. impl'opria _por quo o Govorno 

-da minha P<ttria tem agido om relação a. 
es,;es funcciona.rios, disso . que, desde o Go
verno Provisorio, leis ·e decreto:-; gar<tnti
dos pela Constituição mantinham o.'l direi
tos ad,tuil'idos deste funccion;tlhmo. 

E~tos doci·otos fo1•am, poi:-;, confirmados o 
- assogm•tl.dos pela Constituição. Dons ou tl'ós 

_anno.~ dopuis, m11a. lei sobre il.J)Odentadoria.s 
foi daqui emanada., e ainda hoje faz sentir 
os seus oll'oitos. 

E' a infla po1• esta lei n. 117, do 4 do de
vombro do 1892, C!UC a:-; u.posontadorin.:-; são 
rogul;1das . 

Ainda. ma.is, pela lo i n. 1.045, do 21 do 
novomhro do 1890, o Governo est;~lJolocou o 
monto-pio pn.rn. os ompt•ogado~ da 1•;:-d;J•adu. 
do l"ot•t·o Contt•al do Ht·az.i I. 

Lois, pot•1;anto, roforenclaclas o conscinnte
monto consorvadrts om plona vigoncia, ti
vot•n.m intot•prota~;~ões das mais Ol'l'onmts, in
cohorontos o absm·dtts llUO so lhe:-; podm·ia 
dar. 

No aç:odamonto llo do.~omba.raçn.r-so o Go
verno da União dod compromissos quo ti
VO.')SO pa.ra •~ t~ Estmdn. do Forro Contrn.l, 
em momento dado, pam o arrondamon1;o 
pas:-m.r sem oss:.t.s 1'0:-lpon.-mbilidade) o onus, 
lembrou-se o Congresso, pel11 Camaru. dos 
Sr..;. Doputa.dns, · do, em loi orçrLment<Ll'ii1, 
apresont.u.t• uina emenda que, interpt•et<wtlu 
as dispo.~ições sobro funccionallsmo publ~w 
rlo-Esl;t•arlas de Forro, custcaun.s ·polu. Unino, 
t,il'ltSSO·lhOS toda.s a.S vantu.gons e O CU.l'<.LCiiel' 
de funccionn.rius publicos, 'para podor-.m 
assim, com mais facilidu.de, vemlor ou ttli-

. mmr tts mesmas estrt~dttl). 

O SR. PAULA RA~~os-Esta restituir,:ão de 
quotas é que é uma. novidade. 

0 SR. HENRIQUE LAGDE-N-E' que O Go
verno precisa estar livre c desembttraç<tdo, 
sem impeças par~t agir com l'l'ltnqueza o 
libet·alida.de. o Governo _precisa, nessa 
occasifto, em que tt n.Lienaçi'io ou o arrenda
mento fôr a.ssignado, que embargos não 
surjam. _ 

O quo é certo é Cllle, seja o syndicato que 
fôr, nacion~ü ou ostPangeiro, mas certa
mente estl'angeiro e, ingle~.:.este não quererá 
por certo acceita.r empreitadas, do.>de que 
um grancle numct•o ele funcciona.rios se man.:.. 
tenllàm com direito tt indemnizações. Ainda. 
mesmo quando não fosse esta a face a enca.
rar a questfí.o~ teremos ainda, mais obriga
ção, por parte do Govemo p'tra com esse 
funccionalismo, porque amn.nhã, árrcndada.s 
as estt·a.das, e.:>t\) mesmo funccionalismo terá 
de ser amparado com toda.s <.ts regalias c1ue 
<ts leis lhos facultam. 

Mas isto (~ .iu~ta.men te o ql~C o Governo 
nã.o quer, elle não deseja que isso se · dê, 
torna-se n~1cessario que c1uando e3te arrenda
men'jo seeffectup tqdas essas ro>ponsabili
dades .de.;appare~lam. Assim é que na loi 
n. 490, ele 16 ele novembro de 1897, foi in.:. 
cluida a. disposição que, na segunda parte, diz 
o seg-uinte, no art. 10, n. 6: « Os empregados 
em surviço ; cu;;toados pela União não são os 
t'unccionarios puhlicos de que trata ( art. ·75 
da Constituição, não tendo, pot•t<mto, direito 
á aposentadoria nem ao montepio ». 

Vê-se, poL1, quão crronca c :1bsurda. foi a 
emenda que illcl11ida no or~~étmento tornou
SJ lei por elfeito da s;J.nc~~ão presidencial o 
cujo oxer·eicio et•a apenas de um anno. 

Em primeiro -logar não se póilc admi&tit• 
como vor·da<LeiriL a ex.pt•essão a.qui incluidu. 
quando pelo conl't•onto qno SO f<W11 Olltl'fl a, 
l~str•ada de Fm•t•o Cent1•al o as dermtis rop:n•
tiçõos pnblicas, IJIIO igmtlmonto são custe1tdas 
pela Na~~t"i. o, esta elassiflci~Çã.o não pMo llcat• 
tle pé. Qtml <L rcpart.içã.o do Governo qnc por 
elle não é cui!itoada '? 

Ar1ui ainda mtdores vantagens existem. 
para. mais a.ssevertn·-se o direito do funccio
na.lismo publico da Estl·ada do Fert•o Centra.l, 
c vô-se perfdtamonte que ú uma. 1'epa1•tição 
publica, quo tem renda pPopPia, que custeia 
o seu pessoal, paga-lhe os seus serviços e, 
ainda mais, depois · de resolver estes com
pr•omissos todos os saldos quo ox.h>hm são 
levados á conta do Thesouro, u.lli são 
n.rrccadados, saldos que vão fazer face ás 
dnsp()zas e mesmo ú.s dividas quo o Governo 
da Uniã.o tum no exterior. 

0 SR. ESMERALDINO BANDI~IRA - V. Ex. 
sa.be si na lei da receit<t actual htt pedido de 
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autorização do Governo para arrendar as O SR. Go:\'ÇALO SouTo -·Devo-se provai' 
estradas '?. . que &1.o omprcgarlos puhlicos. ,. 

0 SR. liENlUQUÊ LAGDEN-Não ha clara· 0 SR. HENRIQm; LAGDEN -V. ltx. não. 
inente, mas eu tenho uma emenda que apre- apresentará. um só argumento que phrve .. 
sento hoje ao art . so, porque est<í, lá impU- que os funccionarios da Estrada de Fen·.o 
citamente incluida.a idéa do arrendamento, central do Brazil não são empregados Pl\· 
ou autorização ao Governo para arrendai-a. blicos. 

Sr. Presidenéc, vemos qne em toda as d.e- Será preciso que v. Ex. aprc~ente uma 
pendencias do governo, em todos os do parta- lei votada pelo Congresso para demonstrai' 
mentos pagos pelos cofres da União, não se que, da data della, em deante, essas vanta-
pode estabGleccr differJnças entre o funccio- gens desapparecerão. . 
nalismo e quJ, uma vez que as secretarias A Con.~tituição é bem explicita, diz quo o 
do Estado, Agricultura, Marinha, Justiça, Congresso não póde decretar leis de eifoito 
Guerra., etc. pagam pelos cofres publicas aos rctroactivo. 
seus funcciomtrios, do mesmo modo se deve Tudo que não for assim, é illegal, . é. 
entender a Centrn.l, embora da sua renda iniquo. 
seja tirada a quantia nccessaria para a so-
lução desses compromi~sos com 0 pc.;;soal. O SR.. GoNÇALo SouTo dá um aparte. 
O funccionalismo desta, estrada devo ser O SR. HEN1UQUE LAGDJ~N-Eu acceitei hon-
equiparado para todos o.~ effeitos ao fnnccio- tem o aparto de V. Ex. quando disse quo· 
nalhnno das demais repartições do Estado. não perseverar no erro ê uma virtude; 

E nem ou!;ra coúsa podia ser, dosdo que que o Si'. Ministro da Fazenda procedeu 
esse funccionalismo paga emolumentos, im- muito bem, quando, mandando fazer uma 
postos e outros pt·ocalç.os inherontes ao fun- cous1. emum dia,no outro desfez, reconhecon
ccionalismo publico, soffre descontos p::tra do que estes dispositivos de leis annuas não 
montepio, e tem contagem de tempo para to::nn o e!i'oito de uma lei especial, porma
aposentadoria, etc. Não se póde, portanto, nonte, não teem olfeito retroactivo, reco· 
pôrom duvidtt que o pessoal da Estrada de nhecondo que a lei do orçamento é tràri.s· 
Fet•ro esteja em igualdade de circumstancia itoria. · . 
para com o pos:;;oal das outras repartições do Reconhecido o erro om que incidiu a Ca-
Estado. . ma1•a dos Deputados, quando em 1806, logis-· 

Aindu, hoje na Central se desconta dos ven· · lando para 1897, dando a l~i do meios, o meu 
cimentos do pessoal o impoflto de guerra de nobre amigo o honrado collega de bancada, ·o 
2 o 1 o que foi creado. Ainda, hoje, dep:1is mes- S1•, Dr. Irineu Machado, que já desdL' essa 
mo do atlmittit··so a hypothosc. do vingar o époct~ vem se batendo a,rdornsamcnto, pu
aviso inglol'io do SL'. Ministro da Fazenda, gnando valentemente, IJom como o niou dis
mttndando reembolsar :estas quotas levadas tincto collega o Sr. Hercdin. de Sú., em uma 
ao montepio, ainda podemos dizer que este época em quo a Camara ainda ptLt'ocia, 
funcciontLlismo, que entrou depois de 1898 sustcntat• a opinião do quo, em lei annua, so 
para cí~, conLinua a pagar emolumentos do podiam incluir di::;posiçõe~ de effoito p:ll'lna
nomeal,úl.o, continua a ser dc,con tada uma nento, oncuntl'a.ndo uma. ·cor•ta. rcluctunnia, 
detol'min<Ldn. porcontrtgem para. í'iLzor f'ace difficuldtLdos, até cot•to ponto insupet•twols, 
a compl'OIItis.,os fl'Ie todo o funccionu.lismo pela porr;ovoran1:a. om quo est:wn o Govot•no 
publico tom c (o quo(~ mais!) <L conttLI' po· de ma,ntm· a. sua rcsoh11.~:1.o elo :u·rondt~t· a J~r;
sitivamonto tempo para. a StHL aposonta<lo- tt•ada, do f<'t•n•t•o Contt•al, o mou digno collega. 
ria. · · conseguiu ontão ineluh· no orc.~amonto de 

Não so póde admittlt', nestas condições, l89!J, uma disposi1;ão quo 11tt~ ·corto ponto 
quo so venha subverter a o1•dem natural das suavizava a inJustiça. contiri<L na p1•esci•ipção· 
cousas, cséauolccondo a crcaç~ã.o de disposi- do 1897. ··· 
C}Ões novas, de ell"oito reteoactivo, tltw.ndo S. Ex. com a convicção e a olor1nonciu. 
sabemos ]1lWfeitamentc que o orç:amento q1,1e JJossue o traz ao debate em quo se em
é do en·oito suspensivo, tr·ansitorio, nã.o penha sobro oa assurnptos que tomu, a peito 
tom os c:.u•acterlt~ticos tle um<~ lei ospocial, tlefonder no:lta. Ca.':!a., conseguiu fazer passar 
votad<L pelo Congresso, que Hofl'L·c a.s modifi- <t seguinte disposição con1;id.a . .na .lei n. '652, 
caçõo3 o que seguo tmmitJs que o Con- Je 23 de novembro de 1899, que fixa a · do~ 
gl'csso entonde conveniente. n,eza. geral dtL !to publica. para o exercício .de 

O Sn.~ Es~mRAr.DINo TIANDJ~mA- Não se 1"900: . , 
11ódc comprehcnder que todo o i'unccionalis- « A di!üJosic,lão contida no art. 10 
mo publico tenha diraito <L aposentadoria o n. O da. ler n. 400, do lfi de dezembro ele 
quo só não o tenham os empr·egados da Es- 1807, deve . ser ontondida. c appiicada~ 
tra.da do Forro. São funccional'ios como os na vigoncLL do aci>ual exercício finan-
uutl•o::;, dovem teL' t~::; mesmas rcg:.tlit~s. ccit·o, apotms om rulaç-ão tLOS omproga.. 
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dos admittidos ao serviço de l de janeiro 
de 1898 em deante ». 

- A intençiio louvavel do meu digno o 
hom?-do collega e a boa direcção_ que S. Ex. 
quena dar a ess:1 qu:3stiio, o encaminha
mento natural para evitar maiores -arbitl'a
riedádes, teve o des3jado exito tanto assim 
que obs~o.u as decisões um p-ouc'o precipitadas 
do. amahar dl Governo que fez valer um 
aviso e, r0considerando esse acto, baixara. 
um outro interpretativo, que servi11 de IW>e 
a uma circular enviada pBlo Ministerio ·da 
Industria á Directoria da Bstrada do Ferro 

. Central do Brazil, declar~•ndo que o pessoal 
da Estrada de Ferro Central niio tem direito 
á aposentadoria. 

Ainda assim, sou de opinião que esta dis
posição não devia ser incluid:.1 no orçamento, 
comquanto reconheça o esforço do meu 
c?lleg~ _;_S. Ex. devi~ ter apl'esentado esta 
d1~ pos1çao em um proJecto _de lei, o que real
mente naquella época seria inviavel. . 

Mas S. Ex., cioso dos seus deveres de 
Dcputatlo ~ de cidadão que a11w. ~t sua patl'ia 
o .que não· qu~r v .. r. entregue ao estran
gmro um proprw nacwnal, como a Estrada 
<Lo Fm•ro Centt>al, S. Ex., sabendo 1ue teria 
de sossobrar com a sua idéa, lançou mão 
desse recurdo quo até certo ponto serviu !l.e 
anteparo fts intenç~õ~s monos criteriosas dQ 
cluom, . abusando do poder, tudo entende 
faz~)l·,nada re~peitando,nem as propriasleis! 

S_r. Presidente, esta. di,;;posição, repito, in
cluul:.t no orq<tmento do 1890, teve <L vanta
gem de estabelecer uma. b:trreh·a paPa. sus

""'tar decisões, para evitar maiol'os a.rbitmrie-
tla.de~ ; mas nom por isto impediu quo u 
Ministro baixasse um aviS(:) mandando que 
fossem reembolsados torlos os quo cencorre
rarn para o montepio, os empregados ontra.-
dos do 1808 pam cá.. " / 

Est:t tlispusiçülo nrío pódo ter· ollcito do lei 
pelo sou earactm• annuo, }1aru. l'O''oaa.t· 
porque só são annulladas leis pet•manmi'tes: 
por outras tantas leis do ell'cito p:~rma
nento. 

Esse pcssimo systoma. de dar u.ut;ol'ização 
11 ao Governo pat·a tudo fazer, em lei~ ele or·

çarnento, tru.z como eonse11uencià esse abuso 
<lo tr:.tnsfo.rmar um:t lei annua. om unm lei 
do c:u•actee p~rm:tncmto, 1ia.nto a.ssim quo a. 
Commissio de 01'c;amento da Receita. inclue 
na sna. proposta de lei do orçamento, no ar
tigo 8°, quo esM, sobre a Mesa., disposição 
c1ue dá. direito ou concede ao Governo a.uto
rizacão pa1•a. arrendar as estradas de ferro 
do Brazil, c como tal, perseverando no Cl'l'O, 
torna-a clfectiva c por ahi sr, . verá o po
der absoluto do Governo, cedido pola Ca
n;tara, de f:1ze1~ o quo hem ontenclor por uma. 
atmples ponnada de um Deputado. 

Camara -v . 1 'f 

Arrendando tudo, como ~stá fazendo com 
as estradas de · ferro, pergunto: terá o Go
verno lucl\l com o arrendamento da Estrada 
de Fer'r·o Central, tendo-se em vista os saldos 
crescentes que a estrada dá., não obstante a 
porcentagem que estes syndicatos ou quem 
quer que t;ej)' que arrond·:; a estrada, possit 
dcLr? 

O que é facto é que a Estradit de Ferro 
Central sempro foi uma fonte percnne de 
recursos. 

Ma,l:> tL~mb3m é muito natural que tudo 
isto seja ·apenas um sonho; mas o que é certo 
é que o arl'endamento desta estrada não será 
somente um desastre. · 

Si todos os proprios naciomtes, fontes inex
gotaveis de renda, forem arrendados pela 
maneira por que se está fazendo, parece que 
-m~ época, actuaL, em que a pobreza tem in
vadtdo todo:<; os lares, em que os nossos ramos 
de aetividade estão exangues, em que o 
commercio, as industl'ias e 1t a()"ricultura es
tão sem ter vitalidade alguma,

0 

sem ter re
curso algum com que pos;;am fazer face a 
de.~pezas, porque nem os-·direitosde exporta
ção apparccem em condições, nem tão pouco 
ha a concurrcncia para diminuir/ a impor
taçiio, si . vendermos ·todos os nossos pro
prw;;; nactonaes,-só teremos de hauriL• isto 
do povo e oste será transformado em uma 
especie do plebe, teremos a~sim o feudalismo 
em que o povo será o vassallo c o Governo seu 
senhor. 

Uma vez quo isto S3 re.:;olva, o Governo 
não póue tee onde ir· buscUtr recursos para 
fazel' l~wc ;ls lle.'>pezas. 

Mtts, não obstante,. o Poder .Tudiciario da 
Republica, o Supremo Tribunal Fetleral, que 
é o tet·ccit·o poder na. nossa Patria, não ob
stante sentenças unanimes, nccordãos da~ 
quolles que teem a ':erdadeira interpretação, 
quo toem a verdadetra hemcneutica, porque 
a nó.; não nos ó dado distinguir nas leis, não 
obstante isto, os ministros ~:~ophísmam a.s leis, 
apezar dM doutrinas firmadas na lei, vejo 
que o a.cto elo Minist1•o 1la l,"q.zenda, posterior 
ao d.o Br. Epit:wio J>cssou., que ain<la. mais 
baralhou, porque, en1icndido em loi, provou 
que nem estudante !'oi de direito, não obsta.n
t;e tuclo isto, nega-se o direito, mantccm-se 
csi;p,: actos, estas clccisõcs voxatorias, rcvo· 
ga.m leis cmuo)'a. llaja. accordãos, como o c.lo 
1898, em quo so rlrmou jur·ispt•udcncia., ac
cordão que está. assignado pelo Sr. Lucio de 
Mewlonç:t e ou t1·os .•. 

V c V. Ex., S1·. P1·~siuento. IJUO t11tlo ostá 
conf'uso.Qum·o ct·or quo s'"ío eidarlilos abali
zados, compntontos om dil'Oito e rm condi
·çõo;-; de dat· docisões :J,cc(mle.-;, rc•peita.vei~. 
pois, rtuanto aos 1Jigno~ o mncritos magis-
1il'íulos, cnjos nomes :waho (1C cit~~1·, não 
púdtl lW.VOl' é.L lllOrJOl' tlttvida,, 

47 
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Poi::; lJcm; um funccion<trio dã. Estradn. de 
Ferro Ccntrn.l do Bra.zil, com 30 a.nnos, um 
mez õ a.lgun-; düts de serviço, foi aposon
ta,do, deixando, pol'(l m,do pcrcober. o seu or
tlenado do aposentado pu r fa.lt<L do verba.. 

Em vista. disso, I'ecoaou p:wa. o Supt·emo 
Tl'ibuna.l, que pruferiu a su:1 ~en:Gença. con~ 
demnando a F:1zcn(ht Nacional a pa.g-ar ê1 
esse funcciooê11'io ordona.llos atra.za.dos o 
mais a.quolle quf' !he competin. po~· lei. . 

São o::;ta-; as ra.zoes que me obrigam a dt
zm· a V. EX::, Sr. Presidente, quo o modo 
por que se está. procedendo é um ab:mrdo, é 
uma illogalidude. (Apoiados.) 

Creio tm• provado quo o pessoal da Es
ti·adtL do Feno Uentt·al .. do Brazil, pelas 
leis que ainda. regulam a ma.teria, . tem: o 
direito ao montepio o á aposen1;n.dorw .. 

Tenho con.cluido. (Muito bem; muito bem.) 
Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 

Ga.stã.o da Cunha, .Albuquerque Serejo, Gn.
briel Salgado, Artllm• Lemos, Antonio Ba.sto:;, 
Indio do Brazil; Serzedello Corrêa, Luiz 
Domingues, Anizio de Abreu, João Gn.yoso, 
Raymundo Arthur, Thomaz Accioly, ViL•gilio 
Brigido, .. João Lopes, Sergio Sa.boya., Eloy de 
Souza., Tavares de Lyra, Camillo de Hollauda, 
Ma!aqui .ts Gonçalves, Moreiea Alves, Esn}e
raldino Ba.ndeira, Affonso Costa, José Duarte, 
Araujo Gôes, H.odrigues Dol'ia., Sylvio Ro
mero, C::1stro RebeHo, Noiva, Auguslio França, 
Milton, Tosta, Eugenio Tourinho, Paula Gui
marães, Augusto de Freitas, Rodl'igues Lima, 
Tolentino dos Santos, E<luardo Ramos, Pi
nheiro Junior, Jost} Marcellino, Hc1•odia de 
S;i,, IL'ineu .Machado, Oscar Godoy, Bn.rros 
Fr:.ntco .Junior, .JoaquiiJl Breves, Monteiro da 
Silveira, Alfrudo Pirita, Nogueím .Junior, 
Olcga.l'io Maciel, Padm~ Rez.emlc, 'tl'1orcü·a da 
Si v a., A<lulplw Gor·du~ Rodolplw Mi r·anda, 
Luiz P iz.a, Heruwne:.çildo de Mot•t.ws, Ovidiu 
A fJ1'ant1~~. · Hnnedieto de Souza, Lindo! plw 
~urm, Ma~ut!l Alvc;-; n Xavier tlo Valle. 

Deixam de eomp;~roeot•, com ea.IIS<L l'arLi('.i
)Ja<l<l, os ::it•s. José Boi teux, i>ll<l.t·u Uhoi'mon L, 
H.odriguc:; Fm·na.n<lns, Glte<lulh<1 .Mourã.o, 
Ft·a.ncisco S:í,, Augusto F:ievnro, l:'ereit•a, Rei~, 
Trimltv.l<~, Silvn. Ma,riz, Gomes de Ma.ttos, Es
tu.cio Goim bm, .Blpi<Jio Figueiredo, Fr·aneiseo 
Sodr·(·, )<'oJix nasp;u•, Iv1arl;olíno MOIIJ'<t, Di.o
nySÍIJ GeJ'CiiiOÜ'<L, Sa.mpa.io .Ecrr<.LZ, Sá. . Froil'e, 
Ra.ul B;u·ruzo, Martinlw Campos, J'orcira dos 
Santos, Rangel Posi;a,n :t, Estevão Lobo, Vi
riato Mascar·enhn.s, Leonel -Filho, Necesio 
Ta.vares, Antonio Zacu.rias, Arthur· Torres, 
Miranda Azevedo, Dominguos de Castro, 
Oliveira Hrarra, Valois de Car-;tl'o, P:tulino 
Ca.dos, · Alü·c~o. Bllis, Pint.n da. Rocha o C:Ls
·si:J,rJrJ do Nascimento. 

E s<:Jll eawm, os St•s. H:í PeixiJto, Uma, 
Filho, ;\l'f'IJXell:ts OaJvão, Aulimino Fia.I!Jo, 

Lourenço Bn.ptist:1, Custodio Coelho, . Ju~io 
Santos, Aureliano dos Santos, José BomfaCio, 
Monteiro de Barros, Francisco Sallcs, La
mounior Godoi'Joedo, Henrique Salles, Lan
dulpho de.Magalhãos, Larnartine, Bueno de· 
Andl'ada, Cincinato Braga, João Candido o 
Aureliano Baruosa •. 

ORDEM DO DIA 

O Sr·. P••esidente-I-In.vendo nu
mero leo-al, vn.o se lJrocodor ás votações 
constantes de ordem do dia e das que so 
acham sobro a Meaa. 

E' lido, julgado objecto de deliberação 
e cnvia'lo á Commissão de Tn.rifas, o so
guipte 

PROJEC1'0 

N. 161...:_ 1901 

Eq1tipa1·a as carnes salgadas de porco e pei· 
xe, pw·a· o e (feito elos impostos de consumo, 
ao xarqtte 

O Congresi:!o Nacional decreta : 
Art. 1.° Ficam equípar?-da.s ao xarque, 

para o effeito dos impostos de consumo, as 
carnes salgadàs do .porco o peixe. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
conte<~rio. 

Su.ln. das sessões, 19 de n.gosto de 190 l. -
VictM·ino li:Ionteiro. - Soares dos Santos. - -
Alfredo Varella. - Xavie1· do Valle.- Vespa
siano de Albuque1·que. -Angelo Pinhei1·o. -
F1·cm.cisco Alencastro,...;_ Rívada,via' Cor1·êa.
Ge1·mano Ílassloche1·. - ]l{arçal Escobw·. -
Campos Cw·tíe1·.-Diogo Fortuna.-F1·ancisco 
11:Iou1·a. -111m·tins 1'eixei1·a. -Oliveira Figu~i-
1't~t.l o. -Deocleciano de Sou~ a. -Alves de Hri
lu.~Joaquim B··eves.- Jldalbedo Para::---: 
Parluc~ Rezende.-Linr.lolfJlw Caetano.- JoO:o 
hui;.--Al(redo Pinto.- Landttlpho rle ]fafj(t
lluTes!-Nilo Peça~lw. 

g• sem •Leh:tte approvada. <L rcd:tcc;iio Jinal 
do projcct,o n. 42 C, elo I!JOl, p<tl'a. set· on
vi:ulo ao Senado. 

E' annuncia.da. a. votação do prbjecLo ,, 
n. 104 A, ele 190 l, eom o parecer sobra <~S 
ontenrbs olrurcci1la.S n:.~ 3:l di.scussfí.o ao pro
Jeeto n-. JO,l, dest;o anno, que :.wt;m•iz:.L o Go
vorJw a. a.lJrir ao Ministerio <l;~s ReJu.çõ<>s 
Extm·iores o erodito da qua.nti:1 neeessaria, 
atú 150:000$, ern ouro, p;.Lra occorrel' ás dcs
pcza.s com a rnpr·eseni;ação br•azileira. na. 
segunda conl~renci<t int.ern:.wion:tl, que so 
reunit·á no Mexico (discussão unica). 

Ji:m seguida, sã.o Sltccessíva~meniie post:Ls a. 
votos c i~ejeita.da.s a.s seguintes emenda.s: 

Do Sr. Mut·oit·a Alvos: 
•<Onde se diz-:~té 150 contos (ouro)-cligo.

Sfl: a1A 100 contos (our·o)_ ,, 
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DJ Sr. Affonso. Costa: 
· · « Ao envez de 150:000$, diga.-se: 170:000$. 

. em ouro, determinando-se os 20:0008; ao 
ap:mhainento dos . dcbtttes no seio do ·con
gr~sso e publicações delles. » 
· Posto a votos, é appl'ovado em discussão 

unica. e cnvia.do c.l. Commissão de Rerl<tcção, 
o seguinte 

PROJEC1'0 

N. 104 A-1901 

O Congl'esso Nacional decreta : 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a 

a.b1'ir. ao Ministel'io das Relações Exr.eriot'es 
o credito da quantia nccessaria até 150:000$, 
em ouro, pa.ra occorrer á§',,,despez·as com ·a 
representação bra.zileira na segunda. confe-

. rcncia internacional amm•icana que se re
unirá, em o mez de outubro deste anno, na 
C(l.pital da Repuhlica dos Estados Unidos 
Mexicanos; revogadas as.disposições em con
trario. 

O !!!ri.". Diuo Bueno (pela ordem) 
requer c obtem dispensa da impressão dare
dacçã'o final do projecto n. 104 A, de 1901, 
que se acha sobro a Mesa, afim de ser im
mediaéamento votada. 

· Em soguitb é sem debate u.ppl'óvada a se-
guinte · . · • · . 

Redacção 

N. 104 B_:l90L 

Rcdacção flnat do pndecto n; 104, do cor1·ente 
anno, que aulm·iia o Govm·no a ab·1·i1· ao 
Míníst(.WÍo das Relações Extrn·io-,·es o cl·e
dito da quantia neccssaria, até 150:000$, 
em ourõ, pm·ct occa~·,·e1· tis despezas com, a 
?'epresantaçiio bl'a::ileira na ,çeúanclu confe
rencia ínté1·nacional amCI'ÍC<ma, qtce se ?·e
unú·cé no Mexico 

O Congt·esso Naci.onnl docrcí;a : 
A digo nnico. Fica o Go\'erno autot·izado 

. a abrir ao Mínist.cl'io das_ Relações Exte
riores o ci·odito da. quantia. necessaria. a.tr! 
150:000$, em ouro, para. occorrcr ás tle~
pe zas r:om a represou ta.ção brazílcir<1 nn. 
segunda. con fcrencía. intel'nn.cional a.mr.ri
cana que se reunirá em o mez do outubro 
deste anno na ca.pital da Republica dos 
Esti.l.tlos Unidos Mexicanos; revogadas a,s 
disposições em contt·ario. 

Sala dasGomli!issões, 22 de n.gosto de H>OI. 
- Ma~jo Góes. -Ctu'}-lta Martin-s. 

W o projr1cto envíu.do a.9 Senado. 

O Sr. 1\la-yrinl< (pela ó1·clmn)-Sr . . . 
Presidente, estando terminada a. votaÇ\ão e 
ten(lo eu .feito l'eq_uel'imento. a V. Ex. para 
consultar á Casa sobre si concede preferen" · 
cia pa~·a a discussão do projecto n. SI·, peço . 
a V. Bx. o ob:;eq_uio de fazer esta consulta. 

Consultadà a Camara, é concedida a pre" · 
ferencht pedida. · 

O Sr. Rodolpho Paixão (pela 
o1·dem)-Sr. Presidente, eu repito o pedido 
q_uc fiz a V. Ex. pa1•a consulta1• â Casa sobre · 
si consente a prefercncía pará. o projecto 
62 A, de 1901, que trata. de materia de alta 
importancia. 

Consultada a Camartt, é concedi<la a pre-
ferencia pedida. · · , 

O Sr. Victo.rino Mont.eh"o 
(pela o1·dem,) requer verificação de votação .. · 

Procedendo-;-:;e á verificação, reconbece-so 
tel' sido concedida a preferencia pedidtt pal'ti. 
votar contra. . 

O ·Sr. Barbosa Lhna-Peeo a 
palavra para uma. oxplicac;ão pessottl. • , 

O Sr. President;e...:.Tem·a palavra _ 
o nobre r>c:i;n~tado. 

O Sr. Barbosa Lima deve, an
tes ele tudo, uma explicação á Mesa. El'a seu . 
intuiGo pPeVttlccer-sc da discussão de um 
proJécto q_ue estava incluído, na ordem do · 
dia para se occupar t}o assutnpto do maior 
eclcv~tnci<L c urgencüt. A roorganizaç;ão, 
porém, que acaba de ter a ordem do di<t, e 
u.o mesmo tempo os pt·ecodentes fil'll1ttflos 
nesta Casa, .com <íeq_uiescencia da Mesa, rlr~ 
poderem os Deputados d<1r ;ts suas eKt5lica<,~üt:3 
pessoaes uma latitude do accorllo coni os 
a~sumptos do que tr<Lta.m, jnstUicam sem <lu
VIda a. sua cs5u.u<.~ nestu. tribuna.. 

Respondendo aos <t}Jartes tle val'ios De}JU~ 
tados da 1Jancad<t minciru. que disseram não 
ter mínimo intento de molllstal' os melindres 
tlo represeüte do Rio Grande do Sul quando ··. 
requereram a tt•lmsposiqão du. ordem do dia, . 
o t•J•ailor agradece essa captirante decla
raçrLo, Yendo nell<L um penlwr da bmv~
volcnc_la eom que V(t.o ~er ouvido pelos 
seus dignos collcgas. . 

Começa lentlo a. !leela.J•ac;·ã,o quo ha din.s 
rt11rc~cntou o Sr·. Angusto Varella., om nome 
dn. ba neatla, afiir·rnando lllll' o :ieu apoio (I a 
acto::; quo se inspil'üm no lJem puhlico. Lê 
depois o seguintt~ tdegt·amnHL do illust.J'O l'O· 
publicano .Julio elo Castillws : 

« Majores Gomns de Castro, Villm·oy, 
So vcl'iano.-Rio . .-:..scien te vos;~o r· ceado, 



Camara dos Deputados -Impresso em 20105/2015 16:45- Página 9 de 32 

372 ANNAES DA dAMARA 

q uc respondo : conservador organico 
uentl'o_ da. Repu1üic<t, em respeito regi
mcn VIgente, cujas deffieioncias pode rã o 
s_er supprida:'l futuramente, quando sur
gir necessaria e almojad<1 O}lportun icht<lo 
que depondo da :.ter:ã.o tempo, reconheç~o, 
por isso lilCsmo. indcclina.voL ll(\CCs.,idade 
social do um digno e roflcctido apoio 
G~verno, qt.IC ro~)l'osouta instituiç:õcs p<L
tri<_Ls, mas e obvw que esta, imlwotcrivol 
a.tt1tude n:to envolvo nem pôdP envolver 
o minímo compromisso de a.mpiwar e 
defender actos illega.o.;; on iJmp.oraes, 
eman<tdos da, autoridade llliblica., fllmcs
quor tlUO sejam. Tal é o ~ol'<.i sempre o 
meu ponto do visttt, identico ao de meu 
:Lmigo hcnemcl'ito Presidente llo lUo 
Grande. 
_Não pódo ser oub;:t a intuição do meu 

nao _menos preclaro amigo Senador Pi
nhmro ~Iaclmdo. a quem faz allusão 
'Vosso tolegramma.. 

Peço pJ•ocm·ci..s confa. bula r com clle 
fra.nc~uuento cxpendend.o impressão, 
comlnna.ndo id(!a.s, o que e.vita.rü. dis
crep<~nc~a a.cç,ão ciYica, cujo objoctivo 
nos <~ .commum. Momento achml, grave 
e mclmdroso, demanü:L calnr.t precavida., 
~em prejuízo de intran.·:dgeqcia, moral, 
mhorcnto <Ls a~ma:> pnras. Sinto as .im 
o <tss_im pon~o . som JJro:>t<tl' toda.Yi~• meu 
humüdc nome <t qualquer· <tgitaç~ã.o elei
toral. S<twlaçõo . .; cordiacs. - Julio de 
Caslilhos. » 

Frequentando !ta. 10 annos a tribuna par
Jn.monta.r, nella j;tm<tis ):>O lho doparon com 

. tantos es}ühhos como no .. prcscnt.e momento. 
lriS!Ül'a-lltü êt CJllSCÍ()llcli.t O etull)ll'ÍlllCJlÍiO 

· do . um dC\' Cl' ci \'ÍL:o, que nã.n pod.i:t JHCLis 
}Wcter~iJ· pot· um sú momento o <t:'sim, aban
donando as ~onm•alüLvlns, v~~m dizüt', eom 
ü•anqucza. e <losassom-liJ·o. 1 ~ ado Lla al ;,;t 
administr:tc,:fi.o 1la H.npublic:t que o ot'i.l(lut• 
j11lg:~ que :-;c nfio inspit·am no IJ ~J llt pnb!ieo, 
dando <~O lllO~IllO tempo OH lllOI,i\'OS }lO[' qttC 
nilo lhe pt•e . ..;ta o seu a.poio. 

A soliu:t.rledadll polit,ic:a :t.l•J•ang·o dow; as
pectos: <ViÜIJllo qlll~ di:t. rospdto :w:-:; tlHL<dllo:-:> 
e a.rtncJie que ~tl on l;o11de com :t t·e:tliz:t.f;ho 
rla.s gmnllos idúas, cujo conjundn constituo 
:~ band cil·a, <t enja. som bl'a. so agg-J·cnüiml os 
pa.didos. 

TJ•ata.ndll 1lu sng·u11d 1 :~.spec~l.o, dil'i~ · o 
orador· t.!UO nào es ;i n:t Stm odttcaç~ü.b poli
tica., sulJmctLor o voto c a, st::J, :tppl·ov;tçU.o a 
idúas quo nfi.u se c.J::ulnnem com u espírito 
üc.su<t eonscioncia .. Si :~m:t.nlt~i, lWl' exemplo, 
houvosso um guvm·nn :w qn:.tl o OJ':.ttlot• do
dicas .e o m:d::> t:JJ.;ranlli~do all.'octo, o os:-;o gu
verno •~p:líll"inlta.s.lo o dívot·do, 11ão va,cil~ 

·la. ria mn. nw rnerü~J em :;o {~lfast<tl' dn.s fHoirn.s 

do sou pa.rtido, para, em campo O}lpost?, 
b11 ter-se pelas suas idé<tS. . ·.. , 

Citou um exemplo hem ft'isJ.nt:~ G heni 
elOCiUOnto. _ . . . 

A~sim, Jta, a(~tos praticados pela actuil 
administr;wão da. Ropublic:."!.. que não con
súttam os interesses ca.rdeacs da. Republica 
o quo por isso o orador os repudia. 

Desde a lcgisla.tut·a do 1896, inscreveu-se 
nntre a,quclles que del.'am com1Jate í'I·anco o 
decidido ao.s arrendamentos_ Foi vencido ,e 
virnmque as garantias que o orador suggeriü
sujeit.<:mdo o arrendamento ús justas cxigen
cias d:t concunencia publica e do ad ?"efe
?'enclum do Congt•osso, foram rcjeit:J.das. . . 

Lament<:L que se tenha abolido 11 boa uorina 
adoptada, na Republica de so 11:'ecederem os 
cloct·etos de u m~L Gxposiçã.o de mo ti vos. ' 
Assim fez o Governo Provisorio com relação 
<to arrendamento da E,trada de Ferro de 
S. Paulo a Ca.cl1oeil'a e quando fez outros 
decretos importantes. Ainda o anno passado 
assim proceden o Governo, quando liquidou 
as suas relaçõe:,; com o Banco da, Republica; 
o propl'io or:.tdor qne não combate nem de
fende ~. out?·ance .os governos, defendeu esse 
acto, convenchlo da sua jn~tiça e apoian
uo-o longamente em solidos documento:'l. 

Porque não se manteve esso. pratica. sa
lutar com relação a. essa, dupla. operação do 
arrendamento c d<1 cncam}xtção <las estl'a.das 
de í'err.o do ·norte? Até a.gorn. ha apenas a 
public:.iÇã'J de dons documentos oliicioso;; c 
alg-uns discurso.;. Foi ta.1nbem enviado ao 
Congresso o pedido de um ct•cdito de 30:000$ 
partt o seeviç~o de entrega, da.s c~tradas t\1'
t•crHhtdas; . mas isso não lxtsta . 

Holova not;ar que C:":ta C:tt11at•:L t\ a ;~cmblúa 
tlo.~ fi scmo . .; do Pmlcr Exccnti v o c o Govo1'no 
a ella devo pt·csl;:tt· cont:Ls <le to(Los os sou;; 
au :.w.: o 1liZOJ' o nudo po1· '1110 gasi;ou o l <li· 
nltei1·os puLlicos. Nada di:sso se fc~ c par:L 
c:un1ul:) foi escolhido llam rcpr•esent:~nte do 
Governo da Repu li! ic;t em Londro: um c ida · 
diío qu:1 momlmcntn 11~0 esLava uos cnso~ de 
J•ecebm· do 81·. 1\Tini.·d;J·o !la FazmHia nem a 
numeít<;ii.o de simplc . .; :t111il,l11LCn~c do Tlle
~:otrt•o. 

H.of'cm-so em suguidit o orador a nmit 
cal'!ia ilíJ•igitilt pot• e:-;so mnsn]o cidadão <tO 
St· . Mini;.;t,t•o d:t l<'aznntl:L e á <ltutl o St·. Htl· 
Lhi'ín~ sn l'OI'et•itt no sem di . ..;c!IJ':W p1•onunciado 
no S(;nado. 

Lü o qne·Bot·n:l,J'Ilo Pol'eiJ'a dn Yasconccl
lo:-; di.-:so :t p ;·opo~it;o d:L pnhlica<;ão quo dr3. 
vem toros actos da a.dministt·aç~ão publico .. 

Consiflora.ndo a que:::tfLo em si, devo do· 
cl~1·ar quo se limitiou lt dizol' flUO reputava, 
in l'lllit, o de.~asl;r·<ttla a. opcra<;rLo, nã.o tondó 
ehcgado i.L vellcJuonuia quo alimenta agora 
ueantc üo conlwcimcnto dos factos c elo
monto:-; sob os ql\i.\OS itgiu o Governo, 
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Depois ele ler com attonção o discurs·o rlo 
Senador Bulhões, bom assim uma defesa pu
blicada no Jo1·nal do Comrnercio, por eujos 
caractcristicos exte1;!ores se vüt a, procedencia 
oflicial, teve o desgosto de ver C!tW não püde 
murlar de opinião. 

' Ha quem diga que o cncmnpamento foi 
má.o e o arrendamento mào, c vice-ver~a; é 
preciso, pois, avaliar o balancear para vor-só 
dó C!UC lado est(t a razão. Si recobe menos 
do que paga, a operação,~ encarada sob o 
ponto de vista financeiro, foi desastradü. 

Examinar: uo o contracto, nota que não se 
tivesse apoveitado a omergencia para di
minuit· os encargos ouro no estrangeiro, por
qu~nto recebe-se a; quotas em papel, isto 
quando o povo paga impostos na razão de 
.25 %, ouro. . 

Continuaudo na mesma ordem: de consi
derações, salienta, as dosvan tagens do con
tracto, compn,ra-o com os da Estrada do Ferro 
de Porto Alegro c outros, pa1~a provar Cjue 
í"Jl'tLm dadas v an tagons aos actkaes con tractan
tes com gravo ~acrificio do interesse puJ>lic(). 

Estuda o ÜL<lo constitucionn.l do acto do 
Govol'IlO, que julga invasor do a:ttribuiç-.ões 
dos poderes locacs. .. · , 

E' evidente que aos estrn.ngoiros se deu o 
que se es .. ã. negando aos nossos patt·icios. 

Mn.s, perguntarão, qual é <t conclusão 
deS3(\ analysc de detalhes, que vindes fa-
zendo? · 

E' ounão verdade, inquiL;irã.o, que a Rcpu
blicn. adquiriu vantagens que orçoa.m, no fim 
dos 60 a.nnos do n.rrenda.monto, por mais de 
59. 000: 000$000 ? . 

Não é VOl'dadc; ab:mlutamento não é ver
dade, respondcr:.t .. 

Nota que na observação das cifr<.ts apro
sentada.;,; pelos S1•s. Francisco S<.t e Leo
poldo de Bulhões, existo divergencia inequi
Yoca c suggestiva. 

O nobre Deputado St•. Francisco Sá, affir"" 
mou ·que no fim do prazo do an·endamonto as 
vantagens subirão a 50. 000:000*000. 

O Sr. Senador Bulhões declarou que us 
vantagens a serem ttuf'eridn.s pela. opet·aç:ã.o, 
montarã.o sómente u, 48.950:000$000. 

Ha, portanto, uma diH"oronça do quasi 
ll; 000:000$000. 
. O Sr. Francisco S<.t discuto ·e · argumenta 
com as estradas de Natal a Santa Cruz, 
Conde d'Eu e Alagoas'· Ra.ilway. 

Mas, por emquanto, essas vias ferrc9s 
aind:t não forn.m rosg<ttadas. Emq!mnl.o ni'w 
for feita, a, cncampaçfLo dolln.s, nito procede 
a argumentn.çi'w do nobre Deputado cearense. 

Entraram nos Ct\lculos <lo S. Ex. o deficit 
quo a, Sul de Pernambuco accuson em um 
exercicio e quo poderá ser reduzido, o o saldo 
quo poderá não se tornar constante. 

Ainda no seu cn.lculo, o nobre Deputado 
não deduziu o valor dos titu los emittídus 
par:a resgate dn. Limoeiro. 

Os calculos, portanto, si'io os qu3 Augustq 
Com te chamava de chanças. 

A arrendataria. póde elevar as suas taáfas 
e, si não o foz ainda, deve-se (L sua hene
vol:encia. 

O contracto diz quo as tarifas serão modi~ 
ficadas mediante a.ccordo com 9 G·nerno, 
tom<1das como b<1sc as tarifas actualmente 
em vigor nas linh~Ls da a.rrendataria. 

Salient~l. quo as clã.usula.s referentes n. 
ta'l'ifas, nos co·ntractos de arrendamento das 
Estradas de Ferro de Ca.ruarú, Sobral, Batu-. 
ri té e Bah in, ao S. Fra.ncisco, silo redigiclas de 
maneira muito dilferente, creando olJriga
çõcsmais restricta<:;. 

Ainda mais; é ou não, clamoroso, iníquo, 
iffi1_)cltriotico, impolitico e twti-repnblicano, 
olhar de modo bonevolo e p~l.torn<1l para o 
funccional'io do quadro e até . para. o estran~ 
geir·o, quando se olha. com indilTerença gla
cial para os jorna.leir-os '? 

Discutindo, no anno findo, o projecto do 
Orçamento da, Receita, apt•escntou emenda, 
consignando para o Governo a obrigação de 
in11X1.l'ar os empregados do quadro ou jorna~ 
leiros d<tS estradas do ferro a.rrendàdas. 

Assim se tem feito com os lentes, com os 
.militare.~, com os empregados das diversas , 
Secretarias· Lle Estado. 

Isso sa ·fez com os os~rangeiros empre
gados nas vias-ferreas que v cem de ser arren· 
dadas. · , • 

Destinavam-se ·5:. lO .000 para serem distri~ 
buidas entre os que houvessem de ser despe
didos e, por cbusula expressa no contracco, 
foi creada a· o !Jrigaç·ãu do conservttr por um 
anno todos os ompt·egaclo::;. 

Ox<i.hi, pude;semo:s ulJr.er para os IJOS':os 
patl'icios, clausula igual it essa,. Para clle:-J, 
sim, quo·-estão dentro da Pa.trin., em pos~çao 
inf'et•ior aos o;o;trangeiro:'l, quando dev1am 
estar om po:siç:ão igmd, si niio ·superior. 

Ao pa.s::o que se d<í. il arrendataria isenção 
elo direitos de illlpo_rtaçã.o c de expediente , 
t<txa-se o material destinado ás usinas de as- · 
sucn,r c do alcool em Pernambuco, contra -o 
que preceitua o art. 10 da Constituição da 
Repu IJlica. 

lJei::mndo para incluir na integra do seu 
discuJ·so, outros dados numoricos, que, lidos, 
fatigariam tt attenção da, .camnra, d<.~ por 
sulficiontemente nmptnad<~ <~ ~m~ attltude, 
pt·oíligando o coutt·ac:l;o, 110 dtll)lo 1Jonto do 
vist<t d.tt cncarupuçi'i.o o do aJ·rondamont.o .. · 

GovoJ•tun· t! <lllll!'Ol', ~Jlil'lliOU-n do::;t,a. trl.
buna o lllust,l'U l'tJlH'osontantc pelo Ceal'á. 
Govornar <i qu•.~l·er o q11e '? Qttm·or ~ muito 
vago, Qum·er do um só, é o arbítrio; qnct•or 
com a cõmmunlluo, ü qum·er com <t Repu-
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blica. Govcl'tmr (·. l1ntcs prever paPa Pt'ovm•. 
Prever· de accordo cem a~ leis ünmutavcis 
que regem a snciedail.o, para proYer <lo (l,C
eoi'Qo com os ml1is nobt·es sentimentos que 
se dcpura.m na ;1lni.a. p:)pula.r. Prever de 
acc!H'do com o peogt•amnm republicano. cnjo 
coraçiio ostti na suiJorditmç~ão da política. á 

· moral e na clfeetiv<t rcsponsabilid<tde dos 
agentes do poder publico pela publicidade 
de todos os seus a c tos. 

M<tis do que nunca os antecedentes repu-
·,.blicanos, que teem o_ seu manancial sagrado 
n<ts sublimes doutrina~ sell<tdas com o sangne 
da Tiradentes, podem permittir que vamos 
de quéda em qnéua., procla.nundo a nossa 
incapacidade como nacionalidade, p<tra des
pertar a colüça do cupido capital cstra.n
geiro, e entregar,mos-nos acorrentados á-ex
ploração, du. qual nascerá no Brazil um pro
letariado como a.quelte que constitue ho~ a 
maxima. âifficulda.dc n<t I<:uropa. c na Norte-

:- Amerlca' 
Depois de proclaniada a incapacidade dos 

nacionaes, porque vamos proclamar a in
capaciclade dos republicanos ~ 

' Sim, 'proclamamos a incapacidade dos ho-
nestos para a gestão dos dinheiros publicas, 
e, mais do que isto, vamos escolher, para ser 
intermediaria de noss<ts tra.nsa.cções, um 
homem que um dia falsificou a fii·ma de um 
dos ministros ! 

Quando a Repnhlica atrasessa. uma. época 
- ti'io cheia de difficuldades, porque não hn,; 

vemos do pôr á te3ttb do governo no proximo 
quatriennio, um republicano, e vamos bus
cal•o entre os atlhesistas, por m;üs dignos 
que ollos possam ser? _ 

Não lla motivo pal'a, na ·sitún.ção actual, 
afast<.u' do supremo posto (l<t Republica. um 
rcpnblict1.no. · -

'l'cm dito com desas.:10mbro a sua· opinião. 
A Posteridade . dirá 'J.UOrn tem e 11ã.o tem 

razão. 
Ha quatro annos, de:'lt<t tribuna, teve oc

Cé_\~ião de furmula.r_um voto. Era uma,opi
mao que se expandia, bctsea.da na liberdade 

_desta me.::;ma tribuna, com <t responsabili
. dade que o seu . autol' costuma manter em 

· toda~ as mu,nifestações de sua, vida imblica 
e pr1vada. , . ~ --
. Hoje deve dizer, volt:1.ndo--se partl. esta 

abençoada terra : . · 
Mate1· intemerata das lium'dade:;; ga(tchas, 

de novo o orador invoca o sanctificado nome 
· ~eu. - • 
· Aqui ha 'quatro annos, qmwdo menos 
densas Cl'am as trovas que nos circumda.m, 
deram-lhes os ensinamentos ela sã.- douiirina 
politic~L quo acco~tastes, que só em ti visse a 
s<tlvaç:ao da Patrw1 , · • 

E hoje '? á. argilla qac a rovoluçã.o ni.oldotl 
falta. o Spi1·oculwn "'ita, o ella ahi jaz inerte· 
o deformada. 

Estareis viragos, suc~<lcm-sc administra
ções estcreis! sú nas cocliillms a ltcpublica, · 
gva iormosissima, dcscntmnhn-sc nos amo:.. 
rosas frncto:'l tLt fecunda promettida· iiber
dacle. 

Niir5 ctucimará o orador os seus ídolos; esta 
convicção é um culto quo o tempo afervorou 
e um va.ticinio qtw a. opinião nacional vae · 
gyrando em uma acclamaçã.o crescente. 

Agora, que se faça ouvü· a augusta voz 
grandiloqua Jla bem u.m<tda Patria quedes
perta, e que, de lar em lar, pala bocca da 
mocidade, que não mente, e pelo avii3ado 
conselho da desenga.nada •Velhice, vá reper,_ 
cutindo sonorosa como um incitamento viril 
aos homens de bem p<Ll'a que hajam de sa.l~ 
var a Republica', orfã do immaculado Ben
jamin, de olhos fitos, cheios de bem nas-
. cidas esperanças no successor do portentoso 
Floriano, o in:fperterrito caboclo, personi
ficaçib suprema do Brazil honesto e digno. 
(Muito bem, muito bem.Palnzas nas galm·ias. 
O 01·aclo1· d mttito felicitado pelos seus amigos.) 

Suspende-se ã sessão ás 3 horas e 15 mi
nutos . 

Reabre-se a sessâo ás 3 _horas e 25 mi- · 
mitos. 

i 

O Sr. Fausto Cardoso-Peçó a 
palavra para uma explicação pessoal. 

o ~r. President.e-Darei a pala
vra ao nobre Deputado, após o nobre Depu
tado Sr. Sottre; dos Sa.ntos, visto ter S. Ex. 
p3dido a palavra om pl'imeiro logn.r. ,. 

Tem a pu.lavra o Sr. Soares dos Santos., 

O Sr.. Soares. dos Sant.os (pa1·a 
uma explicaçü:o pessoal) - Sr ~ Presidente, 
traz-me a esta tribuna um motivo de ordem 
politica, qual o de mostt•ar a posição da· ban
cada rio-grandense em face das palavras bl'i• 
lhantcs e oxtraordinaria~ com quJ iniciou e 
findou o seu disctirso o meu eminente amigo 
e illustrado collega, cujo nome peço licença. 
para declinar o Sr. Dr. Barbosa Lima. 

Tem-se,-Sr. Presidente, explo1•ado tanto 
a nossa conducta partidarht, tem-se-nos 
empr.:~stado t<tnto ideal que não possuímos • 
que, em vel'dade, o nosso silencio neste mo
mento seria até criminoso,porque nós temos 
o dever e o compromi::;so de gua.rdar as 
tradições honrosissimas da minha tert•a na
tu.l. ( ApoiaGlos.) 

Venho para aq-ui, pois, Sr. Pt'csidonto, 
como se costumtt dizer, ,oom o coração na~:~ 
mãos para íb.llar a_linguagom franca c cívi
ca, e para. di~er, em fim, ao meu paiz ·qual o 
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pen~ainento do partido republicano rio
grandense, que outra cousa não quer sinão a 
fepcidadc desta pat1•ia, grande e republi
cana. 

Yenho para aqui, Sr. Presidente, não em 
nome de uma preoccupação individual, mas 
em -nome desta illustrada bancada que me 
delegou esta responsabilidade enorme; vim 
para dizer a verdade, a verdade eterna, 
c1ue ha de desfazer estas torpes espel'anças 
que lá fórn, ·se agitam e que procurani a 
todo o transe armar a. scisão no seio desta, 
gloriosa bancada a que tenho a honra de per-
tencer. - · 

. Nãu nie refiro absolutamentq ú. .conducta, 
nobre e etevo,da do digno _ collega que 1 na
quella tribuna, exerceu evidentemente um 
direito, aprecirmdo, segundo o seu ponto de 
vista individual, os acto.:; govemamentaes. 
Eu_me refiro, Sr. Presidente, a esta explora
ção que se faz lú. fóia, e flue, talvez, procure 
neste momento apr•oveitar a conducta de 
S. Ex. para salientar um roinpimento na 
solidariedade política que existe no seio do 
partido republicano, que nós aqui represen-
tamos. -- -

Diz-se, Sr. Pre.:;idente,- e é com_ magoa 
que trago essa confissão para esta. tl'ibuna 
-.diz-se que nós, representantes do Rio 
Grande do Sul mantemos em face dos actos 
do Governo uma at_titude julgada muito 
erradamente de subsm•vieqcia., quo o vulgo 
chama de-apoio incondicional. -

Diz-se ma.H quo, ne~ta situação, ou nôs 
tl·ahimos :1 orientação do partido repub!i
cano rio-grandense, quo é a orientação da
q nelle illostrn chcfo, o notn.bilissimo Dr. 
Julio do Castnhos, ou ent,ão S. Ex. é com
nosco solidario nesta situação mmlerada, o, 
neste caso, quem estú. trahindo á opinião 
naciontü é o propdo Dr. Julio d.o Ca.stilltos. 

Sr'. Presidente, que nós, os ro.prosentantes 
do Rio Granue do Sul, somos aqui a ex
pressão consciente da vontade .. daquolle H
lustre chefe, pois quo elle representa real
monte o partido republicano rio-gramlonse, 
quo nós recebemos a influenci<L daquella 
orientação e vivemos sob a inspiração 
daquelLt fecunda. intelligencia; que nós, em
fim, somos solidarios no terreno ela confiança. 
politica., ,já o declarou na tribuna do Senado, 
aquelle grande cidadão, cujas virtudes cí
vicas (apoiados) nos é um ensinamento e um 
conforto, aquelle grande cidadão cujo exem
plo nos dtL a energLt proecisa:, para. podermos 
ron11)er de fronte orguid<~ esta campanlut de 
calumnia. e dill'àma.çõe . .;, (lUO l:t fól'i.t é agi .. 
tadu.. (;l[uito bem.) 

Mas, Sr. Pl'esidonto, si nós somos solilht
, rios com o di~no e brioso pat'~ido republi

cano rio-granoense, p~rgunto : qual vem a 
ser esta sobera.nil.t que, .sob a lalsa u.ppa.-

r~ncia de opin~ão nacional nos quer preci
pltar,quando rl1z que nós estamos trahindo a 
caus.a da Pateia, a sMvação da Republica. ~ 
(llftttto bem.) . 

Esta falsa opinião é aquella com quo Pas~ 
quin_o nos çalumnia, porque queremos ser o 
esteiO d<1 ordem constituoional ! 

Si é esta a, opinião, Sr. Presidente, eu de
cla.ro, em nome de todos os meus amigos, 
que absolut<tmente <t' desprosamos! (Muito 
bem.) _ -

Sr. Presidente, diz-se mais que n. nossa. 
conducta do solida.riedade com o illustre, com 
o preclaro cida,dão, o Senador Pinheiro Ma~ 
chado,está em desaccordo com o,tetecrr~ma. 
que aqui foi litlo pelo metr illustre collcga, e 
no qm~t pam ::t.ceentuar bem o que é esta. com
panhia do diffamação, diz-se que o honrn.do 
chefe do partido republicn.no rio-gra.nclenso. 
condemna a nos:3a. att_itude nesta Cam<tra 
pois não concorda que apoiemos actos immo..: 
r<tes. E' preciso salientar esta. circumstancia, 
Sr. Presidente. ·• 

Esta opinião consta. de um telegramma em 
resposta .a. um· outro daqui transmittido, 
crciq que em nome de um grupo de amigos 
da Rep~lblica. · 

Pergunto: o quo originou cst<t pergunta. 
a.o chefe do pa.rtido republicano I'íô-gean~ 
denso? 

Seria, porventura, algum acto menos 
digno praticado por esta bancarla,no disct•cto 
apoio consciente que está prestando ao Go
verno da Republioa., porque ontendomns-:\~
si'm prest-igiar =~ autorülarlo constitnii!a. do 
pa.iz '? 

Si por a h i, S1'.- Presidente, houvel' algumn 
bn.stante •~fouto, que ouse affirmn.I' que n. 
solida.l'io(Ltdo quo mantemo.;; na bancad.<~, JJi\::) · 

é bn.st<1l1to nobre, não lí lmstn.nto ·digna., não 
ostú. do :wco1•do com t~ Ol'iontação do nosso 
pal'Lido, rovolada nas palavras lidas lia tri~ 
buna da Camara, om tclogrn.mma. do nosso 
illustro chore; si h ou ver alguom bastante 
afouto q_uo ouso isto affirm<w, darei ao 
audaz calumnia,dor a rospo:-Jta -que já dou o 
orgãb rrpublicn.no da minha torra. nn.tn.l: 
«AQtü lm honra!» (jvluito bem.) 

Sr. Predidcntc, nós estamos muito longe 
do ser partidal'ios do apoio incondicional. .• 

.UM SR. DEPUTADO-Como ninguorn. 

O SR. SoARES nos SANTos- ... como nin
guem, diz bem o meu nobre collega. 

B a pr.)va, Sr. Presidente, de que nenhum 
do onl;r·o nós nesl;n, Cama.ra é ca.pn.z de ficar 
om situ:t~;i"io tão pt·cc;tr•i:t.ahi se e:::tú. rcvela.ndêr 
111~ Ul!orllade <l\11'. t1~ve na. trilmna. o mnu hon
'''tdo collog<t do lmnnada, fazendo dos a.ctos 
govcrnu.ment:1es uma ct'itíca severa o justa, 
segundo o sw criterio individual. 
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O que devemos distinguit' nosto nosso 
·apoio prestado ao Governo da Republica é 
o seguinte: que admittimos e fazemos crit.ica 
justa, sincera, nobre e digna, a unica que 
devemos tolerãr ne.ste recinto, mas recusa
mos toda a coparticipação n<~ critica que 
procura ferir direct<tmente OJ .t:épresentan
,tes do Governo, que vem do meio da rua 
Pal'a atirar aqui a la.ma de todas as miscl'ias, 
como si o actual Governo da Republica; 
como si algum dos Governos que tem tido a 
Ropublica, pudesse assirfí. ser enxovallw.do ! 

Sr. Presidente, nós sustentamos o Governo, 
porque vemos nelle a garantia da ordem 
constitucional ( mttito bem ) ; mas, isto não 
quer diz~r que a. nos3a responsabilidade possa. 
ir além do que manda a justiça c a obser
vancia das leis. 

( Jlianifestaçõell das gale1·ias. O S1·. P?·esi
dente ?'eclama attenç((O .) 

(O oradm· senta-se, espe1·ando que o silencio 
se ?'estabeleça.) 

O SR. P~Ef!IDENTg - O nobrJ Deputado 
pôde continuar. · 

O SR. SoARE:'! nos SANTOS -Dizia,' Sr. Pre· 
sidento, que sustentamos o Governo, porque 
vemos .nelle "" garantia da ordem constitu
cional; sustentamos o Governo, porque ve
mos nelle a encarnação do principio, que nós 
qtteremos, que nós devemos sustentai', como 
conservadores organicos, deu tro da Repu
blica, o pl'incipio presidencialista constjb-
stanciado na Constituição Federal. ' . 

No dia em que pJrdermosore>pelto devido 
ao rogimen que ella. ct•eou, ai do nós ! Te
remos dado o golpo mãis. profundo nesta 
infeliz federação (apoiados), porque nesse dia 
teremos cedido o pn.s 10 il,.essa campanha im
patriotica do revisioni:;mo e ongolt'ado-quom 
sabe'? - esta maU'adada Republica no ma.t' 
p1•ofundo da anarchia, que é o caminho da 
destruição. (liitt-ito bem.) 

Um dht, Sl'. Pl'esiJente, o furacão revolu
cionario agitou proi'undament~ a minha terra 
natul. A onda populat• investiu contra opa
lacio do Govo1·no ; lú. dentro delle, · um 
homem, sereno, por.qne tinha a consciencia 
dn. sua missão social, fallou a esse povo, que 
o hostilizava, e que, de.:de então, se coUoeou 
em uma a ttitude re.;;peitosa. · 

Esse homem era Julio de Castilhos. 
O quo elle disse a essa multi.dão, estupe

facta deante daquelle heroismo, com que 
ella talvez não contava., foram palavras di
ctada'spelo mais puro patriotismo, foram pa
lavras cheias de verdade, tanto quo, quando 
elle deixou aquelle palacio, foram as lagl'i
mas de re.:~poito que o acompanharam e não 

.os apodos da multidão inconsciente e rugi
dora, (Muito bem; apoiados.) 

Dahi em diante, Sr. Presidente, Julio. dé 
Castilhos cresceu n~L admiração popular a 
tal ponto, que um a.nno depois elle subia as 
escadas do mesmo palacio, l"ealizançlo-se 
assim a sua pi'ophecia, levado por essa mesma 
multidão que nunca mais o abandonou. 
E esse lDmem, que apenas tolera o processo 
revolucionario, como sendo o supremo re
medio da sa.lvação publica, querendo salien
tar a estabil:i.dade d.a. situação que se resta
belecia, depoütounas mãos desse povoa sua 
renuncia, prefer_indo ir, pelo processo da 
eleição regular, disputar o supremo c~rgo
de presidente constitucio.nal do Rio Grande __ 
do Sul. 

Quem assim procede e quem, em todos os 
tempos, tem dado a mais perfeita lição do 
que é iler·conservador dentro da Republica, 
não ·podia aconselhar a seus amigos que 
viessem desrespaitar o principio por S. Ex. 
sustentado, de fortalecer a autoridade consti
tuída, seja ella qmtl for, contra a demagogia. 

E' por isso que f<\llo em nome de Julio de 
Castilhos para declarar que é elle quem nos 
ordena a mais compacta solidariedade nesta 
bancada, de accordo com as palavras já pro
nunciadas, na tribuna do Senadq, pelo preclaro 
general Pinheiro Machado, que pensa que nós 
devemOs constituir um perfeito mo~~:olytho, 
como uma grande força consciente dentro da 
H.epublica. 

Depois de.3ta explicação, Sr. Presidente, 
cabe-me dizel', eu o faço ao mesmo tempo 
orgúlhoso da minha sítuação por ter de 
r~ponder ao nobre orador que me precedeu 
nesta tl'ibuna, e o faço contristado por não 
ter palavras que possam corl'esponder ao su
blime da sua grandiosa peroração ; todavia, 
S. Ex. roferiu·se a um ardente anhelo que, 
como aspiração individual, pertence a todo3 
nóg, os representantes do Rio Granlle do Sul. 

Mas o quo nós tomBmos é quo o nome do 
Julio de Castilhos possa servir do bandeira 
ÍLS agitações de ruas. (Apoiados; muito bem.) 
Pm~mitta-me, pois, o meu nobt•e collcga., 

se me dà licença, lembrat• um exemplo t'l'i-· 
santo, porque ó da. actualitlade ; ou lembra
rei o diseurso pronupciado pot' um honrado 
Senador da Republica no qual faz referencia 
a uma digna candidatura republicana e 
a.ffirma que· a encarnação dessa candidatura 
deva eshr em um typo de verdadeiro demo· 
crata. 

Sr. Presidente, disse o sufficiente para 
que sa comprehenda a nossa cautelosa e 
pu.triotica a ttitude. 
· Não queremos absolutamente prestar nosso 

apoio ao que se faz lá. fóra, sem que 
ninguem assuma }L responsabilidade do que 
occorre, e que bem póde favorecer a sinistros 
planos desconhecidos ! 

Tenho dito. 
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O Sr. Fausto Cardoso (para mento que a consciencia lhe dava. S; Ex. · 
Úma explicaç(ío pessoal) começa dizendo que mostrou este traço do seu espirito quando 

' 'pouco influe no seu cspirito a ldjja de aqui n:~. di§cussã.o que levantamos sobre a.- . _ 
_ grangear popularidade, -como uma mul- esta.tistica, S. Ex., trazendo uma porção_ de · · 
_tidão que o applauda ou vaie. Começou a livros, arguiu-o de que não era. uma _dispo~;: : 
luta nesta Casa por uma co usa - o cas:> sição de lei do orçamento. ·O orado1• trouxê · :: 
Chapôt - em que tinha contra si a moci- a lei, faliou tres vezes e ·s. Ex. não veiu con- >~ : 
uade das academias. Depois quando esta testar, porqneerrara. . · -_ 
mocidade quiz defeudee seu > direitos na E' o mais profundo adversario da--politica 

. reforma _do ensino e quando não havia op- do partido republicano do Rio Grande do Sul;: 
posição nesta tena foi no seu seio que a mas deve dizor que o tem magoado summa
mocidade · se uniu melhor; deu o grito de mont<:> o bando de lodo, que não o attinge 

. alarma .no jornal que rodigiu, o que llle a til'ado contra esta figura que pela côr sym- _ 
custou deixar o jornal. Segue, pois, o seu boliza o norte e pela firmeza e calma o suL 
caminho, nunca se importando que .o ap- Ha, porém, uma prova neste momento de 
plaudam ou invi8tam contra. si; manterá a que Julio de Castilhos é o homem que tem -
sua. conducta cortà e segura . - a concepção da poiitica brazileira., prestà.ndo 
_ Ha qlutsi uin anno, o Congre.~so constituía o seu apoio ao Gov9rno neste instant(h em -: 

uma só família . que só obedecia á vontade que a Patl'ia p1ira immovel deante de um 
do chefe, o Sr. Presidente da Repnblica, c caminho de onde partem quatro outros:_· 
só o orador profligou o accordt~< do Banco da o predomínio · e .3trangeiro, a monarchia, a · -
Republica.. separação c-o que seria peior-a anarchia. -

Martyrisou o Governo na pessoa do Minis- Dada esta nota e attendondo para a solida- · 
tro da Fazenda, que arrancou 180 mil con- ricdade p_a banca·.la rio-grandense, pergunta 
tos para atira~os · .nos coft•es de um banco ao Sr. Barbosa.· Lima : si S. Ex. rompeu 
fallido. esta ·solid ~ricdade ~ -

Malsinou o Gov Jrno porq uc, ao mesmo 
tempo que isto fazia, atirava á rua sem pão VozEs-Não. 
operarios dos nossos arsen;~es com 30 annos O SR. FAUSTO CARnoso pergunta si esta c 

de serviço. Sabem todos o que foi esta luta inteireza ·do Sr. Julio de Castilhos se de- . 
em quo demonstrou a voracidade dos factos. f<1rmou ou·sequebrJu neste instante em que ·:, 

Agora levanta-se o nobrJ Deputado pelo Rio da b.mcada do Rio Grande o Sr. Barbosa 
Grande do Sul e vem demonstra1' aqui os Lima vem m_alsinar _o Governô que aquella 
mosmos pontos, em que tocou o orador, com apoiou~ Então a bancada já não é um mo- :· 
relação á enca.mpaçã.o e arrendamento das nolitho na. politica beazileira. _ . ---
e:Madas, ti. illega.lldade c á moralidade da O p<tpel do nobre Deputado, uma vez _ em 
transacção. desaccordo, é extraordinario, porque a elei-

Bem gravadas lho ficm•am as palavras de ·ção do S. Ex. é uma especialidade. ·· · 
S. Ex. naquella épo\1a., e ainda hoje não des- Si o orador.tivesse do discordar do Séna-
appareccu a impressão que s::~ntiu ao vm• as dor Garcez que o trouxe para aqui c lhe~ . 

·IJellissimn.s palavras pronunciadas por S. Ex. declarou: « 1)ense e sirva sua patria COfi!.O · 
neste bollo idioma em que Camões cantou entender», não romperia, mas resignaria o 
UIU poema eterno. . S.)U mandato. 

Lê o orador as palavras com que o Sr. O quo, pot·~. mais o ma.goa, o que lhe 
Bal'bosa Uma defendeu o accot•do do Banco fez sentir uma dor profunda, f'oi o grito de 
da Rcpublica. S. Ex. de que o momento era para um re•'-

I~stas palavras, prosegue o oradoe, foram publicano hi::~torico e não para um adhe
um torneio tlnal de um pensamento govor- rente. · 
nista, como as palavras de hoje o ultimo da O orador é um adhcrente, não fez parte 
um pensamento de opposição. _ da propag<tnda, não tem trabalho algum 

A julgar pela conducta parlamentar de para a proclamação da Republica, mas 
sou collega, o orador n·ão vê a. uniformidade S. Ex., que acaba de levanta~· uma candida-. 
que S. Ex. allega em sua. "Conducta poli.ti_ca, tura repJblicana p_ara estrangular a de um : 

-. S.Ex:. é uma. gea.nde intelligenci<t se1•vida por adbel·cnte, é o monos competente para faze!- . 
·uma vontade fluctuailte. E' assirri quo quamlo o, porque o governador de Pernambuco en
sc annunciou que S. Ex. vinha. hoje· fazer tregou este Estado ao Sr, Rosa e Silva, 
opposição, encheram-se galorias e corredores arl'ancando-o das mãos do S1•. Martins Ju- · 
o ao envoz do um discur.io do rompimento, nio1•. 
voiu um discurso hybrido. S. Ex., quo da E' hoje que S. Ex. se rcco'rda de sua con
ti•ibuna condemnava o hybridismo politico, tinuidade de conducta politica ! S . . Ex. 
produziu um fructo hybrido, de um sentir defendeu o acc01•do do Banco ' da Republica, 
quCI a geatidão lhe impunha e do um pensa- que se vasa nos mesmos moldes da enca.mpa-

o~mnr~ V .~IV -:I.S 
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.~:.-;;-. .;., --------------~------~-__.;,....;;. ___ ~---------------·...~;;; ....... 
:5 -~Ção das estradas, e hoj~ nem rompe com sua da lei e do direito. Si não acceitam a 
•·;_conducta parlamentar l candidatura do Sr. Rodrigues Alves, uma · 

Porque não terminou o. seu dis:;urso re- honestidade - crystalina, levantem outra; 
nunciando o niandato ~ mas em Bome do voto nacionál. A um . 

•. . Pede a seus collegas quo não vejam offensa aparte do Sr. Edmundo da Fonseca., sobre . 
;- ... ém suas palavras, que são apenas uma a -candiclatm•a do Sr. Rodrigues Alv.es, re-

:· critica justa.: sponde o oradot' c1ue; pelos chefes de Estado, 
pelos delegados do Governo eleva.dos a ca.

. __ .·.· ()Sr. Gast.ão da C~nha- Peço tegoria de senhores feudaes, que o seu col
''2 ~ pa~avra pela ordem. · lega applaudiu nesta Casa até o firu do anno 
. :\. o SR.. ' PRESIDENTE-Tem a palavra 0 no- pasdado, foi o Ceará, foi o Pará, foi o Rio 

Grande do Sul que em nome da Patria sa~ 
;~ .::bi'e Deputado· graram a escolha ; foi Sa.nta . Ca.tharinn;, foi 
""'. o Estado do- Rio de J <meiro. . . ( T1·ocam-se 
;; : O Sr. Gast.ão da Cunba (pela apm·tes ent?-e o orador e o S1·. Nilo Peçanha. 
:;:;,._ :ordem)-Sr. Presidentc,·um debate desta or- Palmas nas gale1·ias. o Sr •. P1·esidente 1·e~ 
y;:rdem, quer pela sua intensidade, até mesmo clama attençr.7o.) 
i~': pelosdeploraveis incidentes que o cortaram, Vem, agora, levantar uma accusação tre
~(nâo permitte interrupção e mui to menos menda que echoou nesta casa, com sua con
:{s .: adiamento. Creio que estamos no caso em sciencia de homem justo, como a consciencia 
'/ 'que a. prorogação da hora se impõe e certo de um homem que nã;o segue os preceito.~ da. 
;.:; . - de·qu,e,~ C..tmara pensará cçnnmigo, peço a religião christã, mas como um homem que 
~'_.-_v; Ex. que consulce a prorogação por mais p'ensa que esta religião foi quo crcon a 
:- ·;unia hora· · grande vm•dade que fez ce .~sar a nece3sid<ltdc 
( ;.' Consultada a Camara, é concedid~ a pro da desconfiança, da dÕl'. e lia . agonia. pas-
·, rogaçã~ pedida. sadas. · · 

Refere-se á accusação feita ao hoíuem 
. O Sr. Presidente-Continua com quo dirige o Jornal do Cmmncrcio, o orgão 

. 
__ <1 palavra o Sr. Fausto Cardoso. mais velho desta imprensa e que não roere: 

cia de seu collega nem uma nomeação de 
·;·E: Ó Sr. Faus-to Cardoso (con;ti- amanuense, porque fa,lsi:ficou a assignatura 
·~: nüando) diz que o Sr. Barbosa Lima veiu de um ministro. Si tivessemos de conde·· 
.· :; fazer um sulco na consciencio. republicana mnar para senipra os que errani na vida, . o 
/ da nação, pondo de um lado os que eram apurar sómente os que nunca erraram, de 
' :·e de outt::o os que não eram republicanos que tamanho ficaria a . minoria humana.'? 

antes da Republica. . . Quem faria o Governo do mundo 1 
· O orador se sente no direito de dizer aos Não é maior este homem, quando se aprl)-

rep,ublicanos historicos de sua terra: Võ senta na sociedade expurgado e .limpo tlc 
sois · incompetentes pal'a gpvernar a Nuçã.o uma mancha~ 
orri virtude <lo urna lei psychologica. Pois a nação b1•azileíra, quo conscn to. 1t 
. -0 ora,dor mostt·a. como os republicanos f1•ento <lo um orgão; directol'· por oxcollon- · 
histol'icos so desonvolvorLLm no meio inl'orme citL da opinião publica, este üLlsifica.d.ot•, é 

·:· da propaganda das idéas e não no meio de uma nação do fu.lsificadoros. 
·:·,-_a,ctos que se praticam, de mo~o que veiu a .r\nto::; de condemna1• o Governo, malsi
;::> Republica sem que elles tivessem grande ne-sr a nação, que' vê no sou jornal a sua 
,'(. capacidade para ac}uelle meio. opinião. . . · 
i-. • ' Quem fez a Republica foi o exercito e não Vem, em noine de sua fé,- em nome de 
[: '-'era historico,não se póde negar que fui quem sua patria, dize1• ·que si o achas::;e mi::;era- · 
~7 a transformou de ideal em realidade e isto vel, não o permittiria <.'t frente do orgão do 
[?" se tem passado em todos os paizes. maL valor na imprensa. ._ 
":. . A Republica ·tem dons inimigos, os reRu- Somos maldito:; então, todos nós, e S. Ex., 
~:>.blicanos que querem fazer selecção e o mo· que vem do uma philosophia para a qua.l 
y . .-' narchismo. Um é um animal pequeno e o Govo1•no é o modo de pensa.1• de uma so- · 
~. 'outro é perigoso e tmngarras. · . cieüado, ha de conclu[r quo estamos a dos
r-- .· A candidatura que S. Ex. levanta, per- cer rapidamente para. o fundo de uma . cis
L gunta ao S1•. Barbosa Lima; é uma opinião tema, e entã-o já não é o caso' de falla1• os
t:-propria, ou S. Ex. fu.lla em_nomé do Club crevor o agil•, é caso de ajoollrn.l'mo-no3 
; Militª'r, que se reuniu para proclamar a can- todos o padir a Deus c~ue sej<L compas:.;ivo, 
f dida~ura do Sr. Castilhos ~ quo faça cessar estas disposiçõo:J, que a 
;:·.· Não crê que seja em nome do exercito, naç1ão é de cl'cnt_es, (lllOl' um pouco de vol'r ·porqúe então este passaria a. ser um perigo dade e luz quo illumine a patria e que na 
· para a ordem; em vez de ser o sustentaculo claridade desta faixa de luz não permitta 
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<}tle venha a nodoa neg1•a do homem . oc
cupa}' umGoverno quo se defendeu a malsi· 
na~· o homem que se pmifieolT, a stygma
tizar a nn.çã.o, <!UC gy1·a em torno deste jOl'· 
nn.t como os co1•po:3 gyrn,m no espaço: cm: 
torno . do eqrit1•o do .systema. (flfHito bem, 
muito bem. Palmas no J·ecinto. O o1·aclor e 
muito felicitado peios. seus c,oUegas.) 

O @ir. President.e-A Camara re
cebeu convite da Commissão Especü!.l pat~a 
assistir ás exequias que se vão celebrar pelo 
passamento uo conselheiro Silveira . .. Martins, 
por isso nomeia para a f<tzer repres13ntar 
nesse• acto os Srs. Victorino Monteiro, Ca
miUo de HoUanda, . Ermirio Coutinho, Sylvio 
R o mero e Seabra. · . · 

Foràm apresentados na sessãó~de 22 de 
agosto de 1\JOI, aó ptojecto n. 150, de 1901, 
orçando a Receita Geral da Republica, para 
o exercício de ·1902: as seguintes 

Minísterio da Justiça e Negocias Interiores. 
o credito de 100:000$, supplementai' ao n. 14 
do art. 2° da lei n. i46, do 29 de dezembro 
de 1900; 
. Discussão unica das emendas do projccto . 
n. 151, de 1901, c 37 J, de l9DO, c1uc reorga" 
nizn. o quadro do Co1•po de Saude da Ar: 
mada; 

2a discussão do projecto n. 116, ·de 1901, 
autorizando o Govemo a abrir, por conta do 
Minísterio da Justíça e Negocias Interiores, 
o credito ele 53:580$940 para p::tgamento de 
diversa.s obras c mell101'amentos no edificio 
do Lyceu de Artes ·e Qfficios, hoje propr~o · 
nacional; . . · · .· • . 

sa discussão do -projecto n. 57, de 19,01,_ 
autorizando o Poder Executivo a -ahl'ir á> 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nario de 104:542$583 para occorrer ao. pa
gamento das gratificações devidas ~...aos em~ 
pregados de díyersas alfandega3 da Repu- . 
blica incumbidos do serviço de estutistic.a e 

EII!ENDAS revisão de despachos em 1~97 ~;~ 1898; 

dd·t· · · t 8o A t 3a: didcussão do projecto n. 58, de 1901~ ' 
~ 1 lV~ ao ar · =.- ccresce!l e-~e o se- aut •I·izando o Poder Executivo a abrir ~o ' 

•. gul~te-Fwa sem eífe1to . a autortsaçao , con: Mini:;te1•io da Fazenda 0 ceedito ex:t1•aordi- .. 
c0d1da, no~ termas do art. 2o n; IV da-lm nario de 8:000$ pal'a p~gamento do· aluguel · 

.. n. 741 •. de 26 de dezembro de ~900, aoPoder -da casa onde funccionou, de setembro a de·. 
~xecutlVo.para arr~ndar ou,ahenar do modo zemhro d~ 1899, a Delegacia Fiscat.no Es· 

, . Julgar ma1s conyemente a Estrada de Ferro tu.do do Rio Grande do Sul e 0 supplementa1• 
Central do Braz1I. - - . de 20:000$ á verba ga. - .Caixa de Amol•tiza-

'Sala_das sessões,. 22 de agosto de 1901.,-- ção-d<~ lei n. 746, de 27 de dezembro de 
Irineu Machado'. - 1900, al't. 28- Assignaturas de notas. 

Addítiva ao art. So do_projecto n.' 150, de ga _discussão do proje~to n. 77, ~e 190_1/ 
1901: - Acci•es?ente-se o seg-uinte:- §§ - re1at1v.o á emenda o1fereclda na 2n. <~tscu~sao :: 
Entre as dispos1ções a que se refere o pre- do pl'OJecto n. 217, elo )900, au.to:-Jza~do o. 
sente artigo não se comprehendo a autorisa- Pode1· Execut~o a. u.?l·n· ao M1m~te1'10 da 
ção concedid~t ao ~odet• Executiyo para a~·· Guerra o credtto e~p~ctal de 8:415$600, pM•a . 
rondar ou altena1' do modo que Julgar ma1s pagamento do:-~ venetmento:;; do tenente-co:- ~ 
conveniente, as estradas de ferro foderaes, l'!JDOl Innoc~ncio Sorzc~ello Col'l'ê<~. l'(W~y
ticando assim revogado o art. 2° n. IV <la t1do ao sorvu;o <Lo exet•clto e de lente da t:AS· -
lei n. 741, de 26 do dezembr.o do 1900. cola Milita1·, por acto legislativo ; 

Salardas sessões, 22 de ai6sto de 1901.- 3a. dis<russiio do projecto n. 67, de 1901, 
I1·ineu Machado. , - autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Supprima-se a. nutorizaçã.o consignada n'e 
n. 12 do ar~. 2°, para regular a extracçã.o e 
serviÇ:} das loterias federaes, - por piazo 
igual ou equivalente ao actual contracto. · 

S~la das sessões, 22 do agosto de ·1901.-
GeJ·mano Hasstoche1·. -

Ao art. 8.;:-Supprima-se. 

Ministerio da Guerra o credito extraordi· •·, 
nario de 4:806$630, pat•a cumprir a sent~nça. : 
do Supremo Tribunal Federal, ,que mandou:.: 
pagar ao major Democrito Ferreira da Silya. :: 
os vencimentos que deixou de receber com<L: 
lente, em disponibilid~de, da Esool<t Militar) 
do_ Estado do Rio Grande do Sul. . . ·, --: : 

Sala das sessões, 22 de agosto de 
Hen?"ique Lagden. 

Discussão unica do projecto n. 18 A, de:: 
1901, relativo á emenda substi(;utiva, do se.:. :_ 

190l.- nado, á proposição n. 18, do corrente anno, -r 
da Camara, dos Deputados, que auto1•íza o:~ 
Poder Executivo a abril• ao Ministerio dá :: 

O Sr. Presiden-te-l!:stando adean· 
tada a hora, designo para amalihã a se
guinte, ordem do d-ia.: 

2" discussão do projecto n.- 121, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Marinha o credito necessario para :pagá~ ·: 
mento do premio que compete ao prófessor • 
substituto da Escola Naval, capitão-tenente · 
Dr. Narêiso do Prado Carvalho~- pela obra--:; ' ~, 
bições de BaUstica ; · 
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· 2a di~cussão do projocto n. 120, do 1901,1 em 1a; 2a e ~.;a. secções da Dil'ectoria Ge~:~i 
autorizando o Govemo ·a abrir ·ao Minis-j passando os chefes de turmas a. chefes d~ 
teria da Guerra o credito oxtraor:dinario de secçã.o, desde que p1•eencham as disposições 
2:40b;i800, para pa,gamonto ao marechal José eegulamentares, e dando outras providen:. 
de Almeida Barreto, em virtucle de sentença cias; 
do Suprcm,.o Tribunal Federal ; Discu~são unica, do projo':lto n. 130, de 1901~ 
. 2" discussão do peojecto n. 133, de 1901, rol;,ttivo á emenua, dó Sen::do ao projecto 
autorizn,ndo o Poder Executivo a abdr ao n. 193, de 1899, que autoriz<t o Podet• 
MinisteriD da Justiça e Negocias Int:Jriores ; Executivo a reintegrar no serviço activo da 
o credito de 6:850$, supplementar á verba armada no posto e!l'ectivo de capitão de 
9a.do'art·. 2° do lei n. 746, de 29 de dezem- ragata, e c1a~?Sificação no quadro especial 

. 'bro de 1900 ; o ·corpo decente, o capitão de fragata 
· 2a discussão do projecto n. 43 A. ele 1901, raduado Frnncisco Augus·tci de Paiva Bueno 
autorizando o Poder Executivo a abdr ao Brandão ; 
Ministerio da Justiça e Ncg...:cios Interiores o 2a discussão do projecto n.94, de 190l,auto
credito extraordinario de 2:827$800, pari1 rizando o Poder Executivo a contár ~ão· 
pagamento ~ D. Eugenia Torrcão Corrêa do 2° escripturari(} elo Thesouro Federa~ Cyriaco 
A1·aujo, viuva do juiz de direito, em dispo· Antonio dos Santos, como tempo de serviço; 
nibilidado, ha.clnrel Lindolpllo Hisbello o decorrido do lO de fevereii·o de 1879 a 26 

· _Corrêa .a,.e Araujo ; de fevereiro de 1883, do· 15 de novembro de 
Ia discussão do projecto n. 113 A, de 1901, 1884 a 4de setembro de 1889, c 22 de feve

autorizando o Governo a n.brlr o credito de reü·o de 1894 a 31 de outubro·de 1895; 
16:060$ para p~a.r ao bacharel Umbelino de 2a discussão do. projecto n. 88, de 1900; 
Souza ·Marinho os seus ordenado::;, como juiz declarando que ao tenente-coronel graduado 

. ds direito em disponibilidade, decorriâos de reformado dQ exercito Antonio Galdino 
22 ele abril de 1894 a 31 de dezembro de Travassos Alves competem as c1uotas de offi-
1900 ;- . - ciaJ super~or desde a data do decreto que o 

Ja discussão do projccto n. ll A, de 1901, reformou; _ . 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 2a discussão do projecto n. 85, do 1901, 
credito tla quantia de 2:638$045 ao Minis- autorizando o Poder Executivo a releva~• á 
teria da Faz:-mda. para pagamento de for- viuva e herdeiros do finado majOl' Benedicto ' 
l'agens, agua e objectos de expediente for- RilJeiro Dutra· a divida por elle contrahida 
necidos pela Companhia das Aguas de Maceió com o cofre da 1Jrigada policial da Capital 

-.c outt•os, por conta do Ministerio da Guerra, Fcde1;a1, na importancia de 1:107$324; 
durante os exerciciosde 1894, 1896, 1897 o ~la discussão do projecto n. 74 A, de 1901, 
1808 ·; concedendo o prazo do mais lle um anno do 

• 3a discussão do projecto 11.. 217, de 1900, matricula aos ex-alumnos do curso superiot• 
autorizando o Poder Execu~o a abrir ao da Escola. Militar do Brazil, desligados p01 
Ministerio da Mariuha o crédito especial de motivo de repl·ovaçi\11 om _umiL mosma mate
li :760$, pat•a pagamento do soldo <tO vice- 1•ia durante dous annos consecmivos, com 
almirante Al'tlwr Jacegua:y, revertido ao emenda da Commissií.o de Ma1•inlm o Guerra; 

, .quadro elfcctivo da al'mada; P discnssüo do projocto n. 62 A, cl 1 1901, 
2a discussão do projecto n. 105 A, do 1901. [LltCL'ttndo a clas:-:~c 111 , n. 1 das ttLt•i!hs das 

do Senado, ct•Jando no Disti'icto F'edet'al Allimdogas; 
mais um olficio do registro de hypothecas 3a 1liscussüo do projceto n. 2G4, do .J900, 
com a designação de tel'cciro; a.utorizando o Governo a prorogm• o prazo 

2a di~cussão do projecto n. 81, de 1901, concedido á Sociedade Mo.ntepio Geral de 
l'estabelecendo, para todo::s o:-3 eft'eitos, o do- b:conomia, dos Set·vidores do E . ..;tado l)ara in
ereto legislativo n. 657, de 25 de novembro demniza1• o Tho~ouro Federal da quantia de 
de 1899; . c1ue lhe édevedora, até que essa instituição 

Discussão unica do projecto n. 10?, de regnlm•ize -sua situação, podendo mesmo re-
1901, autorizando o Governo a conceder um lov<Ll·a do pagamento da. importaucia em 
anno de licença, com todos os vênciment·os, c1uo ficou alcançada no anno de 1899; 
ao Dr. Manoel .Jo.:>é de Queiroz Ferreira, 3a. discussão do projecto n. 231 A, de 1~00, 
prep~rador de physica, da Esc91a Poly- elevando a lô o numero de engenhe1ros 
technica, para tr<~tar de sua sa.ude; chcfos de distrlc~o. na Directorh Geral dos 

Discussão unica do pa,recer n. 22, de 1901, Telegraphos, no exercicio de 1901 ; -
julgando que não devem ser acceitas as 3a discus.são do projecto n. 103, da 1901, 
emon'das oll'erecidas na 2a discussão do pro- marcando os casos e-a í'órma de revisão· das 
jecto· n. 232 A, de 1900, que autoriz<L o condemnações ; 
Poder -Executivo a transf'orma.r as la. 2& e Nova. discussão da emenda do Sr. He1•edia. · 
3a turmas da Sub·Directoria dos Correio Q> de Sá,- ao pro,iecto n. 38 A, de 1901, quo au• 
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toriza o Governo a confirmar, attendendo ás João Lopes,· Frederico Borges, Gonçalo Souto, 
necessarin.s vaga<s, no primeiro posto ·de Soares Neiva, Lima Filho, Camillo de Hol
o!fiq~al do exet~cito, os alferes graduados que landa, Celso de Souza, Teixeira de Sá, Bricio 
tiverem obtido as approvações plena~, de Filho, José Duarte, Epaminondas Gracindo; 
que trata 6 art. 95 ·do regulamento de 18 do Aranjo Góes, Arrpxelltw Galvão, Raymundo
abril d~ 1898 ; de Miranda, Joviníano de Carvalho, Rodri-

_3a discussão do projccto n. 127, de 19Jl, gues Doria, Fausto Cardo~o. Seabra, Augusto 
d1spondo sobre a conk1gem da antiguidade França, Tosta, Eug.:nio Tourinho, Ve~gne 
do posto dos officiaes do exercito, a que se- de Abreu, Sa.tyro Dias, Achtlberto Guuna
referem os arts. 1° e 2°da lei-n. 350, de 9 rães, Augusto lie Freitas, Rodrigues Limá, 
de dezembro de 1895 ; ·· . ParanhOs Montenegro, Celso dos Reis, Hen-

la, discussãq do projecto n. 72, de· 1901, rique Lagden, -Augusto de .Vasconcellos, 
declarando que gosarão da fr-anquia :postal a Barros Franco Junior, Deoclecmno de Souza, 

.._ corres:pondep.cia e as «Revi,ta.s» · dJs Insti- Nilo Peçanha, Alves de Brito, Silva Castro, . 
tutos Hist_?ricos e Geogeaphicos do Brazil, Custodio Coelho, Martins Teixeira, Oliveira 
do :pará., Ceará, Bahi:\., $. Paulo, Paraná e Figueiredo, .Joaquim Breves, TIJ.eophilo Ot
Sn.rita Cathal'ina -e dos Institutos Archeoio- toni, Franci.~co Veiga, Gastão da Cunha, 
gicos de Alagoas e Pernambuco ; João Luiz, Üli~nnso · Alvim, Penido Filho, 

.la discussão do pr·ojecto n. 304, d::l 1893, Esperidião, Bueiiê~:. de Paiva, .Alfeedo Plnto, 
autorizando··o Governo. a a:pplicar em r-.vor CarnciL'o de Rezende, Mayrmk, .Carlo3 Ot
de D. Maria Adelaido Antunes do Abreu e toni, Manoel Fulgencio, Lindolplw Caetano, 
outra., parentes .consanguineãs de Fr. Satur- Rodolpho Paixão, Padua Rezende, Gustavo 
nino de Santa Clara Antunes de Abreu, pro- Godoy, Fernando Prestes, Valois de Castro, 

.fessor aposentado do Gyrnnasio Nacional, _j[t Costa Junior, Bueno de Andrada, Rodolpho 
- fa.llecido, a disposição do art. 27, hypothe.-;e 7a, de Miranda, Joaquim Alvaro, Cajado, Anto

do regulamento que baixou com o decreto nio Cintra, Teixeira Brandão, Ovidio Abran
n. 942 A, de 31 de outubro de 1890 ; tes, Limlolpho Serra, Manoel Alves, Xavier 

Discussãounica do projecto n. 147, de 1901, do Valle, AlencarGuima.r-ães, Carlos C~val· 
concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues de Albu- canti, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
querque Figueiredo, 2° tenente cirurgião Angelo Pinheiro, Germano Hasslocher, Fran
contractado da armada, un}a pensão de cisco Alencastro, Victorino Monteiro, Ves
::100$ mensaes, autorizando o Governo a abrir pasiano de Albuquerque, Campos ·carti<n· o 
o\necessario creditQ ; · · Diogo Fortuna. 

Discussão unica do projecto n. 242, de 1893, Abre-se a sessão. { ''<_ : 
elevando a 100$ mensaes a pcnsã.o que pl"r-
cebe D. Cybelc de Mendonça Souza Monteil'o, · E' lida e sem debate approv<tda a acta. da 
viuva do t cnontc honorario do exercito ses,ão antecellente. · 
Hole_odoro Avelíno de Souz<1 Monteiro ; ., 

1~ tlbcussfio do ~ojocto n. li3, do 1807, O Sr. f:»residente-Antl\s do da.t• a 
autol'i~ando o Governo a ruvorter para. a palavea <tos Ses. Deputado.:; qutrse inscr·o· 
classe activa (la. armada o 1° toncnto Horaeio vcram para faltar na hora llo expediente, 
Nelson do Paula Bttl'l'o.~, caso, subltlettido a julgo cumpl'lr um uovor indcclintwol com
nova ínspecr:ão de sawle, fuita no~:;t:L_ Capital, munic<tndo á. Camttra dos Srs. Deputados quo 
fôr con.~idorn.do prompto llU.l'i1 o serviço. j10ntom, pouco antes do encorl'ar~sc a sessão 
· Lov:tnta-so a sessão ás 4 homs r.45 minutos c t <tmbem logo após o seu encct•rmncnto, al-

ua túd~ · guns elos nossos distinciios collog.-..s, entro 
elles os dignos Deputados Srs. De~. Seabra, 
Fausto Cardoso, Ad<tlbei'to FcrPa.z, Gernmno · 
Has;;lochet• e outt'os, ror:un, ao tra.nspoL' o li-
miar da ])orta uo edificio da Camara, desaca
tados por mn grupo d.e desordeiros, de arrua
ceiros, quo se achav1t p:1stado na~ innncrlia.
ções deste edificio, sendo mesmo alguns . 
desses Srs. Deputado8 .o(fendiclos physica
monte, entre clles o Sr. Deputado Fausto Car-• 
doso c o St'. Adalborto Ferraz, quo t•ocehera 
um · ferimento bastant9 gra.vc na cabeça. 

81~< SESSÃO .1::1\l 23 DI·: AGO:-,i'l'O DE 19'01 

Presiclcncin dos 81·,~; Va::: rlé Mcl/.o (Presi
dente c Saty1·o Dias (2" Vice-Prcsúlánl~ 

Ao meio-dia procede-se (L chamada, a que 
· i·e~pondem os Srs . Vti.z (le Mello, Cn.rLos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito .dos Sa.nto~, 
Luiz Gun.lberto, Albuquerque Sere,jo, Arthur 
Lemos, Antonio .Bastos, Sorze(icllo Col'l'ên., 
José Euzebio Christino · Cruz Anizio de 

. Abreu, Raym~ndo Arthur~ Nogu~ira Ac.cioly, 

Como orgão do. Cama.ra e seu mais imme-< 
diato representante, não posso doixat· <lo 
V<.'rberar vellemcntemente, do stygmatizar 
~om toda. a cnm•gia. o procedimento tão re
provado e altamente criminoso (apoiados)~ 
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prp.ticado para com esses dignos represen
tantes da Naç1o Brazilei!'a - a offensa feita 

-- a elles é feita ti propria Camara. 
Irl'ogaria injuria á população ordeira d::t 

Capital Federal (apojados), si lhe attr]buisse 
- qualquer coparticipação nusses actos de ver

_dadeira selvageria, de verdadeiro vandalis-
m.o. (Apoiados.) _ 
· · Si esta popula,ção digna e ordeira. os ti
vesse esposado, seria pai•a entristecer-nos a 
.nós osbrazileiros. (Apoiados ;'rnuito bem.) 

Logo que se deram cs1es lamentaveis 
~cqn~ecimentos, procurei entender-me com 
6 Cl1efe do Podei> Executivo, a c11jo conheci
mento levei as occurrerícías, que estão no 
dominio pu1Jlico, pedindo-lhe as providencia) 
q~1e o caso re~lamava. 

·S. Ex., deplorando com a Camara taes 
()ccurrencias, assé·gurou-me que essas provi-
dencias já estavam tomadas. · 

Posso afltrmar á · Camara que a Mesa, 
.- cumpi'iildo o seu dever, agiu no s~ntido qe 

obstjl,r que se reproduzam scenas Iguaes as 
'<te hontem; podendo· garantir que os Srs. 
Deputados não estarã.o mais sujeitos. aos U.e.:;
acatos e aggressões de que naquelle dia fo-

SOl' exercida pOl' eÍetne.ntOS .SU1JVel'SÍ'VOS. naS 
suas deliberações. (Muito· bem~ Apoiados.) 

Compa1'ecem mais os Srs. Urbano i:lantus, 
Carlos Marcellino, Gabriel SaJgado, Sá Pei
xotp, Indio do Brazil, Luiz Domingues, Cu.,nha 
Martins, Joã.o Gayoso, Joaquim Pil'es,Thomaz 
Accioly, Virgilio Brigido, Se_rgio Saboya, 
Eloy de Souzá, Tavares de Lyra, Ermil'io 
Coutinho, Pereira de Lyra, Malaqqias Gop.
çalves, More.il'a Alves, Esmeraldino Ban- · 
deira, Cornt:lio da Fonseca, Julio d~ Mello, 
Pedro. Pernambuco, Affonso Costa; Syl vio 
Romeró, Castro Rehello, Neiva, M:ilton·, Ma
noel Ôaetan.o, Paula Guimárães, Alves Bar
bosa, Tolentino dos Santos, Eduardo· ~amos, 
Galdino -Lo1•eto, Pinheiro Junior,·. José Moa
jardim, José Marcellino, Heredia qe Sá, 
Irineu Machado, Nelson de Vasconcellos, 
Oscar Godoy, Pereira Lima, Monteiro. da 
Silreir<t, Lamounier Godofredo-, Landulpho 
de Magalhães, Nogueira Junior, Eduardo 
Pimentel, Olegàrio Maci~l, Moreira da Silva, 
Edmundo da 'Fonseca, Luiz Piza,. Azevedo 
Marque_s, Hermenegildo de Moraes,Benedicto 
de Souza, Lamenha Lins, Marçal Escobar, 
Soares dos Santos, Rivadavia ·Corrêa e A,l
fredo Varella. · ;, ram victirnas, sendo-lhes ao mesmo tempo 

' · assegurada a mais completa liberdade de 
· acção no desempenho de seu mandato. Deixam de col)lparecer com causa partici-

Essa coacção que um grupo de faccios.os e pada os Brs. José Boiteux, Pedro Cher-
. desordeiros quer exercer sobre a Camara n:wnt, Rodrigues Fernandes, Guedelha Mau·· 

não prevalecerá, ha. de ser repellíd,a, como rão, Francisco Sá, Augusto Sevé.ro, Pereira 
o é, pelos brios desta digna. e illustre cor- Reis, Trindade, Silva Mariz, Gomes de 

· - Matt_os, Estacio Coimbra, Elpidio Figueiredo, poraçao. . · 1 
A Mesa não consentirá. de modo algum Francisco Sodré, Felix Gàspa~~. ··Marco ino 

que a.§l galel'ias intervenham nos delJate 3, Moura, Dionysio Cerqueira,Sampaio Ferraz, 
manifestando a sua approvaçã.o ou repro.,. Sá Freire, Raúl13arroso. Martinho Campos, 
vt~çã.o ao que se }ntssal'. no 1•ecinto, Pereil'a dos Santos, Rangel Pestana, Estevão 

Aos espectadores não t~ssiste semelhante Lobo, Viriato Mascarenhti.s., Adalberto Fer
dil•oitu G o Regimento da C<Lsa, que vou raz, Leonel Filho, NecQiio, Ttwar•os, Antonio 
mimdm' ler, é ba~t<ulto expltci to e ela.t•o a Zachal'i<ts, Arthm· Torees, Mipanda Azc.vcdo, 
I'espcito, dotermina.ndo que se faça. retirar Doíuingnes de Castro, Oliveira Braga, Pau
lias galerias aquellus espectadores que se lino Carlos, Alfredo Ellis, . Ba.rbosa Lima, 
purtal'cm de modo inconveniente, f<~lta.ndo Franci~5co Moura,· Pinto da Rocha e Ca~3iano 
o respeito á Cmnara. ·• do Nascimento. 

Aquelles c1ue quizorem assistir (~s sessões E sem causa o::! Srs.João Vieira, Antonino 
tia C<~mara, devem se portar com a corre- Fialho, Lom·enço Baptista, Julio Santos, Au-

. eção qué é ele e:::pe~·ar â.e cidactãos brazi...,. reliano <los Santos, José Bonifiwio, Monteiro 
leiros, que ê de esperar dttquelles .CLUC .se de Barros, Francisco Salles, La.martine, Adol
inteyess<1m. pela lJoa or~e~ e pelo respeito pho Gordo, Cinci:nato Braga, .Joã<?. Cand~do e 
dov1.do aos poderes constitUldos. . Aureliano Bl1l'bosa. · ~ 

. , , · .. Vou mandar proceder -t"t lei-tul'a "da dispo· 
· . siçã:o do Regimento, pa.r<1 que ella chegue ao Passa-se aó expcdiénte. 

··conheêimento de todos. 
··Ao terminiLr; í:l.ffirmo de novo á C11mara f O ~r· Carlos de Novaes {to Se· 

.·. que farei ,quanto. estivm· <1 meu alcance pa1•a crctw·io) procede á leitura do seguinte · 
,· , .. ga,l'antir a cacla um dos seus membros nã,o 

só· <1 mD,is co~nple-ta liberdade de tribuna, 
como ;:~ sua segurança imli'Vidmü. 

A Camara ser<"~ cercada do todas -as garan

EXPEDIENTE 

Oflicios: 
tias inJ isponsa v ois ao sou regula. r fnnccio- Do S1•. 1" Som•ota,rio da Senado, do 21 do 
namento, llara que nenhmna pressão possa corl'onte, tt•ansmittindo _a proposiÇão ctc:sta 
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Camara autorizando ,. o Póde1• · .l~x:ecutivo a · quant.o a mesma. soõera.nia nacional q_!i:e:· 
cotnputar todo o tempo do serviço p1•estado aqui representamos. (Muito bem.) 

;:Pelo ongenheil•o Augusto Teix:eira Coimbra o SR. BUENO DE ANDRADA.- Apoiado; ' 
· em diversas commissões dos Ministerios da representamos a opinião nacional. (Apoiad~s; ,: 
Irf<lustl'ia e Fazenda para • o etfeito da fixa'- muito bem,) · ·· ; :. 
ção de seus venciment_os de inactividade, :1. 0 SR. SEABRA.__:_ Os fado3 de que foram~:. 
qual 0 Senad.o não pôde dar 0 seu assenti- 'hontem theatro este recinto e suas imme- :· 
mento.-:-Intmrada. - . d' - -· , h d - -- · · 

Do mesmo senhor de i &ual data en- laçoes nao me sm pre en eram. . • . - -
:vlando a proposição' desta. Camara ~p:pro- ~O SR. ADALBERTO Guri\rARÃES--- Nem _;po- : 
vando a tabella de vencimentos dos fiscaes ·rham surprehender. · 
de estradas ue· ferro o outras emp1•ezas. or- O SR.. SEABRA-~<:. e nem J>cidiam s~r:Pre- : 
ganizarla em virtude da lei n. 652;- de 23 de hender áquelles que pensam que <<govm·nm; 4: 
novembt•o de -· 1899, art_. 37, á-qual o Senado prever» ; actos preparados e perfeitamente--.: 
não pôde dar o s,eu assen.timcnto .-,-lutei- projectados pelo honrado Deputado pelo R!Q 
ra.da. · Grande do Sul, q-ue hontem occupou esta tri~ : : 
. Do Ministerio da Guerra, d~ 21 do cor- buna. (Apoiados, muito bem.) 
rente, transmiottindo os :papeis em que o S. Ex:. preparou o terreno em que deviam · 
capitão do corpo de _eno-enheiros alferes fructiiicar os elemento&. os germens qr. 
Soares do Nascimento ,pede dous annos de anarchia e da demagogia... (ilfuito bem; -~ 
licença para trata l' de seus interessea, den tl'o bravos.) · ··· 
.e. fQra da Republica.-A' Commissão de Pe- 0 SR. COSTA JUNIOR-1'1tl qual como rias/ 
_ttçoes e Poderes: . ~ . v esperas de 5 de novembro. (Muito bem,) . . 

Do mesmo mtmsterw, do 1gual data. en- 0 s s - A · ·. · · · · · · _: 
viando o:~ papeis em quo ~soldado 1•eformt~clo "~· EABRA.-, nnune1~7am os JOr~~s. · 
do exercito Ma,noel Cla.udmo dos Santo:;, m- {iUO., S. E){. rompeua . em ir anca oppos1çao 
cluido no Asylo do Invalidod <la Pati•ia, ao üoverno da Re~ubhca:, naqueUa memora-r ·t - A' c · - 1 p vel--tarde, ha 15 dms ma1s ou menos, em que . 
s~ 1~1 a ~ma pensao.- ommissao { 0 c~- a ca.mara se encheu de . espectadores, ancio~>-
soeij o Contas. · aos pela palavra do honraào Deputado. A fas- _ 

cinação, porém, ainda. não era completa ; : 
() Sr. Seabra (Movimento de atten- s. Ex. conteve-se, e ql,lantos_ o ouvlram .

rao; Jn'Ofu.ndo sUencio, O o1·ado,· sóbe lt f1'i· IJem sontiram quo S. Ex. nU.o disse, cntã.o, o 
lJtma) - Sr. Prollidnntc, Sllbl muit;ts vozes a pretendia.. 
-esta, tribuna. nos dit~os agitados o angustiosos Toda. a responsabilidade que 0 honrado 
do Govoz·no do IJenemOl'ito Sr. Dt•. PL•udcnte Deputado projcctavu. ln.nça.r. 11. conta. doao.; -, 
1lo Mor•aos ;· o, nosso tompo, suhi para do- vo;·no, s. Ex. l~nçou-a iL conta desta.. Ca.· · 
1ondor a ltopublina., as instltuiçõos concru· mat·a.. 
tiza.da.; na pos:-Joa. du.r1uollo vonoL·u.ndo pa.- llontom, po.réru, o i Ilustro Deputado havia.' ~ 
tJ•iol.a. siuu conqui:;tt~do completll.monte; não pu- · 
' Dopois dc::llill tomllO, íLIIIIIIIlt}iOii-so uma um·a 1·o~islit• u.o:; acenos, <Ls soduc~:ões da U.e· 

c~pocu.rela.tivanumtoca.hn;~, lil'U.IJquillu., ópoca ma.gol?it~; propa.L'OU o terreno, e, ontão, coqsa 
que se cugnominou clo-«UdnQI'lt~!amento»- ospantosa e ostl'anha, o quo, ha. 15 dias, ora. ·. 
o, ontão, cometmi u, falla.t• do minhu. bu.ncaüa., da. relipon~:~a.IJilidaclo desta Ca.mara . passou a -: 
etümo, tl'anquillo, como exigiam o aconse- seu· uu. rcsponsa.bilida.de exclusiva do Go-:_
lhava.m as círcumstancias. · verno, tondo hontem, como , então, S. Ex-. : 

Ho,jc, porém, sou obrigado a novamente feif;o as mesmissimas u,ccus1ções, apontado>' 
occ_upar · esta tribuna, porque a agitação os mesmissimos factos ! (Jiúito b~m ; ?1tuito/ 
começou c a . dei'na.gógia est<1 nas ruas. bem.) ' . . >_;_: 

-(ApOiados; 111.uito ucm.) . . 
· 1~ hoje, com() !1ontem; venho do fender as VozEs-g• exacto · . ,-,: 
instituições ropulJlicn.nas; cncal'n~das . na O'SR. SEADRA- Os jorll<ll'.s a.nunciar!lm.· 
pessoa do illustre Sr. Presidente. ela. Ropu- com grande reclame o discurso de hontem;; 
bli.ca. · .. (Ap_oiados; rJHtito bem .. ) affiemaram que S. _ Ex. devia. estigmatizat :; 

0 Sn .• VICTORINO •MONTEIRO _ E na llbe1;:. com violencia e sobranceria os actos 4<t~ 
- Governo, que romperia, de vez, coin os ·: 

dado desta tri~una.- laços que o l.igam á honrada e pati'iotic~l/ 
O SR. SÚm~A - , . ~ . o, Sr. P re.'3idente; lJa.nca.d.a do Rio Grande do Sul ; que, cõm, . 

como -bem diz o honrado Deputado :pelo Rio altivez e independoncia, apontaria os escan-: 
Grande do Sul, na liberdade da tribuna. par~ fla.los p1•aticados pela administração publica, 

]a.:QJ.entar, que (J.eve ser inviotu.yel e S<Lf:íl'U.d~, ~oneluindo por. a'present~r a ca,ndidª'~tll'<t ~o 
tão . inviolavel quanto a mesma Eons~l~IJ.Cla lllus!;~e Sr: Jul~o 4e C!l'::;~~lh.~lj. á P1'es1denc1a , 

.na.mqnal que .2!,1a repr~nta, tao sagrada da Repubhca, no pl'OXlmo per10do, 
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O honrado Deputado consentiu e contri- o momento favoravel de .colher - os des
buiu para que se preparasse asituaçã~ de· •pojos d~ desoi·dein e _da anarchia. (Muito 
!lontem, situação inaudita, intolerável, avi!- bem.) ·. _ . 
ta'nte para a soberania desta Ga_mara; igno- Não pJsso, Sr. Presidente, feito este pl'O
miniosa para a, propria · Republica, que testJ, deixar de referir-me particülarmente, 
desapparecerá envergonhada dia no em que com a devida venia do~ meus illusGres cal
não houver e não fôr garantida a liberdade legas, Deputados pelo glorioso Estado do Rio 
desta tribuna. (Apoiados, muito bem, palma>s.) Grande do Sul,- ao honrado Daputadó Sr. 

Sr.. Presidente, assistimos attonitos, ad- Barbosa Lirpa, porque· S. Ex. mais de uma 
mirados, ao espetaculo mais triste e con- vez tem irrogado censur~s, sinão injurias, 
tristador de que é possível ser theatro' mn .a esta Camara. · 
recinto augusto e respeita vel, :quanto · deve o SR. RoDOLPHO PAixÃo E oUTiios-Muito 
ser este. (Mt1íto bem, muito bem.) · ·bem; apoiados. _ . . 

Não venho traler queixas ao Parlamento, · 
como não as levei ao Poder Executivo, e não O SR, SEABR:A - E venho hoje . appellar, 
as venho tt·azer, porque não tenho destas do alto- desta tribuna, a niais elevada da 

.fraguezas; . reputo a honra e a dignidade dô. nossa patria, para a honra de s·. Ex., para a 
r_epresentante da naçãó inaccessiveis aos. a pu- sua dignidade, ·não em meu nome indi-

. d t d vidual, mas em nome e a bem doJ creditas 
pos desabridos e uma gen alha embriaga a. de toda a Camara. (Mt~itos apoiados .,· muito 
(Apoiados; bra'Vos, muito bem.) líem.~ · 

1 
- _ 

. o SR. VERGNE DE ABREU~-Neríl estes apu- o SR. YICTORINO MONTEIRO-Nós acompa- i 

pos a ttingem· a V. Ex. nhamos a v. Ex. . 
o SR.· ALFREDo PINTo.- A Camara é 

solidal'ia com V. Ex. 
O SR. SEABRA. ~Ante\ porém, devo lem

brar e salientar a calma e o silencio com 
O SR. SEABRA - Devo __ affit•mar c:;tteg_o- que toda a · C amara ou viq . o discurso do 

· ricamente, em homenagem e honra _á pJpu- honrado Deputado pelo Ri.o Granel-e do 
lação desta. Capital, que aquelleà .que, hon- Sul. _ . 
tem, commetteram· as scenas q1,1e tanto ' A nao ser uni ou outro aparte conve-

. enxovalharam a nossa civilização, não eram niente e respeitoso, qua fui · obeigado a 
1ilais do que um punhado de desordeiros, de dar, a sessão ·correu calma e tranquilla, 
vagabundos, especuladores da mais baixa· sem que houvessa motivo de qualquer . 
laia, que 'pretendem, com transportes dema- ordem quo autoriza.sse e justificasse os 
gogicos, perturbar a ordem publica e com- acontecimentos que se déseileolai·am aqui, 
prometter os creditos da Republica. (Apoia- no recinGo, c fóea daqui, nas immediações 

. dos ; muito bem.) desta Casa. · 
o SR. GERMANO HASSLOCIIER-- o rebu- . Sahi do recinto confiádo e calmo e por 

talho dtt sociedade. · ~ncommodado, quando co~eçava a orar o 
· rllustre Deputn.do por Serg1pe o Sr. F~usto 

O SR. GAsTÃo DA CUNHA- Não sé con- Cardoso. Ao chegar á rúa, ouvi uma gra'hde 
cebe que no ·Congresso um só collega deixe vozeria, uma algazarra Morm~. distin
de pôr-se ao lado de'sses distinctos com- guindo, no meio daquella gritaria epithetos 

· panheiros offendidos. (Apoia,_dos ; muito bem,) !nju!josos, como os de ladrão, gatuno, tambep~ 
. O SR. ALFREDO PINTO- Até estrangeiros comeu, e outros,propeios e muito vulgares 
estavam aqui a. apupar o Congresso. entre garotoi\. . . 

o SR. CARLOS OTTONI ~ Estrangl:)iros e Com franqueza, confesso .que abso-htta-
réps de p~licia. - tamente não suppuz 'ser éu o alvo daqueUa 
· o SR. SEABRA _ Quero, Sr. P.resid __ ente, enxurrada d_e insultos (muito bem); tomei 

o bo'nd, na esquina da rua Sete de Setem
j:!omeçando; lavrar este pro testo e•m honra ·lwo, na me_ .3nia . suppJsição, porque sei ·que 
.-~ minha Patria. . · · 

ll h ·t _, a minha honra e a honra da terra quere.-
Aque es que on em vaiaram e apelire- presento nClsta C<tsa são inattingiveis pçn' 

jaram, não aos Depl!tados A, B, ou C, ·mas t.ae3 injurias . . (Caloró.sos applaus!s e a-noi- . 
ao Congresso Nacional (apoiados, calorosos â -r 
applausos), não repre.~entam a soberania, a· os·) . · 
nem a_ honra de nossa patria (muito bem, Hoje, porém, lendo 03 jornaes, soube que 

'muito bem) e nem desta Cápital, . são um pu- tinha sido eu o alvo de tão estranha e desu
nhâdo de individuas sem criterio, inconsci- sada manifestação ; e, desde então, resolvi, . 
entes, sêm patriotismo... Sr. Presidente, vir a esta teibuna lançar o 

mais yehemente·protesto contrà o modo in
O/ SR. -CosTA JuNIOR· - Sem occupação. sensato e anarehiéopor que se pretende humt-

, O SR. SEABRA-•.. sem occupação, que, lhar e anniquilar a liberdade da tl'ibuna par-
-~ _custa ljÇJ, d~sh~nr~ d& Repu~lica, espreitam la.mentar. . . / · 
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Não protesto :cont1a as injuria~ á minha. A accqsação vaga o indeterminada de 
humilde pessoa, porque ella.S não me attin- S. Ex. confundiu a to(ios üo mesmo labéo ; · 

/giram e; espero em Deus, nunca me attin- cumpre, pois, que S. Ex. venha, deante àe 
girão-(calo1·osos a11iJiados) ; estou muito eJe- seus pares, deante da nação e do mundo 

. vadó no juizo de minha propria comciencia apontar quaes aquelles de seus co~legas, 
o na dos homens de. bem, para que me sinta membt•os do Poder Legislativo, que recebe
maculado e sujo com o vomilo d{)S arruacei- ram dinheiro criminosamente, impudica
ros~ (Mttito b'em-; muito bem.) · · · · mente; vendendo assim o voto, a conscien-

Si eu :Precisasse equizesse -appellar para o c ta; a nação que :representam. . . 
· julgamérito de um tríbunal, não seriam os MUITOS SRs: DEPUTADos-Ajwíados, apoia-

ebrios da rua, os desoccupados e desordeiros do, sim ! sim ! muito bem ! . 
quo. deveriam julgar-me,- mas aquelles, . 0 SR. SEABÚ .. -E é necessario, · sr: Presi
grande riumero dos quaes com assento neJta 
casa,. que me ouv-iran;t na Faculdade do Re- dente, que o honrado Deputado sa,tisfaç<t 
cife, ondeoccupo umá cadeira ha 22 anrtos, este appello, que ·é ao mesmo tempo um . 
sempl:'e merecendo os seus a.pplausos e os repto de ·honra, para que membros des_ta 

.seus carinhos ; seria, sim, essa mocidade a Camàra, ·representantes : ·da soberania dos 
quem sempre com altivez e desassombro Estados, . possamos . altivos, . sobranceiros, 
:Wéguei os principio~ da honra, da dig·nidade dignos, corhparecer ante a nossa patria e 
e do patriotismo (mttito berii ; pa-lmas no re- affirmarmos que o Congresso Nacional é 
cinto); seria, sim, essa· mocidade ·c.ujos di~ digno da nação que representa, que ,não foi 

. roi tos ainda ha. pouco& dias e.u defendia com lançàclo, envolvido com os êbrios c a.rrna,
tarito calor e interesse junto ao Governo da . ceiros no fundo do nojento e repulsivo 
Rejmblica, solicitando. a reabertura dá Fa- charco .. · 
culdade de Medicina da Bahia (calomsos ap- O SR. CosTA JuNIOR -Mas lla ele confessar 
plattsos), sem <J.Ue mesmo tivesse procuração que ,vae ao fundo~ do charco qttem calumnia 
della para. fazel-0 . (Muito bem ; muito bem.) o3 seus collegas: 
· Eis porque, Sr. Presidente, não quero e O SR .. SEABRA -Não dig.o tanto. 
nem devo a.ttribuir á mocidade a autoria .dos o _SR.. cosTA JuNIOR_ Mas digo eu. 
deshonrosos factos· de hont.em : ella é incapaz 
de taes vilanias e baixezas. , _ O SR; SEABRA- Quero que o honrado 

Aquelles que affirmaram . o· ·contrario Deputado responda pelo que se contem no 
estão illudidos, completamente enganados; artigo publicado no Nacional de 29 de junho 
por amor a ella, as suas glorias, á sua dÇJ corrente anno, trans_cripto no Jornal do 
honra, (ts suas tradições, ·cte que sou tão CO?,nrne1·cial de 2 .de. julho proximo passado e 
cio:;;o, protesto e protesto' ainda, em nome . que tenho em.mãos (.mostrando) e que vou 
do futuro de nossa patria e da Republica, ler· · 
de que ella é a mais dóce esperança .e o mais . Sopre a autória do artigo, fe~to para com
poderoso esteio. , . · memorar o anhiversario da morte doMare-

Ah! S1;s. Deputados, não consentirei sen1 chal Floriano Peixoto, não pôde haver a 
contestação que se abuse por este modo da menor duvida, porque elle está assignado: 
honra da mocidade de nossa patria ;. ella não «A. J. Bm·bosa Linia.» . . 
é e nunca se prestará:, coma se pretende, a Não , let•ei tod() o artigo, Sr. Presidente; 
ser -instrumento de paixões inconfessaveis, para· não fatigar a attenção dos honrados 
não concorrerá para a anarchia, que será a · collegas, basta q·\te informe á Camara que, a 
morte da Republica: (Apoiados, muito bem':) pretexto daquella commemoraçã.o, se offe-

Dada e'tta expiicaçãi:J e fe'ito este projecto ; receu ao publico um libello violento contra 
salientando que os epithetos atirados foram o actnal esta<io-de cousas e contra o Governo 
os de gatttno! ladrão ! atiraqos contra da H.epublica, a quem, não ha muito, entre- ' · 
min)la· pessoa, como contraa de alguns tanto, S.Ex., o autor de tallibello, _pro
outros collegas, vou, Sr. Presidente, fazer testava o seu apoio, como representante da 
o meu appello, . do alto desta, tribuna, nação. . . · 

·ao honrado Deputado ]!!elo ·Rio Grande do Quando lla, dbs, S. Ex. affirmava que não 
Sul, o Sr,. Barõosa Lima, que, em um -artigo, pactuaria nunca, .com· os movimentos da. 
publicado . em um jornal, o Naciona~, de que demagogia, se t inha ésquecido, sem duvida, 
é S. Ex. redactor e, com a sua assignatura,, do que escrevera e assig)lara em 29 d_e julho, 
affir_mou que «congressistas» recel)eram di~ tão proximo do actual momento. (Lendo ) : 
nheiro do Banco da Republica. · · « Si o Marechal fosse. vivo, teríamos 
· Esta affirmativa·feita por S. Ex., mem- a paz estaveLque só os fortes podem 

bro desta casa, provocou, _ deu logar a·ess(ls manter ; terialiws a confiança no diâ de 
apqdos, autorizou essas injurias. "' amanhã, com a certeza da prompta, 

Camara V IV 49 
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rapida e efficctz repressã.ó de quaesquer que tinha o proposito de provocar ao hon
disturbios e arruaças.» rado Deputado ; e teria continuado a guardar 

. Teria .-;ido por isto; senho1•es, que as de ·silencio a respeito, apezar dos protestos de 
hontem fomm tão despreoccu}Jadamente apoio feito:> peru nobre Deputado, posterior-
preparadas ? · mente, ao Governo da Republica, si as cir-

(Continúa c& ler.} · . cumstancias nã.o fossem inteiramente diver-
«-0 que não. teríamos; com certeza, e sas e p.ão me ·achasse pessoalmente em 

a corrupção erigida em systema de go- situaç-ão especial e melindrosa. (Apoiados 
verno republ-icano (?!), a -epnipra dos geraes.) - · · · . . 
applausos jornalísticos pela derrama dos Hontem, ainda, se Iiie poderia negar _o ·di
dinheiros publicas e pela covarde acquies- rei to de lançar ao honrado Deputado o repto 
cencia dos mandat<trios do povo, no si- de l!onra, a que me venho referindo ·; o hon
lencio com que votam novos impostos, rado Deputado pelo Rio Grande do Sulfizera 
creando novos empregos, alargando as uma accusação grave, é certo, a mais grave 
propinas eleitoraes e, sobretudo;' pa- queera dado formLtlar-se, mas tal accusação 
ctuando com a irresponsabilidade dos era vaga, indeterminada, referia-se a todos, 
agentes do poder publicó.» · e a ninguem tocava individualmente; mas 

Desta covcwde acquiescencia tem particíQ hoje ... 
pado o honrado Deputacro, porque tem pres· U111A voz-Hoje e um dever;· 
tado sen apoio ao Governo, e seu voto para c. o SB.. SEABRA- ... hoje que aqnelles que 

·· creação dos imposto.:;. · applaudiram o honrado Deputado, apupa• 
E nada direi a 1;espeito, desde que na nu- ram-me. lançando-me . os epithetos de -

mero dos covardes S. Ex. inclue-se, por só lad·r.tío e gatuno-tambem COMEU ! natural
ter hontem se declarado em opposição ao mente fundados no que escreveu e pregou 
Governo. S. Ex. hoje não, hoje tenho o dever de fazer 

(Continíta a ler.) o que estou fazendo. 
~<Jamais, póde-se afir:rilal-p, j<lmais me- VozEs-Muito bem, muito bem. 

draria sob o governo honesto do incor-
ruptível MARECHAL _semelhante desvir- O SR. SEABRA- Hoje, ou S. Ex. indica, 
ttiaménto das_ praticas republicanas ; te- aponta, quaes os que, membros desta casu., 
riamos com a paz a honestidade na ges- receberam ·-com:lescendentemente supprimentos 
tão dos dinheiros publicos. Certo, não .inconfessaveis de bancos otficiaes ou não póde 
se alargaria a verba secreta ao ponto de continuar com assento neste reCinto, por 
observar o orçamento· da Republica e .os honra de quantos se sentam nelle. (Appkiu-
supprimentos inconfessaveis de bancos sos calorosos). · 
officiaes á imprensa indigena, a.o jorna- Ah! Sr. Presidente, e_ Srs. Deputados, 
lismo estrangeiro c a eongressi~ta.s con- tenho o d_evér çle zelar com tlarinho e cuidodo 
descendentes .» a pureza e limpidez do nome que tenho de 

Eis aqui, e «os suppritneuto3 inconfessaveis, legàr a meus filhos e á l)linha patria, mesmo 
inconfessaveis, vêde _bem, senhores, de bancos porque é só o que poderei · ter para cleixar
otficiaes, a imprensa indígena, ao jornalismo lhes; e ainda quero poder voltar e entrar 
e~trangeiro e o CONGRESSISTAS CONDESCEN- pelas portas -da minha invicta e formosa 
DÉNTES! Bahia com a mesma hombridade e aitivez 

Assignado-«A. J. Barbosa Lima» (sensa-- com que dellas salü, pela vontade soberana 
ção.) (Pausa). p1·evidente, guardei este ar- honrada e independente do seu povo. ·(Apoia: · 
:tigo com cuidado, }Jorque tinha o presenti- dos geraes; _palmas -n~ 1'ecinto.) ..:; . 
mento de que S. Ex. não teria animo furte Sr. Pl:esJdonte, feito assiJp. este appello . 
pam resisoir por muito tempo aos manejos e solemne a honra do nobre Deputado pelo Rio 
seducçõDs do que se chama impl'opriamente Grande do Sul, appello a que S. Ex. não 
populaYidade, e que é demagogia. póde fugir e a Camara espera que S. Ex. 

venha deante d,t nação e do mundo apontar 
O SIL RoDOLPHci PAIXÃo-Entretanto, de. os condescendehtes 1·ecebedores de supprimen

fendeu o Se. Ministro ela . Fazenda em todos tos inconfessaveis, para que a Camara os ex
os ponto~; défendau-o ainda n~tquolle.> pontos pilla de seu seio, e a nação os amaldiçoe e 
em c1 ue eu não o de Condi. · execro. (Applausos.) · 

. O SR. SBABIL\. --Devo cpnfessar quJ tiye UM SR. _ DB~U'l'ADG- Não será capaz do 
uupetos de interpellae, de minha ·bancada, fazel-o. _ . 
immediatamente o nobre Deputado, e tal foi O SR. SEABH.A- Sim; (com força) sim não 
a minha; indignação, (llte ch_amd a attenção será · por honra da nossa patria, capaz de 
de alguus coltegas para o dito artigo, mal-l,· fazel-o, porque o que S. Ex. escreveu não -é 
contive-me, porque não queria que se disses.>e vcrda,dc , ·é uma calumnia, é uma phrase 
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para satisfazer os furoi'es da demagogia ein- occupar-se com bugalhos; mas ainda assim 
briagada, é uma sentença. que só póde en- foram fi'ustràdas as esperanças, de S. Ex., 
contrar abrigo no coração dos mãos, dos cor- porque v_encendo preferencia, vot;1da _pela 
ruptos. (Bmvos; applauilos.) Camara, na mesma sessão, e antes de come-

E eis porque, senhores, teem sido sempre çada a discussão, foram collocados acima do 
pulverizadas as accusações deste jaez, feitas credito de 100:000$ dons projectos outros. 
a membros do ·· CongressoNacion,al, ·accusa- O que fazer~ galerias cheias; Camara 

-ções-sempre anonymas, porque os accusa- repleta, Ç!orredores atropellados, · annuncio · 
dores não toem a pr.ecisa. coragem para as- feito, manifestação preparada; o que fazer, 
sumir a responsabilidade dellas. (Apoiados.) para não perder o momento~ 

Agora o caso é differente, a a:CCusação tem . O honrado Deputado não reparou que seria 
um res:ponsavel, e tanto mcti~ grave e séria, trahído por esta serie de circumstancias, e 
quanto pa1'tiu de mn me:tnbro desta Casa, e não contendo-se, pediu a palavra para uma 
.encontrou éco e repercussao nos destempo- explicação pessoal, (apoiados) ; e, quando era 
ros da plebe. O honrado Deputado tem, por- de esperar que S. Ex. viesse, nos termos do 
tanto, o devm' imper!oso e inilludivel de Regimento, dar, de facto, uma explicação 

·prestar contas a seus pares destaformidavel pessottl, o.honrade Deputado annunciou, com 
accusação contra elles formulada. espanto geral, qt<e ia tratar dos arrenda-

O julgamento, a sentença sobre cada um mentos das estradas do norte, materiajá tão 
de nós l}ão será profericht pelos que hontem dis~utida, mesmp nesta Casa, já. julgada, e 
applaudirama S. Ex ·., e apuparam e vaia- a respeitu da qual já ·a proprio Deputado 
ràm e injlll'iarani a nós outros_; sel-o~ha, havia falla.do, sem: aliás nada produzir, pro· 
sim, pela. nossa Patria e pela historia incor- rriettendo; entretanto, que só voltaria a ella. 
ruptivel e imparciaL (Applausos.) em momento opportuno. . 

Devo salientar, Sr .- Presidente, ·que, antes .· Portanto, senhores, 9 que a inexorabili· 
. de dirigir o repto de honra_ ao nobre Depu- dade da lógica ma~da que se diga e affirma, 
tado, arranquei-o do seio da iliustre bancada é que S. Ex. tinha o seu discurso engatilhado 

:rio-grandensó para isolal-o, pprque esta hon- para produzir etfeito na.~ galerias, adrede 
rada. bancada, que tem sido victima de inju- preparadas, e que a Camara foi victima de 
rias semelhantes nas . pessoas de -alguns de uma cilada. (Muitos apoiados.) 
seus honrados repre~entantes, n'i'ío pôde ser Pretendeu-se transformar este recinto em 
solidaria com S. Ex. um prolongan1en to da conferencia violenta 

o SR. SoARES J;>OS SAN1•08 _A culpa do do Sr. Manoel Victorino, feita e presi
q ue :mccecleu não é nossa. (lliuitos o,poic!dos .) dida no theatro Sant' Anna. · (Ml~itos apoiados,) 

0 SR. SEAB:U:A::....Não devo, Sr. Presidente, -~SR. CARLOS OTT~N!-0 nobre D?pu~ado, 
deixar de mencionar factos e cü'cumstancias P?Iém, ~e-..:e uma pumçao tremenda· o Sllen
que demonstram .de modo inequívoco que os c1o da. distiUcta bancada ~e Pernambuco e ~ 
sdccéssos de hontem foram preparados, o rept~dlO da .bancada do ~lO Grande do Sul, 
para .elles contribuiu o honrado Deputado Sr .. (lL[uttos apo!q,dos ·) . . . . 
Barbas:} Lima . O Sa. SEABRA-Não pretendo, e nem 

Quando, - ha dias, S. Ex. se occupou, na quer_o Sr; Presidente, excitar, desta tribuna. 
hora. do expediente; então, ás 4 horas da paixões .e odios, e nem fazer censuras. 
tarde, do arrendamento das estradas de Quando me tenho referido ao illilstre Depu· 
ferro do nor te, s~ Ex., fb.zendo aliás protes- tado Sr. Barbosa Lima, nada mais tenho 

- tos d~ apo~o ao Governo da RepulJlica, disse feito do que usar do direito de legitima 
que trataria do assumpto quando se discutisse defesa contra os ataques e insolitos .. in· 
o credito de 30:000$, pedido pelo Governo, sultos de que fui victima. (Muitos apoia· 
para occorrer a despezas com os ditos arre_n- dos). . . 
damentos. Si eu quizesse trilhar o caminho das cen--

Contrai:iando essa sua prome.<sa, S. Ex . suras e excitar paixões, aliás jusiia.s, pergun
annunciou para hoje sua oração, não estando, taria: Que papel tem representado na Repu-

. ~ntretanto, na ordem do dia o alludtdo pro- blica o agitador que 0raprocura perturbar 
.Jecto; estava, porém, o de 100:000$ para di- a ordem publica,- levantando injustas a.c
ligencias .políciaes, e S. Ex. confessou., su- cusações contra a ·honestidade e honradez dos 
bináo á tribuna que, a proposito deste credito, poderes constituídos da Nação ! ·· 
ê que tinha resolvido pedir a palavra para . Recordaria ·o seu papel no Governo elo 
t~'atar dos arrendamentos mencionados, cohlÓ immaculado Sr .. Dr. ·Prudente de ·Moraes ; 
s1 urna c ousa· tivesse · algüma rela<;ão com a mostraria os males que, naquella época, 
outra. · - I ia cansando, por sua vaidade e leviandade, 

En;t todo caso, era um credi to, e S. Ex. á Repuhlica, ·olle que occupava nclla üm 
abuSivamente poderia, " pmpo~ito ele alhos alto cargo de dcl(lgaç·ão nacional. · · 
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_ A rrastal-o- ia para aqui , confundido e animo~ . provocado . adias contra os memoros 
a-correntado · ao espect ro du Marcellino do Congresso, chamando-os diariamente de 
Bispo ; apresentai-o-ia tendo em uma . das servis, inconscientes; escravos do Cattetc, . 

. mãos nma celebre carta, aut.orizando· o títeres. vem hoje hypocritameote criticando 
aconselhando escan!lalusas negociatas com os fact,iS. por ellu me8mo p1•epal'ado~. pJr 
lucros fabulosos. e, na outr-a. , documento em · elle me.1mu incHados e estimulados . 
que revelava _ o desejo de intervir e con- (Apoiados, muito bem.) 
correr para solução de assumpto, que, o SR. GERMANO HASSLOCHER-Responda· o 
depois, acha escandaloso e por cuja c•msa Sr. ruo Peçanha. 
mostra-se irritado e levanta paixões e 
odios contra o Governo! (Applausos.) O SR. NILO PEÇANHA-Não .sóu o redact!J'l· 

Não quero. tambem Sr . Presid ... nte, re- d'O Pai:;; sou amigo do Sr . Quintino Bo
spoqder, em todos os seus pontos, ao dis- cayuvct . 
curso do Sr . Barbosa Lima, que, não ha O SR. GERMANO HASSLOCIJER. - Pois ·está 
muito , neste mesmo recinto affirmava os ouvindo tudo isto. 
perigos que .corre a Republica , e f<lz'ía um _ 0 SR . NILO PEÇANHA _ o Sl' . Quintin.o 
appello aos bons p3.triotas para que pre- Bocayuva, desde que tomou conta do go
stigiassem o Governo, combatendo a de-
magogia, quando, entret~nto, hontem affir- verno .do Estado do Rio, retirou a responsa-
mára que este _mesmo Governo deve cahir na bilidade de seu nome deste jornal. 

A Camara toda sabe disto . praça publica, pelo ridículo ! ... 
Não venho discuti r , como fez o honrado O SR. SEABRA-Quando ütlio n·o Pai::, de 

Deputado, o arrendamento das estrada» de modo algum q.uero alludir ao honrallo pro
ferro; outeos ja o· fizeram e com mais com- s.idente do Estado do Rio de Janeiro, cujas 
petencia; entretanto, não posso deixar de virtudes republicanas e serviços patrioticos 
alludir á inconstitucionalidade euxergada muito admiro e respeito. 
por . S. Ex. no acto do G~verno, para asse- E o protesto quo faç:o, em nome dâ Ca
gurar que semelhante inconstitucionalidade mara, pão se refere a iudividualülades, mas 
é pura fantasia do illustre Deputado, fan- a um orgão de publicidade, que mesmo __ no 
tasia que não resiste ao mais leve sopro d.o appello a que alludo, ainda repete os epi
mais boçal ca:loiro ·de nossas faculdades. thetos de snhsel'vicntcs, submissos, incou-

Não posso, comtudo, dei_xàr sem commen- scientes, referindo-se a quantos teein assento 
tarios dous pontos do discurso do honrado nesta Camara. (Apoiados ge?·aes:) 
Deputado, que receberam freneticos applau- o sa. MALAQUIAS GoNÇALVES - ·v. Ex . 
sos da multidão encommendada. . - · falia só mente em nome· da maioria e não em 

Antes, porém, devo, eni nome de_sta Ca- nome da Camara. · 
mara, repellir como hypocrita . o· appello 
que o O Paiz de hoje faz ás dilferentes clas
ses sociaes desta Capital; porque o O Paiz ·é 
que mais tem contribuído para esta anar
cl.tia (apoiados), para estas explosões injustas 
e anarchicas dos arruaceiros e desoccupados. 

. (Apoiados.) 

O Sa . CosTA JUNIOR- Depois de certo 
tempo. 
· O SR. SEABRA-'- Sim, depois de certo 
tempo, porque, ha bem pouco ainda, sus
t entava e defendia com enthusiâsmo o Go-
verno da Republica. · 

o· O Pai:: , que durante o goveeno do inol· 
vidavel Sr. Prudente de Moraes cansou de 
appellar pa'l·a uma (o1·ça est?-anha; o O Pai.z, 
onde se escreveu o-parce sepultis , no dia 
ímmediato ao em que aquelle bénemerito 
patriota deixou o governo; o O Pai:::, que 
até ha pouco tecia os mais alevantados elo
gios .ao Sr. Dr. Campos Salles, hoje, por 
motivos que ninguem poderá justificar ra
zoavelmente, abriu opposição desabrida 'e 
demagogica ao Sr. Presidente da Republica; 
e, depois d\1 ter -excitado paixões, irritauo 

O SR. SEABRA-Certamente, da maioria ... 
o SR. COSTA JUNIOR - Deixemos este in-

cidente; não vale/a pena. . · 

O SR. SEABRA-Sl'. Presidente, submissos 
e inçonsriientes, porque vemos Q.3 factos a 
nos indicar quo é mister· prestigiar e defen
der a Repn blica, na pessoa. do honrado Sr. 
Dr. Campos Salles; inconscientes, mas _que, 
felizmente nã~ perderam ainda o instincto, 
e bem descortmam que algo se trama c.-'untra 
o Governo, que~ necessario sustentar, para 
salvaÇão da propria Republica . (Apoiados .) 

O honrado Deputado pelo Rio Grande do 
Sul, Sr. Presiuente , affirmou quo o candidato 
para o futuro quatrionnio pre>Jidencial deve 
ser genuinamente eepublicano, um repu bli
cano historico e não. adhesista, tal como o 
que dize 11, pl'etende impôr o honrado Sr, 
Presidente da Republica. 
. Protestei immediatameute , então, c re

pito o prote lto neste momento, contr.1 esta 
distincçã.o que se pretende fazer entl'e repu
blicanos lüslioricos e repu blicanos ~J.dhesistas, 
distincção perigosa, que pótle trazer gl'andes 
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desgostos e profundas dissenções no seio 
mesmo dos bons r~publicanos . 

UM SR. DEPUTADO- Pó.de até -trazer a 
guerra civil . 

o SR. SEABRA :-Esta uistincção é um 
grito de guerra lançado desta tribuna pelo 
illustre deputado, a quem respondo, grito 
que não é patriotico, que não aconselha a 
união, a fraternidade; mas préga a luta, e 
ca.va fundo sulco na família republicana. 

Que seria da _Republicn., si ella preten
desse sustentar-se sómontc com a dedicação 

. dos republicanos historicos '? Seria possível 
que o üzesse-'? 

Não, porque nem mesmo o principal fa
ctor da Republica, o Exercito Nacional, 
póde ser considerado reptlblicano histori~o . 
(Apoiados, muito bem. ) 

A distincção seria perigosa e redundaria 
em uma injuria a esta Camara, cuja maio
ria é · de adhesis~as, e não de republicanos 
historicos . (Apoiados, muito bem.)· 

E quando, scnlwres, o honrado Deputado, 
em momento tão infeliz., fazia a distincção 
a que acabo . de alludi r c recebia os ap
plausos das galerias histo1'icas, pedi permis
são a S. Ex. pal'a protestar contra seme
lhante doutrina, e, por esta occasião ouvi 
dizer-se é um mona1·chísta encapotado ; o 
que se ~·epetiu na rua, ·e hoje divulgl).l·am os 
jornaes. 

A h! Sr. Presidente, os. meus honrados co l
legas sabem que nunca -trato de minha 
pessoa, e nem procuro allegar e indicar pe
quenos serviços que tenha prestado ao meu 
paiz ; neste momento, porém, consenti.rão 
que ·eu, apontando factos, re-pilla e rebata 
aquella insinuação. 

Sou tlro--nwmwchista enCl!potado, sou um 
. adhesista, mas quando a Rcpublica na pessoa 
do ve!lflrando Sl'. Dr. Prudente de Moraes, 
so!1'ria os mais desapiedados e tremendos 
golpes, sempre se me eiicontrou desinteres
sadamente na brecha, def'endendo as ins ti
t uições que cH~. republicano llistorico, en
carnava . (B1'avos; muito benl:) 

Quíl:.ndo, senhore;:;, no dia 5 de novembro 
de l8lf7, época que não vae muito longe de 
nü.3, um soldado' valoroso c nobre, corájosa 
c abnegadamente derramou a ultima gotta 
de seu precioso sangue para salvar a Repu
blica, defendendo o chefe da nação, não foi 
um Jlistorico que se apresentou para vingar 
sua mProoria promovenclo nos tribunaes da 
Repub lica a puniçã,o dqs culpados, fui eu, 
senhores, foi um adhesista ! (Palmas n o ,·e
cinto ; muito bem , muiio bem .) 

Supportei toda" as inju dt~s . carreguei e 
alfrontei todos os orlios, mas _ cumpri o meu 
clever, e a Republica não ficou manchada 
imlHmemente c pa.~· a scmp.r·e cum. o sang_ue 

do mais heroico e do mais abnegado dos sol
dados, inextinguível glorH~ do nosso glorioso 
exercHo. (B1·avos, palmas, muito bem .) 

Posso as~im bem me apresentar dcante de 
meus concidadãos com taes títulos, que, si 
não são de glorias, mostram, entretanto, e 
bem eloquentemente, que quem assim de
fende a Republica e seus creditas não é um 
roonarchista encapotado. (Apoiados; muito 
bem.) . 

-Mas é o proprio Deputado pelo Rio Grande 
do Sul quem condemna a sua distincção in
feliz entre historicos e adhesistas, quando, 
combatendo vehementemente os governos 
dos Srl:l. Prudente de Moraes e Campos Salles, 
h isto ricos, · tem os maiores elogios, e trata 
como exemplar pilr<L todos .-os republicanos 
o governo do Marechal Floriano Peixoto 
que. era adhesista .. 

E nem de outro modo se póde considerar 
quero a 15 de novembro, quando se procla
mou a .Republica, era ajudante-general do 
exercito da monarchia (Apoiados . ) 

Si il. doutrina- de S. Ex . fosae verdadeira 
e se devesse influir para os destinos da Re
publica,, contradiétorio teria sido o honraJo 
Deputado defendendo o governo de um adhe
sista , e combatendo os . dons governos dos 
dous republicanos hist'oricos. · (Muito bem; 
àpoiados.) . 

Mas, não, Sr. Presidente, · a doutrina do 
illustre Deputado não é, não póde ser verda
deira ; a bandeira desfraldada a 15 de no· 
-vembro é bastante larga e sob ella podem se 
abrigar, sem ·distincções odiosas, quantos 
queiram servir com lealdade e sinceridade á 
Republica . (l}1uitó bem; apoiados.) 

Os_qur> entraram para as fileiras. .do grande 
exercito a que essa bandeira pertence, per
deram as cores de suas procedencias e ori
gens, confundiram-se em um mesmo anhelo, 
em uma mesma aspiração, em um mesmo 
esforço para servir bem a Patria e defender 
à RepulJlica. (Applausos.) 

O honrado Deputado pelo Estado do Rio 
Grande Sul, repetindo o que osjornaes oppo
sicionistas tecm propalado, disse que o hon
rado Sr. Presidente da Republica tom um 
candidato para o futuro'qua-triennio. 

A mesma accusação se fez aos governos . 
passados, ao do Sr . Prudente de ·Moraes e ao 
do Sr . Floriano Peixoto; entretanto, não ha 
accusação mais falsa e infundada. 

O Sr. Campos Salles; como cidadão, como 
patriota, não estâ inhibido de ter sympatllias 
por este ou aq uelle candidato. 

Si isto fosse um escandalo de t al ordem 
que pudesse provocar protestos da ordem dos 
que ou vimos todos os dias, não sei como 
pensar se entre nós, co1óo nos Estados 
Unidos, que ;;empre·tomamos como modelo, 
fosse perroittida a reeleição do Presidente 
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da Republicfl., e succedesse o que ultima- indicação, e deixar que a Republica v<.t caltil' 
mente succedeu alli, tendo-se apresentado em mãos inhabeis. (Apôiados) . . 
candid(\to á reeleição o proprio presidente. Assim, portanto, Sl'. Presidente, nüo é 

O que não seria licito sustentar é que o exacto que o honrado Sr. Presidente da Rc
Presidente da RepulJlica tiv.esse, entre nós, publica c1ueira impôr candidato~ para o ftl· 
um candidato official. · tnro quatriennio. a indicaçãó destes eandi· 

E, porventura, o tem o Sr. Dr. Campos ela tos partir(L da Convenção, convocada pa.ra. 
Saltes, illustre Presidente -da Republica ~ 20 de setembro, e na qual estarão represen-

Que candidato elle já · indicou~ Onde, tados todos· os Estados, por seus delegados. 
quando e porque meio fez elle a indicação ? (Apoiados, mwito bem.) . 

.O movimento que se olJserva no scenario Sr. Presidente; ouço falla.r em povo da 
político a respeito da successão presidencial, Capital Federal, soberania do povo da Capi
é exacta.m:ente que o Presiclente da Repu- tal Federal c ao mesmo tempo em federação 
blica não indicou candidato n.lgum a essa dos Estados. 
successão, · Mas, a que fica reduzida a federação, si 

E porque se torne preciso a inJ.icação de se pretende julgar da opinião nacional pela 
candidatos, é que um grupo de republicanos opinião exclusiva da. Capital Federal? 

· prestigiosos reuniu-se no Senado p(Lra re- ·· Repete-seque a opiüião nacioD<J.l é éontra
scitvel; sobre o modo pratico ·c conveniente ria ao Governo; mas onde está esta ovinião 
de fazer-se tal indicação. _ nacional ~ -

Adaptou-se o alvitre seguido em relação á ConstituiriL el!a. essa moia duzia de desor
apresentação· das candidatur'!ls dos Srs. Pru- deiros c des.occupados, que hontem fizeraiu 
dente de Moraes e Campos Salles, isto é, manifestações de tlesagrado a alguns Depu
respeitou-se o exemplo já seg-uido, de se con-. tados? 
vocar uma «Convenção» em que haja dous Suppondo mesmo que toda a população da 
delegados da soberania dos Estados, conven- Capital Federal se mostrasse .descontente, o 

·-ção que indicará quem julgar mais a;pto que não é exacto, porque um punhado de 
para .os cargos de Presidente e Vice-Presi- homens não rept'esenta uma população, isto 
dente, cabendo ainda, em ultima instancia, bastaria para julgar-se impopulár o Governo~ 
á N:ação dar a sua derradeira palavra, ele- A que ficariam rr.duzidos os Estado,<3 e que 
gendo ou não os indicados. attenção mereceriam -as manifestações de 

Assim tem sempre sido, assim será agora, suas populações!~ (llittito bem, apoiados.) 
e o honrado :presidente da Republíca se con- O Governo é impopular; mas onde eiltã.o os 
formará com o qü.e resolver essa Convenção, .protestos da heroica terra gaücha; daquella.s 
a reunir:-se a 20 de setembro proximo, campinas onde tantos martyres toem der
quaesr1uer que sejam suas sympathii.Ls por ramada seu wecioso sangue '/ 
este ou aquolle candidato. · Onde os protestos do Amazonas~ Onde, em-

Pretendeu, porventura, o Sr. Presidente ·fim, os protesto~ do norte ao sul da Repnbli
da Republica impedir a reunião dessa Con- ca, que demonstrem que o ltonrado Se. 
v.enção, e, antes dclla, apresentou já algum Presidente da Republíca não representa. a 
candidato. ~ soberania destes Estados e nem satisfaz as 

De qualquer modo poderá influir para que suas asp~rações de paz e liberdade? (Muito 
os membros des~a Convenção não obrem bem, m.utto bem.) · . 
com liberdade .de acção, c por qualquer·· Mostrem-nos os opposicionistas estes pro
modo mostrou querer influir em suas delibe- tmtos, venham do norte ao sul, e apontem
rações~ nos quaes os EStados_ quo protestam contra 

Ninguom dil-o-â com seriedade e justiça. 0 Go~2rn? d_a H:?public~.- . . . . , , 
Como, pois, affirmar-se que 0 Sr. Pre.·Ü·, -~ fedm ,tçao e UI~ j.:>It!l<;.Pto bas1co e _ ure

dente da Republica quer imp ' r um candi- founavel pela C:m .. tJtll~Ç<to , e, ent~~anto, 
dato á nação? . 0 quando se procura appl1car e auferu'-se-lhe 

. . as vantagens, elle perde o seu valor e a sua 
Eu cr~IO, Sr. Presidente, que a verdc:_de é importancia, porque só decidem dos destinos 

q~e o crnno. do honrado. chefe d:.t naçao, .é da .Republica as manifestações da CapitaJ 
nao c~nsen_tn' que se l?e Imponha um candt· Federal! (llfuito bem, ?mtito bem.) 
dato · (Mu1.to bem, apowdos). Em nome da. sobert..nia dos Estados fe-

E se não, faça constar o Sr. Campos Salles derados, em nome desta federação, que con
que tem um candidato pelos actuaes· opposi- stituc e firma a nossa força e a nossa gran
éionistas, e se verá logo como os defensores deza, protesi;o contra a as.;evcração ele que o 
do preferido dirão que não !la maior prova Governo da Republica não tem as sympathias 
d.e patriotismo, d:ula pelo . chefe da nação, populares ; m<1xime quanâo se pretende ava
do que procnrar e indicai· qnem lhe déva liar esta sympathia. pelas arruaças de meia 
sncccdcr, o que cl'imc sori<1 abstor-sc de tal dn,:it~ de tlcsoccnpados, · 
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· O povo ordeiro;_ o pov_o trabalhador, o povo 
conservador desta Capit111 cstti. ao lado ' do 
Governo para dcfendm; as institúições c a 
Republica c para prestigiai-o, em momento 
tão dlfficil como o que atravessamos. (Apota-
dos.) . -

Poucas.palavras mais, Si'. Presidente, e 
concluirei , porque nfio devo dar ti.s minhas 
ponderações sobre o chscurso do honrado 
Deputado pelo Rio Grand.e do Sul mais ex-

felicitado e abraçado po,. grande mt111 m·o de 
•ollegas . ) 

() S1'. ""\.rictorino Mont~iro 
Se. Prcsidcnic , o illustrc Deputado que 
acaba de tão brilhantemente o.ccupar a tri
buna desviou dn, b<1ncada rio-grandense as 
censuras que S. Ex. dirigiu a um dos sem: 
representantes ·que occupon_l!ontem a atten
(:ão da Camat'i1 . 

tensão do que devem ter, em momento como 0 SR . · s8ABRA _ Nã:o potlcria deixa~' elo 
este. (Pausa .) fazee. · 

As situações estão definidas, c era disto 
cxactamentc que se precisava. O SR . Vic.fomNo :MoNTEIRo - s." Ex. , po-

As situações escur~s, brumosas, são inde,.. rém, foi justo e corrocto, porque nossa atti-
cisas, e, portanto, _perigosas,... tudo política nesta Casa j i.i, hontem foi accen-

0 marinheiro só navega .. -bem e sem risco tuada: pelo brilhan~e-~discurso do nosso illus
quando vê, em dia. claro, límpido o ho- tre colleg::t o St'. Soares· dos Santos que, por 
rizontc; elle precisa tl.escortiuar onde estão delegação da bancada, dil'igiu-so (L Cttmara 
os escolhos para evital-os. em resposta ao Sr. Barbosa Lima . Mas 

Pois bem, a maioria desta Casa tem agora para que de . uma vez por tadas cessem as 
os horizmHes políticos bem dcliúeados e ela- explorações de qualquer natureza, entendo 
ros ; si n~o evitar os · escolhos e sossobr<Ú', quo é nosso dever imperioso como represen
será por desídia, por falt·a de patJ.'iotismo... tantes do Rio Grande do Sul e como membros 

O SR. GERMANo I-IAsSLOCHER-Poréovardia. d'csta Casa, declararmo: nos terminantemente 
O SR. SEA13RA- . .. por covardia, como so.lidarios com os nossos collegas membros da 

bem diz o illustre DeputadO que acaba . de representação nacional ql.l.e hontem foram 
bomar-me com o seu aparte . victimas desses arru:weiros despreziveis. 

A .coragem, o valor não e.>tão só mente em (Muito bem, muit.o bem ; palmas no 1·ecinto.) 
.aífrontar as balas dos canhões, mas em af- Eu sinto, Sr. Presidente, que não pudesse 
affrontar, com resolàção e sem desfallecimen- mtar naquellc mome.nto- ao lado dos meus 
tos, ao ' que chamam-<1. impopularidade. · collegas para ta:mbem, com o meu esforço _o 
( Ap•iados, .rnttito. bem; palmas no recinto qutJ o meu braço, am1lar<tr os meus distinctos 
abafam a voz do. orad(J?'.) companheiros que foram victimas do uma 

aggressão sem nome e que nós todos repu-
A Republica, digo·o e affirmo, est<:L em pc- diamos. 

rigo; os ~ymptomas deste perigo sentem-se, Mas, posso affirmar que N.enhurn de nó• 
apalpam-se, e nem é preciso mnita perspi- deixaria de manter-se soüdario com aquelle. 
cacia para descobril-os; sã o symptomas que·, distinctos companheiros . (Apoiados .) 
aliás, se repi'oduzem no anno quo antecede Sr. Presidente, o tclegramma que o nosso 
ao em que se tem de procefim' <'t eleição pre- ··pl'eclaro chefe Julio de Castilhos dirüriu aos 
sidencial. · ~ 

Por. esta occasião surgem 0 8 mesmos ele- senhores, que lhe haviam solicitado a sua 
b d opinião sobre os aconteeim@ntos politicos 

mentos anarchicos e pertur a ores, e ú dizia muito claramente: «apoio ao Governo, 
mister que o Congi'esso Nacional se colloque em quanto élle se inspil'M no bem publico. » 
em attitude franca e deci'dida ao lado do. . Pois hem, senhores, a representaçilo rio· 
Governo da Republica. t t d 1 · 

Estn. ca.mara, em sua maioria, surda às geandense, ne3 e momen o, · ec ara ma.Js 
assua'tas e ás in.J· urias, deve cumprir 0 seu uma vez, como fez hontem: ente ;Jdemos que 

o preclaro, o eminente e honrad-o patriota 
dever . succcda o que succcder, e este dever, _que dirige os destinos destcl paiz só se tem 
no momento, (l prestigiar o Governo, dando-· inspirado no ·bem publico .. . (mtlito bern) 0 lhe Os 1I1el·os de qtie olle precisa Ilar',n Cll.m- · 1 ,. que seus actos merecem a nossu. . p ena ·e 
·:prir sua elevada missão . d d d (illi ·t b ) 

Si algum áppello pudesse dirigir á maio- absoluta solí aric a e . J ·m .o em. 
riil. desta Camara, seria para quo cerrasse Nós, os representantes do Rio ·Gra)lde 
:fileiras em torno do Presidente da Republica, do Sul, . dessa terra,· conforme a phrase 

·atacado até em sua honra e dignidade, hon- generosa e brilhante elo illustre Deputado 
ra e dignidade que se confnndem com a pela Bahia, em onde cada arbusto que balança 
da Nação, que elle representa. ' pelo ·sopro do vento fle traduzem os hy-

Tenho dito. mnos da li.berd::tde, nós, que amamos a 
(Muito l!em, muito bern; p1·olongada sal-va liberdade e a Republica, nã.o podíamos re

de pal11ur.s :no 1·ecint.o; o oTad!w é viwmW?ttç . çuf;ar o nosso conc\wso <to ]XI.triotico Governo 
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da Republica., no momento· em que as insti
tuições são assaltadas pela anarchia. 

~ ão podemos igualroent3 ser solidarios 
com a distincção odiosa contra republica
nos historicos e a.dhesistas quandq no Rio 
Grande e em todo o paiz, ao lado dos pt•i
meieos, lutam com igual ardor e patrio
tiinno os outros. 

Acccntúo, finalmente, St• . P1·esiden te, que 
a. rcpresentacão,por meu intcrmedio, declara 
bem alto que repellimo .~ qualquer vinculo 
com os arruaccit·os de hontom ; mesmo por-

. qu ~ , si asdim não proced.essemos, seríamos 
'indignos então do sentarmo- nos nestas ca
deiras. (i11uito bem.) 

riosas, que· cllas representam simple3mente 
uma opinião individual pela qual deve 
re3ponder querl'i a expendeu, tanto mais 
quanto -este cidadão subscre-veu o artigo que 
publicou. 

Termino, Sr. Presidente, dizendo que a.~ 
aggressões que, p:>rventuea, sejam feitas, 
quer á nossa bancada., quer ao Governo da 
Repul>lica, não intibiarão o nos.>o animo, 
não esft•iarão o entltusia.smo com que sempre 
temos defendido a Repu blica, principalmente 
nesi;o _mornento em que o sentimento repu
blicano é traduzido ria __ sua maior intensi
dade pelo illustre chefe d:t Nação, cidadão 
que, em todos os momentos do sua ·vida, 
soube elevat• a Republi-ca, honrando suas 
gloriosas_tradições . (Muito bem. Palmas no 
recinto. O oraclor e cumprimentado.) . 

Haja o qua houver, aconteça. o que acon
tece!', estaremos sempl'e com a maior soli
citude e ardor ao lado de nossos amigos, 
companheiros e collegas. 

O Partido RepublicJ.no RioGrandense ab- O Sr . Fausto Cardoso não 
solutamente nada tem que ver com o Par- vem fazer um discurao de· combate; vem 
tido Nacional desta Capital. (Apoiados). occupar-se dos successos de hontcm. 

Absolutamente não subsct•evcmos os_ seus Permitta. o seu nob-re co !lega, St· . Seabra, 
conceitos; temos um ülea.l, temos um pt•o- que discorde de S. Ex . rio pensamento de que 
gramma nitidamente traçado e conhecido as palavras insultuosas dirigidas a alguns 
pelo p'aiz inteiro: . não ha,pois, confusões pos- Deputados, ao findar a sessão de hon tem, se 
sivcis.· (Mt,itobem.) referiam a S. Ex . ; não, as palavras que 

Disse o nobre Deputado pela Bahia que a ouviu, acceita como dirigidas ao oril.dor . 
Republica. está em perigo, per_igo o.-ne deter- Estas palavras eram: vendido! tl'ahidor! 
minado p'or essa demagogia, cujas manifes- bandido ! 
tações ora presenciamos. · · ~uem quer qne as pronunciou deve estar 

Repl'esenbntes do Rio Grande do Sul', não convencido rlo que disse; e esse homem que 
nos compete senão tomarmos passagem na se convenceu, para o affirmar, póde ser um 
nau do Estado, conforme a. phrase de S. Ex., brazileiro, c o orador não quer absoluta
e, naYegando entre escolhos, sacrificarmos, mente que haja um brazileiro que se con~ 
quando seja necassario, a nossa. popularidade von(:a. de que _o Deputado Fau8to Cardoso se 
e a nossa propria Yida, para. prestigiarmos o vende..-:se . T1•az as pro·vas . 

· Govurno actua.l e · com e !I c irmos a.o porto Antes, porém, de fc\Zel-o, quer rMtaurar a 
de salvamento, ou então r~a.ufragarmos com verdade dos successos a quo "e ·refere . 
a Rep!lbliéa . (Muito bem.) · Come('.a agradecendo aos bonr<tdos collega.'l , 

Si, porventura, o illustre Deputado, a cujos nomes não cita , por.tue poderia es· 
quem o meu di5tincto amigo, Deputado peta quecer os de alguns c o esquecimento em tal 
Bahia, se reforiu, se segregasse da noscla situação seria uma ingratidão imperdoa.-el, 
bancada, se faltar· com a sua. solidariedade bastando que destaque e.'!sa. figura a. qual a 
política, o que ainda não declarou, então natureza, para lho marcar a 1irmcza: do ca · 
se roll;lperão todoi! os vinculas politico.3 com ractcr deu a cot' elo bronze-Adalbcrto Fet•raz. 
S. Ex . , mantendo-nos ao lado do Governo· e. (Apoiad-os, m uito ben~; " !-uito bem. ) 
portanto, da Republica. Viu-o saltar na arena· em que o homem. 

Nestas condições, Sr . Presiderrte, quem re- sem I'azã.o,se transforma em tigre, e o:lfe't'ecer, 
presenta os dictames e inspirações do Par- impassível e sereno; o seu peito aos aggres
tido ·RepublicÇJ.no Rio-Grandense, não será sore3, mostrando-se gra.nde, traduzindo tal
aquelle que,porventura,se tenha desviado dos vez a grandeza ela sua glorioi!n. terra, es>a 
seus companheiros . (Muito bem.) - terra que com os Inconfidentes deu as pt•i-

Lamento profundamente que, porventUI·a, meiras vidas <t Republica. · 
· quem quer que seja possa de leve attribuir o· projectil que o prostrou era dirigido ao 
aos representantes da sobgrania nacional a orador, e nesse momento o mesmo individuo, 
mais ligaira co-participação em assumptos vendo que falhara o golpe, levantara um pa
deprimentes_. rallelipipedo, em a.ttitude agg1·essi va, quando, 
- Fazendo, -Sr. Presidente, justiça ao nobre · subitamente se voltando, o or-ador o cncon

Deputado pela Bahia, venho declarar so- trou nessa posi\ão <;l.e assassino. 
lem1iemente que nós não temos absoluta.- Ag1•;_ulo:!e ao hOJll'arlo St• _ Germano H as-
mente que vcl' com essas acusaçõe.~ _inju- slocher o 11avcr puxado ele uma armtt; 
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Pediu-lhe que não .atirasse e, volvendo-se dil-o a caderneta do Banco Hypothcca1•io qua 
para o individuo, disse-lhe : «póde ma- o orador exhibe. Aqui estão as entradas dos 
tar-me.~ anoos de 1896, 1897 e 1898, c os nobrc'3 Depu

Elle recusou porque todo o assassino é um tarlo.> podem exa.minü.r a; entrJ.das que de
cJvarde c recua sempre diante do olhar de t'.\m sommadas a quantia de 78:000$000. 
um homem de bem. · Perdôe-lhe a Can'iara, mas quer desnudar 

Apóz .este incidente, seguiu o seu ca- a sua vida; não quet• que haja mais um hra
minho de todos os dia.~. acompanhado por zileiro que diga que o Deputado Fau-sto Car

. uma multidão, ao3 gl'i-tos de «vemli.:io», sem doso se vendeu. 
recuae um momento. Depois, houve um momento em quo viu o 

Nem uma aggressão physica soffreu, como Sr. Prudente de Mot•ae.;; nauft·agar com -a 
noticiaram os jornaes. opposição que lhe faziam na imprensa. Dlri-

Ao sahir da Camara, acompanhou-o o seu giu-se ao Sr. Ben'edicto Leite c disse-lhe que 
nobt•e collega. Gastão da Cunha, cuja calma e queria tomar po~içã;o no Debate . .9 que fez 
serenidade o orador proclama . O Pa-iz diz naquelle jornal pelo Governo uao sabe o 
que o o.rador <<cahira sobre a calçada.» que vale, mas saba que em todo esse tra-

E' falsa esta noticia, como póde attes ar o balho se lhe foi a alma inteira, se. lhe gra· 
nobre Deputado por Mina'3. (O S r . Gastao da vou a vontade,que é firme. Não voltou mais 
ela Cunha confi,Yita as pal-avras do orador .) ao seu escriptorio. 

Este jornal tem entre os S3US redactores o Vendido! ... exclama o orador·, e querem 
Sr. Medeil'os e Albuquerque. mais uma prova ir1•efragavel da enormi-
.Este senhor se achava nes~a Casa na occa- dadé de3sa infamia ~ Aqui e.>tão cautellas de 

siã.o do, incidente e o orador exige de S. S. um uma casa de _penhot• , o.rrde o oralor foi ~m
de;;mentido amanhã do factó, fazendo-o ver penhar as joias de sua'mulhel', para que os 
ao raportol' que levou essa no ticia, par·a que seus filhos não morressem de fom~' ! Os SOtlS 
jámais minta com o fi m de humilhar o filhos ..• coitados, olles ahi estão: vieram 
o1wlor. . ·. ouvir a defe.>a de seu pae, e quantas vezes 

Exige e~ta rectiticação, sob pena de pagar elles.deixam de ir ao collegio, porque não 
a a!f!'onta com atreonta . toem botin as~ 

Mentiu. tambem o Con·eio ela Manht!, por- Ainda hontem Q . oradO I' recebeu uma inti-
que o repor ter que assistiu ao incidente esteve mação para pag,,r' uma lettra vencida dé 
á noite ú ct sua cas1 e, á. vista dos amigos tres contos de réis. 
p\•e;;entes, disse que viu o orador defender Depois de narrar o que se pas3ou no seu 
uma das praç.as de policia a serviço da Estado natal, por occasião da morte de seu 
C<tmara, no momento em que era atacada. ·pae, ·com referencia á prop:•iedade de um 
Tomou a frente e ofi'ere~eu-se á morte para engenho, cuja posse era .disputada I) que o 
q'uc o soldado não fosse ferido. orador, para garantir a permanencia de sua 

· Só foi aggredido no momento em que velha mãe, sacrificou alli os seus mai:; legiti
~on~aya o bond, no largo da Carioca, por um mos interessei!, diz que· nestes ultimas tempos 
111d1vtduo que dá pelp nome de Pinto do tem chegado á dolorosa cootingencia de 
Andt•ade; este individuo atirou-lhe .com uma devel' até os alugueis da casa _onde mora. 
bengala, que se partiu de encontro ao bond. As suas . difficuldade3 são qnasi sempre 
Este indi1•iduo é o mesmo ·a que já alludiu , oriundas da falta de dinheiro. E ha um 
om um dos seus discursos a proposito rlo hr;;.si leiro q_110 pensa que o Depu tado sorgi
movimr.nto popular contra um:~. companhia pano se vendeu ·! Oh ! .. hrasi.leiro injusto, 
dr. boncls . pa.i·a não dizet• maldi to! Não teme a morte, 

Voltá aos'gl'itos dados 'hontom. Porque o porque a sua philosophia ensina que a morte 
orador é um vendido 'I Pv;•que defende o é o supremo allivio. Ella . é o :;ymbolo da . 
Govern~ '? Não; porque então formulou oa sua religião. Foi por i11so que hontom não 
tremendos libollos contra a administração temeu.da turba multa e expoz sJu corpo ao3 
financeira. ata<[Ues . Vendido ! No emtanto uma ines-

Porque defende o Governo? Já disse dias timavel joia de famí lia ha annos que se acll::t. 
an tes que no momento em que o Governo empenhada e até hoje não pôde dilsemp'J
estava cercado do todos os Deputados elos Es- nhal-a. E quando se vendesse, não seria por 
tados da União, em que todos o adoravam,, trinta contos, porque o seu talento vale 
o orador, só, armou a sua tonçla. de guerra e muito mais, Quando foi delegado de policia, 
deu cJmbate. A Camara, que canhece beni a não tinha nome e um miseravel tentou com
sua campanha, ha de recordar·s:l ele que j ~L- pl'al-o por 600 contos. Mandou pt•endm• este 
mais (1.tacou a pessoa do Sr. Campos Salles. miseravel. Attesta este facto a Gazeta de 
Não é,portanto, incohereote a sua conducta. Noticias. Não ! Nunca se vendeu nem se 

Agora, a sua vida. .. Era advogatlo nesta venderá ! ·0 3 rapresentantes do pec1ueno 
Capital e quanto foi feliz nesta profissão . Sergipe teem _ necessidade de sot•em muit() 

~o 
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honrados, par•a fazel-o ·maior. Não é um 
discurso, repete, de combate o que acaba de 
fazer, é um discurso de defosá pos~oal. E si 
ess;:ts provas cathegoricas, absolu tas, não in
fluem no espírito dos seus patrícios que 
compõem a multidão da Capital Federal, 
supplica-lhes qne, em troca de lhe envene
nal'Om a alma, que trucidem o seu corpo, 
quando discordarem da opinião dó mais Im
mUde Deputado que se senta na Ca!llara, em 
nome da mais pequena das terras do Brazil. 
(llfuito bem, muito bem ; pcdmas no ?'ecinto. 
O omdo1· é cumprimentado e abmçwlo po1· 

'muitos S1·s. Deputados.) 

O Sr. Victorino Monteiro
(pel-aordem) Pedi a palavra, Sr. Presi
dente, uniCamente paracommu:Qicar n. V. Ex, 

. e á Casa que a commissão nomeada para 
comparecer ás exequias ele iuolvidavel bra

. zileiro conselheiro Gaspar da Silveü•a Mar
tins, desempenhou sua commfssão, com a 
qual se julgou ~ulto homada . · · 

O SR . PRESIDENTE - A Mesa fica intei
rada., 

ORDEM DO DlA 

E' annunciada a 2a. discussão do projecto 
n. 121, de 1901, autorizando o Podm· Exe
cutivo a abril; ao Ministerio da Justiç-.a. e Ne
gocios Interiores_ o credito de 100:000$, sup
plemental· 1!-0 n. 14 do art. 2". da lei n. 746, 
da 29 de dezembro de 1900. · 

· / 

enormes para embahir a opinião nacional. 
de que M está em . pleno florescimento, no 
louvayel e prospero regimcn dos sa!dos, 
quando é certo e notoi•io que as propostas 
dO!l orçamentos ·não são a · expressão da 
verdade:-simples ~ lamentavel ficção. 

. Insiste no facto prejudicial de se solicitar 
verbas limitadas para o custeio das suas re
partições, quando no fim ·de seis ou sete 
mezes estas mesmas v.crbas estouram e às 
pedidos de creditas supplementa.res, a conse
quencia logica c cxplícavel das ordens do 
dia que se acham inçadas destes projectos 
de lei. · 

·O Ministro da Justiça sem razões que de
monstrem o desperdlcio destes dinheiros mais 
deseja para diligencias poiiciaes. 

Que diligencias policiaes são estas~ Não 
vê na época motivos que expliquem estes 
pedidos. . · 

Sejam · mais . so brios . e commedi(los com o 
dinheiro publico; empraguem-no com mais 
vantagens; deixem de ser phantasistas, ima
ginando ..Perturbações da ordem ou subver
são publwa, não se o faça fluir para defesas 
inopportuníJ.S que a verba votada, que já é 
elevada·, basta.rá para os compromissos po
liciaes. 

Bate-se pela fiscalização previdente ,e cau~ 
telosa das contrilmições e declara que ' sô no 
düi em· que o maior escrupulo presi(lir no 
cu~teio dos differentcs )>erviços federaes, que 
proporcionará saldos . reaes, poderá votar a 
favo r ·de creditas extraordinarios como este, 
cuja defesa, pela sua ossencia, pela sua na
tureza, se imporá . . 

O Sr. President.e- Tem a pala- E' o que tinha a dizer, manifestando-se 
vra o Sr. Henrique Lagden. contrario ao projecto e garantindo o seu 

voto contri\. O Sr. Henrique Lagden co- . 
· meça dizen~o que não vê razões que expU. o Sr. Moreira Alves (pela 07-dem) 

quem o proJecto, ~- 121 deste anuo, calcado diz que ha poucos instantes, quando 0 Sr . 
sobro uma men~a"'~m do G~vern~ que pe~e Presidente observou ao seu collega o Sr. 
a?. Con~resso .~amonal mais 100.000$ para Lagden estar finda a hora, e q_ue s. Ex.}Ja
dihgencras pohm~tes.. . deria, querenuo, coniinuar com a palavra, 
~~mbate o. procedimento do Governo da 1 falland.o neste . caso pela segunda vez, ap- · 

Umao de am.d~ conservar em seu pode~ 1 plaudiu set;t procedim~nto,:e_orq ':I e lhe pm:ecia 
certas repartiyoes. que dan.do rendas a"!ul que 0 proJecto em dJ~cus>ao twha .:,uali; do . 
tadas c_orr:o seJam . md.ustrJa~ .e I_Jrofissoes, um artigo. Acaba, porém, de verificar que 0 
tra~smi~sao de , propriedades e pen~as de projecto só· tem um artigo, e é · obrigado a 
agu~, sao . e_mpregadas n~ . manl!tençao do retirar 0 seu applauso e vir dizer que S.Ex. 
serv~ço poliCial e venha.ped1r mais . ~00:.000$ andou mal. ' · 
depois de em um só truuestre, de Janeiro a . 
março, ter gasto 293:113$116 pela verba O ari. 138 de regimento estabelece : 
seci•eta. . «Nenhum Deputado poderá fallar mais 

Admira-se · do Governo dispender tanto de uma vez na I a discussão· de quaes-
dinheiro, improficuamente, sem motivos quer projectos sobre a materia clelles,_ 
jl!sti~c~veis, ·para trabalhos policiaes, sem excepto seus autores, que o poderão 
diSCrimmal-os, mormente em uma época que fazer duas vezes ; e nas outras dis-
não explica estes esbanjamento.; . · cussões nenhum Deputado poderá fallar 

Declara ser digno de nota, de observação mais de duas vezes; ainda mesmo ha-
o facto. co11sta-qtc de se querer obter lila}dos vendo emenda\l •. Ji:.sta. c\is:posi?ão é o~ten~ 
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siva a qualquêr outra ma teria, que en- O que o Regimento determina é que, na 
tre em discussão,excepto as de que trata 2• 'discussão dos projectos, nenhum Deputado 
o art".-)40. _ -poderá falla.1• mais de duas vezes, send.o uma 
- Nas discussões que se f<~.zem por <trti- hora de cada vez . 

. _ gos,os Deputado3 teem o direito de fap.ar o SR . MOREIRA ALvEs-Não ha tal. 
duas vezes sobre cada um delles c só-
mente uma hora por cada vez qüe obti- · O SR. PRESIDENTE - -Nestas condições 
verem a palavra.» . deL~arei de c~nt~nuar a dar explicaçõ~s. · 

_Dahi-se segue que, para a hypothese de Eis o que d1spoe o art. 138 -do Rcgtmento: 
haver artigos no .projecto, não ha limitttção cNenhum Deputado poderá fa.llar mais 
de hora, mas sómente de numero de vezes. de- uma vez na t a discussão do quaes-
. Tendo defendido sempre este direito de quer projcctos sobre a materüt delles, 
seus collega,s, não jJúde deixar de vir pro: _excepto seus· autorcs,que o poderão fazer 

. testai' mais esta vez, não com o_ fim de de- duas vezes ; -e nas outras discussões ne-
morar a discussão do_ credito, que ha de pas- nhum Deputado poderá fallar mais 
sar _como passou o outro para o Pan-ame- do duas vezes, ainda mesmo · havendo 
r icano. emendas. 

Allude·o orador aos motivos por que esta _. 
verba arrebentou, . á publicação de discursos 
na integra feitos no Jonwl do Comme1·cio, 
antes de serem publicados no Diario_ elo Con
g1·esso . 

J<í. teve occasião de discutir esta questão 
regimental com o Sr. Vaz de -Mello, sem 
result;1do, e, si volta ainda . a combater 
a intel'pretação que o Sr. Presidente acaba 
de dar, é porque é teimoso quando defende 
o seu direi to. 

Tem-se chamado a opposiçlio de-demago
gica, porque se oppoz ao credito para o con
gt•esso do Mexico. O que se fez aqui estão fa
zendo nq Chile, onde a commis;;ão da Camara 

. deu parecer contrario ao pedido de credito 
para o mesmo fim. 

Na Republica Argentina a dotação dos seus 
representantes naquelle Congresso é de lOO 
contos, múito -menos do que o que vamos 
da1•, c, entretanto, a Argentina fica mais 
distante do Mexico e os nossos visinhos são 
muito mais luxuosos do que nós. 

Conclue dizendo que com tal modo de 
entender o Regimento, que é a verdadeira 
iqtérpretação . elo disposto no art. 138, não 
podia deixar de vir protestar contra a inter
pretação arbitraria e violenta · que se lhe 
tem dado. (Muito bem ; 1m~ito be11i,) 

o S1•. Pre@ideute_:____A consideração,· 
que mtfmerece o nobre Deputado, obriga
mo a explicar de novo o procedimento da 
Mesa com relação á questão, sobre a qual o 
nobre Deputaclo acaba de fn.lla1· .-

Continüo a acreditar que quem está onga
naclo é o nobre Deputado. 

-o SR. MoREIRA ALVES- Pód.e SOl' o Regi
mento. 

0 SR. PRESIDENTE-Peço a V. Ex. que me 
ouça, como eu ou-vi, a V; Ex. c era o meu 
dever. 

O nobre Deputado pm•mittir-me-ha dizer
l!Jo que S. Ex. C011funde as questões , 

Nas discussões que se fazem pol' arti
gos, os Deputados teem o direito de fa l
lar duas vezes sobre cada um dolles . o 
sómente uma hora por cada vez que 
obtiverem a palavra.» 

Portanto, o-principio _geral é este: que na 
primeira discussão o Deputado só pode fallar 
uma vez e que nas outras duas discussões só 
pode fallar duas vezes. 

Outro principio -geral, do nosso Regi
mento e-que,·na primeira discussão, se faz a 
apreciação geral sobre o projecto; a terceira 
discussão nos termos expressos do Regiinento, 
se faz em globo, a:J passo que só ã. segund(l, é 
que se faz por artigo. E' a discussio privi
legiada em que a materia é debatida. ampla
mente a segunda discussão. Estes são os 
principias geraes que ninguem contesta. 

Quando o Regimento se rêfere á segunda 
disc.ussão diz terminantemente «as discus
sões que se fazem por artigo, e são só em 
segunda discussão. .. _ · 

0 SR. MOREIRA ALVES dá-um aparte. 
0 SR. PRESIDENTE" :-Peço ao nobre Dopu

tado que ouça com benevolencia. 
Quando o Regimento se refere ás discus

sões que se fazem por artigo, só se pode 
referir-á segunda discussão, porque na pri- . 
meira os projectos são debatidos de , modo 
geral e na terceir~t em globo. 

Dizo RegimcQto «nas discussões q~o _se_ 
fazem por artigo o Deputado tem o dtrelto 
ele falar duas vezes sobre cada uma dellas, 
e somente .uma hora por cada vez que obti-
ver a palavra.» -

Em primeiro lagar devo dizet• ao nobre 
Deputado que acha · que é um.a coarctação 
escandàlosa da liberdade de fallar intimar-se 
o Deputado a fallar 'sómente duas vezes ·e 
cada vez uma hora : 

Este ·princi:pio está conM.graclo em nosso 
Regimento , - -
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Em segundo lo<rar, a Mesa não tem culpa] Papel para. cigatros ~m livrinhos, fo réis 
de que um projecto submettido a 3• discussão cada livrinho até !50 folhas-'- Papel para 
seja concebido ·em um artigo,· que é o caso cigarros em maços de 1 :ooo mortalhas para 
vertente . · fabricantes, 10 réis o maço. · 

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES-Apoiado. Palha portugueza para cigarro.;; , 200 r éis . 

0 SR. PRESIDENTE-Por conseguin~e e3Íe 
ainda que concebido em lim só artigo,projécto 
sendo,porém,projecto submettido a :é .. discus
são, está sujeito á regra terminante do 
ar&. 34, parte final do noS$0 Regimento. 

o milheü•o ou 10 i•é is por maço de 50 morta
lhas- Charutos nacionaes 2 réis cada um 
até ao preço de 100$ o milheiro-Charutos 
naciona.es, 5l,'éis cada um de mais de 100$ o 
milheiro. 

Os artigos estrangeii'03 o imposto deve se~· 
calculado na Alfandega para ser pago justa.
mente com os direitos, sendo abolido o 
se !lo . 

0 SR. MOREIRA ALVE!! _:_Não apoiado. 
Opportunamente hei de provar o contrario . 

Fica a discussão · adiada pela hora. 
Foram apresentadas na sessão de 23 de 

agosto de 1901, ao.projecto n. 150, .de 1901, 
orçando a Receita Geral da Republica, para 
o exercicio de · 1901, as seguintes 

Sala das sessões, 23 de ago3to de· 1901.
Henrique Lu.gden. 

O Sr. Presidente- Estando ade
antada a hora, designo para ama.nhã a se
guinte ordem do dia : EMENDAS 

Ao projecto n. 1.5_0, de 1.901 

Supprima-se o§ 9° do art. 2°, que altera. 
a lei n. 641 , de 14 de novembro de 1899, na 
parte relativa á incidencia das taxas sobre 
os ch~rutos (art. 3°, §to). 

Sala 'das sessões, 23 de agosto de 1901.
Ig1iacio Tosta.-Manoel Caetano. 

Na lettra -e- do n. XII do art . 2°:
onde se lê 2 o/o destinado ao Montepio dos 
Servidóras do EstiJ.dO, sub~titua-se do seguin
te modo : 
. 1 o/o para o Montepio dos Servidores do 
E~tado e l % p:1ra a Maternidade da Capital. 
Federal, afim de' ser realizado o programma 
da Com missão do Congresso Medico, 

Sala dn,s sessões, 23 de á.gosto de 1901 .-
Rodl·igv.es Lima . · ' 

Ao m•t. 1 o n. 4<! - .Onde se fliz : imposto 
de consumo sobre o sai de ctualquer proce
dencia, diga-se: 

ImposLo de consumo sobt•e o sal de qual
quer pt•ocedencia, a taxa de 25 réis por kilo. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1901.
Rodolpho Paixiio. 

Ao n. 2 do§ 2° do artigo ·21, da lei n. 428, 
de 10 de dezembro de 1896,. accrescante-se 
o seguinte : sendo 10:000,?, l'epartidamente. 
parJ. as Casas de Misericordia das cidades de 
Uberaba e de Passos, Estado de Minas 
Geraes. 

Sala das sessões, 23 de ago3to de 1901.
Rodolpho Paixiio. 

Fumo de.>fiado, picado ou miga.do, 400 réis 

ta. parte até 2 '1/2 horas, ou anl.eS: 
Cont inua<;<'l.o da 2'" • discussão do projecto 

n. 121, de ' l90l, autorizando o Pode1' Ex
ecutivo a abrü· ao Ministerio da Justiça e 
Negocias Intet>iores.o cre~lito de 100:000$, sup
plementar ao n. 14 do 'art. 2° da lei n. 746, 
de 29 de dezembt•o d~ 1900 ; 

2a discussão do pr0jecto n. 81, de 19::Jl, 
estabelecendo para toclos os effeitos o decreto 
legislativo. n. 657, ele 25 de novembt>o 
de 1899 ; 

1• discussão do projecto n. 62 A, de 190 L 
alterando a ·classe ta, n. 1, da.s tartfas das 
1,\lfandegas ; · 

2a. discussão do pl'ojecto n. 116, de 1901, an: 
torizando ao Governo a abrii•, por conta do 
Ministerio da. Justiça e Negocias Interiores, o 
cPedito de 53:580$9 W, para. pagamento d~ 
divers1s obras e melhoramentos no edificio 
do Lyceu de Artes e Officios, hojQ proprio 
nacional; 
. 3"discussão do projecto n. 57, de1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credi w extraordinario 
de 104:.542$583, para occorrer ao pagamento 
das gratificaçõe.3 uevidn.s aos empregad os de 
diversas alfandega'S da Rcpublica inc)Jmbi.dos 
do set>viço do estatística e revisão ue d.es
pach:>s em 1897 e 1898 ; 

3a discu33ão do peoje~to n. 5S, de 1901, 
autorizando o Pocmr Executivo a abri r ao 
Ministerio d:J. Fazenda o credito ex traordi
nario de 8:000$. para pagamento do aluguel 
da casa onde funccionou, de setembro a 
dezembro de 1899, a Delegacia Fiscal no 
l':stado do Rio Granda do Sul, e o supple
mentar de 20:0DO$ á verba . 9~ - Caixot uc 
\mortizaçJ.')-da, lei n. 7<!<3, de 29 dG dezem
bro de 1900, ~l. t'Í. 23- Asaigna.tul'as de n Jtas; o kilo ou 10 réis por 25 gl'amma'> ou frac· 

çlo. -Cigárro J, 400 réis o milheiro ou tJ réis 
por m~ço até 20 aigJ.rl'o~ . · 

3" dtscus35.o do projecto n. 77, rle 190 I , 
rela.tivo á emenda offeeecida. na 2" disctt.S3ão 
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do projecto n. 217, de 1900, autorizando o substituto da Escola Naval, capitão-tenente 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Dr. Narciso do Prado Carvalho, pela obra
Gue-rra o credito especial de 8:415$600, para Lições de Balística; 
pagamento dos vencimentos do tenente- Discu.>são unicadoprojecton.l30,de l90l, 
coronel Innocehcio ·Serzedello Corrêa, rever- relativo á emenda do Senado ao projecto n. 
tido ao serviço do exercito _ e de lente da 193, de 1899, quo autoriza o Poder Executivo 
Escola Militar-, por a.cto legislativo; · a reintegrar no serviço activo da. armada,no 

. 3" discussão do projecto n. 67, de J9Õl, posto effectivo de capitão de fragata, e elas~ 
autorizando o Poder Executü·o a abrir ao sificação no quadro especial do corpo docen
Ministerio da Guel'l'a o credito extraordinarlo te, o capitão de fragata gráduadó Francisco 

·de 4: 806$630, para cumprir · a ·sentença do Augusto de Pai va J3úeno Brandão ; 
Su1wemo Tribunal Federal, que mandou 2" discuss3.o do projecto n. 105 A, de 1900, 
pagar ao major Democrito Fer.r eira da Silva do Senado, creando no Districto F~deral mais 

--os vencimentos que deixou de receber como um officio de registro de ·hypothecas coin a 
lente, em disponibilidade, da Escola Militar designação de terceiro; 
do Estado do Rio Grande do Sul. la discussão do projecto n. ll3 A, de 1901, 

23 discussão do projecto n. 120, de 1901, autorizando o Governo a abrir o credito 
autorizando o Goveeno a abrir ao Ministerio de 16:060$, para pagar ao bacharel Umbe
da Guerra .o credito oxtraordinario de lino de Souz-1 Marinho os _·seus ordenados, 
2:401$800, para pagamento ao marechal José como juiz de direito em disponibilidade 
de Almeida Barreto, · em virtude da sen- decorridos de 22 de abril de 1894 a 31 de 
tença do Supremo Tribunal Federal ; dezembro de 1900; · 

2a discussão do projecto n. 133, de 1901, Pdiscussão do projecto n. ll A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao autorizando o Poder Executivo a abrir um 
Ministel'io da Ju~tiça e Negocias Interiores . credito da quantia de 2:638$045 ao Mi.Ílis- · 
o credito de 6:850$, supplementar á verba 9" terio da Fazenda ,- para pagamento de forra
do .art. 2" da lei n. 746, de 29 de dezembro gens, agua o objectos de expediente forne
de 1900.; cidos pela Companhia das Aguas de Maceió e 

2" discu~sãQ do projécto n. 43 A, de 1901, outros, por conta do Minisim•io da Guerra, 
autorízamlo o Poder Executivo a abrir ao durante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 
Miuisterio da Justiç_a e Negocios Interiores 1898; 
o credito extraordinario de 2:827$800, para 13 discussão do projecto n. 74 A, de 1901, 
paga monto ct D. Eugenia Torreão Corrêa de concedendo o ·prctzo de mais um anno de 
Araujo, vi uva elo juiz de tlireito, em dis- matricula aos ex-alumnos -do curso superiot· 
.ponibilidade, bacharel Lindo1pho Hisbello da Escola Militar do Brazil, desligados por 
Cónêa .de Arv.ujo; motivo de reprovação em uma mesma ma-

2"' discussão do projecto n. 85, de 1901, teria durante dous annos consecutivos, .eom 
autorizando o Poder Executivo a relevar â. emenda d<!> Commissão de Marinha e Guerra; 
viuva. e herdeiros do finado major Benedicto 1a discussão do projec~o n. 72, de 1901, 
Ribeiro Dutra a divida. por elle contra.hida declarando que gozarão dá franquia. postal a 
com o coft•e da brigada policial da Capital correspondencia e as «Revistas» dos Insti
Federa1, ·na impor·.tancia de. l: 197$324 ; - tu tos His toricos e Geographi~os do Brazil, 

2" discussão do projecto n. 94, de 1901, au- do Pará, Ceará, Bahia, S. Paulo, Paraná e 
torizando o Poder Executivo a contar ao Santa Catharina__ e dos~ Institutos Archeolo-
20 escripturario do Thesouro Federal Cyriaco gicos de Àlagoas e Pernambuco; · 
Antonio dos Santos; como tempo de serviço,' 3" discussão do projecto n. 217, de 1900, 
o decorr~do de lO de fevereiro de 1879 a 26 autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
de fevermro de 1883, de 15 de novembro de Ministerio da Marinha o credito especial de 
1884 a 4 de setembro de 1889, e de 22 de fe- 11:760$, para pagamento do soldo ao vice-
vereiro de 1894 a ;H de outubro de 1895; almirante Arthur Jac.'lguay, revertido ao 

2" parte, ás 2 1/2 ou antes: quadro efiectivo da armada; 
Discussão unica. das emenda.s do Senado ao 3a discussão do projecto n. 264, de 1900, 

projecto n. 151,_ de 1901, e 37 J, de 1900, que autorizu.ndo o Governo a prorogar o prazo 
reorgctnizcL o quadro do. Corpo de Sctude d<t concedido á S0éiedade Montepio Geral de 
Armada; _ · Economia dos Servicj.ores do Estado,_ para · 

Discus:;ão unica · do projecto n. 18 A,- de indemnizá.r o Thesouro Federal da quantia 
1901, relativo á emenda substitutiva, do de que é' devedora, até que essa instituição 
S.enado, â. }H'Oposição n. 18-, do . corrente regularize sua situação, podendo mésmo re- , 
anno, da Camara dos Deputados, que autoriza 1eva1-11 do pagamento da importancia em 
o Poder Executivo a abril' ao Ministel'io que ficou alcançada no anno çle 1899; 
da Marinha o Cl'edito necessario para paga- 3a discussão do projecto n. 231 A, de 1900, 
:tnento do premio que compete ao professor elevando a .16 o numêro de engenheiros 
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chcies de districto, m~ Directoria, Gel'al dos 
Telegraphos, no exercicio de 1901 ; 

Discltssü.o unica do projecto n. lO~, de 
1901, autorizando o Governo a: conceder' um 
<~nno de licença, com tollos os vencimentos, 

Discussii.o uuic<1 1lo 11rojecto n. 242, de 
1895, elevando a 100$ mensaos a pensão que 
pcl·cebc D. Cybele de tvlentlouç~a Souza Mon
teiro, viuva. do tenente honol'<tt•io do exer~ 
cito Helcolloro A velino ele Souza Mon tciro. 

ao De. Manoel Jdsé de Queiroz .Ferreira, Levanta-se a sos'Jão ás 4 hol'as o ·5 minutos 
lH'ep<wauor de physica da, Escola Polytech- da. tarde. 

, nica, para. tratar de sua saudo; 
Discuss"iii) uuica do projecto n. 147, de 

1901, concedendq ao Dr. Am<n'o Rodrigues 
de Albuquerque Figueiredo, 2° tenente ci
rurgião contractado da armada, um pensão 
lle 300$ mensaes, autorizando o Gover·no a 
abrir· o necessario · credito; 8.2« SESSÃO 1m 24 JJE AGOSTO DE IDO! 

Discussão unica do parecer no. 22, de 1901,
julgando que não devem ser a.cceitas as Presidcncia dns Srs. Yaz lle :Mello (Prcsidcn-
cmend::ts oiferecidas na. 2"- discussão do pro- te) e Satyro Dias (2° Vicc-PnJsidentc) 
jecto no 232 A, de 1900, que autoriza o Po
der Executivo. a. transformai' as 1", 2:~ e 3a. 
turmas da. Sub·DirectoJ'Üt dos Correios em 
la., 2• e 3a secções da. Dircctoria Geral, pas

.su.ndo os clwH~s de tul'mu.s" a chefes do secção 
desde que preencham as disposições régultL
mentares, o dando outr[LS pl'ovidelicias ; 

2a. fliscussão do projocto no 88, de 1900, 
declarando qnc ao tenente-coronel gradua.ilo 
reformado do cxef'cito Antonio Galdino 
Travu.ssos Alvos, competem a,; quotas de 
official supcriol' de~de a dtLta do dccre ~o que 
o reformou ; 

Nov;L discussiio du. emenda do Se o llercditt 
tio ~ti. ao IH:ujocto 11. 88 A, de 1900, qnc au
turtztt o (,uvernu a conflrm;n•, attcndondo 
tl~ noccssat•ias :'ag;Ls, no pl'imeiro llosto ofii.
e~al do OXOl_'CJtu, us alteres gr•aduados que 
ttvm·om obt1do a~ . · appt'O\'é.lÇfHJS plenL~S, de 
que ~·ata u art. Uv do l'ogulmncnto de 18 de 
iLbril de 1808 ; ~ 

:l 11 1lisf~ lls~ií.odo lll'u,jneto n. 103, do 1001, 
IHM'Ctl.llllu os c:~sus c fúJ•mas dtt revisão das 
eondomnaçõos ; 

:Jr. tli.-;eussitO do lH'OjUt•lu 11. 127 du 1001 
dispuwlo ~oiJI'I.> a con tarrom da anti'..,uidat\e d~ 
]lO~ to 1lo:-; ollfciaos do ~xot•ei to, a ~uo so rc
Jcrum os ar·ts. 1 f) o 2" tia lei no :mo, lle !) de 
1lozomhro do 1805 ; 

Ao meio-diu. i)l'occde-sc, ::í. cha.nmtlà, á q11e 
respondem os Sr::;. V:tz do Mello, Carlos de · 
Novaes, Angelo Neto, Ag<Lpito dos Santos, 
Luiz Gnalberto, Gabriel ~ulgatlo, Christino 
Cruz, Cunha Ma.rtin:::, Nogucil'<L Accioly, 
Frederico Borges, Gonçalo Souto, Eloy de 
Souza, Soa.res Noiva, Lima Filho, Camillo 
de Hollanda, Celso de Souz11r; Cornelio da 
Fonseca, Julio do Mello, Afl'onso Costa, Josú 
Dum•tc, Araujo Góes, Ra.ymundo de Miranda, 
I<'austo C?trdoso, Seabm, Ma.nocl Caeta,no, 
Paula Guimárães, Sn.tyro Dias; Alves Bat·
IJo:w,, Adalberto Guimarães, Augusto 4c l''rcí~ 
tas, Pinheiro Junior, Josú Monjardim, Celso 
dos Hois, Augusto do· Vasconcellos, Barros · 
Franco .Tunior, Alvos de Brito, Silva Casi;ro, 
Martins Teixeirn,, Oliveira Figueiredo, .lo"iio 
Luiz, Ilüclonso Al vim, Es11orillião, Alfredo 
Pinto, Carneiro de Rezende, 1\layrink, Car
los Ottoni, Mtu1ocl Fulgoncio, Lin1lolpho 
Cactu.uo, Rodolpho Paixão, Gust<wo Golloy, 
Fm·nMtdo Prestes, Morcil'[L tla Silva, Diuo 
Bueno, Valois do Castl'O, Co~üt .Junior, J~d
mundo tla Fonscc<~, Luiz Piza, Ga,iauo, Anto~ 
nio Cintra, Teixeira Brandão, Xavior dv 
Valle, Cru·los Cavalcanti, Paula lt<~mos, 
l<'mnci .;co ToloJJ tino, Mm·~;~•~l J.:~eoh:tl', ~oa1·e.·; 
tlos f-lantos, Germano Has:-;lochor, Vcspa!:iiano 
de Allmquerque, Alfredo Varella, Campos 
Cartior c Diogo Fortuna. 

A lH'e-sc ~t sessão. 
E' lida. o sem dc.!f.latc <t11lll'OYtv.la u. act<t du. 

scs:;ão a.ntcccucntoo 
Pa~sa-sc ao üX}Jcdicn te:_: 

I o ~iscussão do lH'U.Í<!cto no 304, de 1803, 
autorizando. o Govm:no a <Lll}llicar om lavor 
do D. l'du.mt Adul:wio Antunes do Abreu c 
1mtra, pu.reni;as consanguinmts de Fr o Su.
tm·~ino do ~anta. Cl:tra. Antunes do A-breu, 
p_ro~ossor. aposen_tado _d~, Gymna.sio Nacional, 
.Vt íallec1do, ttdl8posl~;.n.o <lo :1rt. 27, hypo-
thesc 7:•, do regula.monto que baixou com o o Sr. Cnrlo~ de :rwovue8 (fv 8u· . 
decl'eto llo U42 A, de :31 de outubro do 18!)0 ; c1·etario) procede á leitura do seguinte 

1 a ~iscu~são do In·o.jccto n. 173, uo 1807, 
autol'lZan~o o Governo a rever·tor ]mra a, 
classe act.Iva da u.rmada. o 1 o toncnoo Horaclo 
Nel;::o1! tlo Paula Bal'ros, cu, .. .;u, submottido tt 
n,ovrt Jn~pecção de S<tudo, feit<t nesta Capital, 
for con:mlcrar.lo rn·omplio P<mt o ser v iço ; 

EXPJW!b:NTJ~ 
01Ilcio::; : 
Do S1•. l" 1:-Jccretario do l':lenauo, de 23 do 

corrente, ~~ansmittindo um dos autographos 
da rcsuluç~ao do Cong1·csso Nacional, dcvi<ltt· 
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mente sttnccionada, (\Utorizando o Poder Exe
cutivo a conceder ao Dr. Samuel da. Gama 
Costa, Mac.:Dowcll, lente sub:'ltituto da Facul
dade de Díreíto do Recife, um anno de li
cençn, para trn,tamonto do sua saudo, onde 
lhe convier-Inteirada. . 

Do mesmo Sr. de hoje, teansmittindo com 
e~ucnda a proposição desta Ca,mara, auto
rizando a abertura do credito necessario 
para pagamento, no corrente exercício, a 'um 
chete de· secção incumbido da ·Biblioteca ela 

-C<tmarn, dos Deputados o a um conservador 
d<~ rcferidn, bibliotheca, nomeados em sessão 
do G de Julho do corrente n,nno-A' Com
nli:-~são de Policia. 

phht do sul a norte a nossa patria., tão 
grandes não ermn os males que nos aVJl.SSa~ 
lavam, nem tão grande era o· desanimo quo 
dominava a população. do paiz, como acon.- · 
tece actun,lmente. 

Quero siil1plesmente dizer c1ue, emquanto a 
nação não se possuir consciénci.os::tmento 
dos seu::; deveres em relação â defesa da 
nossa principal prodn(:l.Ção, aquella quo por 
si só concorre com 80 °/0 para a riquesa de 
todo o paiz, quaesquer quo forem as me• 
didas ·que o Congresso vote, quaesquer c1ue 
sejam os meios de - que o Executt\ro lance 
mão para a defesa dos nossos interesses 
economicos e financeiros, a-crise ha de con
tinuar a produzir seus pavorosos effeitos. -

O Sr· •. AI:fredo Varella-Sr. Pre- (Apoiados.) 
s~de!J.te, tenh~ a declarar á v. Ex. que 0 nieu Sr. __ Preside~te, a natmeza. prodiga ;para 
d1stmcto am1go, 0 sr. Ba.rbosa Lima deixa co.mnos~..? lleu no~, de facto, o monopollo ~a. 
d? cor~1parecer, por enfermo. Não preciso ,~10ducçao do cO'afé, porque outra causa nao 
dizer tt Camara que este O'rande brazileiro é, 110 ~omputo t.era~ de 15.000.000 de sacca~, 
virá. opportunamente cumprir coiu 0 seu de- colheita total do umverso, conyorre1' o Brazll 
ver, c fal-o-M com honra para a sua pessoa e com ! ..... 000.000. . . . 
pa,ra a bai'ícada, que, 110 meu pensar, se do.:;- ~o1s beJ?, Sr. ~residente, Sl outros pa1z~s 
vanece o se or()'ulha de 0 ter em seu seio ~~tto !!lals .adea!ltados ~o que o nosso em ~1* 

o . • VIllsaçao, teem Sido obrigados a lançar .mao 
O SR. MARÇAL EscoBAR-Mul-to bem. de meios de toda a especie para defender os 

seus productos, mesmo que a sua. producção 
O ~!b·. Barros Franco Ju- não soja, para elle.:; um monopolio natu

nior - Sr. Presidente, ninguem, no nosso ral, como é o· café para o Brazil como,.· 
paiz, desconhece a pa,vorosa criso em que por exemplo, o as:mcar gcnero de produc
sc debate, em agonia lenta e prolongada, a ção universal e que, entreta~to, é protegido 
l;woura nacional. Parece-me, Sr. Presidont·J, de modo decidido pelas legislações da l"ra.nça, 
,iú. ser chegado o momento em que os poderes da Allemanha o da Austria ; -
publicas da nação tomem providencias onor- Si nós vemos o governo americano favo .. 
gicas, afim do fazer cessar esse estado de rec.cr por todos os meios as'industrias vitaes 
cousas, quo envolvo um mal estar geral, que do paiz,pl'incipalmento aquolla que se refere 
até se reílecte de modo directo sobre a fórroa á exportação de carnes,quel' de gado l)ovino, 
de governo que a•nação felizmente escolheu quul' suíno; si nós vemos o Chile,por todas as 
a 15 de novembro. iormas dofondÇ)r o seu producto primordial, 

Ha. annos atraz, Sr. Presidente, dizia-se que<~ o salitre; si c.~ Republica AI·gentina 
1)01' toda a par•to que o mal capital, que o~ toma pt•ovidoncias para a defesa dos· seus 
~oll'ríuicntos por quo estava passandt:~ a nossa productos, qum• do consumo Interno, quet• 
tm·1·a., eram principalmonta devidos (t con- externo, por qne t•ar.tí.o nós, brazíloíros, em 
contt•ação de totlo,..; os esfo1·ços dos pr·oducto- presença da crise que nos assoborba o quo 
res nacionaes nu. cultura do café; que no ameaça. arr·astat• de envolta comsigo os 
dia que .í'ossc csl'!a cultura um pouco úcscui- nossos maiores interossos,amoaç;mdo <~forma 
clatla, substituída por outras, por aquollas de governo e talvez a lntcgrídado do ll()SS.o 
quo provoom mais diroctamente á alimon- sólo, havemos do pcrmancccy impassíveis po
·caç~ã.o dos nossos concidadãos, neste dia o os- rante tal catastrophe, som que, ao monos, 

"'tado cconomico do paíz sm·ia outl'O, · e outro façamos uma tentativa, som que ponhamos 
tambem o· estado ilnanceíro U.a naçãó. em pratica os recursos que as nossas forças 

E' certo que a lmixa do café obrigou os comportatem, para vm• so minoramos os 
lavradores a despender parte de seus ei51'or- males que tanto nos aflligcm o não se 
ços no cultivo de cer·e;.tes, mas ta.mbem é realizam os infortunios que nos ameaçam 't 
certo que nom por·ísso melhoraram as con- (Apoiados.) 
uíçõc8 economicas e financeiras U.o paiz. Bem sei q.ue o projocto quo vou apresen ... 

Quanúo, hr.~ u.11nos passados, o cai~ era ro- tar ti, Camara, por motivos quo eu respeito 
gnltú·mcnto l'etribuido, o csfoi'ço do pr·o- ·com a maior vcnCLw;ã.o, sorú. roeebido por• 
cltwttJL' OJ'tt l'ccompensado com remuneração pat'te do .muitos f;r . .:. Deputados o· mesmo 
mr.ou.vcl, emlwra ;íü, r;e sentissem os pl'o- por parto 1h~ opinião, como um pr·o,jecto 
dr·omos du, cr·lso c1w~ ne~;tc moruf.mto ntro- attcntu,t;orio da lei in,,titucional da Ropu• 
t ' 
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l}lica, porque, senhores, o fundamento deste do café, é porque o lavradoi.· de café e os 
projecto é, principalmente, a concentração que vivem dirccta. o indii·ectamente dessa 

. do nwrcado de café, regulado de modo que industria não compram mais aquelle genero, 
· esse monopolio que citei, que realmente como anteriormente, si ha crise na proM· 

existe e que está. sendo expl01•ado ha mna ducção . de fa.rinha em Santa Cathal'ina, no 
longa st.:irie de annos em desproveito nos . .;o, xarque do Rio Grande do Sttl, · na industria· 
o seja. de facto ta.mbem explorado em pro- pastoril llo Estado de Minas c outros, é l)Or.,
veito dos nossos lavradores e da nação que os que dedicam a sua activídadc <í. 

Não· sei porque, senhores, quando uma lavoura de café o suas dependcncia!•i estão 
medida dcst<t ordem, que envolve em si o pobres, não teem mais recursos para a.dquirir. 
desempenho do compromisso da nossa honra farta.mento esses productos. . 
no exteL'ior, porque sem meios para fazer W claro, pois, que a crise do cafe iate
face a esto compeomisso, elle periclitará, ressa dírectamonte toda a na~.ão, aca.rretando 
não sei porque nos detenhamos perante a sua penuria um serio ·ma.l estar para 

· teia.s de ara.nha, visto que não serão mais do quasi todas as outras industrias nacionaes. 
que teias de aranha as objecções que ~e possam (Apoiados.) 
iazer á mateda substancial deste projecto, Sr. P!'esidente, a regulamentação do mer
sob o pretexto de que é um projecto que vae cado de ca.íe para exportaç:ão, no meu lm
teriP.·o pacto fundamental da. Rep\lblic,t; no milde modo da entender, é a questão capital 
paragraplw em que elle prescreve a plena li- da nossa patria; porque no dia.· em que ti
bordado de commercio. vermos valorizado esta fonte de riqueza, 

Nem se póde cornprehender, nem se póde que, ha bem poucos minutos acabei de affir
admittir que a Constituição Federal, sabia- mar, concorre com 80 % pa1~a as rendas 
mente pen:sada, patrioticamente votada pelos publicas, nesse dia teremos visto desappare
dignos representantes da nação, em um cer, quasi que por encanto, a crise ocorro
momento solemne para a nossa patria, possa mica, c como consequcncia a crise financeira. . 
inscrever, dentro dos seus artigos, alguma e até a politica, porque nesse dia pessoa al-

. disposição que sirva de impecilio ao pro- guma repetirá que a Republica trouxe a. mi
_gresso, ao desenvolvimento da riqu_eza nn.- seria, emquanto a monarchia ora. a. fortuna • 
. Cional. (Muito bem.) (Muito bem,) ~· 
·. Pois, Srs. Deputados, sí nós temos mo- Sr. Presidente, no projecto que von ter a. 
nopolio re<tlmente de · Jacto da producção honra de ler á Camara dos · Deputados 
do café, ·visto que concorremos, para o fica consignado que o Governo contractará 
consumo tot<tl (lo mesmo com 'd/4 pa.r- com em preza nacional ou ·estrangeira a re
tes de tod<t a producção e, si, ainda gulamentação do mercado de café para a 
mais, o nosso producto é cavilosamente exportação. ·· . 
reputado no estrangeiro, p::~r preço · infe· Regulado o mercado de caí~ para a oxpor
rior ao dos outros pa.izes, que em pequena tação, teremos resolvido completamente o 
escala comnosco concorrêm, sejamos l.las- quasi insuperavel problema. da valorização 
tanto viris, tenhamos musculatura aiJsás da nos.-)a principal fonto de riqueza.. 
foJ'te para. lutar, til•ando dànossa posição de No estudo, porêm, desse assumpto não 
sermos os donos de quasi to:la a pro- podemos esquecer que o u;úgmento inces: 
ducção a.s vantagens . c proveitos a que sante da producção, trazendo maior suppl'i
esse facto incontesta.vel nos dá dit•oito, mento do gener.l para o me1•ca.do de ô{l(wta., 
a.gindo de modo <1ue venha tor ás nossas necessariamente concorreu para a baixa do 
mãos parte dos fabulosos lucros com que producto. • 
se locupletam actualmentc os nossos se- ·Mas, si é vordado que nós outros, lavra
nhores, pois que os la.vraclores bruzilei~ dores do café, não· tínhamos o direito de 
ros de cafe não sú.o ma.is do que escra- esperar, nem esperavamos com justiça que 
vos dos cspeculadoros est1•angeir·os. (Apoia- o nosso producto, que o esforço dos nossos 
dos; muito bem.) · labores soja remunerado com altos preços, 

O :productor de café empobrece-se de dia com preços generosos, nem por isto é justo, 
· , para dia, o que se verifica pelos deficits na nem por isto é equitativo que nós esteJamos 
· :. Hua. escriptu.rac;.ão, pelas difficuldades insnpe- vendendo o nosso produ,cto, adquirido com 

raveis de credito com que elle incessante e tanto esforço e com tanto sacrificio por• . 
improfl.cua.men.te luta., a.c passo que os inter- menos de ü centavos a libra, pois é o preço 
meâíaríos estraolfeiros locupletam-se annual- médio po1• que a.ctualmente · é retribuído o 
mente com granu.es lucros. (Apoiados,) nosso café. 

A crise do cat'é repercute o seu ocho dolo- Permitta-me a Camara dos DePutados 
J'oso por todo o paiz. que eu mais uma vez repita aqulllo que 

A Camara. não ignora quo, por exemplo, todo mundo já. sabe e que a.inda ha poucos 
si ha crise flo assucar, •í porque ha crise tl.ias o (ligno represontantn da nossa nacio• 
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----·~--------------------.. --~---------------------------------------nalidadc nos Estados Unidos, o crnerito e e habilidade dos contendores: SI nao temos 
sympathico republicano o De. Assis · Brazil, para defender-nos a riqueza aceumulada dos· 
que com tanto brilho <tlli defende os interesses nossos expioradores, devemos nos utilizar 
bt~azileiros, que com tã9 alevantado c, ra.ro dos recurso"' de outra. ordem c1ue possuiinos 
patriotismo aproveitaa,s horas yagas que lhe e o remedio que nos resta é o remedio · 
permitte o seu posto de no.,so ministro para que resta ao otfendido e desde que elle não 
estudar devisu as·adiantadas industrias ameei- põde usar de outras armas: servie-se com 
canàs, na.quillo que possa aproveitar ao nosso aquella.s que lhe deu a. natureza e que no 
}H'Ogresso, demonstrando assim o carinhoso momento lhe são permittidas. 
desvelo que tem para com o adiantamento Não possuímos capital, somos um povo 
da pat1•ia, que elle tanto extremece (apoia- pobre, e, si o eramos outr'ora., hoje ainda o 
dos). -.esse illustl'e hrazileü•o, em applau- somos mais; mas, si não temos, de facto, a 
dida conferencia que fez ha dias ncst<t. Ca- riqueza concretizttda pelo ouro, tomos· real~ 
pital, mais uma vez poz a nCt a desapiedada. mente a riqueza que a naturf'z.a nos deu 
especulação.de que é victima o nosso prin- com o nosso fertilissimo solo, t€-mos a nossa. • 
cipal· :producto. . terra que :possue as prinéipaes condições de 

Sabe a Camara dos Deputados que o nosso productividade, principalmente, Sr. Presi
café, obtido em nossos portos por infimos· dente, 'para o café, pois, na" verdade, nenhum 
pl'eços, é revendido no estrangeiro por preço outro paiz apresenta· os elementos para o 
tres vezes superior, de modo que nossa con- bom exito dessa indust1•ia como o nosso, e 
dição é a da verdadeiros · esc1·avos,. que tanto mais verdadeira é esta affirmação, 
nem ao ihenos tiram do seu trabalho o in~ tanto mais ella é patente, que ninguem 
dispensavel para a a.limentação e educação ignora que nestes ultimas tempos, ao passo 
do seus filhos, ao passo que os seus senho1·es que está estacionaria ou diminue a produc-
rapidamente enriquecem. (Apoiados.) cção do café de outras procedencias, a pro-, 

Srs. Deputados, o café adquirido no Brazil, ducçáo do café no Brâzil torna-se cada · vez 
uma vez exportado, é submettido a varia.s maior, tendo~se duplicado no curto ·periodo 
operá.ções-"7separadas as qualidades que se de seis annos. · · · · · · ·, . 
caracterizam pelo volume, pela igualdade e 'Ceylão e Indias Hollandezas estão ·com as 
côr do grão, depois~ de novamente benefi• suas plantações de café por demais dimi~ 
ciado, e até. muitas vezes coloi•ido e env:er· nuidas: ·, · 
nizado, é offereeido ao consumidor ·como de Temos o monopolio da producção do café ; 
Portô Rico, ,Java, Moka, Ceylã.o, etc., e pois bem, tenhamos o civismo e a cora,gcm 
vendido pelos altos preços que o café dessas de tirar desse facto todas as vantagens·pos
procedencias habitualmente obtem, .por ser siveis, tenhamos a energia de libertaÍ··nos: 
muito melhor r9putado pelos proprios espe- de nossos senhm·es, porque outra cousa não 
culadores do que o nosso. são os especula.dores americanos e europeus· 

Do nosso caie, podemos affirmal-o sem re- que exploram o nosso caf'ê ; o para isto bast.a. 
ceio e sem temor de contestação, são reven- um· pouco de virilidade, sendo jâ tempo de · 
didas duas terças partes por um preço duas· acordarmos da lethargia em que vivemos,. 
vezes superior ao de acqui:::iição entre nó3. em relação á defesa de :nosso::! magnos inte-
. Praticamente, Sr. :Presidente, o café que resses. (Apoiados.) 

custa real1J10nto ao importador americano ou Se dirá que a ausencia de capitaes di11zo u 
europeu, digamos, seis centa.vos a. librã., nos é insuperavel impecilio· á realízaeão deste · 

·portos do Rio e Santos, at"é ser entrog_!.lO <ta desejo ; pois bem,' associemos os nossos os- \ 
consumido1•, fica ao me~mo importado1• ame- forços, o nosso trabalho ao ca.pital que existe 
ricano o~ europeu po~·IO centavos, incluída a em abundancia nos ricos paizes europeus, 
torrefacção, transporte, seguro, direitos, etc.. demos a esse capital as garantias quc·o seu 
Aos consumidores es3e café, que fica, por 10 emprego exige, otfereçamos tambem aos ca
centavos, é revendido por uma média -de pitaes amei·icanos condições de igual sogu- · 
25 centavos, ao passo que nós,-lavradores, rança, lhos proporcionemos lucros vanta
recebemos menos de seis centavos por libra. josos, e, da união dos nossos esforços ao ouro 

Perguntarão muitos dos illustres Deputa- do .capitalista estrangeiro, surgirá a alme-
dos: como nós temos a presumpção de que· jada riqueza. · · 
rer lu~ar com. os gt•andes mon:opolizadores O projecto que vou ter a hon:l.'a de apl·e-:
americanos, clles que. dis_P.õem t.le enorme sentar á ap1•eciação· da Camara, regulá.ndo o 
capital, que, como ninguem ignora, é a mercado para a exportação do caf,~, quasi 
móla da vida moderna' e sem elle nada extingue a especulação sobre· o cambio, pois 
se faz~ • " toda.s as cambíaes do café vão parar ás mãos 

Senho1•.rs, eu desde cedo aprendi que o do Governo, evitando as bruscas e sorpre
exito da victoria cieponde não só da superio- hendent.es altas e baixas·, que causam acr 
ridade das armas, mas t;1mbem · da. coragem commercio as mais a,tllictivas situações e 

Camart\ V. IV ~i 
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. trazem as 111ais desastt•osas eonsequencias real para esse negocio ; ·e· ·para a emproza 
para o desenvolvimento da riqueza pu- ta.mbem não, porque ella fica. com o direito 
blica. J.e exportar o saltio dessa safra, a juizo do 

·, 81'. Presidente, é estipulado neste projecto Governo, quando a producção do anno agri
que todo o café do Brazil só pJde1·â ser ex- cola po;;tet•ior não fôr bastante para o sup-
porta.do pelos portos -Santos, Rio, Victoria primento do mundo. · 
e ·Bahia, para facilitar as relações do Go- Supponhamos, por exemplo, que se faz a 
verno com o exportador e a fiscalização na a va.líação de uma safra em 12 milhões de 
expo1•tação; em seguida proponho que no saccas e que realmente a colheita attinge ·a 
cont1•aêto a ser feito entre o Governo e a 13 milhões, resultando o excesso de um mi
empl•eza contractante, nacional ou, estr(l.n- lhão de saccas, e a empreza, pelo contracto, 
geira, se determine que a empreza se obriga foi obrigada a adquirir todos os 13 mi
ao pagamento de um preço mini mo por todo lhões. 
o cafe produzido no Brazil durante o anno Or<~, pela convenção ella não poderà ven
agricola. que; par<L todos os elfeitos da lei. dor aos exportadores sinão 12 milhões de 
se1•á contado do l () de maio a 30 de abril do saccas, podendo no cmta.nto fazel-o em anno 
anno seguinte. ag1•icola posterior ou ainda no mesmo anuo, 

Uma vez chegad"o o café a.os portos a que si o GO.verno, convencido que a exportação 
ha. pouco me referi, será elle classificado, desse milhão de saccas não póde influir para 
medida esta. j<.L existente na.s a.lfa.ndegi:1S da a baixa do mercado internn.ciona.l do caíe, 
ma.i.or parte dos paizos .. do 1lltmdo, onde se assim o consentir. 
classificam os tecidos, os cereaes o o vinho, o SR. PEREIRA LliiiA-Este privilegio é o 
que é classificado segund,o o sm~ aspecto, ri- da. antiga. Companhia das Iqdias. 
qrieza alcoolica, limpidez, otc. · . O SR·. BARROS FRANCO JUNIOR-Não CO· 

. Classificado 0 café, será pago pelo preço nheço si é o privilegio da antiga Companhia. 
:previa o annualmente convencionado entre das Indias, mas direi ao meu distincto ari.ügo 
o Governo e a cmpreza contractante; esse simplesmente que, com a. a.presentação de~se . 
preço ser<i. fixado· no mcz de fevereiro da t ~ t· 1 t - d t rt 
cil.da n.nno, porque cllc clepende da. a.valiaçã.o projcc ,o, nao In la a pre ·ençao . e er (I o <t 
da colheita .e é neste me~ que se pôde fazer ultima palavra· sobre o. asst~mpto. Trago . 
essa avaliação e calcular 0 café a. ser expor- simplesmente um projecto, pedfndo aos meus 
tado no a.nno agricola. colleg<~s que invidem todos os esfol'ços para 

Classificada a amostra do ca.fé e entregue melhorai-o, <tlém do mais para. dar novo 
este â empreza, ell~ in~mediatãmente dará alento á lavoura qtie viv13 ti).o desa~ima.da. 
a.o representante do l~vrador um cheque, O Sn.. CELSo DE SouzA - Os intuitos de 
ouro, representi;l.tivo do café entregue, che- V· Ex: são nob1•es. 
que que será pago pelo Banco elo. Estado, ou O '3R. BARROS FRANco JuNIQ~i.-Obrigado. 
pelo Thesouro Nacional em mood::t papel, O caí'ê, recebido pelct empreza o pago em 
calculada a taxa média eaQllJial da. vespara, p<tpel pelo banco llo Estado, ficando as caro
recebendo o Banco do Estado ou o Thesouro biaes propriedade (la Nação, sorà., çomo hoje, 
Nacional por stia vez da. · empreza as re- remeti;ido para o estt'angeiro pelas casas 
spectivas cambiaes. exportadoras. Não se por:t.urba o commer·· 

De :QJodo que todas as cambiaes de café, cio do café no mundo, t•egula.riza-so po1•ém 
sem excepç:.ã.o de ·uma lib~·a, irão parar no o mm•cado pat•a exportttl-o, fazentlo com qno 
Banco do Estado, quer dize1>, fica o Governo soja mttis hom pàgo a quem· o produz. 
armado de facto do mono11olio das cambit~es Para. evitar abusos, determino, llOr uma 
de café, impedindo a_ssim a eSl)~culaçã~ quo, . disposição do pro,iccto, quo a bonilicação a 
em detrimento dtt rtqueza nacwnal, tao es- ser recebida., j<imais poderá. oxcedm• ue20 °/o, 
caudalosamente desorg.:míza o mercado de ücando ao critel'io do Gover·no pl'efol'ir 
cambio. · qL1em menor porcentagem exigh·. 

Poder-se-lla a.t·gumentar, dizendo que o Evitada a especulação tanto quanto é pos
plano architectado pelo humilde ora.rlor po- sivel, porque não tonho o sonho de acaba.l-tt, 
deráJalhar, no 1nomento em que S3 de't• um (::>ei quo ella, existo e sm•ge onde lla inte
érro de colheita pa.ra mais. Bsto facto, rosse~) veromo.~ quo o lavrador rocoberl1 uma 
porém, não se dar<t, acompanhado de conse- romunevação ra.zoavel do seu tra.bttlho ; vc
quoncias desastrosas, nem pa1;a o Estttdo, remos quo as camhiaes, indo pal'a a mão do 
JlOJU pa.l'n, <L cmproza. c nem l)ttl'<:t os lavra- Governo, pelo monos em 80 o;"; sorã.o outras 
dot•os. Pa1'tt ostos nã.o, por(]ue llo anto-mão <ts eondh~õos linaneoh·as dtL Naçtto o mais 
tem a J>nll. saf'l'<t g-<.tranLidu. pot• IH'Oço csta.ba· nwil sot•tL a vida do g·ovorno do.P,ttiZ"õ 
lo<Ji\\o tlu aeool'tlo com ;~ ttV<tlii1çfio llu. co- Ne.;to dit~ teremol va.loriz<~do o nosso pro
lheHn do oada ilUUo ; PLLl'lt, o E~tttdo ta.mbcm dueto pelo menos en1 50 () 1 o, e, senhores, no 
não, ;pot'lliiH o l~:,t . t~flo nií.o eont.rihuo eom um dht om IJ.UC, com •t noss<t producçõ.o, vil•mos 
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â nos::o trabalho 50 o f o melhor remunerado, nião está convencida que, a nao ser com a 
dando opportunidadc ao levantamento da resolução deste problema, tudo o · que ·se 
taxa. cambial, de um modo permanente, es- fizer não trará o resultado almejado para o 
tarã.o solvidas todas as difilculdad~.:; que im- socego, • paz o - desenvolvimento de nossa 
11edem o -mais an~lo desenvolvimento· das patria. 
í'orç~,s da Naç~ão. Assim, pois, vou remetGer á Mesa o pro,. 

Convençam-se os Srs. Deputados que só ha jecto da regularização do mercado do café; · 
um meio neste momento de valorizar a nossa projecto que envolve, naturalmente, outras 
moeda: ê valorizando os nossos peoductos. medidas de ordem complementar e que, 
Tudo o que se afttstar dahi, n~io conseguira indiroctamcnte obrigará tambem a regula
aqucllc supremo desicleratum, dar{~,- <tpcnas rização do mercado de cambio. 
oppot!tuni<lade <t novas dcsillusões. (Apoia- ·Mas, antes de terminar, eu preciso chamttr .. 
dos.) a attençã.o da Camara para as seguintes con- · 

A exploração <lo novas imlustl'ias depende siderações: 
<le capital c tempo : não temos capital c o Pergunto: perante o- artigo constitu~iona.l, 
tempo urge. . littcralmente interpretado, é possivel o mo-

Todos os dias os aLlversttrios · 1ht nossa f'ór- nopolio da indústria do transporte ? 
má de governo <tpôda.m i1 Rcpublici.L, dando- Tomos ou não temos o monopolio da indus
Ihe <t rcspom;a.bilid<tdc oeste nu1o_ estar, trüt de transportes, não só na. exploração das 
deste começo ele fome que todo o mundo communicaçõcs urbanas mas tambem nas com-
sento. municaçõcs de localidades longínquas, pelos 

Nilo toem razão os nossos ad versar los. -privilegias dos bonds e das estradas de ferro~ 
A RcpulJli0tt simplesmente ntLO pomlc fa.zet' Temos ou não o monopolio d<t industria da 

aqnillo que iL mon<Lrchia sempt·c fez, que foi -carno verde nesta Capital~ 
cobrir os seus clcficits por meio de novos em· I~ si é verdade que mais vanta.joso para 
prestimos.. . · ' . o consumidor fluminense e para o criador 

N9 dia em que foi pcrnüt.tido ti. H.epttblim~ mineiro podüt ser o contt-a •. cto a.ctualruente 
fttzer um Cll1l)l'Ostimo externo, c a.hi está a. vig~nte, não é menos verdade, que si elle 
prov,a. com o fim(linr;, tt taxtt cambial nã.o existisse, ainda peiot• . serla.m as con
snbiu. - . dições do consumidor, pois ninguem áinda. 

Por acaso a Republica, a Nação, nào tem se esqueceu. que antel'iormente á existenci<\ 
progredido nestes ultimos 10 annos 1 Como do contracto a carne era vendidct nost<t ci
so póclo aprocia.r o desenvolvimento de um dado por preço muito mais elevado. . 
povo a não ser peta somma do etfcitos qutl Concedendo esse monopolio quiz o legisl<~o· 
ollo produz~ Por :wa:i!o a nossa producção dor impedü· a c-on-tinuação do facto escan
nã.o subiu <!obrando a quo existia. orn 1889 ? datoso originado em múa liberdade de 
A do assuen.r,;a do cat~. a. <ltt borracha não matança, que no fundo n~o era, mais do 
dobr<tram '?A do our·o nã.o dobrou ta.mbcm ?, que a exploração de um odioso monopolio 
Nos ultimos :tnnos do rC\gimonpa.ssado pouco de facto, exercido em proveito exclusivo do 
ou nonlnim ouro se exportava. A noss<t pro- certos individllos:· · 
ducção de gado não so desenvolveu ·~ 'Por O SR. R.oDOLPIJo PAJXÃO-- Não apoiado. 
acaso nos ultimos dias üo ÍlUl)Ol'io oxistiam V. Ex. então legitima este monopolio ~ I 
as indu~trias quo estão hoje liOl'OS!1eUdO na 0 Su .. BARROS FRANCO JUNIOR-- 0 tempo 
nossa. Patl'ia. ! Não. Por conseguimo não so tem demonstrado a verdade da minha. affir
}Jódo dlzor quo <t Rcpublicu. tem ~ido um go-
verno nefhsto. 

1·~. <tlém desta verdade, quo ninguem tom o 
direito do contestm·, a n.opublica pódo or
gulhar-se do tot• sabido rosotver dentro do 
10 <tnnos os dous principaos problem~1.s quo 
diziam respeito á integridade do nosso sôlo 
o que a mona1•chia não tovo coragem de re· 
solver e cuja solução adiou dura.n te os 67 an
nos de sua oxi;:;toncia. (Apoiados.) 

Senhores, encaremos o problema da rcor· 
ganizaçã.o do mercado de ca.íc, dentro da. 
H.opublictt, com tt virilidade, a encr•giu. com 
que devem sct· resolvitlo~ os negoclos publi
cos em Ul)l_t~ terrtt. e111 qu() ha opinião. 

A opinião exige de nó_s todos, l~g~sladores, 
medidas severas e completas na. t•esolução do 
J.'l'ohloma oconomiM o exige-o porquo tt opi· 

mação. 
S1•. Presidente, com o cambio a 12, antes 

do actuaJ. contri1cto, a. população desta Capi- · 
tttl esta, v a pagando a carne a. 1$300 e a 1$400 .•. 

Estou certo que no :qovo contraeto que ao 
fizer amanhã, _sel'á o contractante obriga4o a 
entr~gar ao publico a carne,para o consumo, 
Jlií,o pelos preços actuaes, mas por preço 
mais' reduzido. · 
· 0 Su.. RODOLPHO PAIXÃo....,...A. Constituição 

não permitte monopolio .• 
0 SR. BARROS l"H.ANCO JUNIOH . ....,... Mas não 

s[io sú esses o·s monopolios; temos ainda. o 
mot.:wpoUo do serviço 4~ esgotos, o da. .distri~ 
bnição de agua em muitas ruunicipalidacl.es. 
do Brazil e até o'monopolio t'unert~río, nest~ 
C<tpital! 
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Sr. Presidente, são sempre odioso~ os 
monopolios, quandu estes são inst,ituidos em 
favor de determinados indivíduos ; mas, 
quando são errado .~ em beneficio dn. nação,de 
toda collectividade, ni.io ha motivo para se 

. os considerar assim. 
Muitas nações das mais adcantadas, o teem 

udmittido. 
A França tem o monopolio do tabaco e da 

polvora e phosphoros; a Ita.lia, tem o m:o
nopolio do alcool, do onxofl·e e uo sal ; a. 
Austria tem o monopolio do sal; a. I-Iollanda. 
tem o monorolio do proprio café. 

Já não fa.Uo da Hespanha e de Portuga.l 
em que existem varios monopolios legaes. 
· Por acaso nos presumiremos mais adean
ta.dos, mais intelligentes, mais conservadores 
dos negocias da vida e das nrcessidades do 
povo, do que esses paizes, republica.s e mo
narchias indistinc~amente ?-

Ninguem de boa fé o atfirma. (Apoiados.) 
Peço venia á , Camara para· relatar um 

facto, conhecido por todo mundo, mas repro
duzindo-o mais uma vez o faço em proveito 

-. . das·Idéas quo tenho expendido na justificação 
deste pt•ojecto. 

Ninguem ignora que, com o desenvolvi
mento da indusGria rnineralogica de bri
lhantes, no sul da Africa, começou a avolu· 
mar-se de modo tão gt·ande a quantidacle 
deste producto exposto á. venda que se tal'· 
naram indispenilaveis medidas de ordem 
extraordin~ria. para, evitar-se uma depre.-;são 
uos preços, que acarretaria a. ruína dessa 
industria.. 

Pa.t•a esse efl'eito fui resolvida a Cl'ea.ção 
do trust dos brilhante.• do Cabo: 

E' sabido que além do Sul-Afl'icano outros 
paizes tami.Jeni produzem brilhantes. O Bra
zil, Indias Orientaes e mais alguns paizes, 
po1•ém todos estes ,juntos produzem uma 
quantidade m.inima, relativamente á pl'Odu
zida pela regiil.o Sul-At'dcana. 
. · A p1•oducç~ão do café está p:1ra o Brazil, 
como a dos brilhantes para o Sul· da Africa, 
xOm a dift'erenÇ<1 que O brilhante é objecto 
exClusivamente de luxo e o cat'é, para muitos 
po':_OS, já faz pa1•te integ1•an~e de sua alimen-
taçao. · 

O syndicato das minas elo brllhantcSul-Afl•i
ca.no a.dquire por determinado p1•eço todo o 
bt ilha.nto procfuzido durante cada anno polas 
minas, c cn.lcul!tda. a quan1iiuade llo brilha.nte 
neco~s~trio ao consumo do mundo, no rofc· 
rido período, é otl'er(>cida ao mercado uma 
porção de b1·ilh:1ntos apenas lmstante pu.r·a 
satisf'azot• ú. procura, guandando o i':lyndka.to 
o excesso elll seus dopositos. E ~omo os cou-

sumidores não teem outra fonte onde pos· 
:'l[ tl11 se sol'tie d0 brilhn.n te .> , são cllcs obriga
dos a. pagar a.o syndicato, por pa1·te da pro
ducçào em um anno, quant;ht bem Jnaior do 
que a, que aqnella que o syndicato pagou <1;; 
minas pot' toda 'à 1n•odncção . 

Em S8guid<1 são divi.das pelas úJ.inas pro
ductoras, proporcion;1lmente ao capital com 
que cada uma. entl'ou para. o synuicnto, os 
lucl'os do ~1egocio, depois (te deduzidas todas 
as despeza.s, inclusive a. satisfação dos inter
esses dos capitalista.s, tlUO ·· prestaram o seu 
dinheiro á . trammcção . 

E o quo faz o syndicato do excesso de 
brilhantes que foi obrigado a não offerecer 
<W mercado ~ 

Gua.rdo:o em s:ms grandes depositas, e 
mesmo que os inutilizasse nenhum prejnizo 
soffl'eria, porque toda. a. quantia deilpendida 
com a totalidade dos brilhantes j<i. tini-a 
entrado· novamente para os cofres do syndi
cato accre.)cida de gor4os lucros. 

Dir-se~lu, mas onuc está capitaJ para a. 
organização da -empreza., a quo se refere o 
projecto ~ . · . 

Responderei : si houve dinheiro para con
stituição dos t1·ust.s colossa;es do a.ço, petroleo, 
cobre, etc~, cuja grandeza exigiu ·a con
gregação de fabnlosos capitaes, porque não 
appa.recera.m recurso.~ P<tt'a o café, que além 
de exigie muU;o menor .capita,l, aprescntu. 
niuito maiores pl'Oba.blidade::; do successo, 
pois ao passo que o aço, petroleo, co bre,etc., 
::;ão produzidos om todo miner·io-o caf'é ó
quasi que um monopolio <lo · Beazil.(.4poiados.) 

Sempr-e que houver lucro corto, appa.rc-
cer(t cttpital para 'set· or!1Pl'Cgaclo. · 

Fa.Ç!O, pois, um appollo aod nobres Depu
tados, a. todos os IJraziloíros . e a toJos os 
que, embora. origin<n·ios üc outl'os paizes, 
vivern na nossa terr<t c toem por olla sym
pa.thia, que estudem. o pl'ojecto quo o orador 
va.c apresental', e si virem que clie tem 
alguma couso. de bom , quo indica a solução 
para salvar a nossa pat1•h dos males que a 
ameaçam, o discutarn, o critiquem, partt 
ser emendado, certos de que o ot•auor não 
teve, nem tem· it pretonçi1o de ter dito a 
ultima palavra om assumpto de tanta ma-
gnitude. · 

Si eonsoguirmos valorizar a nossa }ll'O
dncção, teremos enriquecido o pitiz, e conse
quenternente augmenr.ado as rendas, dando 
opportuniüa.U.e ao Governo de extingui.l· os 
imr10stos do cJnsunw, libertando o povo 
dossos posad.issirnos onus augnwntu.ndo a ri
quez<t public:.t e partieu!aJ", eonsolidando 
assim tlo um moclo eomploto a f'úrma do go
vomo llllü o ptdz rnuilio ~al.lin.montc n,doptot~. 



ení 15 de novem bt•o de 1889. (ilfui to be1n; 
· muito bem. O o?·aclm· J cump1·im.entarlo por 

seus collegus p1·esenles.) ' 
Fica ~obre a mesa,até ulttwior d~~libet•ação', 

o seguints · 

PRO.JEC'l'O 

O Congl'esso NtwionalPesolve: 
·Art. 1.° Fie<t autorizado o P..odcl' Ex:ecutlvo 

a contracta1· com a empl'eza. nacional ou os
tPangeil'a, qne maiores vantagens offet'ecer, 
a reguh\riza.ç~ão tio mercado do café p<tra ex
portação. 

Al't. 2. 0 A empreza.. prefm'ida obrigal'-se
lt:.t a. pagar o café de catla safra; tlestinaúo á 
exportação, poe um preço anrwalmente con
vcndonarlo entre o. Governo e a empreza., 
tlevendo a cxpoi'tação sei' feita . exclusiva
mente pelos portos cll) :S:mtos, Rio, Victol'ia 
e Bahia, .-e sahido o café para o embarque 

·· tlir\-lr-tu.mente dos armazens ou intrepost:>s 
estabelecido.~ para esse fim pu~a mesma. em
pr·eza. · 

At't. 3. 0 A fixação d~ preço a que se refere 
o artigo antel'ior, depenclerá de avaliação 
feih em feverBiro de cada anno cto total da 
cülheita. de cetfê brazileiro destinado tt ser 
exportado no periodo correspondente ao fu
turo an no o.gl'icola, o qual, para. todos os 
offeitos des ~a lei, será. contado do 1 de ma,io 
a. 30 de abril do anno seguinte. A avaliação 
referida ser<t· realtzada. por uma commissão 
composta de delegados llo Governo e da em
praza, em. numero igual, cahendo ao Gover
no a. nomea.çãó do arbitro clesempat2.dor, 
sempt•e que fõr necessat•io, fic:tndo a. empre
za oiJl'igada a conformar-se com o laudo 
deste. · 

Al't. 4. 0 O preço a que se refere o :.u•t. 2° 
se1·il o mínimo estab:llecido para cadtt safra 
annmtl, podendo, por1!m, medill!nte accordo 
cntl'e o Governo e <t empt·ezn.,sel' elle elevado 
rlontt•o elo mesmo a.nno·a.gl'Ícol<L; si circum
sta.ncitts snpe1•venientcs assim indic::t.l'em. 
. Art. 5.0 A empreza. se ob1•igará a revendel', 

pa:t•n, exportação todo o café po1· ella u.dqui
I'hlo po1· p:·eco i.gua.l ao da compt•a o m::~.is 
uma bonificação quo não poderá ultrapassai' 
a pot•centagem do 20 %, calculada. essa pol'· 
eontagom solH'o o Pl'eço da acquisiçã'>. O Go
vot•no d.ttt•;í. pt•cf'et·oncia, pal'a execução desta 
lei, ti. emp1•oz:~ que exigil• monot• porccn
tn.gom. 

Al't. n.o Dontt•o de cad<1 anno agt•icola., 
não podet'<i sm• oxpot•ta.da. quantidade de caré 
supet•iot• ü.qnella const:.nte da. a.va.linçi'ío a que 
1$0 t•ef'Bt•o o at•G. 3°, sa.lvu a!lliot•izu.ção ex
pressa. d.o Govot•no. No cn.so, por-ém, em que 
não füt· da.tla polo Governo a. · eitad<1 pcr

·misslí.o, o cxces~o voriflcado lla colheita do-

405 

VC'J.'ÍL se1• expol'hdo em anno agl'icola poste
rior, cuja colheita. fól' avaliada em quantí
dade ínft:ll'ior ao daqueHc em que se verificou 
o excesso. 

Al't. 7. 0 Pa.l'a os effeitos ·desta lei, o café 
para exportação sm•<í classificado em uma ta- . 
bella tle typos, organizada pelas partes con
tractantes, Govet•no e empreza, tabclla que 
se approximal'á. o mais possível da. actua.l 
classificaçào a1lmit;tida nos mei·cados ame
ricanos. Uma vez feit:l essa classificação, ella 
p1•avalecé<1 pol' todo o tempo rla vigencia: 
do contt•acto, salvo a.ccordo das duas partes 
em modificai-as. 

Art. 8. o Para recebimento do café que · 
tive1• d.e sm• auquirido pela empreza, set'â. · 
constituído nos po1·tos de exportação um 
tribunal ao qnat incumbil'á o sm'viço de 
cla,;:;ificar as amostl•as d.e café c1ue lhe forem 
apresentadas, t1•ibunal que se comporá. de 
delegado.) do Governo e da ompi•eza, preva
lecendo em caso de df'saccol•do o laudo pro
foriuo por um repre::;entante do Governo, es
tl•anho ao tribunal. 

Art.. 9. o O pl'eço a que se 1•efore o ai't. 2° 
sor<í. c<J.lculado sobre cada libra (459 gram.., 
ma.~) de café, conhecitlo pelo o do typo 7. de · 
Nov.-, York, valendo os ouGros t.ypos de qua
lidade superio1• mais 50 pontos na escala as
cendente o O.'l de qualidade' inferior menos -
50 pontos na e;,;cala. descendentE~. 

A1·t. 10. O preço de unidade café serú 
Sf'mpre calculado sobre o valor do dollar 
americano, ouro. 

Art. 11. A emp1•eza contractant~> fará en
trega ao Thesouro Federal ou ú. instituição 
de l}J'erlito, quo o Governo designar, de todo 
ouro ou camhiaes om•o, col'I'e .. pondentos ao 
valor do café c1ue elta fôr adquirindo,fa.zendo 
o Governo a.os·vendedore.':l do café comprado 
pela em preza pagamento . em moeda-pa}.Jel 
correspondente ao valo1• do ouro, calculada il. 
ta.xn. média. cambial t.lo dia. a.nter·io1·. 

Art.. 12. A em preza contracta.nte nã.o ad
quirirú. cn,fé ini'orior ao actualnwnte conhe
cido como o (lo typo 8, ficando as;;im impe-
c.lida a. sua exp01•tação. · 

Art.. 13. Sempre que o Govm'no entender, 
potlorá exigir Lla. emproza o café por olla 
adquirido, paganüo-lho o (!U~ tiver despen
dido, a.ccroscidn. a bonificação a que a me.>- · 
ma empr·eza tiver direito pelo contracto. _ 

Art. 14. O prazo d.o primeiro cont1•acto, a 
titulo de experiencia, se1•á. úo tre::; annos, po
dendo ser prorogado ' por outro-i tres. 

Art. 15. A empreza contractant.e deposi
tará no Thei>ouro' Federal, ou na Delegacia 
Bmzileira em Lonch•e:-;. uma quantia nunca. 
in for·iol' a 500.01 :o f.. pa1•a gal'an tia do con
tl'acto. 

Al't. 16. O Governo C'xpouirá o necesi!ario 
regltlamento para a. execução dest>a lei. 
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ArL 17. São 
con tra.rio. 

revogn.rlas a;;: dlsposiçiío~·nm ]JllO Gol'do, Cincinn.to Ht•aga., João Candido e 
Altl'C~Ii:wo Ba,J•bos:t. 

Sa.la. das sm:::ões, 24 do ago;to dr.~ l iJO l . -
Ba1Tos Ji'l'a?lcO Jwd.o1·. . 

.. Compai·ecém mais os Srs: Urbano Santos, 

. Carlos Maecellino, Sá -Peixoto, Artlwr J:c
mos, Indio d(') Brazil, Serze~cHo ~~rroa, 

ORDEM DO DfA 

E' :1.nnunciada. a. ~ontinua,ção da 2a dis, 
cussã.o do projecto n .. 121, dç 1~01, au~o~i
zando o Podei' Exocuttvo a abnr ao Ml!liS· 
torio tla Justiça c Negocios Interiores o _cre
dito do 100:000$, supplomontar ao n. 14 do 
art. 2" tla lei n·. 74G, de :29 de 1lezemhro de 
1900. 

· Luiz Domino-ues José Euzobw, Amuo do 
-Abreu, João Gay~so, Thomaz Acc!oly, Vie
gilio Erigido, João Lopes, S~rgw ~11:ho3:a, 
Tavares de Lyra, Ermirio Coutmho, 1eixeim 
de Sá Brlcio Filho, Pereira doe -Lyra, Ma-
lrtq,ui~s Gonçalves, Moreira Alv_os, E:H~wrn.l.- o Sr. Presidente-Tem a palavra 
.dino Bandeira, Pedro Pernambúco, bpanu- 0 Sr. Affonso Costa. 
nondas Gracindo Joviniano de Carvallw, 
Rodrigues Doria, 'castro Rohell~,Nei~a, ~\u- o s 1 ... Afronso Cos1;a-Sr. Presi

';gustoFrança, Milton, Tosta, ~ugemo ~ou- dente, á somlmt do n. 14 do art. 20 da. lei 
rinho, Vm•gne de Abreu, Rodrigues Lima., n. 74G, de 29 de dezembro de 1900, se occulüt 

· Tolentino dos Santos,Paranhos Montencgro, um monstro horrendo de fórmas variadas, 
Galdíno Loreto Heredia de Sá., Irineu M_n.- de aspecto desmedido que, a. jrflgal' p~os 
chado Henri(ll{e Lagden, Sá Freire, Dooc~e- precedentes, promette a.ssumn· propo1:ç~oos 
ciano de Souza. Custmlio Coelho, Permrn. assustauoras. Elle se contrae, se csgue1ra Q 
Lima, Joaquim' Breves, Theophilo· Otto!Ji, se n.perta., procm·<mdo fu~ir 8ilonci?SO e~s 
Franciscd Veiga, Gastão da. Cunha, .Penulo occult<~s u<.ts malhas cstrmtas da d1scussao 
Filho Monteiro da Silveira, La.moumer .Go- da camara.. (ilfoV1:mento de atteHção.) 
dofre;lo, Landulph'? de Maga.lhãos •. Nogue~ra. Quereí.:l saber do quo se tl•;tta, Sr. Prosi
Junior Eduardo Pimentel, Otegarw MaCiel, dente? Quereis sa.l1C1' a. que me refil'o, Srs. 
Padua 'Rezende Rodolpho Miranda., Joaquim Deputftdos? TI·<~ta-so tla 1.•crba sec1·ela da. po
.AlYa.:ro, Azevedo Mai·qnes, Herm.enegildo Iicin., refiro-mo n. essa nodoa vergonhosa. dos 
de Moraes Benedicto tlc Souza, LwdolplJO nossos orçamentos, tra,ta-st> disto,' que não é 
Serra Ma~oel Alve8. Alencar Guimal'ti.es, ab:;;~)lntamonto J•npuLlicn.nn-a.utorizrtl' a. Ci1-
Lame~ha Lins. Angelo Pinheiro, Frnncisco mara :10 Poder• Executivo dnspoza.s sou o 
Alencastro. Victorino 1\fontoit·o e Rivada.via tiLnlo do c:~J·:wtor reservado. 
Co1•rêa. Figm·:lllt\o mn v :tJ ' ÍIIS Ol'Çamontos, mmpre 

Deixam do comparcccJ' com causa · p:n•ti- cr·oscoJtdn, e snmJH'n defi·muitla c n.polada, 
cipa.da . os Sr·s. .losú Boitenx, PedJ'O Cllúl'· pal'ClCC qun a vc1·l)li sctnl!~ as~11m.iu !1~ ])<dz .o 
mont. Ant:.mio B:1stos, Rodr·ignes Frwnu.tHlos, t:araetol' de mna. "'wdadon·a mst.Ltntçao, potR 
Gnoch3llw. Moul'ão, Francisco Sá, 4ug11~to sô :tssim so (lxplica. a. Lntmcitl:ulr. enm que o 
Severo Pereira Reis, TrirHln.tle, SilvtL Mal'JZ, Podnr Lcgi~laGivo lllitltl.nrn 1ws Ol'QamonLus 
Gomes ~le Mn.tto~. Est.acio Coimbl'it, Elpidio d:t Rn11\llJI ica. esta. vo!'IJtt, 'l"O tHuh~ justi f1ea, 
Figneil'edo, Pra.ncisco Sodl'<\ Folix Gaspn.r, npnz:n· tlus vohomnnt.ns pt·otfHI,us ttllo, llnsdn 

- .Marcolino Monl'a., Dionysio CCJ•quelra., Sn.m- 1897, d{~ l.cihunn. d;~ C:Ltn:wa. 1.nem sírio le
' . paio Fet'l'az, Ranl Barroso, M:u·1;inho ca.m- V<Liltado:~ pni()S SOllS momlil'I)S os mais t•lo-

pos, Nilo Peça.nh~ •. . Jnlio S~ntos, P~t·ou·a quou!;os. (AJioindos.) 
~> dos Sa.utos, Aurelmno dos Sa.ntos, l"'angcl Assim, pa.l'lt nós, os llllfl Jtiío vivemos na. 
t Pest.ana, Estevã.o Lohu, Viriat,o Mascarenhas lll'ivança. do Govcl'no, }\ ·~Jel'lJa ~c:c1·ela. se 11_9s 
, · · José Bonifacio, Adalbel'to Feri'az, Leonr.l n.prosenta como um omgma CIIJ<t doclfl'a.çuo 
,:,- Filho, Neceüo Tavares, Antonio Zacharin.s, oscapa ás nossas compotencil1s o(~ nossa. per-
,,, AI'thur Torres, Miranda. Azevedo, Domin- spicacia, verda,ieit•:t ospltyngo a. provpca.r n. 
;.:, :- .gues de Castro, Oliveira Bt•agtt, Pa.ulino cdragcm c o denodo dos O!:~ipos moclornos na. 
i~;~( ' Carlos, ·Alt'redo Ellis, Ovid.io Allra.tttos, Bar- sua impcnetralrilidadc do pod1•:t . 

. 

·t,~_:_,~-__ ,;t.· bosa Lima.,Fr:mdsco Monrn.,Pinto da.Roclm e Com1weltondo, e dovc tamlJom comp~·c· 
,- - Cassiano do Nascimento. hcnder a Camar:~ dos Dcputn.dos, quo,. st a. 
~:-. ;. · · E sem causa os Sl'S. AlhHquerquc Sernjo, .polícia. corresse ao encalço üos grandes CPi_
;]:t:i Joaquim Pires, Raymundo Arthur, João rninosos que inícstn.m a Capit:U da Repu
~:~ , Vieil•a, A1•roxellas Galvã.o, Sylvio Romei·o, _ blicn., si a policia procuras~c a.cliivmnento 
~: :4;. Eduar<lo Ramo:;;, JoFiú Marcellino, Nelson de cvita.r o crime, aqni c n.Hi, a.ntes de ser. pl'a
( :·/ ' ·Vasconcellos, Oscar Godoy, Antonino . Fialho, tícn.do, nessas condições se tléssc no Governo 
~2 ' Lom·enço Ba.pt.i.sta, Monteil•o de Bar.ros, os moios pccuniarios necossarios para lova.r 
~;, . Bueno de Paiva, Franci.~co Salles, Henrrquc por rlea.nto a smt benefica aec;{í.o no cumpri
t~T ., Salles, Lttnmi•tine, Huono de Anurac1a., Adul- mon ~o do ::;cu::> dovc;n·os c de su<~ missa.u. 
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SESSÃO Ejj;f 24 DE AGOSTO DE 190Í . 407 -

------------~~~~---------------------------------------------o~~ 
Mas isto P realmente oque n'â.o ~e dii,, E linguagem em que está concebido, e mais, 

que1•eis sabe1>, Sr. Presidente c S1•s. Depu· pela prioridade que teve nas publicações. 
tados, em que so despende realmente esta pl'OVà que ellc é de origem official. E' Uma. 
som ma fabulosa, pois j(t. ht se foram -300:000$ defesa chata e ridícula. do escandaloso acto 
e agora se nos vem· pedh• i11ais 100:000$, do Governo, pelo qual foram arrendadas ás. 
400:000$ ao todo, arrancados pelo impo.3to -estradas de fer1•o · do norte • . Segue-se um 
aopovo do l3razil inteiro? . outro at•tigo que accusa tamlJem origem offi._,_ . 
. Despende-sc, Sr. Presidente, no pagamento cial ; outro e outro ai.nda. . 

dos enfrelinhad04 da imp1•ensa. . O primeiro conta 200 linhas; o segundo 
o SR. ALFREDO PINTO= Não é exacto. l50 .e o terceiro 180, a.o todo oitocentas e 

tantas linlias; e como as publicações com-
O SR. AFFONSO CosTA - Verifica-se que, muns-, :para particulare~, no JornaZ elo Com-

á proporção que a verba augmenta, cre-sce mercio, são pagas a 400 réis a linha; feitas 
tambem o fe1•vor e a dedicação pelo -Governo as contas; verifica-se, Sr~ Presidente, que ·as 
nos entrelinhaclos das colurrinas ineditoriaes publicações officiaes do dia 13 d(:} agosto -
d;t imprensa. E admira que V. Ex. (pm·a o cus~a,ram, pelo menos, 20.0$ n,os cofres do 
81-. AlfhJdo Pinto), que me contesta, não ex- Thesouro, pela vé1•ba -DUigencias Polici(J,es. 
lliba já., para confundir-me, as provas em Evidencia-se assim que foi por ahj qu~ se 
contrario. · -- escoaram os 300:000$ que a Camara Vtótou 

o SR. ALFREDO PINTo_ E' a arma de soh o titulo pllantastico e ridículo de
todas a!:! op_poSi_ções_. A v. Ex. l~ ClUe cuni.pre dilig~ncias policiaes e despezas de caracter 

reservado. -
provar e não a mim. E agora, quero e (lesejo ctnc alguem me -

O Sn. AFFONso CosTA- V. Ex. não me diga si, no regimen republicano, que tem 
afastará do caminho que pretendo trilhar ; por divisa viver tls claras, em que se exige 
a verdade da minha accusação está _na cons- a maior fiscalização das despezas publicas. 
cieiwia publica. se póde permit'tir a consignação da. fabulosa. ' 

Dizia eu, Sr .. Présidep.te, que a mensagem verba de 400:000$, sob o titulo de DiZífJencias 
elo Governo nos pede ago1•a mais 100 contos PaZiciaes, ou melhor, llespe.:as de c<tracte1' 
:de t•éis sob a extraordinaria I·ubrica, da qual ?"ese,·varlo .? (Apm·tes.) · 
sabe o· dinheiro com que são pagos os entre- Que despezas são _essas?-
linhados <la imprensa, entrelinhados em que E' por isso que convido a honrada Com- --
se endeosam todos os govel'nos e so lançam missão de Orçamonto, por algum dos seus 
as mais fortes diatribes e os mais violentos dignos membros, a oxplica,r ú. Camn.ra que 
insültos contl'a a opposição patl'ioticrt que despezas foram essas jli, .l'oalizadas, quo 
analysa e combato os actos de um Governo absol'veram os ?00:000$ votados, só em um 
j1t condemnado na opiniü.o do paiz. (Gonl-es- semestt•o, quantia quo o orçamento consignou 
taçrto. Apoiados.) ptwa todo o exoJ•cicio corrente. -

Si o ci•ünc diminuisso nesta Capital, 8i o A Coinmissão podm·~t dize1•-nos quo n. 
nmnero tlo dolictos pr~ticados aqui contl'a policia, tendo de pôr-se ao encalço dos crimi
as pes::~ons e contra a propriedade diminnisse nosos, procurando antesovihr 1lo que puuir, 
com aR providencias tomn.do.s llelos f.l.gnntos não :púdo o não deve publicUir, do antemão;. 
de pollcln, clespenden<lo-so est:t ·quantia fa.- as suas diligencias, nom dize1• o que p1•etende 
lJulosa, eu comprohondct•ia de .corto quo. a realizat• no sentido de capturat• os mesmos 
Camara, o Congt•esso, não rogatea.sse estn. criminosos o evitar dolictos. Pe1•feitamonto. 
somma, uma vez que os fins desejados fossem Mas isso é para o -futuro, e o .. l]_uo quel'emos 
conseguidos. sabe1·,-as informações que requeremos refe· 

Mas, isto, Sr. P1•esidente, não se dá, eomo rem-se ao passado. · 
provarei, pois que, <."t proporQão que, desde Pm•gunto, como foram gastos os 300:000$ . 
-1894, esta '\'orba a.ugmenta, a cifra da. cri- em um semestre? Em que diligencias foi · 
minalidade tambem vae augmentando. empregada tã.o grl).ncle e fabulosa quantia? _ 

Mas, o que é exacto é que esta quantia, As diligencias praticadas pela policia, 
designada no orçamento sob titulo - DiU- uma vez conseguido o fim que ella tinha em 

. gencias policiaes - é gasta toda nos entre- vista, a prisão ou punição dos criminosos, 
Unhados da imprensa, nas diatribes as mais não podem mais ficar oro segredo, e da sua 
fortes contra a opposição, ao mesmo tempo divulgação nenhum inconveniente poderá 
que se endoosa o Governo pelos actos mais resultar ao · prestigio da auto1•ldade ou _á. 
escandalosos e censuraveis que vae prati- ordem publica. 
cando. Não se trata, S1•. Presidente, de diligencias : 

Tenho em mãos o Joma~ do Oommercio tiue ainda tenham de ser realizadas e cu.fa 
- (most?·a o Jornal) do dia 13 de agosto. O pri- publicação poderia acarretar a perda .da 

PJ.eiro artigo d\~fl publicações a pccti~o, pe~~ ~isti\ de Jnll!lt'~l~ore~ e criminosos ; trata-s~, -
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ANNAES. DA CAl\{ARA 

pelo coiltrario, de diligencias jà concluídas Vejamos. 
·~que custaram, c.Jmo pa1•ece, muito clinhei- No Imperio, S1•. Pt•esidente, não set Sl 

ro, pelo que o Congt•es~o tem o dcvet: in- havia nos OL'Ç'l.mentos verba alguma com 
contestavel, . como fiscal dos dinheit•os pu- essa denominação DUigencia.~ Policiaes ou 
blicos, de saber, ao certo, quanto por essa De.~pe:;a.~ dn Policia de cw·acleJ· 1·eservarlo. 
v~rha. se .gasta ·dos cUnheh•os da Nação. Essa ru bl'ica começou a appareeer na Repu· 

. Mesmo porque, Sr. Presidente, com esses blica, em 1891, quanlo se consignou a quan· 
300:0008 .i<t despJntlidos e mais os lOJ:OO~ tia de 3:000.f;, não para. dilig.-:mcia.s policiaes, 
. ora }Jedi<los, pocliamos mantm• alguma ins·- nã.o para despezas de cn.1•actm• reser,·ado, 
tituição util, qualquer instituição que pt·e- maspar11 um fimJnstificavel_:_a conducção de 
stasse reaes serviços ao paiz e ao povo, e p~·c~os. . . 
honra.sse o nome brazileü•o. Pois bem, em 1891, a Camara do3 Depu-

Lembro :i. Camal'n. ( e esta consideraçã.ó ta.dos vobva a quantia. de 3:000$ para a con
é de va.lot• )-que a. União gasta. mais pel,;1 ducção de presos; et•a uma cousa necessaria, 
'1'e1·ba sec1·eta do que cJm a manutenção de justa c razoa,vel; em 1892, ·a Camara enten
algnns serviços í'ederaes da. mà.ior utilidade. deu que nem mesmo isso devia set• consigna
a sahel' : a Faculda.(lf> de Direito do Recife do, uma vez que, da quantia geral, (}eatin,ada 

· custa li. União 282:000$, menos, como se vê, · aos se1•viços de policia, podia ser rJtil•a(la a 
do que a ve)·ba secreta ; a Faculrlade de que fvsse precisa para a conducçã.o de pre.3os; 
Direito de S. Paulo custa 2:18:000$, menos mas, em 1893, entendeu que se devia adoptar 
.:\inda que os 300:000$, já. despendidos em um no Ot•ça.mento do Interior a rubrica. DUi-

... sémestre ; a Escola Polytechnica desta gencias Policiaes. · 
Capital, que tant0s set•viços prasta ao paiz Esta rubricaajnda ê des~ulpavel; esta outra 
educando esta mocidade· que é e ha de ser o Despe:;as de ca1·actel· 'i·eservado é que nã.o 
futuru dà Republica, custa 480:000$. apenas o é. · 
80:000.) mais qne a ve1·ba secretc~ "da poli- Em 1893, a Ca.mara votava 50:000$ p:tl':t 
cia. diligenchts policiaes; em 1894, 50:000$ não 

b A1•senal.de Guerra de Pernambuco~ Sr. bastara.m, foram consignados 90:000$; em 
Presidente, supprimido a pretexto do eco- 1895, os 90:000.~ não satisfizeram, a Camara 
no mia, por(l ue a Republica nfto podia dis- votou . llO:OOO$; em 1893, os 110:000$ nã.o 
pender tan b dinheiro com um estahele\li-. chegaram ainda, foram vot ~tdos 160:000$; 
mento 1:nutil,como S3 dizia, custava 182:000$, em 1897, os 160:000$ não fartaram ao Gu· 
muito menos que a 1Jerba secreta, _que j <t nos vorno, fl)l'am votados 214:080$; em 1898, os 
devorou :300:000$ em um semestre, quando 2L4:000$ não chegaram ao fim do exol'cicio, 
.tal quantia fôt•a de.3ignada para o anno todo fdram vota.dos 25:3:000$; em 1899, ainda ostos 
e o Govm•nr) nos pede ago1•a mais 100:000$ ; não &'l.tisfizm·a.m o ventr·e largo das Dili
e o Arsenal de Marinha, tambem do meu g:mcias policiae.~, c a. Camara votou ~m :J:OOO.~; 
Esta.do, outt·o c ;tttbelbcimen to suppl'imido om l!JJO foram v..otatlos 28:3:000$; htwentlo 
de utilidade incontesttwel, que tantos ser- uma <liminuição do 20:000$; mas, pn.ra o 
viços pl'O:>tou ao Governo no momento diffi- exm·cicio vigente, a Camat•a votou :100:000$ o 
cil que n.tt\Wessou o paiz quando se viu a agora. o Govm•no YOm pedil• mais 100:000$! 

.lJraços com a desg1•açada revolta do ü de o que tudo porf'az 400:000$000! ! ! 
se·~cmbro, era mantido pela União com a Crescendo desde 1833 até 1901, nasta pt•o
quantia de duzentos e tant0s contos (apoia- poeção, de S'llto em salto, a. verba sec1·eta 

- flas), meno$ a.inda do que nos custa a 1Jerba promotte, em futmo pr•oximo, absorver todas 
sec1·efa da Policia. as rendas da Republica. 

Pois hem, Sr. Prasident·3, a economia fez .Veja V. Ex. e a Camara, Sr. P1•esidente, a. 
supprimirtaesestalJelecimentos, nada,por•ém, propot•ção assustadora que vae tom:J.ndo a 
conseguit•ã. CLU[} de uma vez por todtts soja verl1a set~l·eta; de 3:000$ passou a 50:000$ e 
conden:inada. na. Canmra. esta vergonha. dos de 50:000$ jit va.e chegar a.. 400:000$000 ! 

·· Orç:~.mentos da, H.cpublica que sf> chama E s<~bern os nobl'es Daputados de uma 
ve1·ba sec1·eta da Policia. · co usa 1 

· O Su.. PEREmA LmA- E-;tou tt espera da Na pt•oposta submettida pelo. Governo :t 
prov<1.. apreciação da Camara ,já não se pode mais u. 

O Su.. AI<'l10Nso CoSTA-Sr.Presidente, agora verba de 300:000$, mais sim de 400.:000$JOO. 
passemos a outro facto ; é olle um sym- o Sa. FREDERICO BoRGES- E' paÍ'a evitat• 
ptoma a-ssustador c foi a.\ncltt cllo que mo pedido do credito. 
levou a classificar de monst1·o esta consigna- O SR.. AFFONSP CosTA- ... e como, p;,los 
ção que, no Orçamento da Republica, se pt•ecedentos, n.1 proxima sessão tet•emos ele 

-chama Dili,qe1icias Policiaes-é :1 proporçi;i.o votar um credito de 100.000$, podemos d3sde 
. assusta.dora que a verba vae tomando, .i•í. afliramw t1ue a 1>erba gem·ellt, no · futut•o 
ct•esconllo sempl'('., cxercicio, nos cnstarà 500: 000.~000. 
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0 Sa. FREDERICO BORGES- Isto (>. previsão 0 SR. AFFONSO COSTA- V. Ex. está enCJ'~-
de V. Ex. - · nado; esti"L me fazendo uma censura injusta, 
; ~ O SR. AFFo~so CosTA- E' previsão ba.· porque sempre combati esta vm·ba; e si não. 
s~ada. nos .factos. y. _Ex._, que me aparteou. t~messe sel'taxado de protelladol' da discus~- . 
dtga francamente :=;1 nao e uma conclusão na- sac:_, de ~:1ssador da pacie.n:Cia.. dos c·oUegas'_ :. 
tgeal, uma suppJsiçã.o vêrdadeit•a e racional (rwo apotados), eu manda1'1a vw os Am1aes e · 

· que esta verbJ., na progrei3são em q:ue vae m?str·aria a V. Ex. que semp1•e me manifes" 
- s~ eleve no futm\l exercício a 500:000$000? te1 contra o abuso que se chamá dilicrencia.s 

. policiaes. Demais, a questão não é de pessoas, 
9 S_a. FrtEDERWll BoaGE:'l- Mas póde di- é do moralidade o respondam VV. EEx. 

mmu~l', e~mo succedeu em um dos annos com a consciencia nas mãos, si se póde _ 
antet•wres, que diminuiu de cinco· contos. (lizer asSiiJ?., é republicano, é Justo, é honesto, 
· ·. O Sa. · AFFo:xso Cos1'A - Di;ninuiu, sabe na Repuhllca, no regimen de viver ás., c la
V. Ex. por que? Porque nesse anno 0 Go- 1•as, quando o Chefe da Naçii:l deve vit· 
vm·n.> te'::e 103~000.~ destinados a soccorros prestat• , contas das deapezas · publica<; ao , 
P!)bhcos e de que lançou mão. Poder Legísla.tivo, a. quem compete a fisca· 
· / 

0 
· ·. . lização dos dinheiros publicos. é justo, é · 

. Sa. PEREIRA LnrA dá um aparte. honesto que entreguemos ao Executivo ·· 
· O Sa. AFF?NSO CosTA:-DJz 0 nobre Depu- 400:000$ e lhe digamos:- gastae ao vosso . 

tado -pelo -;Rtü de Jane1ro que a população arbítrio e defende-vos com« as despezas 1·e-
tem eresctdo .. Em geral ê assim nos paizes se1·uadas da policia ? · , 
novos. Na Cap1tal da Republica, pürém deu- Não, Sr. Pt•esidente, is~o nem é ,justo~ 
se _o phenomeno de ter decrescido a popu• nem honesto, nem repubhcano, e depois, · ·. 
laçao, segundo a.s not:ts do ultimo recensea.- s,:r:. President3, ;- se vem, dizer que a oppo- , 
monto. s1çao é sub-verstva, quo levanta sus_peitas ·,_ 

Não _ protendó detender 0 director da Es- contra o Governo. · · · 
t:l.tistica, sob cujas vistas se fez o trabalho de o Sit. RoDRIGUES DORIA.....:..rsto é no inte~ . 
recenseamento do 1900, mesmo porque a re3Se da ordem. · 
C(la.~at'a ~eve es~ar leJl?-brada de que, quando A minha que3tão, Sr~ Presidente, nã.Ó ·é de 
s .... dtscutm aqut o proJee~o que autorizou 0 pess:>as. mas de. p'rincipios, não é de ·rndivi:. 
Governo a de~~ender a q ua.ntia de 1.000:000$ duos, porém de moralidade e_ de justiç;t:: · , . 
com tal servzço. eu o combati sob funda· Penso que o agente do poder publico; pre• · 
mento de que o anno de 1900 não devia v"'ndo que a despeza com os entrelinhado$ Iío _ 
ser conhdo como o ultimo do dacennio de futuro exercicio, que vae se1• o aimo dà· ,_ 
qu~ falia. a. Constituição dn •• Rep_ublica. apuração da. eleição - presidencial. em que· 

Eu. ~z1a certo 4e que, a vista: das no.3sa.s mais _ vehemen·i;es se agitarão as pa.ixões, 
- condtçoe~ tina.nceu•as, nó~ não podiamos des- preven<lo esses acontecimentos, entendeu que 

pancler tao avultada quantia em um serviço os 300:000$ dados ao Poder Executivo, sob a 
de realização adiavol. rullrica de-Diligencias poliei<tes-não eram -~ 

Mas voltemos, Sr. Presidente, ao a'i- s~fficientes o pediu logo ao Congresso, por . 
su~np~o da ve;ba s!creta, que é 0 objecto Vll. das duvidas, 400:000$000. - _ 

. prmctpa~ da _dtscusSiw .. Hoje, como . sempre, E',· pois, o agente do poder publico, o e~· -
em obod1en01a ao Regtmento, não nr>etendo Mi.nistro (lo Interior, que, om vez da se faz3l' 
m~ . af..tstat' do a~.;sumpto que me trouxe á. êco das economias apregoadas pólo honrado -
tribuna. . ,; . SI'. Dt•. Campos Salles, em vez de compene· 

· N~o quero, Sr. P1•esidente, protella.r a dis- trar-se de que precisamos entrar, de facto,no ·. 
cu3sao do credito, mas si assim ê, si a Ca- regimer,t elo economias severas, ê S. Ex. que. ·· 
m:Lra está acostumada a votar todos os án- vem most1•ar tL·camí1ra q ne esga. preoccupação 
nos um credito de ·wo:OOO$· á veriia-Dili· de eco~omias é um:t farça, porque para o 
gencias polic·iaes - ou despezas de caracter myster10 da -.,erba secreta, uma cousa intan~ 
re~ervado da policia, não nos devemos ad- givel, U?S vem I;!Odir 400:000$000! ! ! • . .. · __ 
nurar quo no futuro' exercia i o 0 r.ongresso Mas.st o proprto Governo nos pede 400:000$, ' 
tonha de dotar o Orçamentt> do Interior com e é praxe, S!lgundo confctssa mesmo o nobt•e 
verba supplemontat• de 100:000$, e como a Deput~o, votar a qamara annualmente ,: 
propos~a 11pr~se!!tada pelo Poder Executivo o crodlto de. 1~0:000.), podemo~ affit•rna.r; 
<L nossa ap1•actaçao não pede ma.is 3ÓO po- -com a conv1~çao que nos dao os do~ 1 
rén~ 400, .,tudo isto é mui fio para. atlmirir no cu~e!ltos ·ofiictaes o oJ dados qu~ lla pouco.· 
re,qzmen das economias em que entramos. exhtbt, CJ_tle, para:o futuro exel'ClC!O, o Thesou· .. ·• 
· 

0 
S . . . ro_Publtco sent1rá o peso de 500:000$; de .' 

, . ~t . R· PER.EIR~ LIMA. -~t . fosse um nu- ré1s, soh a rubrica do-Diligencias policiaes ~ : 
?ts ~.o ou u.m chçí.t? de p~llcm quo V. Ex. . Sel'ão mais 500:000$, postos fóri:t. gas- '; 
,tpow,sse, nada dma. tos inutilmente, quo pod<)l'iam se1' applt~ 

C:,nHir~ V • -IV 52 
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cados a . qualquer iristit.tfição util, emfim: 
mais 500: 000$, á rrancaclos. ao Thesoufo i'na
.g:ro e qüe vão sm•_ despejado::; nas fauces 
. hiantes dà t~e1·bti .~eáeta, pai'a jJagan1ento 
dos gananciosos esceiptores · dos entrelinha
dos do Jorilal do Comme1·cio ; derramados ila 
guelá sccca dos desoccupádos; que àlugam 
br:.tço; penna. e conscrencia ao serviço de 
todas as causas. 

. E, como esses desoccu].nidos e vagabundos 
~ que · alugam penna, braço e conscienei_tt ào 

~erviço dà d_e fesa do GdVerno 1 pelo- sálariô 
das diligenciás PQliciaês; não passam de · es= 

ci•avos de todos os vícios, p01lemos affirmar 
que . aAJe1~ba sec1·eta da policia não tem outra 
applicação,ontro destino; ein ulttn1a analyso, 
sinão alimentar o vicio c o odme. -

Sr. Pi'e-~Ítletltê,um :ta~ to notavel: á medida 
quo a verba secreta cr·esco, a.ügmenta, tOJm• 
bem o numero do CJ:•imes contra as pessoas 
o. contra. a. pl'Opi•ieda.de. 

Vóu lançn;r mão de da.dos colligidos nosre
latot•ios do Ministm•io do ' Interior, por con- . 
sequencià dados officiàes, de verdades i11conw 
t~stu. v eis, e pelo qual se evidencia a mzüo 
do niinha.s aff!I'm(l,çõos. 

QUADRO DEJ\IONSTRATIYO 

I . 
Annos v~wba Assassina tos Tentativas Crime contl'a a Prisões pl'OPl'iedade 

-

189.2 ... ; Não houve 14 17 63 2.515 
,}893 ... . 50:000$000 2:'~ :~6 Innumeros 5.287 
' 1894 .. ;. 90:000$000 28 2:3 41 importantes 5.692 
. 1895 .... 110:00~000 61 33 380 5.672 

1896 .•.. 160:00 000 75 43 o l'elatoi•io não con-
signa ' 6.127 

1897 .... 214:000$000 68 43 Criinos de móeqa falsa. 5.823 
1898 .... 253:000~000 70 i O 248 6.793 
]899 •••• 303:000. 000 57 i8 Muitós Cl'imos do moeda 

falsa 6.917 
1900 .... 28:{: 000~000 <H 44 Innumeros . 7.052 
lf)OJ"" 400:ooo$ooo A voriflcar A verificar A veritica.l' A ve1•ificar 

'· 
' 

O Sa. PEn.tmA LIMA-A cstatistica o.:~tá si os apa1•tes de V. Ex. não viessem, do 
feita; agol'a tire as conClusões. quando em vez, n.bt•illlantal-o. (Apm-tes.) 

o Sn. AFF'ONSO CoSTA-Lá chegtwei. A lei- Certo de quo o meu honrado collega. (pm·a 
tnra do quadro terá impressionado a v. Ex.? o S1·. Pe1·eira Lima) já esUt convencido do 

Sr. PreSidente, estou . contente porque 0 que não-tive o intuito ele olfendel-o, conti
honrll.do lea.de1• da maioria não me contestou. nuarei as minhas considera<;ões. 

Do mappa, Sr. Presidente, que tive occa-
. ·-o Sn. DINO BUENo-Perdão, o a1•gumento sião. de ler á Camara dos Deputados se 
de V. Ex. ~ coiit.raprodttceüte. verifica a inutilidade da viwba secreta ou 

0 Sn; AFFONSO COSTA-Então V. Ex. não tira-se~- conclusão de que ella concorre para 
me ouviu. o augmento da , ci•iminalidade, porque ali· 

menta· o vicio e os ociosos. E' o dilemma 
:::: .. :-:,-__ ,o Sn: DiNo BuENo-Estou ouvindo com fatal, a conclusão a tirar: ou a verba -não ê 
·;;::/tôda âttenção. - applicada ao :fim que a Camara destina, na 
· '·· o s ·p dá prevenção do crime e dos delictôs, como eu 
;,:·:· . R. EREIR.A LIMA um. aparte; p 0 ,.. e neste caso a· pol1·c1·a .-. enso; u o tl, , _ · , _ . ~ 
·:.·. - (}"SR~ AFFONSO COSTA (dirigindo-se ao Sr, inepta; sendo que, em qualquer hypothese, 

· Perei'~a Lima)...:.Devo declarar a, V. Ex. que deve desapparecer, de vez, dos orçamentos, 
: .~ :as suas palavras niagoam-me sobre modo. como uma inutilidade;~ 
:- J>irjgindo~me ao honrado Ze.ader de maioria Pois si o crime cresce â· proporção que a 
(.~ao quiz dar uiriaJicção a V. Ex., a quem me verba. cresco, como continuai' a mantel-a 
: ·;p1;~p._aem laços da mais estreita amizade e nos orçamentos da Republica? 

elevada consideràção. Os apartes de v. Ex. Eu, Sr. Presidente, ainda uma vez per
. só podem honrat• o humilde orador, mesmo gunto á. honrada Commis:;ão de Orçamento 

-· porque o meu pa.lliclo di13curso n~da. valeria, . ~u~ 'luer di~er na Republ~ctl~ despezw ~e. 
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oaractm· reservado? que quer dizci• na Bem vê· V. Ex.; Sl'. Pi•esidcnte, que até · 
RepulJlica üma consignaç~o orçamentar~a sob o ponto de vista. constitilciona.lresti•icta" 
sob o titulo de «diligencias . polieiacts d.e 1ntm~o,· a. ve1·ba scc1·et(t - dà Jittlicia é um en~ 
caútcle1· rcse?·vado »? Pois si a Constttüíção xei't.o, um abuso injüstificavel e prejudicial; · 
estabeleceu que o chefe do Poder Executivo como todos os abusos. 
~~obrigado á prestação annua.l de contas, do Si. as despozas sã.o de caracter reservado, 
modo por que gastou os dinheiros publicos e si o agente do Podei· Execlitivo não nos vem 
tlespen(leu as rendas da/ nação, conio se dizer, como dispendeu os dinhêieos publicost 
podel'<í licitamente, republicannmente conti- como ê que poderão ser trazidas essas contas 
tinuar a. est;1belecer nos orçamentos da devidàrhente documentadas 1 - · 
Républiéa consignações .smnclhantcs a esta . Demais, Si·. Presidente, é preciso haver 
que· venho combatendo~- Mes~no · solJ . certo cri'terio no niodo por qüe é.s agentes do Poder · 
ponto de vista, encarada a consignação orça" Executivo se-dil'igeni ao Poder Legislativo. ,-. 
mentariâ :'i luz restricta do principio consti- Si, no seio da representação nacional~ 
tucional, ella nUo nos parece justificavel. sempre sei levantaram os mais vehementes 

·O art. 34, n. 1, da Constitlilção diz clal'a- pi'otestos cont1;a a verba que venho oomba~ 
mente: . · - . tendo; rriandavà o bom ·senso e aconselha· 

«Compete privativamente ao Con- vamos princípios republicanos que o ex-Mi· 
gresso Nacional : _ histro do Interior tivesse mantido a consi-

Orçar a receita, fixará despeza federal gilação dó_orçamento passado, ao envez de . 
annl!i.tlmente e toma~· as conteis -elo 1·e- nos vir pedir consignaÇão maior, augmentada 
ceifa e rles1Jc.:;q, de cada exe1·dcio flnan- de 100:000$000. - · ' · 
cci?·o.» . -No tempo da monarchia mesmo, ~Sr. Pre- . · 

O facto do Ii.ão pi•esta1• o Executivo annn• sidente, este modo de fazer despezas á so• 
· n.lmente ·ao Cong1'esso Nacional essas contas, capa, esta pratica de gastai· os dinheiros · 
discriniinando o modo por que despendeu os publicos, sem quo o paiz saiba coino e de que 
dinheiros Pl..lblicos; é capitulado crime na lei mod9, provoca v<\ as mais severas . censuras 
de r~sponsabilidade votada pelo C_ongrésso daquelles que representavam o libe~·alismo · 
NaciOnal. Jnais a.deantado dos par.tidos; 

O art. 50 da lei do l'csponsabilítla<lo,- cor- Eu me l'Ofiro ·a um vulto syiapathico e .. 
respondeilte ao il. 1., do ar·~. 34 da Constitui- grandioso da hist.oria patria, ao grande José 

· ção, estabelece no capitulo · que trata dos Bonifacio, ·cujn, memoria viverá eterna, como- .. 
crimes contra a guarda c emprego cónsti- eterno vivem, no firmamento, as estreitas de 
tueiona.l dos dinheiros publicas c contra as primeira grandeza. -
leis orçamentaritts: · O distincto parlamon1;m• dizia, a p1•oposito · 

«Não Jn-esla1· ao Congresso no prazo do um m·edito semelhante a este, pela fó1·ma. 
legal ns coni;u.s ela receita, 011 m~SPBZA de por quo nos ê solicitado ... 
cadiL oxorcicio, dr.vidamonto 1n·oce.ç::uulas o Sn. FREDERico BonoEs-V. Ex. disse.lut 
c tlocum.enlarlas. » 

Aqui nesta ox}n·ossão «JH"Ot!cs.~arlas e ti ávida- pouco q 110 no Impm•io não ha;via isto, 
~ilenlt! dom.mienfada.~>> ti 11110 vu.o gyr~n· o tu•gu- O SR. AFFONSO CosTA-Somolhanto a osío, 
mnnto pt•inctval f)n.s tninhas considot'l\Qõos. t•opito, pcln: fóJ•ma. po1• que nos~ solicitado, 

!:-li é da. eompotoncia. do Congress_o .tomar José Bonifucio ni:l.o t1•ataya de credito, de 
ao Executivo ua Rcpublica as contas do 'l>twba sec1·eta, combatia. um pt•ojecto que 
modo por quo gasta. em cadrt exercício ftnn.n- autorizava o Govol•no a despendCl' certn. 
ceiro os· dinheiros votados pelo Poder Le- quantia por umn. vcrlJn, já exgottada. do orça-
gislativo, ·e si 6 crime em que incorre o mento. . . . 
chefe de Poder Executivo não prestar os~as Si no Imperio, esta pratica abusivil. poclit\ 
mesmas contás, devidamente p1·ocessadas e ser tolerada, no regiilien republicano ahso
documentádas, eu pergUnto a V. Ex.: como. é lut~mente clla .não póde encontrar defesa, 
que o Po.det• Executivo poderá vir dizer ao (Apoiado.) . . . . 
qõngresso como gastou a ve1·blk secreta da Tratava-se então, Sr. Presidente; de uma · 
policia.-400:000$-=-trazendo . essas despezas rubrica realmente seductora ; . o Governo 
devidamente documentadas, quando ellas são pedia ~redito para. atterider a certas despe
ele cat•acter reservado, como so diz~ zas feitas com a guerra do Paraguay, na-· 

Como po(lerão vh· jm)cessadas e devida- quella quadi•a em ,que tão aineàçada esteve 
mente documentadas ossas dêspezas de . cara- a integridade da Patria. . - · . :· 

- ct.er rosorvado, quando, até hoje, ninguem o- Sr. Ministro da Justiça solicitava o cre-
ainda se dignou vir dizm• ao. Congresso o dito de 154:000$, mas se esquecia de i.nfor.; 
modo por que são devoradas,· todos os annos, mar em que e. como gastam. esse dinheiro, 
e.,sM cmrtonas de contos de l'êis; quo figuram c então o grande parlaJP.entar José Bonil'acio 
sob a r·ubrica- DiligeHcias foUciacs ~ ~evuntou-se de :ma tdbu~a, ~ue ta:q.tl) v.bri_ 
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lhava sempre, . e proferiu estas eloquentes 
palavras. quo ett Pepito hoje : 

«Sr. P1•esidente, o que me dóe, o que 
não posso comprehender, (\ como, inv J
cando·se todos o.:; dias a recordação 
da guet'ra, e·t::tntas vezes tendo o Go
verno na tribuna chamado a no3sa at
tenção para o estacl0 actual do paiz, 
em uma é.poca como esta., em c1ue se 
solicita o auxilio de todo o Bra.zil (como 
·stio pal'eddas as situações!) pal'a a susten
tação da gtiet•ra externa, si ha desejo 
de que o corpo legislativo, o povo e o 
Govet•no se abracem em amplexo 
ft•aternal para debellar o inimigo com
mum, o nobl'e Ministro angmenta des· 
pezas que não teem explicaçã.o. (Apoi
ados,)» 

Bem vê V. Ex., Sr. P-~.·esidente, que a situa
ção é semelhante, quo naque!Lt quadra triste 
para o paiz, difficil para a Nação, quando 
-lutavamos b1•aço a braço com inimigos te-
nazes, ql!ando rios de dinheiro se exgottavam 
na manuténção de uma guerra em que es
-t\1va empenhada a honra nacional, .JoSé Bo
ni fa.cio increpava. da tribuna. da Camam dos 
.Deputados o procedimento do Poder Ex
ecutivo,o procedimento do govet•no de então, 

- que, ao envez de dizer claramente á. Cama.ra 
do~ Deputado3 a que se de ;tinara a v~rba so
licitada, limitava-se a pedil-a sob uma forma. 
vaga, indefinida. E' a mosma sittmção, são 
as mesmas circumsta.ncias em que n!)S en
contramos hoje. 

Si o Poder Executivo entendo ctuo a poli· 
cia ca.I•ecc, para reprossã,ol <los cr•imc~. par.\ 
evitat· a. pr•atica dos <oolictos antes de sua 
con~nmma<;>ã.o; si o Poder Executivo onton·le 
quo a policia não púdo sm• dmuwu1u.rla do~ 
rccm•sos pecuniarlos pat'll. bl llm, que,, I'oal· 
monte nob1•e ; si o Podor Executivo .inlgu. 
assim, é pt•CJciso. ~imperioso quo "onha. di
zer á Camar~~ om q110 ga.~tou os 300:000$ 
votados no cxot•cicio cot•rento o em flUe c 
como pi•otende ga'itar os 100:000$ quo a.ctua.l
mente noff.- solicita.. Antos disto, antes 
do Governo provar qno os 300:000$ dispen
didos nã.o alimonta1•am o; · entt·elinharlos da 
imprensa, não é republicano, não é justo, 
quando andamos a exigir impo.:ltos pesados 
ao povo, que a Camara. dos Deputados con
ceda o f't'edito pedido, permittindo assim 
que se malbarateie, som mais nem menos, 
a quantia de 400:000.~000 ! 

O Sa . . GoNçALO SouTo - Qual é a lei que 
obriga o Governo a Pl'estai' contas tim tim 
por tim tim~ 

· O SR. 'AFFONSO CosTA-O a.pat•te do nobr•e 
Deputado é para mim uma surpresa. 

Quem ignora, em face cl:t Constituição, 
que o Poder Executivo é obrigado a. vir an-

nualmenté pt•estar contas IJ.O Legislativo do 
modo por que gastou os dinheiros publicos ? 

Pois será. regular que o Pódor Executivo 
venha solicitar ao Congresso a.s ·verbà.s de 
que diz precisar e as gaste como·enten_der, ao 
seu livee arbitrio, sem que tenha o devor 
de (lizer· :1 Camara em ClUO gastou o tJl: 
nheiro que o povo, o pn.iz pagaram pelo im
posto e pelo tribnto ~ 

E' pt·eciso, Sr. PreiJidentc, q'uc o Poder 
Executivo nos venha. explicar em quo foram 
gastos os 300 contos da. ve1·úa sec1·eta no 
primeiro semestre deste exercido pa.ra que 
nós possamos, aj:lizando com a devida jus
tiça, dae-lhc ou negar-lhe o:::te novo credito 
que elle nos soliei ta. . 

Mas, Sr. Prosidentc, porlcw-sQ-ha objoctar
me : as p:tlavras do lionL'ado pati.Usta, t=to 
eloqucntes o tã,o brilhantes, a que acabei do 
me referir, tinham o ~:leu tompo no Imperio, 
,já. pas)<U'<~m c estão plenamente ~sqnn~idas 
da memo1•ia dos povos. 

Mas, Sr. Presidente, · in v oco tambmn as 
palaVl'as do um honrttdo membro dest<t 
Camara. de um distincto republicano, Dopu
ttLdo pelo Rio Gt'<1nde do Sul, cujo nome 
poço licença a V. Ex. par<1 declinar, o 
Sr. Pinto da Rocha, tr~.lento do primeira 
agua, jornalist;t omorito que daquolla tri
buna condemnou a 'IJerba sec1·el.a vibrando 
os mais fot•tes golpes contl'a '~emclhantc 
vm•gonlm dos.orçamontos da, Rcpublica. Eu, 
me oscuua.ndo nas p:~.lavra.s do S. Ex., tonho 
o snpt•omo ppa.·r,et' do sent.ir-me animado po1• 
olla.s, smJtenr.ando hoje as convir. Qões, o p:m· 
sn.monto o a i<léa, que 111C!llOllc tempo, não 
ha muito,l'oiem 1897, o rio·gt•andense illustre 
dof'endia com o brilho 1lo smt taletlto da tl'i· 
buna. dostn. illustt•ada. fl.'3Somhléa. 

Sr. Pt'03irlente, dizia o illustt•erio-gean
denso a qunm n.ea.hei dq refet•h··me, dis
cutindo o mc;mo credit·J, condomn:.mdo a 
mesma. vot•ha., vet•bera.ndo o mesmo pl'OCf\· 
dimonto do Podet• Executivo: 

· « O S1·. Pinto da Rocha- Compre-
hende V. Ex., Sr. Presidente, quanto,; 
doloroso para quem positivamente não 
púde continuar a depor no Sr. Presi
dente da H.epublic:t aquella confianÇa 
que tanto descja.ria concedei'·lhc, a ne· 
cessidad1~ de combater este credito, que, 
como nenhum outro, se pre;;ta ao des· 
perLlicio doi) dinheiros publicas, sem o 
menor resultado pratico. (Apoiados.) 

Pela smt natureza re.set•vada, a verba 
que no Orçamento de Interi01' se destina 
ás diligenci:-ts policiao~ nã.,• drixa s:1bor 
com exacthl;.i.o en1 c.tne t'~ d•:!Sp~ndid;\ a.n· 
nua! mente tfi.o iWUliialla. ilnport:Lucia. 
•• t ••••••• ' ••••••• ' ••••••• • • • ••••• ' ••• 

Sei, Sr. Presidente, que para_ diz!3t' 
tudo quanto tinha o desejaria dizer som 
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evasivas, com allsolnta. franqueza e isen- Antei!, porém, de deixar a tribuna, devo 
ção de animo, em roferencia :ís despezas ainda á Camara. e a V. Ex. duas palavras. 
feit~s por conta da verba. secreta, de- Tem-se affirmado no seio da representação 
veria requm•ee . á Ca,mara que a p1•e- nacional e na imprensa- mesmo que os 
sente sessão se :fizesse tambem secreta- inimigos das novas instituições, aproveitando 
mente. as difficuldades do momento, vão procuran-

Assevero ·aos meus nobres collegas· do fazer contra -a Republica, na faina de 
que a par da hilaridadc que ecoaria. tudo demolir, um trabalho de sapa, de in
neste recinto, appareceriam tarnbem sidias e perfidias,-que é tanto mais pm•igoso, 
protesto.3 de profunda indigna~ão. quanto o paiz presentemente se en
...... ~............................... contra na posição afflictiva que se originou 

Sr. Presidente, é necessa.rio estirpar da crise economico-ftnanceira. 
essa obscenidade dos nossos orçamentos, Pois bem; peço licença a V. Ex., Sr. Pre
a. bem da moralidade republicana, como sidénte, para affirmar. com a consciencia 
ainda a be111 (la nossa dignidade admi- limpa~ pura. de republicano que ama a sua 
nistrativa, é preciso que todas as des- patria, que não vejo esses perigos; não on
peza.s f~itas pelo Governo, da Republica xergo esses inimigo.3, não desvendo essas 
o seja.ni dentro da lei, ás claras, com a -difficuldades a antolharem-se á. marcha victo
Inais ampla pn1Jlkidade. (Apoiados.) ciosa da Republíca. Verdadeiros inimigos da 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Republica, eternos, verdadeiros, implaca~eis 
Diz·se c1ue o facto de ser· · esta verba e duradouros, porque permanecerão eterna

de 'natureza seerota não póde consentir mente nas paginas de sua historia, são ós 
em informações detalhada'3 sobre o modo erros dos seus governos ; é entregar a uma. 
pelo . qual é despendida. Não çimcordo companhia ingleza, em inferioridade de con
com esta. opinião. dições a_outroR proponente.~, as estradas do 

E, Sr. Presidente, antes de apontar ferro .de quatro Estados do norte,sem s~ 
as razões em que me fundo, devo chamar acautellarem os interesses da. agricultura; 

_ em meu auxilio a.~ palavras de um ho- é t1•ansformar os bens naci,onaes, com ·uma. 
mem de talento, cujo futuro na política facilidade quo parecê incrível, em joh velha 
âo nosso paiz deve ser tão bl'ilhante que se -leva ao PR.EGO ; 13, finalmente, pedir 
como foi o periodo em llUe tevo assento ao Congresso 400:000$ para serem despe
nesta Camara, entre os illustros repre· jados, a mãos largas, nas ftmccs hiantcs 
sentantes do Estado de S. Paulo, espi- desse monstro desconhocirlo, quo se chama. 
rito lucidisHimo, quo vem trabalhando ve1·ba secreta da policia; 400:000$ ·quo rcpt•e· 
desdo os tempos da propaganda pola pu- sentam os sacriftcios do povo poro t1•ibuto e 
roza do regimen republicano, em 1br- pelo imposto. (Mttito uem! nmito hem! O 
mosissimas manit'estaç~ões de muito es- o>·atlor é mttito cr~mprim(Jntudo. Palma.• no 
twlo, honostidado o talento. (AJloitulot t·ccinlo e nas !J1laritts). 

ge,·aes .) O Su.. PR.I!:SliH:N'l'g (ooUwulo·sa Jlttl'a t~s !f"le· 
. ,As~ll;;: s~:. 'p~.~~ld~~t~,'. ~[~' -~~~ '~Ó '~ · 1;~: rias)-Attenção I AttoJWi'iO! 
triota do Imper•io, cm·n.ctet• immaculado, Ficct n discussão adiada pela hora. 
quem condemnava esta pratiClL abusiva de Passa-se á 

'vit· o Poder E~ecutivo, e .. :;qucccndo a i{{ttal
dade ele condições em que ambos se el)con· 
tr·am, ao Poder Legislativo pedil• a. · con
signação tle verba'J pelas quaes disponde os 
dinheiros publico::; sem infor·mar á. Camara 
como se fazem essa'3 despezas e éomo se 
exgottam essas . verbas. 

O Sn.. ·GoNÇALo Sou1'o-V. Ex. condemna 
a verba secreta ?-

-0 SR., AFFONSO CoSTA-Sem duvida ai-
guma. . 

Condemno hoje, como o illustre represen
tante do Rio Gra.nde do Sul c·)ndemnava 
lwntem,como pernicioso e injustíficavel, esse 
mystorio qne se der1omina-verba secreta
esta rubrica vaga -despezas reset•vadas da 
}lOlicia.....: vet•dadeira . nodoa, _mancha negra 
nós or9mnentos d<~ Rcpublica. 

SlWUNDA PARTE DA ORLJgM DO DIA 

E' annunciada a discussão unica das emeri· 
das do Senado ao projeCto n. 151, de 19Ql, 
e 37 .J, do 1900, que reorganiza o quadro do 
Corp~ de Saude da Armada . . 

I 

O Sr. · Presidente-'- Tem a-pa-
lavra o Sr. Noiva. . 

O .Sr. Neiva, (lllovimenlo ge1·al de al- · 
tençito) de ~onga data, se acha afastado da 
tribuna e confessa que sente certa. difficul• 
dade em abordar um assumpto do tarita. hn
portancia,. como seja o pret~ente, que affecta 
a uma classe que presta. incessantemente 
inolvidàveis se1•viços á Patria, na paz e na 
guerra. 
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Invoca o testemunho do honrado membro que a campanha en.c.etatl<L no intuito de ve
da Cama.ra, que neste momento peeside os dal-a, promette resqltado proveitoso. Jú, no 
trabalhos, para o inte1•ess~ que t~m manifes- projecto art. 2°, a,bre uma excepção: estar 
tado em favor da passagem do projecto em bol0ce que a reforma compul1:1cria do contra
discussão. almirante inspector geral de saude da a.r-

S. Ex. ha de recordar-se dos serviços pre- mada serü. de 66 pharmacia de 64 capitão de 
.stado;s pelos benerneritosmoços,que deixaram feagata chefe de pharmacia de 64 annos. E', 
os bancos academicos, e seguiram em defesa portanto, uma conqutsta. 
da honra Q.a, patria e soccol'l'os do.~ que a. Vae concluir. A opinião do credor ê que o 
defendiam nas inhospitas paragens do Para- projecto deve sm· approvado crm as emen
guay. d<ts do Senado. Outra. IJreqcupaç~ão não tem 

Assignala os serviç~os prestados pelo Corpo o orador, discutindo sobre elle, sinão :render 
<le Saudc, mostra.ndo como os medicos mili· just~" homenagem ás classes armadas, facto-
tares, quer de terra, quer mpecialmente da res gl'andiosos da. Republica. · 
a.rmada, estão expostos a grandes perigos, A Camara, portanto, farâ obra. do justiç<t 

· -tornando~se, por isso, dignos de attenções :1 nobre classe de mcd~cos da armada, con
espociaes por parto da. administt·ação ].JU- vertendo-o em lei quanto antes. São estos 

· blica.. · os votos do orador (llfttito bem, mttr:to belil). · 
A Camara já veio ao encontro dos desejos Ninguem mais pedin.do a palavra, é oncee-

dessa respeita. vel classe. l'C).Q.a a disçu;?são c c.t.üi~t<ia a v o Laç·iio do todas 
Ha, seguramcnto dous anno~, devido à iní- as emendas. 

ciativa intelligento do seu preclaro amig-o o E' a.nmuíciada a tliscussãg unica do pro,íecto 
Sr. Paula Ramos, foi apresentado um pro~ n. 18 A, de 1901, rol~tiva a emenda substi
jecto que, se não teve anda.mento, é devido tutiva, do Senado a· proposi~~ão n. 18, do 
aos interesses em jogo que, de Ol'dhmrio, corrente a.nno da Carp.al'a dos Depnt;vlos, 
estorvam a marcha. de medidas dessa ·natu- que autorisa o Poder Executivo <t tl.bt•ir tw 

·· reza. Desta delonga., embora lamentavel, Ministorio da :Marinha o credito nocossariu 
~urgiu rima vantagem: o enca.1•ecimonto da partt pa.ga.monto do prernio •1üo compete ;w 
sua utilidade :í Nação e á classe a que professor s'.lbstítLtto da EscQla Naval capitã.o 
dil•ectn.mente aproveita. · tenente Dr. Narciso do Prado Carva.lho peln. 

Assim é que depois de votado Í:nt Carna.m, obra- Lições de Balisticct. 
e Senado tevo de . corrigil~o, lle emendai-o; 
assigna.la.ndo deste modo a importancia da O !!ih·. Presldent;e - ·· Tom <t palt~
causa.. Cumpre á Camara estudar e apreciar Vl'a o Sr. Noiva.. 
essas · emendas, para. dec.idir se devem ou 
não ser approvadas. - . . o St.•. :Nelva não IJL'OVia, uepoil'! llu 

O pensamento manifestado pela ·lwnra.da discurso quo· acaba. do IH'of'ot•ir, rtuo 1iivossu 
Comrnissão é que deveü1 ser adoptadas. a.inuu. de US<Ll' du. pu.lavrn o a rcspoito dost.o 

· Alhts outro não é o modo de vm• do oradol'. li.SSUL1111to, lllt\S ja que ollo é datlo para. o 
No projecto primitvo que. teve parecer debate, dá. a.s razõos }lOl' quo·o accoHt\,llosllc 

una.nimc (ht Commissão do l\lat·inha c Guerra c1ue é ollo concernonr;o l.t um livro oscripto 
não figurou um dos sous mais illustL•cs mem· l>OL' um seu •'O!ÜtH'L'a.noo, o ettpitt"to-tenonto 
bros, o Sr. Rod.olpllo Paixão, ormi.rnento 1lo Dl'. Narciso (lo Pl'tLdo Ca.rvu.lho, e tanto 
exercito o do pal'lamento, mas de stm au- mais quando tom PM'ocor i'<JrVor<weL, a.ssi
scncia ningumn concluil•c.t que soja intenso gnado pelo seu amigo o cheio o Sr. PtLUl<t 
<1 tal medid<t; poi~ sabe_ é a cllc favoravol, Guimarães. 
não o assignando por estar enfermo nessa Este livro pa.s::;ou llOL' todos o tramites 
oceasião. para a verificttção do seu merecimento e~ 

Mas quo lhe relevem um<t observação: no PI'eciso que homens como o seu autor tenham 
projecto da. Camara ha. umaidéa pela qual a devida homenagem dos poderes publicos . . 
se tem batido innume1·a~ vezes, relativa á Si o orador pudesse emendai.· a emenda, 
da. compulsoria. Nunca poude comprehender que o Senado oil'ereceu, proporia,não só que 
a significação real ela compulsoria, a menos a impressão fosse gratuita, mais ainda um 

: que não seja voluntaria, porque, antes de qua.lquer outro premio que servisse para 
tudo, ella é gravosa. aos cofres publicos. En· uma viagem (L Europa, para que o autor do 
carando•a sob outros aspectos, · o orador .livro continuasse os seus estudos em pro
mostra a. sm1. desv<~ntagem, a ~na, inutilí- veito d<ts lottr<LS hr<tziloiras o do ensino. . 
dado. Aproveita. tt occasião pttra. lastimar que 
· A questão dit compulsol'itt JH'endc-so <L tenh<~ sido supprimido o Instituto do ,Arti
este projGcto e não é possível que deixemos lharia, apontando a falt~ de conh~cil)lento 
de attender a um assumpto mcrecedol' de do tiro .nas nossu.s praças armadas, ·como . se 
toda a consideração da Camara. Ainda bem vorilleou por oecasiã.o da revoliia, • 
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Termin"a dizendo que queria, não com
·bater o projecto, mas lembrar que nas men
sagens ·do Executivo se tivesse a idéa de 
propor um premio um autores de todas as 
obras de r~conhecído valor, a 1•espeito do 
ensino superior ou quaesquer outras cre
doras de apreço, como um incentivo a todos 
os que tivessem· capacidade para prestar o 
seu concurso no desenvolvimento da instruc
ção e das lettras. (Muito bem; 1nuito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, e en-
cerrada a discussão e adiada a vot(!.ção. 

• E' sem debate encerr·ado em discussão 
unica o projecto n. 130, de l90l, relativo á. 
omenda do Senado ao projecto . n. 193, de 
1899, que autoriza .o Poder Executivo . a re
integra!• no serviço activo da 'a1•mad&, no 
posto efi'ectivo de cctpitão de fl·~gata, e cla~
sifica9~o no qliadro especial do corpo ~ocente, 
o capltao de fragata graduado Franmsco Au
gusto de Paiva Bueno B1·andão,ficando adiada 
a votação. 

· Foram apresentad~s na sessão ele 24 de 
a.gosto de 1901, ao pr'ojecto n. 150, de 1901, 
orçando a Receita Geral da· Republica para 
o cxercicio de 1902, as seguintes 

EMENDAS 

(Ao ptojecto n.-150, de 1.9()1) 

Art. 1 o, n. 29-Exceptuem-sa o[3 juizo13· da 
ju::~tiça local do Districto Feder~l. 

Sala das sessões, 24 de a.gosto de 190! .-
Augusto de VasconceUos,-Celso dos Reis, -

Supprima-se 0 n. 39 do art. 1°. 
Sal<~. da.s ~essões, 24 qe agosto de 1901. 

GalditJO Loreto. 

Supprirna-se o n. 36 do art. 1 o . 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1901. 
Galdino Lore.to. 

Supprima-s~ o n. 31 do art. 1°. 
_ Salâ das sessões, 24 de agosto de 190 l~ . 

Galdino Loreto. 

Supprima-se o n-.-37 do ;.~rt. 1°. 
saia das sessões, 24 lle agosto de 1901 . _,. 

Galdino Loreto. · 

Acm·escente-se : - As rendas dos pro
pl~ios nàcionaes passarão a ser arrecada.das 
pelQs E~tados onde os 1•efm•idos . propl'ios se 
aGP.arem situados, ficando assim ti\1DSferido 
o domínio de~tes na fórrna da Consti• 
tl,!iÇãq . . 

Sala das sessões, 24 do a.gos~o de- IOOI. -
Galdino Lo reto. 

Accrescen te-se : 
Artigo, As rendas dos fOros . e laudernios 

d.os terrenos· de marinha pa$àrão a. ser ar
recadados pelas muni~ipalidades, na ·fórma 
di.\ legislação em vigor ao tempo da · pro· 
mulgação da Republica. 

Sala das sessões; 24 de ago.~to de 1901.-
Galdino Loreto, 

Supprima-sa o n. 25 do art. 1 o. 
Onda convier : Sala das sessões, 24 de agosto de 1901.-
0 art. 3°, § 1° da lei n. 641, de 14 de no- Galdino Loreto. 

vombro de 1899, é modiftcad.o da ~eguinte 
fórma: Ácct•escente·se onde convier, entre as au-

- torizações concedidas a.o Governo : 
Charutos na.cionaes, por cada um: A conceder isenção do direitos ao mate-

Até 50.$, preço da fab1•ica.. . . • . . • • . 5 1•éis rial importado para o:i estabelecimentos de 
De .50$ até 300$, lH'eço da. fa~rica. . 20' rbhl ensino profissional mantidos peJo Distrlcto 
Do 300$ em diante................ 100 ~éis Federal, media.nto relações authenticadas 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1901.- pelo projecto. . 
Ignacio Tosta.-Manoel_Oaetano.-Milton. · · S~1a ~as ses~ões, 24 de a.gosto : ~e 1901.--:. 

·Ao n. 2 do § 2~ do art. 24 da lei n. 428, . Henrique Lagden.-Augusto ~e Vas2oncellos • .. 

·de 1.0 de dézembrode 1896, accrescente-se:- 0 Sr. Pre.sident.e,-.Estando adean• 
· sendo 15:000$, · repartidamente, para. ~s . . . . . 
Casas de Ctu•idade do Serro Diamantino e tada .<l. hora, des~gn~ para segun~a-_fe1ra, 29 ' 
Itabii'a, no Estado d~ Minas Geraes. · . · do corrente, P.· segmnt@ orden:1. do dta: 
· Sala das sessões, ·24 de agosto de 1901.-,- · Primeira pa1•te- (até 21(2 ho1•as ou antes): 
CaNos Ottoni. - · Votação. da.s. eqw_nQ,as Q.() Son<).qq ~o pro~ · 

Accrescentc"se ondo convier : 
Al'tigo. Fica rotluzido a. uin 1$000 no o:<Ol'

cicio de · t 902 a taxa so 1m3 o fumo desfiado 
ou picado. . 

·sala; dassossõ(:)s, 24 de u.gosto dl) tQO~. 
Bueno ·(le Paiva - · Alf,·edo Pinto, 

jccto n. ·151, de 190~, Q 37 J, de 19!)0, q11~ · 
roorg:1niz<~ o q\l<t(~ro_ d:> Corpo t.!.o Stmc,le da. 
Artm~ilil. ((l,iscn::~sã.o unica,) ·; 

Votação tio 1wojoc to n. 18 A, do 190 ll re.- . 
l(.!.tivo 1L ema.nd"' sqbstitutiviJ., do SE'P.a..do, d. 
p~·opo;:;içõ,o ~· 18, c!.o oqrre11te U.llnO, qQr Ca.• 
tua.r~ dos poputw.los, í!UC a.qtoriza. o Pode'L' . 
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Executivo a abrir ao Ministerio da Marin1m Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
o credito nccessa.rio pa,ra. pagamcúto do prr- Gnerra. o credito especial de 8:415$600, para 
mio qu<' compete ao professor substituto da pagamento dos vencimentos do tenente-co· 
Escola Nava.l, ca.pitã.o-tenente Dr. Narciso ronel Innocencio Serzedello Corrêa, rever
tio Prado Carvalho pchL ubra-;;Lições da Ba- tido ao serviço do exercito c de lente d.t 
listica (uiscussã.o unica) ; Escola Militar, por acto legislativo ; 

Voi.~tç·.ão uo projocto n. 130, do 1901, rc- 3a discussão do projecto n. 67, de 1901, 
ativo á. emmHhL do Senado ao projecto, autorizando o Poder Executivo a abrir a.o 
n. 193, de I89tl , que autoriza o Podm• Ex- Ministerio da Guerra o credito extraordinu.
ecutivo a reintegrar no serviço activo da rio de 4:806$630, para -m1mprir a sentença 

·. armãun., no posto effectivo do capitão de fra- do Supremo Tribunal Federal, que mandon 
gata, e classificação no quadro especial ào pagar ao ma}Jr Democrito Ferreirt~. da !Silva 
corpo docente, o capitão de fragata gra- os vencimentos que deixou de receber co1no 
dua.do Francisco Augusto de Paiva Bueno lente em disponibilidade, da Escola Militar 
Brandão (discussão unica) ; . do Estado do Rio Grande do Sul ; 

Votação do projecto n. 257, de 1900, ;:~.uto- 23 discussão do p1•ojecto n. 120, de 1901, 
rizando o Poder .Executivo a abrir ao Minis- autorizando o Governo a ab1•ir ao MiniBterio 
terio-da Marinha o credito especial de 6:000$ da Guerra o credito extraordinario de 
para pagar os -vencimentos que, no corrente 2:401$800, para pagamento ao mareehal José 
anno e no proximo futuro, competem ao ex- de Almeida Barreto, em virtude de sentença. 
secretario do extincto Arsenal de Marinha do Supremo Tl'ibunal Fedet•al; 
de Pernambuco João Sabino Pereira Gi- 2a discussão do projecto n. 133, de 1901, 
raldes (2a discussão); autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Continuação da .2a discussão · do projecto Ministerio da Justiça Q Negocios Interiores 
n. 121, de 1901, autorizando o Poder Exe- o credito de (:):850$, supplementar á. verba 
cutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne- 9a dó art. 2° da. lei n. 7413, de 29 de dezem
gocio.3 Interiores o credito de 100:000$, sup- bro de 1900 ; 
plemen tar ao n. 14 do art. 2° da lei n. 7 46, 2a discussão do p l'ojecto n . 105 A , do 190 I, 
de 29 de dezembro de 1900 ; do Senado, creando no Districto Federal 

Discussão unica do pa.recer n. 36, de 1901, mais um officio de registro de hypothec:ts 
opinando pela não acceitação das alterações com a designação de terceiro; 
propostas pelo Sr. Paula Ramo:'.! ao para- 2a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, . 
g1•apho unico do a.1·t. 13~ do Reghnento; autorizando o Poder Executi-vo a ;~brir ao 

2• diccussão do pro,iocto n. 116, do 1901, Ministerio (la Justiça e Negocias Interiores 
autorizando o Governo a, abrir, por conta o credito oxtl'aordinario de 2:827$800, pam 
do·· Ministerio da Justiça c Negocios Interio- pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de 
l'CS, O cr('dito do 53:5~0$940, para pagamento Araujo, viuva do juiz de direito, em dispo
de~ diversas obras e melhor.a.mentos no ediftcio nibilidade, bacllare1 Lindolpho Hisbello Cor
do Lycou de Artes o Oflicios, hoje p1•oprio rêa de Araujo ; 
nacional ; 2a. discus[)ão do projecto . n. 85, üe 1901, 

3a discussão do projccto n. 57, de 1901, autor•izando o Poder Executivo a. relevar á 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao viuva e herdeiros do finado mOtior Benedicto 
Ministerio da Fazenda o et•edito extraordi· Ribeiro Dutra a .divid<t por elle contrahid't 
na.rio de 104:542$583, para occorrer ao P<t· com o cofre da Brigada Policial da Capital 
gamento das gratificações devidas aos CI'n- Fedm•a1, na importancia de 1:197$324; . 
pregados de di versas A11'andegas da Repu- 2n. discussão do projecto n. 94, de 190 I, 
blica ·incumbidos do serviço de e:itatistica. e autorizando o Poder Executivo a contar• ao 
Pevisão de. despachos em 1897 e 1898; 2° escripturario do The,ouro Federal Cv-

3a discussão do projecto n. 58, de 1901, :Naco Antonio dos Santos, como tempo do 
aatorizando o Poder Executivo a abrir ao serviço, o decorrido de 10 de fevereiro ·de 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi- 1879 a 25 de fevereiro de 1~3, de 15 de no
nado de 8:000$, para pagamento do aluguel vembro de 1884 a 4 de se~embro de 1889, o 
da casa onde funccionou, de setembro a de 2.2 de feyereiro de 1894 a 31· de outubro 
dezembro de 1899, a Delegacia Fiscal de 1895; 
no Estado do Rio Grande do Sul e o Segunda parté ás (.2 l/2 horas ou antes)/ 
supplemcntar de 20:000$ á verba 9a--caixa 2a discussão do projecto n. 81, de 1901, 
de Amortização- da lei n. 746, de 29 de restabelecendo, para todos o3 eífeitos, o de-

- dezembro do 1900, art. 28-Assignaturas de ereto legislativo n. 657, de 25 de iwvembro 
notas; · de 1809 ; · . 

3a. discussão do projccto n. 77, de 1901, 1a discussão do projecto n. 62 A, do 1901, 
re1ativo á. emenda olferecidu. na 2a discussão alterando a classe Ia, n. 1, das t:u•ifas du.s 
do projccto u. 217, tlc 1000, autorizando o All'andegas; 
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: }a discussão do p,ro,joc&n n l t:3 A, de 1001, Discussão unica J.o pu.récet• n. 22, de 1901, 
autoriz<mdo o Governo a aln•it• o crcuito de julgando quo não devem ser n.cccita,s as 
16:060$, para pagar ao bacharel Umbelino emendas o1l'erecidas na 2a discussão do pro-

_ de Souza Marinho os seus ortlenados, como jecto n. 232 A, de 1900, que autoriz<t o · 
juiz de direito, em disponibilidade, decorri- Poder Executivo a transformar as la, 2" c 3"' 

'dos de 22 de abril de H3tH a ~il de dezembro turmas da Sub-Dircctoria. dos Correios em . 
do 1900 ; l ", 2• e 3"' sec,~õcs da, Directoria Geral, !Jtts- ·. 

l 1' discuss..1:o do projecto n. 1 L A, de 1901, sa.ndo os chefes de turmas a chefes de so- · · 
autorizando o Poder Executivo a abril· um cção, desde q ile preencham as disposig,õe:'\· rc·
credito da q\lant~a de 2:638$045-ao Minis- gulamentares, e dando outras providencias; 
terio da Fazenda, para pagamento de for~ -2a. discussão do projeGto n. 88, de 1900, 
ra.gons, agua c objoctos de expediente forne- declarando qúe ao teneqte-coronel gradüadô 
ciclos pela Companhia das Aguas de Maceió e reformado do exercito Antonio Galdino Tra~ · 
outros, por conta do Ministerio da Guerra, vassos Alves competem as quotas de offlcial 
durante o~ exercícios de 1894, 1896, 1897 superior desde a data do decreto que o re-
c 1898 ; . , , -- -. formou ; 

la, discussão do projecto n. 74 A, de 1901 ,. Nova discussão ua omendt~ <lo Sr. Heredia 
eoncedendo 0 prazo de mais um anno de de Sá ao projocto n. 38 A, de 1901, que au- · 

t · · toriza o Governo a confirmar, attcndendo 
ma r1cula aos cx-alumnos ·do cur.;o superior às necessarias va.gas, · rio primeiro posto de 
da Escoht Militar do Bra,zil, desligados por o!ficial do exercito, os alfer_e~ gea.üüaclos 
motivo de reprova~~ão em uma mesma ma-
teria durante dons annos consecutivos, com que tiverem obtillo as <tpprovaçõos plenas, 
emenda da commissão do Marinha e Guerra; do quo trata o art. 05 uo rcgúlámonto de 18 

de abril uc 1898; 
1:1. discussão do projecto n. 72, de HlOL .. 3a, d.iscussão üo pr~jecto n. 103, de 1901, 

declarando que gozarão ' da franquia' po~tal a marcando os c;;~sos 0 a fôrma da revis'tlo das · 
corrcspbndcncia e as «Revistas» dos Ins!.i- condemnações; 
tutos Historicos e Gcographicos do Brazil, do 3a, discussão do projecto n. 127, de 1901, · 
-Pará, Ceará, Bahia, s· .. Paulo, Paraná e Llispondo sobre a contagem da antiguidade 
Santa Catharina e dos Institutos Archeolo- do posto dos otficü\,es do exercito, a que so 
gicos 1le Alagoas e Pernambuco ; referem os arts. 1 o e 2° da lei n. 350, de 9 de 

:3a discussão do projecto n. 217, de 1900, dezembro uo 1805; · · 
autorizando o Poder Executivo a abrir 'ao to. discussão t!o ' projecto n. 304, de !8\:l3, 
Ministerio da Marinha o credito especial de autol'izando o Governo a applicar, em flwor 
11:760$, para pn.gamento do soldo ao vice- <Le D. Maria .Adelahle Antunes do Ahreu c 
almirante Artbur Jaceguay, revertido ao outra, parentas consanguineas do Dr. Satur-
quadro· effectivo da armada; . . , nirío do Santa Clara Antunes de Abreu, 'pro- . 

3a discussão do projecto n ."~64, de 1900, fosso r aposentado !lo Gymnasio Nacional, 
:mtorizando o Governo '" -pr'orogar o prazo jtt falleciüo, a dispo.sição do art. 27, liy
concedido :1 Sociedade Montepio Geral do pothese 7a, üo regulamento que haixou com 
Bconomia dos Sct•yidorcs do E:stado para in- u decreto n. !H2 A, üo 31 do otitnlJro de 
deúmizar o Thosouro Federal d1~ quantia do 1890; . · 

. que lhe ó dovcclOl'<t, até quo 08St~ insti'niçU.o P di:'lcnssão do projccto n. l n, de 18t17, 
regula.l'ií'-<i sua situa~~u.o, podendo mesmo re- autorizando ' O · Governo a reverter p~u<i. a 
Jeval-<t tlu p_agamonl;o dn i,mportanch em cla:-;so activa <h~ttrmada. o 1° tonon.tc Horacio 
guc fieon tdCiLnç~ada. no anno de l~OD; · Nelson do Paul<~ Barros, caso, submoWdo a 

8'~ diRcussU.o do projccto n. 2:n A, do 1000, novn, inspecÇão de saudo, feita nesta Ct~pital, 
elcvtmdo a 16 o numero de engenheiros chrfes for ,considerado prompto p<U'a o serviço; · 
de districto, mt Dircctoria Gor<tl dos Tele- · Discussão unicê.l. do projecto n. 242, de 
graphos, no exercício de 1901 ; . 1805, clcva.ndo a lOO$mensaos ~~ pcris·ão que '· 

Discussãounica do projecto n. 102, de 1901, percebe D. · Cybele . de Mendonça Souza Mpl't- · 
autoriza,ndo o Governo :1 conceder um <Wno 1;oh·n, viuva do tenente honoral'io do exer-

. !le licença, com- todos os vencimentos, a.o cito Heloocloro Avelino ele Souza, Mónteiro .. 
Dr. Manoel José de Queiroz Ferreira, Pl'e- Lovantn.-so a sessão ás- 4 horas c cinco 
parador <le physica da Escola. Polytcchnica., n'Íinutos dn. ta.l'do. 
pm•a tratar de sua sn.udc ; . 

Discussão nnica do projecto n. 147, do 
1901, concedendo ao Dr. Amaro Rodrigues 
de Albuquerque Figueiredo, 2° tenente ci
rurgião conti·actado da armada, uma pensão 

'<de 300$ mensaes, autorizando o Governo a 
· .. abrir o: nccessario credito ; 

Cnm:\l'a V. IV • 
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83"' ~ESSÂO E~I 2ô DE AGOSTO -lJB 1901 

Preside1~cict dos Srs. V a.:; de Jlfâlo (Presi
dente), Cm·los . (le .Not•aes (1° Sec1·etado), 
Va.:J de Mello (Presidente) e Angelo Neto 
( 2° Secretario) 

Ao meio-dia, pt·ocede-sc <.t ch<~ma.tia., a que 
respondem os Srs. Vaz do Mello, Carlo~ de 
Novam;, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualborto, Ctn•bs Marcollino, Albuquer
que Serejo, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, José 
Euzebio, Ch1·istino Cruz, Cunha Martins, 
Raymundo Arthur, Nogueira Acciolv, Fre-

,. dorico Borges, Sergio Sa.hoya, Gonçalo ·souto, 
Eloy de Souza, Tavares de Lyra, Pereim de 
Lyl.'tt, Soa1>cs Neiva, LimtL Filho, El'mirio 
Coutinho, Celso deSouza, Gome.~ de M<Ltto.3, 
B1•icio Filho, .João Vieil·u, Cornelio da Fon
seca, Julio de Mello, José Duarte, Epami
nondas Grucindo, Ara.ujo Góes, Raymundo 
de Miranda, Jovinia.no de Carvalho, Rodri
gues Doria, Fausto Ca1•doso, Sea.bra, Tosta, 
Felix Ga.spar, Manoel Caetano, Sa.ty1•o Dias, 
Alves H<n•boS<L, . Ada.lbeeto Guimarães, Au
gusto do Freitas, Pa.1·anhos Montenegro, 

·. Pinheil·o Jnniol', José Ma1'cellino, Heredia. 
de Sá, Celso (lOS Reis, . Nelson de Vas-

. concellos,_ Oscar Godoy, Augusto de Vas: 
concellos, Nilo Pcçanha, Alves de Brito, 
Silva Ca.stro, Custodio Coelho, Martins 
Teixeira, 01\veit·\.~ Figueiredo, Theophilo 
Ottoni, Gastão da. Cunlm, João Luiz, Pc
nido Fillw, Espel'idião, Bueno üe Paiv11, Al
fredo Pinto, Carneiro de Rezende, Mayrink, 

. . CarlOil Ottoni, Manoel Fulg~ncio, Lindolpho 
Caetano, Eduardo Pimentel, Olegario Ma
ciel, Padtm Rezende, Fernando Pl'estes, Di no 
Bueno, Va.lois de Ca.stt·o, Costa. Junior, Ro-

. dolpho Miranda, Joaquim Alvtl.l'O, Het•menc
-gildo de Mot•aes, Teixoit·<L Brandã.o, Manoel 
Alves, AlLmcar Guima.rã.os, C:ulos C a v a 1-
canti, Paula Ramo;, Fra.ncisco 'l'olontino, 
Barbos<L Lima, Sotwes dos Santos, Got•nmno 

·. Hasslochm•, Vlctorino Mon·teiro, Vesp:~slano 
de Albuquerque, Alfr·edo Varella o Diogo 
Fortuna. 

Abt•o-se a sesi>ü.o. 
E' lida e sem debate approvada a. acta da 

sessão an tecederit.e. • 
_Passa-se a.o expecliente. 

O Sr. Angelo Ne1;o (2°Secretario, 
senJindo de 1°) procede á leitura. do S3· 
guinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. lo Secretal'io do Senado, de 2:3 do 

corr·ente, communican<lo (1ue ncs.sa. da.ta, o 
Senado envioLl :L sa.ncç~u:.> presideneia1 a. Rc-

solu~:ã.o tio Congresso Nacional, autorizu.ndo 
o Po<lot· .B;xc.cuGivo a concede1· seis mez~s de
licença, com o ordcmLdo a que tiver direito, 
ao conductor geral do a1J1stecimento de 
agna ü. Capital FOlleral, Alcêo Mario de S~L 
F ruíre .-Intcüwla. 

Do mesmo senhor, de tgua,l data conunu
nicando quo o Sena.<lo, em sessão de hontem, 
a,doptou o nessa data enviou á. · sancção pre
sidencial a. proposição dGsta Camara autori
zando o Poder Executivo a elevar a I :800$ a 
pensão concedida por clccreLo de 26 de ou
tubro de 1869 ao eo1·onel honorario do exer
dto Antonio Bezerra Cabr<ü.-Inteirada. 

Do mesmo Sr., de 24 do ·corrente, remet
tcndo o projecto do Senado, concedenclo ao 
2° escriptnrario da Delegacia. Fiscal no Es
tado do Paranà, Manoel Fer1'eira. Mendes, 
um <m no de licença., em pl'orogaç~ão v. de 
dous mezes, em cujo gozo so a.cha, com o 
respectivo ordena.do, para tratar de, sua 
saúde onde lhe convie1'-A' Commissão de 
Petições e Poderes. 

Requerimento . de, Constante Gardonne 
Ramos, pedindo que seja, nc novo creado, o 
loga.t' de contra.-mestl.'e da. offi.eina de enca
dernação no Instituto Benjamin Constant.- . 
A' Commissão de Orça.mento . 

Comparecem ma.is os Srs. Urbano S<Liitos, 
Antonio Bastos, Indio do Bi'azil, Serzedello 
Cor1•êa, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, 
Joaquim Pire;, Thomaz Accioly,. Vírgilio 
Erigido, João Lopes, Camillo do Holhmda, 
Tcixeit•a de S(L, Malaquias Gonçalves, Mo
reira Alves, Esmeraldino Bandeira, Pudro 
Pernambuco, Affonso Costa, Arro:<Jlh~::; 
Ga.l vão, Castro Rouello, Neiva., Milton, Eu
genio Tourlnho, Pa.ttla Guimat•ã.es, Rodl'igues 
Lima, Tolentino do~ Santos, Galdino Lot•eto, 
Jo::;ê Mon,ja.t•dim, h•ineu Machado, Henríq uo 
L;\gclon, Raul BU.l'l'ozo, Ba.l'ro.i Franco Junior, 
Antonino Fütlho, Lour•onço Uavtist!t, Pe
r·oil•;t Lima, .Joaquim Bt•evciS, F'rancisco 
Veigi~, Monteiro da. Silveira, Lamounior 
Godofredo, Rodolpllo Paixão, Moreil'a da. 
Silva, Edmundo da. Fonseca, . Luiz Piza, 
Azevedo Mat'C!tleS, Bcnoclicto de Louza., Lin
dolpho Serra, Xa. viei' dq Valle, Lamenha 
Lins, Ma.rçal Escoba1·, Angelo Pinheiro, Fran
cisco Alencasteo o Campos Cartiel'. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs .. José,Boiteux, Pedro Chermont, 
Ro lrigues Fernandes, Guedelha Mourão, 
Fl'<tncisco Sti, Augusto ·Seveeo, Tl'indado, 
Silva . Ma.riz, Estacio Coimbra, Elpidio Fi
gueiredo, Fl'ancisco.Sodré, Vergne de Abreu, . 
Marcolino Moul'a., Dionysio Cerqueira, Sam- · 
paio Ferraz, Si:i, Freire, Martiuho 0a."mpos, 
PereÍL'a dos SanGos, . Aureliano dos Santos,. 
Ra.ngel Pestana, Estevão Lobo, Vidato Mas-. 
c<v-onhas, José Boliif<.~cio, U(lefonso Alvim, 
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Adalberto Ferraz, Leonel Filho, Necesio Ta
vares, Antonio Zrwharlas,Arthur Torres, Mi
randa Azevedo, Gustavo Gotloy, Domingue.3 
de Castro, Oliveira. Braga, P<mlino C:.trlos; 
;\.lfrcdo EUis, FraiiCi:->co Mom·a, Pinto da Ro
cha c Cassia.no do Na.scimento. 

E sem causa., os Srs. Arthur Lemos, Syl· 
vio Romcro, Augusto Fra.nça, Eduardo Ra
mos, Deoclccittno do Souza,, Julio .Sa.utos, 
:Monteiro do Bar1·os, Francisco_ Salles, Hcn
riquq S<tllcs, Landulpho de Magalhãe3, No
gueira .Junior, Lamartine; Bueno de Andra
da, Adolpho Gorclo, Ca.jado, Cincinato Braga; 
Antonio Cintra, Ovidio Abmntes, Jóão Can
dido, Rivauavi~ Corrêa c Aureliano Bar· 
bosa. · 

O SR.. Prt8SIDEN1'g- A p~rgunb. é dis- -
pensavel. O nobre DapqttLdo StLb3 p(}rfeita· 
mente que a Mc.;a garante <L pa.lavra a todos 
os membros desta. C<tma.ru. que dclht quei-
ram us<tl' , · 

0 SR. BARBOSA Lni1\ '""":" Agr·adeço é.t V. Ex. · 
rt asserção com quo rue tra.nqnilliza. 

Sr. Presidente, o discurso qne aqui pl'o
feri mk sessão de quinta-feira foi ta,t que, a · 
respeito dos seus termos, disse o Sr. Deptl-
tado a quem já me rot'cri : · 

<<0 Sr •. Seabra- • .. devo lembrar e salientar 
a calma e o silencio com que toda a Camara ott· 
viu o discuvso do honrado Deptttado pelo Rio 
Grande do Sul.>> 

Rofere-so ao meu discurso: 
O · Sr. Barbosa Lima -'-- Pcç:o a 

palaVl'<t para uma explicaºão pessoal. 
«A não se1· Hm ou ou.tro aparte con·IJeniente~ 

qtte foi ob1·igado a dat.", ct sessão co1·reu calma, 
e tmnquilta, SE~:I Qog HOUVESSE MOTIVO DE 

0 Sr. Presid.ente-Tema pal<Wl'a QUALQUER. ORDEl\!QUE AUTORIZASSE E JUST!Fl· 
O DOlJre Deputado · . CASSE OS ACONTECIMENTOS QUE SE DESENRO~ 

~ 
. . • LARAM AQUI NO. RECINTO E . FÓRA DAQUI NAS 

.0 Sr. Barbosa Lima (pat·a tona IMMEDIAÇÕES DES'l'A CASA.» • 
xplicaçcTo pesssoal. Movimento de attençcío) - Em seguida a esse meu discur.3o, àinda sob 

Cidadão Presidente, venho dQfender-me, ó imperio das impressões que elle poderia 
· repellindo as injustas o injmiosas increpações ter causado, o me a honrado amigo, Deputado 
. que· desta. tribuna me foram assacadas, em· pelo Rio Grande do Sul, o Sr·. Soares dos 

presta.ndo-se-me uma co-responsabiHdade, Santos,. tallandn em norrio da. bancada, refe
que não posso admittir, nas aggressões de riu-se ao discurso e ã. 'a,ttitude do sen collega, 
que foram victim<l,S varias honrados mombros em termos que muito nie penhoraram e quo 
desta asscmbléa, após a. sessão de quinta-feira devo frizar, relendo-os ti. Camara, para de
passada. pois tira.r as conclusões que essas premissas 

-Ifonr,\do pa.tricio, deveis Ger a, certeza, comportam. 
dados os meus antecedentes moraes, de quo Disse esse meu digtlo collega: «Não m.e 
cu não pos.3o deixar de collocar a minha refiro absolutamente à conducta nob~·e e ele'l>a· 
resposta sinão .na. altura e nos termos em quo da do digno coUeg<i que naqueUa tribuna 
foi collocada a odios·a increpação, exe,·cetl evidentemente um di1·eito, apreciando 

, segundo seu ponto de vis.ta individual os actos 
O SR. SEABRA- RespondQ.ndo primeiro á gove1·namentaes.» 

pE>rgunta que por mim lhe foi feita, apon- . Ora, um coltega digno, . cuja comlucta ô 
tu.ndo quaes os membros do Congresso quo qualificada de nobre e ele·uada, em segui{la a. ·· 
r~cebe1•am dinheil•o do Banco da. RepubHca. esse dlscul'so, e de quem se diz que exeroeu 
Esta é a questão. · nesta tribuna. um direito; um disaurso 

O s·R. li'Àus'!'O CARnoso- Ha um Deputado do qual se diz o que li antes desta. apre· 
na. tribuna; devemos ouvil-o. ciação do meu honrado colloga de bancada~ 
. o SR .. BARBOSA: LIMA_ Si se me quer dar não pode ter sido a causa etHciente das 

a solfa e bater 0 compasso, atraz do q·ual etl arruaças e das estupidas violencias que fóra. 
deste recinto se passaram e·de'que foram 

deva ir como um comparaa, ·como· alguem alvo 'alguns honrados membros desta. casa. 
que n~ot~m .a noçãO bastante elevada. ~a .Neste discurso, que a Cainara ouviu sem· 
p~opr1a d1gn~dade, como quem,o p~rve!}tura, _ ·que protestasse, a não ser no seu ultimo 
V!_esse c~ntr1c~o fazer uma._rvt~ataçao, ou tl'echo, mas no qual . não viu causa alguma. 
na:o d~rm a re;:;posta nestí1 C~tsa,, ha .outras (1ue valesse por um incitamento á desordem 
tri?una.s •. de ?~de eu po~sa ~tzer a, verdade, e um convite á anarchia; nesse discurso 
por mais amar o a C! ue . e~la SoJa, ~ responder nad '1 ha que houves3e sido a causa das arrua
no me~rl?-o tom da.s mcrepaçoes que me ças e dos confiictos que se passaram nas im-
foram . feitas. · d · - s ·a t c 

Pergunto a V. Ex., Sr. Presidente, Si me Iaçoe es a asa • 
. me garante a P't.lavra, mts mesmas condi- O SR. FAUSTO CARDoso -Fui eu um dos 

ções em que·o toi ao Sr. Depatado que me vaiados, e não attribuo ao discnrso a vail\ 
fe2; estas increpaçõas, on não gttrt\ntc '? c1ac ~ovei. 
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O S!{, . . C< S'l'A JTJNJOH. - E cu altl'ilJno <t l O Si·. Ltti-;; Domín[Juus - V. f·~v:. ti in)Hsl.o: 
Yaía. quo V . .Ex. levou ao d j,;cur·.so. . pru·a _com. a ':''!.!no~: ir.: t.lu _Flo1·~w~o .. e Duodo7·o. 

O s ]' C l' · . (:lp rmalus. j\u.J (tpouulos. Jlpw tr.,.~.) 
- :tn.,.l·A~~To Aiwoso - ',111 cons::wnr.:n 'l'?rnos aqu~ a not<t de intcnt~pçr~~Js. Estão 

nao a t!J JUO (),!llll as p:davt'<tS l.tue, !J<U'cce, nao wr.un ou-
O Sn.. BAHHOfo;A LD!A- lJcelaro ao meu vid~s: 

ltonra<lo ccllcg;~. Depui;i!do por Sérgipe, r1nc 
o que acaiJa, de dizer ·~·me suJnmamcn·;c 
gPato ; e que, si um llGZar mo resta. em tucto 
isto, é não ter podido prever o que so ia 

· passa r ; porque ter-lhe-ia pedido .licença. para 
partilhar da sua sorte, no momento em que 
uma das libercladP.s !'undamcntaes que defen
demos soffriu a. mais br·utal du.s aggressões: 
a liberdade de tribuna. 

O Srt. -FAUSTO CARDoso -Não attribuo, 
nem ao di.~cm'so, nem a. V. Ex. 

O SR. BARBOSA LJliiA--Os protestos surgiram 
llO córrcr do · meu cliscurso. 

Quando, ~to terminar, cu me J'Cf'eria <i 
questão de ct~ndidatura, pl·c:üdencial ,}Jareceu 
a. alguns Sr:;. Deputados que ou o fazia 
om tcl'l110S inju~t.os, de~an'azoados, em re
lação aos nossos }mtl'icios que actu:drnentc 
<tdhcril'am a.o l'egimen republkmo ; o· poy 
lhes ter parecido c1ue tal em a intençfi.o 
que envolviam as minhas pahvl'as, intcr-

·J·om}lcmm-mc <Lpcnas prolbri as primei
l'as, sem · quo, em vietndc dessas intel'l'n· 
pções, pudessem onvil' n<L sua. tohlidadc os 
meils conceito~, as p1•oposi,~õcs que cu 
·cmitti. · 

Felizmente, o tachygrapho apanhou com 
;t maiol' fidelidade c·:st~s palu.vras; man
tlci-as para u. imprensa., COlliundo·as textual
mente , mas gmü·dci o~ ot'iginaos para podor 
role l-os artui, ttlint (lo que u. _CamaNt vorilique 
si existe acaso .ncsüts oxpt·e~:)õcsalguma. co usa 
!le inJurioso, alguma eousa de mono; justo, 
•lc <losarl'azoado, capaz de su~C:iLar·, '"~ opi
nião tle um Sr. Deputado, u.ttj a g'UHl'l'a dvll 
p.::!l<t divi::ão do.;; bmzilei1·u:s etu dou::; eampos 
ltosci:::. 

Peço licc:1ç:~ pat·<~ let• as minhas pal<t
vras: 

Senhores. ']HCOU.lo 11 ]JC~~; ((/)',(!:C.~S(( 1WW erJO· 
ca tc!o· du.:ia de diffiwltladt!s, tpwmlo tantos 
f.t ncccss·iclnd•J du VtW ·J'ecllL~ r.~dn onfim. o nosso 
verdadeii'O ideal político, JWl'(jHe 1ulo devemos 
de pÚl' , no proo: illw ·quatriennio, à t.es/.a do fJO
.venw wn ?'epul.Jlicano que nos honl'e, um ?'e
publicano ent1·e os ?'epubl;:canos e pórqtte lwve
mos de ir bttscm· entre as ar.lhesistas, ponnais 
dignos que elles possc~m se1· ... (Palmas, bntvos 
JWS [!ale1·ias.) 

O S1·.Sealll'a-Só com os republicanos V. Ex. 
nr.to fart:a a Republica. (Apoiados. N(ío apoia
dos das gálaias. Sa.ssúrn. O Si·. P}'?3sidente 
'l'eclama u rrttenclTO, Soam os l!Jili]Janos: .Apàl·
tes 'viohmlus.) 

«Más onrlu (i1i '}WJ OH r(isse .. '}l,{ tJ o:; urlhesistrcs 
ni'ío podiam cof.htburw· na RcpHIJ/.i('a ? ( Crmti
nwc1n os apm·lcs.) 

81·. P1·esidente, quem exp1·ime wna OJJÍnirTo 
nos tennos em qttc nt o (f.::;•niJo Í1~ftwia a nin
.fJuem. (Apoiados. JlfHito bem.) Cada ·um tem a 
1'esp·:nsabil ída•le de suas opiniDcs. 

Clu1mo a <l.ttcnção rla Ca.ma.ru. para as pít
lavms que pl'dfcri nesse momento, nf~o 
agora: 

« Eu nr7o disse IJ.HC os atl!tes-islas nrTo 
podiam collaúorar na Rep~-tbliw, tm ntio 
(lisst~ 'fWJ clf.t.:s HtTO nos li·vossrnn }JI'eslrtdo 
muitos c rios .,,utis rdt:vanles SCi't'iços; 
o que cu dissr; foi que « neTo /l(t moth;a 
1Ja1·a r1ue ua sil:tW(~rio acltwl sn ofitsle do 
stqwemo JJOsto da H•T'u!Jiica 71/l/. 1't:}JI/.Mi

cano ... (Apo iados. JJratos das [Jrtlcria:;. )» 
Onde é que ]ta, aqni a nwnnl' injut•i:.t, a 

mono r inet·<~paç:ão, a apred:tt;fi.u IIICnos. m .. 
zoavcl em rnl<.t~:~i.o aos no.~:;o:-:; p:Lfd·icius flll!l 
adhm·il·c.un lc;tflll_onto ;~o !'ngilllOil ropuiJJj .. 
cano~ 

O Sn.. Cns'l'A .lliNHllt- O quu ost;t C\Sill'i
pto er1uivalo a <Hzot: fl"O clln . ..; 11:'i.o si'io I'O
publicano.L 

O Sn.. R.\t:nnsA LDJ.\- S1·. P1•osidento, 
fluamlo a nopulllie;t ai.J•:tvo:-;sa llllliL cJ•isn t.;iu 
tcmct•o:n. 1.i'io g-J•avo, q11o ltal'll(lllhlir~a.llo . ..; qun 
acrc<lH:.tlll no de<!l:•.ralll Oi li puhli•m quo wl~iL 
C!l'ÍSB ~(j pôde :o;(ll' \'OII!'Íd 1. IIIOiliitllfoll IIIJILL l'il· 
J',Jl'lll<L l'OIJSf,ii,III'ÍUIIILJ j ljllil.lldu lll~ af.l'\ l'lljlll
hlir\l.liiOS 1{1111 IIJJI,ondoJII qun a Cunst.il.tliçiio 
ae;ual ,j;i., pm• dt!lllilÍll. dtllllfllli!LJ•;JU a ÍII

Ó;qmcidadu 1lo Hysl.oiii:J. qllll olla l!llll~-iiiiJS· 
fi:tn,:ia, }I<LI'll. l';t:WI' iL I'.! I it\idado da n:win
Jmlid:.t.~lo IH·aziloiJ•,L ; qwtllllu, do liUila n 
pa1•i;e, dos cit·c~ulo :;: ollid<io;, dos cluiJs l'e
publieano..,:, He <~leva CH~H dantot·, a}lonl;a.n
do-so }liLl'<1 Ulll ntlliOSO })2J'igo, t[UO eunsist,e 
na }JOs_.iiJilj<latlo da rcstauraç,fto mona.r
chic:.t ... 

O SH.. HERimiA. DE SA- Ninguem .cogita 
disto. 

O SR. BARBOSA LtliiA- ... quando se diz com 
a maior·emph;tsc, cJm a maior insbtcncia. 
que a Rcpublica está. coreendo os maiorDs 
perigo.;, qua.núo o honrado Sr. rola to r da, 
Receita, intelligcnte patricia, que se .tem 
devotado a.o estudo das questões financeiras 
o economica.s do· Brazil, vem confessar, .om 
um _post-sc1·ip/.um a.o p;~i·ocer da Commíssão · 
de Orçamcnt·J rolc.tti vo ü. rcceitt~ do :.~nno 
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" . 

:p1'oximQ vindouro, vc1n conti~s3a.J•, J•::Jpito, rimen~at·, fttzce um appello a quem mais do 
ne~SO post-scriptum; qU '} as, medid;v;; fina.n- p.:le:;o mclitou so'n·,~ a COOt3xtur:.t e a C:)ffi
COÍl'aS · a.t~ hoje i1!1opttLda.s l;eeã.o ta.lvoz n.!- plcição tless:J cng0nho e ver si é po.;si vel _ 
ce3sid.ade de i'Jere'll ciJmpletadas por um;1 que o!le demon:jt:·0 de uma vez por todas 
lei, que m •.litos · d:: nós outl'os nílo vota- quJ tat mec:J.nism') 6 cap:1 ·.~ de realizar 
riamos, por imp))'ca.r, :L nu~ :o vel', em um todíLS as va.nta.gens thcol'iea.s c praticas pro
ata.quc ao tWngTamnla <la Ropublica, om mct~itlas. 
uma lei r.~p:•c1;;,;iva, limitativa tia it.e~ivithLtlo Poisé este o n.pp3llo ctuc eu venho f<tzen,lo, 
mercantil e btLncariu, quando a situa•;ão sJm que por isso impor·te nu. minima injuria., 
fl desta cmlcm nflo se pócle con~>idr:rttr o que nem na. minirna aggressão n.o.;; p~l.tr·icios que 
eu dis:>e, nã~J ~e póJe olha.t· comi) umn. in- ad.heriram lea.lmrmtc ao p.l.l'tido ropublic:tno. 
juria, Gomo um atrLque a. ·u . pa.tl'icios que E. scnhore.;;, eu sou tanto ma.is insuspeib 
ad.herira.m lealmente u. esto rogimen, mas no havei' feito cs~e a.ppello, no ha.ver for
que niio o pt'Jpagaram,m<L'I que não lhe devo- mutrLtlo ost.e -voto, quu.nto quem tiver a.com~ 
tarl1m as cnrwgias da sm~ vida, mellit.G.ntlo pi.i.nllu.do, honrando-me, a minha acção ncs~a 
nas sua.s vant·~gens t.hoorica.8 c na. sua. supo- tribuna, quem tiver S(}guiuo à:; m:Lnife.;;ta.
rioridadc pl':üica, mas q no não ·,;[ ver<Llll çõo.-; da minha vLla publica., terá reconhecido 
occa.sião d.c se prcoccupat• tão do pel'to com as que cu nem uma. vez mo.>trei sonharcl)tn a 
excellcncías p<l!icnciacs dc:;se rvgimen, como possibilidade de um regimcn se:Ti r c.tize.;; no 
scguea.mP.n.to tivol'a.m os propn.ga.ndi8 t,as, que passado, no mclllOl' das nossas m:tis digna.s 
éncancccrn.m nesta. hatalha.; qnc muito ha traclições e da.s noss~.:; aspirações moraes. 
em clizor que li chegado o momento de n.p- Em projoctos do lei quo tenho firmado, 
pcllar pa.ra n.quollos, dcntec estes J'cpnbli- em discm•sos que <qui tenho pPoforido, tenho 
e<Lnos, l[IIO mais so l;úm cli::;tingu)do, (l cUzcr- muita voz recorridu :is luze.~ do p<t'.lsu.do re
lhos-é clle~arlo o momento r.lo, contando vós gimen monarchico, -foi to app3llo :l·sa.bedoria. 
com a coUabot•ar,·ão rlo todo::; os clement.'os tlos osta,,Usttt'3 do Imp:wio, docla.ea.ndo que 
ln:te.~. que consl;ituem a. maiol'i:t rla. na.ciona- cnt~G ossos houve muitos digno3 brazileit•os 
lidadn lmtzileii·a, vi1•des mostrar pt·atica- qnc, s~t·vindo <t monn.rchia. -deram, toda.vla, 
monto, no moio dost.a. t·H•me:Jta., quo nos dn1'a.nto tJd:t a sna vid<t public::t, pt'ova:; de 
afllige sob tnd x os a.sp(l.cto:.:, qnc a Con~3.i- qnr. no frtndo et•a.m vol·da'lcil'os roptlblicanos. 
tuir,lTI.o de 21 do lovm·cil'tl, que o rcgimnn Tive occu..;ião cle me rafel'ir (L comp~tcncia c 
}H'eshlr.ncial, t:tl 'lua.! os~u. Constituiçã.u con- ú. capacid.ado mot•n.l c polit.ica. do um J0.3!'l 
~ubstílnci:~. 1í capaz do ser tã.o intc>lligont~ c Bonifu.cio, do um Bcrnaruo Pereira. de Vas
vigol·osa.mnntc rmtliz;ulo, írue de.-sc govm·no éonceUos, do um Pn.ula. c Souza, dJ uhl 
Jll'omalliLl':t, sem duvida a.lguma., :L f'elici- guzebio Coatinho Mn.'íto.:;o, de um Rio Bt·anca 
d:ulo promottitlíL p:·:lo I'ogimcn rcpniJiicn.no o flo t;nltos dignos patricios. 
:i. Na1;ii.o ll1•:u~ilnim.. Nii.n so podo1·h, pJ1·t:~.nb, nm lna. fi! twoi, 

O ~rt. AJ)AJ.rn:n.·t·o Gum,\RÃI·:S-:\I:ct•cs- mal'-mn de m;t:u· fazendo umtt injustiça, !lo 
cnu t:uHlu-cmno llwt•n.rn P l'udon h do 1\Io- cstn.r it•rog:1ntlo uma. inj1ú·i:~ a. os meus coiH~ida
J'íl.l.lS o Carn pog :-:alio~. · ditos qucwondo di villir a. l'jaçi.o em clous gt•npos 

o NH.. HAYUIO~A. L~:~rA-~i assim nccitso <1, hustif:l, un::: bons ))Ol' l'orça., ri~·publicano.-! ; 
)1UJ'qllt\ duixaJ• <ln lado os rílpnulic;mos llis· outr·os, ma11s pot•. l'lm}:t- os atlhesistn.s. 
tol'icos '! Nií.a sa mo pütlo ompt•osta.l' iLbsoluta.mont.e 

O ~lt. COS'J'A .lu.'I!On.-Mns, pa.l'a qno o'st:i :icmollmntc intenr.~ã.o. 
tlb;l;ineri'í.•) cnt.rn hmzileieos '! · E t•elcva. dizol·o, ue umn. voz pol' i;:>Jas: 

o Stt. I:IAH.BOSA. LJ.MA-A uistincçfto é ine~ í'iLzcntlo csto appcllo, l'az,mtto· o;to voto 
vitavol, o não tem nach clo injlleio.:m, entre pela.l'tírmapot• que fiz,cu não quero t::ío pouco 
tl•JUCll<•s qno cl.wotal·u.m sw1 mocid:t(lc. as signíti.cu.t· qnn to1lo e qnn.lqum· r0pnblica.no 
sua.s vigílias ao estmlo systcmtttico dt~s ins~i- histol'ico estnja e:n condiçõ.Js, só pot·qw~ o 
tuiçõ::~s rcpnblict.~n ;~s . c aq ucUcs flUO vim'<tm foi, üc, post:> ü. tc~t.a do~ nago:lio~ publicJa 
tràzcr o sem concurso de coltalnmdo1•es lca3:~ neste m'Jrnento 1lifficil p.tri\ a pa.tria e p:1ra. 
<lcpois d.:t vict.orb dol iuJ.LOS qnc outr'ora as in,tituiçõcs, re.:wlvee u. mul .ipla crise qnJ 
comba.t::Jr,Lm por todos os meio:; e modos. nos atflige. " 

Si, inventaç!.a. a locomotiva por G30l'go · Dada. est·~ explicação á. Ca.ma.ea dos D.?.pa- · 
Sbpllenson, se verificéLS':le que cs1a marã.vi~ tados, explicaclo pa.ra que fique nos An-

' lho3a macllina não funccionn.va com a ragu- naes, pa.ra que o leiam 03 meus concidadioi!, 
ltwidad.:~ tll~or•ica., pl:ometGid,t, nem ro:n a'l o meu pensa.m3nto, demonstrado ()ue não so 
vantag-ens praticas csp))'.'1da.s, depois (le i;cr pódo ver nesLa3 pa.lav1•as nenhuma. ag-gre3-
-pas:m.Jo pelas mãos dCJs mús af,Lm Ldos me- slo oxpticitn., nonhnrn intuito injul'ío.'io, pa.s
co.n icos, ti o;:, nu i<~ l'r;pt\t.a.dos cl1et'o3; . quo Stul'e~ ().OS o~lt.ros ponGo.s. d.ai:l inGrnpa.qõ:.J.~ q,ue 
tu.uitu t.m~ CjJIQ :>iO VlQ:!jlJ t.Hzer 1 Y<~mo~ e~po•. !t\Q !(H'tblll n·rogDJd;\e; 
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g\':1,, St•. Pt'osidontn, n, pr·imoil·:t. vnz que Rio Gt •:tndc do Sul, qnn.nclo aqui •lisentia, 
nos ta. Ca.mn.ra os ttppln.n:":os d:ts gn.lcria.s, as pela, ))olitica. tlo intcg('l'J'j mo collega.,· o SJ'. 
acclamaqões c os brado.~; :tcmnpanlt:wam o MarQal Escobar, o :tl'l'Cndamcnto da, E~t.rada, 
discurso de um oradot', p:1r·a tpm se putlc.::,:e do Ferro de· Porto Alegre <t Uru()'u:wana 
cr·êr que semelhantes ma.nife::;tações va.liam feito no governo do Sr. P1•udento de "'Moi·aes; 
pot• prodromos de manh;festaçõc . .;_ ana.~chicas l)ara condemnal-o ; e eu nã.o· fiz mais do 
pela vez primeira aqui provocadas? qüc, iDSlÜl'i1.~1d?-me nas luzes e instrucções 

Não era a primeira vez, nem em rclaçü.o ao de alto patrmt1smo que promanam desta no
orador, nem em rotação a. mnitoA outros tavel oraç~o, applical-as cóm -<1. lealdade 
oradores que· teem fallado nestcL Ca.mara. com quo se applicam as formulas ·mathema

. Que eu ia fazer um discurso do opposição tica:,:, a esse outro problema identico do at'· 
n.o Governo? ! renda.mento das estradas de ferro tlo norte 

Não autorizei a quem quer que fosso a do Brazil. / _ · 
annunciar que eu , adopta.r.ia tumt attitude Onde e· que 0 fazendo se me poderá acoi
que ahi é vulgarmente conhecida pela de.no- mar de estar praticando um acto de opposi
minação de oppGsição, naquillo que significa ção demagogica, ou de estar demonstrando 
a obrigação de oppor-se, systJm<ttica.mente, que l'Oml)i a solidariedade cotn a .beneme
_a todos' os ac~os quaesquer praticados pelo rita bancada, em que me foi dado um dia. 
Pod~r Executrv_o. . ter assento ? 

Nao_ me podta mscrcver entee aquelles · , . . . . 
que fazem opposição systematica, como não E eu, Sr. Pr:s1dent~, d1scut1 como um 111?
me inscreveria. e nui1ca o fiz __ entro aquelles-j destoe o_!:>scuro _pro~'!s. IOn. al, mas, com as cl
que pel~ silencio on expl'c1:'samonto acham fras~ e nao ouv1 entao um _aparle, um só que 
lJom, entendem ou dcix:un entende!' que nã.o contestasse a demonstraçao que eu .cstavtt 
merece censura. tudo o que emana do Poder dando, da boa fé. e da Jealdade ?om que col
Execntivo. laboro na admmtstraçao republicana .do meu 

Que ia discutir o contracto do arren- pai.z, patenteando que essa collaboração não 
damento e de oncampação da.s estradas está .sómente no apoiç> systematico ou no si
de f~rro ?- Isto nun_c:\ l'oi um mysterio. lencw, _que ~a.nto. vale, em fac~ .de t~o 
. Eu mesmo já havia dito clesta tribuna. quanto~ acto pratwado pela adm1mstraç~o, 

que por occasião da discussü.o de um credito por. ma1s que · taes actos abel'l~em dos saos 
solicitado pelo Governo para o recebimento ensmall?-entos qu~ nos dev~m gmar. 
das estradas de ferros encarnpallas no norte E eu, Sr. Pre_Eidente, nao ~mpreguei ?e-: 
da Republica o faria· mas este credito jâ nhuma expressao as pera, nao cognomme1 
perdeu a sua ~azão de ser' !10l'que as estradas esse areenda.mento e ess_a enc~mpação com 
de. ferl'o encampadas for\lom arrendadas e os termos com g_ue a vetiemencm de · outi:os 
entregues aos seu.-:; arrendtttarios. colle~as! que nao censuro, quo _estavam no 

Consequentementc, podoeia pa.1·ocm' que 0 seu chre1to, co1'? que a vehemenma de outros 
adiamento dessa tliscus:ião vali:L t:tnto collegas o prothgou com.a.ppla.usos nesta Oasa 
quanto procrastinar esta discussiio indeftni- p~rtid~s _ deste recinto, contra a expressa 

. damente, como uma cscapa.tot•ia. minln para d1spos1ça<? do Reg~mento, e . manifestações 
não mais justificar '-~ mi n hu. opi n iã.o infensa. das g;ateria.~ e lá .f~ra., o que ninguem então 
áqueUe contracto. . cla~s1fi~ou de sediCwso. 

· Eritão ~enti que o .as':lllmpto perdia a sua ' Le_:·e1 algumas expres.3ões; recordar~i. «t 
opportumdade e depo1s de conhecer os ele- Cam_ara .como. é que este acto da admmi3-
mentos com que eu via . fazm• a. defesa. do traç.ao foi classrficado .Po~ alguns honrados 
Pode~ Executivo, instruido pela. loitm·a leal collegas, que na ~precw.çao detle, me pro-
do discurso do Sr. Senador Bulhões e <la cederam nesta tribuna. • . . 
liÇão do eminente Deputado polo Ceará., 0 Renunciava a ca-deit•a de Vice-Pi·esidentc 
Sr. Francisco de Sá, ·per.suad.i-me que nã.o desta Cama.ra o honrado Deputado pelo meu 
podia, 11Hm devia. adiar este p1·onunciamónto Estado natal, Sr. Julio de Mello, motivando 
no Congresso, de accordo com 0 meu direito a. S_?a r.enuncia com uma declaraçü.o de oppo-

.. de entrar na analysc detalhad::t deste acto s1ç:.w ao Governo oriunda do desgosto _ que 
· da administl'ar;ü.o, n.fini do mostí.•;u que cu lhe causá.ra -e a quar,;i todos 9S · pminambu

·Dão sou um opposicionista irrequieto que se canos a as.~igna.tura, pot• pm•te do Govel'nó 
possa C\llpar pelo gt•ito que, porventnra se da l~epullliCa, de um eontracto lesivo aos .al
faça lá fóra contt•a o Go;verno, si não que tos wtere~ses da. min.lta terra natal, e dizia 
fui conduzido a dar combate a. estes actos o Sl'. Jul~o de Mello: 
porque, estudando por essa fôt•ma, verifiquei «Do ~lto desta tribuna (lê) 1·esponsabilizo 
que era um acto infeliz e desa<5trado. - desde ;à o Governo da RepubUca si o seu 

Estava eu desta maneira na COJ't'entn dos a?to inconside,·ado e impatTiotico (adve.t~ 
. pronun~iameu_tos da b0nemerita La.nca.Q.a do ha o Sr ~ Affonso Costa) (contin4a lcnd.o). •.• , 
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, · 
leva1· ao desespe1·o as v1~ctimas rles:~e ÁTTEN- Filho, profl{gando este acto, em memoravel 

· '!'ADO. . discurso intelligentemente deduzido, eom 
·' ·o ,SH ... JuLIO DE MELLO-Apoia.llo. ATTEN- grande admirayão dos que o onvil~m, l)OJ' se 
TÁDO. · ..: · ·· t~'atar de um d_Igno collega que_ nao é profis-
: 0 .. · _ . 1 SL~na.l,_ r.on~luw. o_ seu discurso tlizendo :' :. 

SR. ~ARBOSA_ LIMA (.Qonltntta lendo) «E aht esta a r(tzao prw que a bancada per~ · 
·· · · qu.e J~aopodm·ao ver de braços. cru_zarlos nambucana 1'0mpett em opposiçito ao Govérno. 
() sacnflcw de. seus hav~ros c?~l p1·ouetto ele A. assignatw·n'do ·contmcto de ar1·endamento 
~rna companhza est~ange~1·a.. · . das eslradas de ferro dum escandalo inaudito, 

«E · dos ADVOGADOS ADMINISTRATIVOS... wrn altentaclo monst1·uoso~ uma mancha inde-
clisse o 81•. Teixeú·a de Sd.>Y level dà admi12ist1·açi'to do 81·. Campos Salles. 

o SR. TEIXEIRA DE SÃ_:.E vou acle::mte. (Bravos. Apoi~dos. MHil.o be1!~• muito bem.. · 
· . , Palrnas no recmto c nas galm·w,.~. · O m·n.dor ~ · 

OSR_ . . BARBOSA· L 1M A -(Contmua ler:do): muito cw~tprimentado e abraçado.) » 

f! S1•. Julio ~le :Mello-Para conclui?·,. di. O SR. BRICio FrLno-V; Ex. d:í licença?-
rez,_ 81·. P1·esu!ente, que um , . Gove?·no . q~te Ahi ha UI)l engano. g 11 não chamei de ·· 
asstm p~ocede ~ um Governo sem 0 1'tentaçao . . escandalo m:onstrttõso, chamei patota mon;-
(Palmas no reemto ·) str~tosa. Como isto ê um resumo do meu dis-
. SM Não, ha mais. curso, quando elle vier na integra, hei de 
. No correr deste discurso 0 Sr. Moreira corrigir este ponto. Chamei patota; e não 

Alves, · r'eferindo-se á· este acto, dizia: esca!ulalo. 
(<E' o m.aim· . escandalo que se tem p 1·ati- O SR. BARBOSA LIMA - Registro- a COl'ri- · · 

cado na adrninist1·àçüo publica do pa·i:J (apôia- geada. Em· seguida, Sz·. President }, o meu . 
dos dçr, bancada pernambucana), e ·a. opinião honrado collega teve occasião de dizer n.lgu- .. · 
U.a bancada, qual a que representa a minha .mas palavras de conselho avisado, de accordo . 
tet•t•a., vale por um pronunciamento digno de com a sua digna orientação de patriota, 
consideração.» ·- . áquelles que o acclamavam. E eu, Sr. Presi-

dente, fmtei"me a tudo quanto foi manifes
E o Sr. Bueno de Andraua, distineto t'e- tação, recusei-me a sahir deste recinto, onde· 

publicano historico,. quanto distincto pn.uiis- permaneci a ouvir até ao fim a palavra dos 
ta, accresc~ntava: · collegas que me-respondiam e, em seguida, 

<< E' . a PATO'J:A MAXIMA! » ( Dia1·io do Con- recolhi as notas do meu discurso ; não accei.; : 
· ifresso de 8 de agosto. de 1991.} · tei nenhuma manifestação, recolhi-me . á._·: 

Senhores, eu não tive, na vel:temencia do minha casa, recusando qualquer copartici~ 
. meu vocabulaí:'io, dostàs expressões canden- pação com· os -factos que deploro, que nin

tes com que algun 3 collegas julgaram dever guem póde suppor que eu deixasse de con~ 
pt•otligar ·este contra.cto infélíz... demnar, que se passaram nas ruas c que; · 

o SR. SEABRA::_E depois ·deÜe, D_ eputaflos em virtude do falso pt'incipio-post hoc, ergo 
p1·opter hoc, se qaer ·filiai' . ao mou discurso 

foram apupados. · nesta tribuna. - ; 
() SR. BARBOSA LIMA- ••• o todavia ~e Mas, Sr. Presidente, si as' palaVI'as pro- · 

qúci', depois disto, filiar ao.meu diS3.lll?So. o3 feridas da tribuna pal'lamentn.r, por esta . 
apupos de que forc.t.m victimas alguns Depu- theol'ia c1ue tão parcialmente se me- quer 
ta.dós. · . _ . . · / . applicar, valem por um venenoso fe1•mento 

S S d . t que leveda as massas, manifestament~ a 
O· R. EADRA. a um a par e· violencía deste levedo h a de se aferir pela . 
O SR. BARBOSA LIMA-0 íneu discurso não energia e pela viru~encia das expressões,· 

tem nenhuma de3sas manifestações, e como com que são apreciados. actos da adminis- , .. 
é qt!e ·se pôde ·filial' · a essa minha oração o tração publica. Demais, esse fermento revo- . 
mananciaL t.urvo, de onde definiram éss:i.s Iucionario ha de _contàr. com a acção do ·. 
demomtraçõcs de violencia anarclüca no tempo para realizai• os desdobramentos ·in
ineio ll,as ruas... · dispensavets á sua eclosão :final.. O ·tempo é 

o Sn.. S'EA.BRA-Onde se pódem filin,r um fttctor indispensavel e, de abalo em . 
então'? abalo, por pequeno-que seja, cada um, se in- . 

o ·SR. BARBOSA L:arA- ••• e se cala tudo tegram todas· essas commoções para fazer a · 
·turvação :final que agita a massa popular 

quanto foi prónunciamento anterior• ~ ! nas ruas desta cidade. . . .•.. 
· Assim, St•. Presídente, o honrado l'epubli- Então vamos ver si não -ha nos pronun-
cano; que -já com armas na mão defendeu a ciamentos feitos ne;;ta Casa e desta · tribuna· 
Republica conti·a os àSsaltos da revoltare- levedos muito máis violentos, susceptíVeis· · 
~taurado~·a de 6 de s~tcmbroi o Sr. Bric~o de uma, classitlca.ção muito mais f;~cil, tão 
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nitida.mento csl;ã.o c :trn.cbriz~tclus nos son;;: 
signaGs c;:;soncia.c3, uo c1tto o l)Jdcm sm· a:. 
pala.VI':tS pPofol'lda.s pot· mim n;~ ::; :'~sJ.o tã.o 
m::üsií1ada. de quint:t-1\~it'a. 

V:tmos per~orecr a.lgun~ discursos maxi
mamente do ilLui!tees Deputados que valem 

· . . _ hojo como sustont~wlo.:; impel't:m·itos do 
· ctastico e mal compl'Ollenditlo pl'incipio rl<t 

a u torid:tfl.cl. 
Aqui, Se. PI•esidcnf;e, j<.'t se a,ccnsou este 

. mesmo. 
- .Já. se accu.;ou e.;to mesmo Governo de 

• , coparticipaçã.o criminosa, nos actos os ma.is 
deplora v eis. 

Ac1hisedisse cisto natuealm3nte repercutiu 
rio espírito l11tblico. E o Cem·à e o Norte que 
mm·ram ! E nw1·ra de fome o pooo, o 1wvo qüe 

.fe:: -a libe1·dade d•1s captivos e (lê) a .rJI'andeza 
do Acre mtnca ! O S1·. Presidente da Bepztblica 

·, vae 1·ú·, vw~ recebe1· bJ"indes ... 
_ O S1·. Di no Bueno-Vae cttmJ))'Íl' um devm· 

de cm·tezict, 

() Sit. FAUSTO CARDOSO- T~sf.arei ao lad'd 
d.c V. l•:x., p:ll'Ol, nnnttw a libcwd <~dc da tr·F · 
bnna., m;txi.me flll<tndo v. Ex. se defende. 

O SJt. S"A nru - Ma.s onde :t~oacçã.o ~ 
O Sn.. FAus·rõbAn.noso - Pc<;.o ao honrado : 

Dcputa.do o e3pccial obsCCl'l io de lcl' todo3 os · 
trechos do meu discm•so. 

Isto pa.l'U. mim é a.tt'1 um . prazol'. 
O SR. BA.RBOSA LIMA (lendo)- o SR. 

FAUSTO CARDOSO aconselha aos f'azendei1·os de· 
~Minas e S. Paulo que repillam o sequcst1·o de 
suas pro1Jriedades 1Jelo A'l''rlLA DO SR. MI~ 
NISTRO DA FAZENDA.» . 

El'a ..• 
0 SR. FAUSTO CARDOSO-O Sn.. Mo<.lc.:;to 

Leal . 
0 SR. BARBOSA LIMA- ••• o SR. Mod.cst::l 

Leal, O capitalista ESCOLIIIDO pgLo SR. MI· 
NISTlW DA FAZE~DA, PARA, na ph1·ase <lo S1·. 
Deputado po1· Sergipe,_ ~c r,OCUPTJETAR COM 
ES'l'AS FAZENDAS. ' 

0 Sn .. FAUSTO CARDOSO-Para se locnple~ 
tal' com '~ mise1·ia. dos lavradora~. 

O Sr. Fausto Cr.mloso-Pa1·a o chefe ele Es
tado ha wn de·ver superior ao de code.::ia. E' o 
fle it .. em. at~xí.lio rlos concidadãos que soffrem. 
B1·a o de mandm· da1· d terra qtte se (t,pagct cre- O SR. BARBOSA LIMA--;-TémDS aqui, pol'· 

. stad~t pelo sol que leva po1· toda a pa~·te a vida T.i:tntJ, palavras tle incitamento dirigida-; aos 
_.e pcwa alli lev.~t a 11W1·te, os dez mit contos que nosso; patricios, f<~mintos do Ccu.rá, e pala

. : lhe uotcr_mos, e na:o suggerir r.w Senado qtte pe- vr<ts llirigitlu.s aos htv1·atlores de S. Paulo e. 
_·disse infol'mações sobre o c ~cso pt~rcr, 1·esolue1·, Minas, por oc.;a':liãO desfa temerosa. ceise 

/., e a Comm.issiio os pelliu. Como si os estomagJs que tanto fiO:) affiige. 
'fa>nin-tos r}o Cer.trà pudess1m espera1· que ct o SR. FAUSTO CARDoso-Perfelt:1lnentc, 

. c~tbe€et dos S1·s: Sen::-dorc_s se inform~tsse; infOJ:· E na sessão de s:1hbado, quando V. Ex. 
maçues que aluis 1·wo solztaram Q"ÇANDO TIVE- fallou, eu repeti isto mesmo aqui, da tl'i-

. RAllf D~ ESVASIAR OS COFRES PUBLICOS NO SU· 'buna; eu disse ·que tinha nnhÜlli1!lo C .. :lSC 
MlDOURO DE u~r BANco F 1\.TJLIDO E U.:IlVIORAL. accordo, que va.sara. o dinheit·o d:> Thcsouro · 

.o Sn.. FAUSTO CAn.noso:...sustento; é exacto. nos cot't•es dos lnncos f<tUido .3 c no3 dos · 
Não volt::l um'1 linho.. ~enã.o qua.ndo a cau- usurarios. 

· sa. n~cional o exigir· . O Stt. BARBOSA LIMA ( continttando a ler) 
· O SR. BARDOSA LnrA- E$bS palavras, pro- -«Quanclo se pens:1 que; pwa rc(ltu.ir <~ · 
f .lridas pelo talentoso DJputarlo por Sergipe, p1•oducçã.o do C<tt'e, elle (o Sr. Murtinho) 
naturalmente valiam por nm lcvêdo no l1·ans('cn·moH wn ca1Jitalista em Attila (lo sc-
nnimo popular. qHestro . PARA DESPOJAR OS FAZI~NDimWS 

Más ha. 1Ui1Í:-l. DE. SUAS PROPRIEIJADI~S l·~ SE LOCUPLl~TAR 
· ' - . coM EIJLAS. ( Dic~rio O(ficiat de 4 de fovc-
0 SR. FAU~TO _9Arwoso-Peço <1. palavra reil'o de 1900 paaina 1.284.) · 

pu.ra uma. exphcaçao pe::;soal. ' o 
. 0 SR. FAUSTO CARDOSO- Pel'fJitamenl;c·. 

9 Sn.. SEADRA dá. um aparte. E o Sr. ~·lodesto · Leal não augmen;ou a 
O SR. BARBOSA Lnn-Qtr3m d.issJ a V. Ex. fortuna e muito? E ainda augmcnta., porque 

c1i.w es3cs apupos não sã.o o result<tilu da. ainda é M.inistl'o ua Fa.zeml<.t o Sr. Joaquim 
il'l'ltaçã.'J crescente qt1e veta desde tthi '? Murtbllto. 

O SR. S~ABR,\. d:.L outro a.pa.rcc. o sn .. BArmosA LnrA-Pois pass.;mos do 
·O SR. · BARBOSA L mA -Vamos, Sl'. Pre- Se. Murt.inho., :Ministro rln. Fn.zcnrla; para o 

sirlente, nesta pcregL'inaçã.o, que n[o inter- Sr. Campos SnJlc3, PrcsidcntJ uc.1. R.epnblica. 
romp3L'Ci-, custJ o qne cult<Ll', s:1.lvo si fôr No Diario do Con,r;resso do 30 de dezembro, . 

. impossivet que a. minha. pl1.htvrJ. seja otr- dizia o talentoso D.;puta.<.lo, cuja p::Ll[l,'vra tem 
vidil.. - · a.s iriSaÇ'-<ío; <lo a.ç.o canrlente. · · 

O"Sa, PrtESWI~~·J1 r:: ((a::rrulo llf.l<~'· n~ ly11i.· 
f(l.no.~) - J.\1 . !;Hiil;~,oj 

O Sn, I~ A iJS'I.'o C.\ n.ooso-•E' l'Mnm.o o\1. 
l;r\gl':\. ·r· 



0 ,SR. BARBOSA LillfA-Vou ler e V. Ex. 
dirá si são ou não n,s phrases. 

«0 golpe de Estado na,o entra no domínio 
financeiro e elle foi dado pat· mn soldado 
leal, o m esmo que havia _proclamado a Repu
bf.icli, sol a pino, espada desembainhada e 
1Jeito descoberta SEM AS IIYPOCRlSIAS NEM OS 
E~fBUSTES ,COM QUE O SR. CAMPOS SALLES 
FT~RB TODOS OS DIAS A Lgl !VIAGNA DA ImPU
BLICA. (Dím·ío 0/fieíal, 30 do dezeml1ro de 
l\!00).>> 

0 SR . . FAUSTO CARDOSO - Sim, senhor, 
são palavras minhas; etl as f!Ustento. Chamei 
att~ pela imprensa, administraç:ão fina.ncr.ira 
d.e Pl'edegonda. 

0 Sn.. BARBOSA LIMA- E maig do qtte 
isto, Sr. Presidente, ba mais um aspecto da 
administração, <loloroso, desses cuja analyse 
confrange o coraç-ão, e essa analyse foi feita 
vohomentemente pelo illustre Deputado por 
Sergipe. . 

« Dim·io Official, de 21 de dezembro de 
1900.» . 

Er!l. ao findar o anno de 1900. 
« Que desgraçadct epaca é esta em que o 

chefe de policia pelos seus agentes .ASSASSINA 
. um cidadr1o em plena rua do Ou1>irl01· 1 Quaes 

as Jn-ovidericia~ tomadas PELO GOVERNO para 
impedi1· es_se ATTENTADO ~ . · 

Em que pai::r jú se viu MATAR PELA ASPHI· 
XIA, em wn xad1·ez de · policia, ttJna pobre 
mulher 1 » . 

, O SR. -FAUSTO CA-RDoso -Perfeitamente. 
O Sn. ·BARBOSA LIMA-« •.• É e este 

chefe de policia que ab1·e assim uma gHe1·ra 
desmedida contra o jogo e a prost-ihtiç{io da 
?"ua do Senhor dos Passos e do largo do Rocio 
PORQUE NÃO FAZ O ?.{ESMO cont1·a a ALTl 
PROSTITUIÇÃO QUE CONTINUA AUI GRIMPADA 
A RIR-SE DESSA POI.ICIA COXA E VESGA 1 » 

0 SR. FAUSTO CARDOSO -E não dá ' busca. 
em casa de sua irmã, na praia de ·.aotaf'ogo. 
. 0 SR. BARBOSA LIMA-« S. Ex: quiz ex· 
t.inguír e ewtinguitt o jogo e o prostíbulo. POIS 
DEM; EU VENHO DENUNCIAR A S. Ex. UMA 
CASA ONDE O JOGO E O MERETRICIO, DE MÃOS 
DADAS, IMPERAM , ·· 

S. Ex. nc1o que1· que as p~·ostitutas este
jwn ci janella, afim de que as familias não 
obse1·vem· o espectaculo escandaloso de mulhe-
1·es expostas. 

POIS BEM : VENHO TRAZER A S. Ex. A IN· 
FORMAÇÃO DE QUE HA UMA 1\IERETRIZ QUE 
HABITA Ul\'I DOS BAIRROS MAIS FIDALGOS DO 
RIO DE JANEIRO, PREFERID:) PELA POPULAÇÃO 
DO ESCOL. 
· · Si S. Ex. que1· de facto sanear, si S. Ex. 

· tep~ wn _princ~pio q~te segue sem, pe1"!Jun ta1• 
t1i1 oo?seq,uenc~a~,, ~~. /$, R(l}.!{Hf!1'" pr·~Btcw a 

tilr.lUr.~" 'Y 1 1:'f 
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sm·víço de saneamento 'flt01·al desta (]apita[., 
desta Babylonia, onde ó vicio e a vi1·tude se .. 
dao entrevistas, ttm dw·ante o dia e o ouh·o ·. · 
dtil•ante ·-tt noite, sinr.1o am~o,s á mesma hom, 
EU VENHO DIZER QUE NA, PRAIA DE BOTA
FOGO N. 104 liA UllfA CASA DE JOGO QUE É 
AO :t.ml'i\10 TEMPO UM 1\fERETRICIO. 

E accrescentara com umit crueld,ade quo 
ren.lmente me confeangio o coração: 

« O chef'e de policia. qtte honlem de'l:!ia se1· -
dem-ittido pela duplo assassinato de que é 
1'esponsttvel núo tem, O di1·eito de 1'CCUW'. 

MAS OH ! liA VERÁ UM PONTO E:\f QUE ELLE 
NÃO TERÁ OUTRO RE~IEDIO SENÃO PARAR ... 
A VOZ DO SANGUE 1~ i\fAIS POTENTE DO QUE A 
sfmE uAS TYRANNIAS . .. E,NTÃO- ENTÃO O· 
PROSTlllULO FICARÁ ENCARNADO NA PESSÔA 
DE UMA UNlCA MULÚER (sensação) (Dil!_rio 
Otficiat 21 de dezembro de 1901 ).» · 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Muito bem ; é 
isto mesmo. 

0 SR. BArtnosA LIMA- E S. Ex. accl'eS- ~ 
centava: _ _ 

«Di1•i}a S. Ex. ao SR. MINISTRO 'ºA FA
:mNDA QUB ELM: INFORMARÁ (PORQUI~ ..J?El 
QUE S. Ex.) A RESPEI'l'O DA CASA DA PRAIA 
DE BO'l'AFOGO N. 104 QUE INDICO COMO SENDO 
O CONSORCIO DO .JOGO E DO l\fERETRICI(), (Dia~ 
rio Olficütl27 de dezemb1•o de 1900).» · · 

O SR. FAUSTO CARDOSO- O Sr. Mini'!teo 
da Fazenda sabia e sabe perfeitamente dis;o. · 
E' exacto. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Sr. Presidente, OU 
nunca disse nada parecido com isto. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Sr~ Presidente, 
V. Ex. não se esqueça do que pedi a pala
vra para uma explicação pes~oal. 

0 ·SR. RODOLPHO PAIXÃO-dá um apa.rto. 
0 SR. BARBOSA LIMA- Sim, devo Íl' até · 

onde fôr possível. , 
Ouç::> bem o aparto com que me inter-. 

rompe o illustre Deputado por Minas, que tão 
cruel foi para o sett collega ausento na sesl:!ão' 
de sex:ta-feira. · 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- V. Ex. vá até 
onde fôr possível. Estes pensamentos foram 
patrioticos, como o são os en:mcia.dos osto 
anno. Eu o vou mostrar á saciedade da nação 
brazileira. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO-:- C1•uel em que 1 
Eu mQ responsabiliso pelo.~ meus apa.t•to.L 

0 SR. BARBOSA LlllrA- Aqui es',<L mais . 
sobre o nobre ministro da fazenda: · 

«Bem meditada a ternura desse hamoni · 
da sciencia. pelos cães ,é um1. luz viv:issima 
que se derrama sobre a sua physionomi!1 
da. Jilor.al,aclara.nclo-ao pondo-aem ple,~a . evJ~ 
1l onc!a, :1 ., 

' b~ 
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Parajsso basta sa.b~rmos de onde lhn \eiu sua companhia, .no mesmo .palacio do Go-
ella e como na~ceu. v:Jrno, d~ws p1·oslil<tlas ! A dignidade do 

Dissecava elle, para. fazer cxperiénchs, 11ob1·e Deputado, os seus esc1·upulos, a su.a 
um cão, cujas patas e uocca. est.:l.va.m)igadaf! p1·coccupaçiíu com a mo1·al de(mte desta crua 
pelas mãos de utú ajudante. Terminada a 1·ealidade dormia_m ? » · . , · 
operação, o ajudante~ esquecido, deixa li- E antes: « S. Ex. niío encm·a com. cal?iút e 
vre a bocca do animal, c este, om vez de intereSse 1·eal e s'ince1·o os nef!ocios pitblicos. -
grunhir ou morder a mão que o rotalhára, Etcplon~-os pa1·a . {a:::e1· · escandalo, dizendo-se 
poz-se a lamuel-a. O medico viu enliío nesse movido po1• nolwes intuitos, aparentando cs· . 
ctnimal o symbolo da sulnnisst"ío absoluta. E c1·upulos fóra do commum .. Cmi~ os labias co- · 
deante desse acto o seu caracter se mani- bertos de e.~pwna, essa que ·a ,·cvellaçlíd que 
fcstou inteiro e completo, deixan<!o-se in- contw·ba 0 entendimento, encu1·vado na . t?·i
vadir por essa te1•nura intensa, illimito.- buna em uma conh·acçiío de bodoque . .. >> 

· da.; absoluta que elle cons::~.gra aos cães. 
Era a sua alma revelando 0 seu pendor O SR. l"AusTo CARDoso-Isto não é psy-

intimo, occulto pô1· aquelles que respondem, chologia, é descripção physica. 
CO'in a Sttbmissao e a humilhaçtlo aos q·tte os «O SR. GERMANO HASSLOCHER ... com os 
offendem e os aviltam : a sua tendencia pelas olhos coruscantes, indignado com. o attentãdo 
sujeição das 'I)Ontar).es alheias à p1·op~·ia, sua à 11wi·al, aos bons costwnes, de flgw·m·em nas 
inclinação pelos sttbmissos, pelos cw·vallos, notas elo 1'hesouro, conio EFFIGIE DA REPU
pelos hmnilhados, pelos q~~e na o gemem, BL1CA, RETRATOS QUE S. ·Ex. DIZ SEREM DE 
niio [J1'itam, 1uío 1·aciocinmn, na·o discutem, PROSTITUTAS. ADMITTAM:OS o facto como ver~ 
e ao mesmo tempo a sua 1·epulsa pelos insubo>·- dadei1·o : eUe poderia 1·evoUa1· creatw·as de 
dinados, uectos, 1·ebeldes, pelos _qtte gemem, um tempe1·amento impressionavel, gente sa?lta, 
gritam, {e1·em., qüando se lhes offende t! lli- de ingenuidade rara, que se ?'e"'oltasse talvez 
!Jnidade e as convicções.>> ele paga1· com aquellas notas o pito que cMne 

E peior que isso: . e a roupa que lhe cob)·e a nttde::.» 
«Núo adm,ira que seja Minish·o da Fq.zencltt Sr. Pt•esiderite, eu estou nesta explicação 

_ ~~_m. tal homem.; um · homem cujo espi1;ito é a pessoal em que não tenho receio algum, 
expresstto de um e1·ro em que se fundiram nem deante de cousa. alguma recuo, sinão o 
duas ve1·dacles que se repellem na pmtica,cujo receio de não sahir daqui de aécordo com a 
ca1·acter: só conhece uma o1·dem de 1~elações: a estatura, com o feitio com que entrei para 
da submissao; ·um homem que ,-eâuz a pro.,- esta Casa. · 
dt~cçtCo do cafe, quando o consumo é maior do o SR. FAUSTO CARDoso - Milito bem ; 
que a proclucçiío desse genero; um homem que quem defende a sua homia não tem Hmites 
atira cont1·a os fazendei?·os o bull-dog do se- de acÇ<'ío. · · 
questro ; QUE :MANDA REPRO.DUZIR NAS NOTAS · 
DO THEZOURO RETRATOS DE MERETRIZES.,. ( T1·ocam.-se violentos apartes entre os Sr.~. 
(Inte?'?"Úpçües; apartes violent_os. o s1-. Pr(!si- Fausto Cardoso c Seab!'a. O S1·. P1·esidente 
clente suspe1ide a sesstío.) . · reclama attençao.) 

(Dia1·io Official, 5 do seten1bt'o de 1900.) O SR. BARBOSA LIMA- Escuso relemlH'al' 
O Sn.. FAUSTO CA.anoso-=-Mantenho na in- outrospronunciamentos do .. nobt•o Deputa<lo, 

tegra. citat•ei apenas a.quello em· que, referindo·so 
ao final da introducçfí.o do rclatorio <lo Sr. 

, O Sn. BA.RnosA LIMA-Está aqui,-em re- Minist1•0 da Fazenda, disse : 
laçtío a esses discu1·sos, o que dtzia o illustre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, cujo nome 
peço licença para declinar, o Si'. Germano 
Ha~31ocher: 

O SR. GERh1ANO Iü.sswcHER-Peço a. pa· 
lavra pa.m uma cxp.licaç:ão pessoal ; q um· o 
desmascarar esta farç:a. (Sussw·ro). 
·. O SR. BARBOSA LIMA-Quando quizer· 
· «-Recorda1·ei a · S. Ex . (ao sr: Fausto 
Ca.rdosó ), dizia o St'. Germano Hasslochor 
na sessão de 25 de setembro do auno pus-

. sado, que ntío explico todo est.e m·do1·, tlio 
tragicamente exhibido po1· causa dos ret1·a

, -tos, quando S. Ex. transigia acceitando uma 
;. • ·:ele-ição que foi s~cundada pelo homem que, 
:'; :p1·esitU?1do o se1.t Ji;stado Faf.al, hosper?o?-' 9?}l 

« Deíxal-o embala1·..se nessa illttstTo, ou, 
o QV~J E MAis CERTO, Jn·oclmna1· aguilto em 
que ntío e1·ê. 

ÜS LOUCOS TAMBEM tltiO como ?'eaUdades 
às m·eações da imaginaçlTO all-ucinada , e os · 
TRA'l'AN'l'F~S TAM:BEM DÃO A MENTIRA COl\IO 
VERDADE PARA JI.LAQUEAltEM a boa (é de 
outrem. ; . mas os prúnei1·os nao-con'Vencem. 
e estes, afinal conhecidos, se desacreditam.» 

0. SR. FAUSTO CARDOSO - Ahi a.tê h a um . 
apa1•te do St'. Pereira. Lima, a que 1~sp:.ndi • . 

0 SR. BARBOSA L'lMA -Dir-se-lla., Sl'o· Pre~ 
sidente, que houve uma phase do meu dis
curso que eu deveria te1' calado, uma questã6 
em ~qe nwHwr fôra que. oq tJ.ã.o. tocasse : 
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~ sEssio EM , 2b'?vk iGbsfõ . »IP .. 'f"Y51~a .. .w:s. . .. , 

r.cfil'o-mc á des:1gradavcl impressão que cu O SR. VICTORINO MoNTRm.o-Não fiz mais 
11ã.o pude reprimir e que me causou o s:'i.bor do qnc rcpellir injurias qne me cra.m dlri~ 
que era. agente do Governo em Londres, na gidas. 
condcmnada operação da encampà.ção e o SR. BARBOSA LIMA - J:l lembrei esta 
anendamento das esti·adas de ferro do cit·cumstancia. para rnostra1• as condições em 
norte, um individuo que outrora. falsificara que v. Ex. assim se manifestava. 
a firma de um ministro, o Sr. José Carlos Accrescentou em aparte o Sr. Vespasiano 
Rodrigues. Contestou-se·me que esse tivesse de Albuquerque: «Esse indivíduo sabe que nós 
sido o nosso agente ; mas o discurso do Sr. n(7o mettem.os as meros' nos co(1·es publicas, 
Senador Leopoldo de Bulhões declara, tlran- sínão compraríamos 0 seu silencio, pois sabe
do-me todas as duvidas : m.os por quanto ·. se vendem os Josf: CARLOS 
_ « Tenho e~ meu poâe1· tmta cartá do Sr. RODRIGUES.}) (Murmttriq.) 
JosJ . Carlos Rodri!Jttes, ·QUE ESTÁ ENCAR- 0 SR.. VESPASIANO DE ALBUQUERQUÉ ....-. 
REGADO - PELO GOVERNO - DE NEGOCIAR 
ESTA OPERAÇÃo .... » Ainda sustento o q_ue disse. 

E. adeànte-: .Ainda tenho questões muito Jlarticulares 
«Diz: o nosso AGENTE; (transcreve a cn.rta co~ o Sr. Josê Cal'los Rod1•igues, e algumti.. 

d,e Rodrigues ao SJ.•. Ministro da Fazenda.)~ cousa a dizer a r.ospeitodelle.(M-urmurio.) · 
Nas explicações que se leem oo Diario Offi._ 'o .S-R. BARBOSA LIMA-0 que acabo de ler 

cial de um destes ultimos dias e por onde o consta, dos Annaes de 1895, volume 7°, pag. 
pub~ico ficou sabendo . que esse agente, que 587. . 
esse antigo falsificador da firma de um n1i- V. Ex. comprehende, Sr. Presidente, 
nistro, está recebendo pelos cofres da Repu- deante desse julgamento, o quanto meu es- . 
blica, a· titulo de indemnizações, a importan- pirita de republicano, que não deserta o pro· 

'cia de lO .000 libras esterlinas, ao cambio gramma politico a que serve, se confrangeu, · 
actual 235:000$, nessas cxplicaçõ.os, digo, é se inconunodou, se il'ritou e explodiu em 
elle chamado agente çu commissario, o que uma con(lemuação formal a esse acto de con·. 
pouco importa, porque o essencial é fazer descendencia c1•iminosa do Poder Executivo, 
ver que eu não troüxe · para esta tribuna nomeando para nosso commissario, nomeando 
uma atoarda, bosquejada ahi pelas ruas cóm para uma commis~ão tão importante do Go
feitio de uma dessas calumnias triviaes. verno da REPUBLICA um individuo nessas 
· ~u tinha lido os documentos desse tem-_ condições. 
po famoso e os vi synthetizados com grande Não; não são tão pouco méus correligio·· 
eloquencia, em· um discurso do sr. Deputado na rios os individuas que nas ruas desta C a
pelo Rio Grande do Sul, o sr. Victorino pita.l tão brutalmente aggredirain os l'e
Monteiro, seguido de um aparte do honrado prosentantes da Nação. .. · 
soldado e digno Deputado do Rio Grande do Não ha nada absolutamente quo possa ~ 
Sul, o Sr. Vespa.siano de Albuquerque. Jun- da.r o direito a quem quer que seja, de es-;. 
tarei á. minha desautorada opinião, a re .. tabolecor entre a conducta desses indivíduos, 
speito desse ç_ommissario ·da Republica, a e a minha pontos de contacto, dos quaes ro· 

·-opinião desse .illustre membro da bancada sulta que nós seguimos a mesma religião 
rio-grandense. . civica, o mesmo programma politico para 
· De!'endia.-se esse honrado Deputado da podermos ser n.ppellidados do correligio· 

aggrossão que lhe lho havia sido as;;::tcadn. nn.rios. . 
:polo jorn<\l do Sr. José Carlos Rodrigues, e Aqui se leu um numero d'O Nacional, que 
defendia-se nos seguintes termos: ·· · eu relerei daqu'i a pouco; correspondendo ao · 

«0 S1·. Victo?·úto ltfontei1·o-S?·. P1·esidente, repto que se me lançou; mas não se leu osto 
deélm·o te1·minantemcnte · gtte o Sa. Jos1~' outro, em qno, por occn.sião de boatos que fer· 
CARLOS RoDR.IGtJES que p1·etendc inspi1a1· a vilhavam nasruasdesta.Capitaloriundosdessa 
totlo o mttndo temm· c mesmo tcr,·o1- aos mr.tis agi.ta~(lio anat•chicu. dos í)ronunciamentos qrie 
elevados pode1·es do Estado, a mim su me in- sempre coudemnoi,e vizundo tru.nsfol'ma.r-se 
.~pi·1·a · o mais solemne desp?:e.;;o e a maior 1·epu- em movimento á. mü.o al'mada para deposi
fJnancia. Declaro a V. Ex. que Jamais um ?'1!- ção dos poderes constituidos,.- ou adve1•tia 
Jn·~scnlmttc da Naçti_o, um cidad(ío ltonrado aos mous-amigos (i'O Nacional que estivessem 
pode soffrer investidas de um !tomem que tm:: atiionto;s, quo se nã.o tleixnssern exploral' pot' · 
estampado nr.t FRONTE A.LVAR o FERRl~TE IGNO- tao.~ movimentos sedicioso{; dil'ig-indo-lhes 

· MINIOSO E INFAMANTE DE LADRÃO CONFESSO este appello n'O Nacional de 21 tle março: 
do ERÁRIO PUBLICO. E declaro a V. Ea:. qtte . «Sendo certo que (e1·vilham. nesta Capital, 
r.lesisto das immunidades de Deputado e 1·e- c01n uma jns-tstencia i1·1·itante, boatos de pos•. 
presentante da . Naçcio pm·á ·que essa PUS-· ·sitie!. alteraçc"éo ela 01·dem. publica, o.hula que : 
TUI,A SOCIAL me· c;lwme aos t?-ibunaes pw1·a filiernos esstt Í?l1J)(t.tJ•foticn atoanla a manejos 
rnc re.~vonsabif.izar pel-o que a((trmo,» d~ botsa c~ 11umobras <le bai:cista.~~ julftamos_ 
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· do nosso deve1· adt•ertir aos nossos amigos de 
que, quaesque1· que sejam os pretextos invo
cados pelos ·1~evoltosos ele na'o impo1·ta . que 
niatiz, a nos;;a posição é po1· força do nosso 
p1·ogram.11ta .político ao lado elo Gove1·no le
galmente constituído. 

Por mais que possamos divergir d:1 orien
. taçã.o porventura a.Joptada em 11ntitos actos 

. do Poder Executivo (e tenho divergido e es
tou divergindo) d remm.~ de~ nossa bandei1·a 
discttti7· taes actos (e tenho di.)cutido) com
batel-os m~smo com vehemencia quando 
aber1•arem dos sãos ensinamentos repu
blicano.>, mas formar a.o hv.lo do Governo 
em qualquer pronunciamento <í mão armada 
que vise a substituiçtio t'iDlentg do Chefe do 
Estado.>) 
. ·Vê-se, portanto, que tudo quanto seja ~p

pello a violencias, a arruaças, a aggressoes 
a membros de qualqll!W dos diversos ramos 
do poder publico, não pôde conta.r absoluta
mente com a minha solidariedade. Mas dis
se-se aqui: « P01· acaso esse povo, esse povo 
ri.tTo, esse punhado ele agitadm~es, 1·ep1·esenta a 
federaç{io ? Os protestos de :MEIA DUZIA 
DE· PERTURBADORES DA ORDEM PUBLICA 

· podem. sttffocco· as manifestações do B1·azil in
tei,·o ? Em nome da fedel·açao p1·otesta contn1 
eSSe, SOPRO DE ANARCIIIA que eslti va>·1·endo 
álguns espiritos.(Apoiaclos.)Nao ha.mztío pm·t.~ 
se aval-iar da opinitro deste vasto paiz pela.~ 
manifestações dos DESORDEIROS E DOS .JORNA· 
·I,ISTAS ANARcnicos desta Capital. (Apoiados). 
(Diar-io Official do 24 a.gostu de 1901, pa.g. 
1563).>> 

Do modo que, combinado isto com a. tllia.· 
~ão quo se estn.belecc entt•e o.~sa.s dos01·dons 
o a. minha. attitudo, venho a sm· um indivi· 
duo quo insufla a. anarchia o quo ampat•a a.s 
ma.nit'esta.Qõos dos ')nO se insm·gmn cunt.t'a u 
poder publico. 

Vn.mos ao a.nno 'te 1892. 
Aqui ostã.o pm·iodoa de um discurso, om 

que se fu.lla,em l'cltt(!l'ío ao Pude1• Executivo 
dessa úpocn.. em nma linguagem muito 
nmis a.cet•ba do quo tenho faltado em roh~ç·ã.o 
ao Executivo actual, o por que so nãu dil'ü 
que esta. ljngun.gom então 11wonoava, favo
reci:t o ospirito do ana.l'chia 1 ! I~ por que se 
não dit•ú. que desse discurso tivessem nascido, 
C:)nJO do um ninho do cascavois, todas as 
manifestações do ana.rchia. que. depois se 
concel·ta.ra.m no movimento de 6 do setem-
bro?-! . 

VeJamos o quo foi cstediscm·so : 

pl·edom,inio da le;:, mas os que que1·em a sua 
violaçlio. E' p1·eciso que a Republica seja 
amada pelo povo- ,JÁ QUI': NÃO FOI FEITA POR · 
ELLE - e o meio unico de se 1·ealizar essa 
aspi1·açtío é leva1· á consciencia pozJulm~ a con-: 
'liÍCÇ(io -do CW11p1·i'inento exacto dcts le-is e a 
certeza da s~tpel'ioJ·idade do regimen qtte aln·a
çámns. (.Apoiados.) M~s, quanto é htgub1"t3 e 
cont1·istado,· o quadro qttj o(fe1·ecc esta vasta 
regiiio da America ! · 

t I a I a I I I I f I a I a I a • a • • * • I I I • a • a •. ,a • • • • • •• I I • • 

Passamos ao governo constitt;~ional chegá
mos d PRETEND'IDA REIVINDICAÇÃO DA CON· 
STlTUIÇÃO PELO 23 DE NOVgMBRO: e que es
pectaculo t1·istiss1:mo nos offe>·ece o paiz ! 

Tudo · naufl·aga, disse ha pouco nesta Ca
rnara o nob1·e Deputado pela Cápital Fe
de1·al. 

Tuclo naufmga, porque A LEI ESTA VILI-. 
PENDIAT!A! 

TLtclo nalt{i"l![/(t p01"f]He O ESTATUTO DE ~4. 
DE FEVEREIRO TF.:i\f SIDO RÔTO, DESPI~D:\ÇADO 
- em todos- OS SEUS ARTIGO~ ! 

Tudo ncwfl·{lga, pm·que elo CONGRESSO NA-' 
CIONAL AS A'l'TRIHUIÇÕES NÃO SÃO :rtgS!'IH· 
TADAS! 

Tuclu 1wu{i·aga, porque o Mal·cclwl Pre
sidente da Repuúlica COLLOCOU·SE ACIMA DA 
LEI E DO CONGRESSO. (Apoiados.) 
•••••••••••••• ' ••••••• t • .; •••••••••••••••• _. 

'J'ado naufi-ltfJI.!, JWrqHe O SUOR DO PÓVO, t~m 
ft'n-ma de conll·ibuiç(ÍO, ESCÔA-sg INUTILl\mN'l'l~ 
DAS AHCAS DO 'l'IIESOUH.O FEDlm.AI, ! 

'l'tUlo, em.(i.m, rwu.fJ"r!,qa, e ha de nau: 
{taga1·, A'rl~ A l'ROPRIA REPUBI.ICA - si esta 
Cam.cwa ntio 1·eiviwUcw· lt IIONR,\ TIA CoN
STITUIÇÃO Uf.'l'RA.JADA · g IIUMILIIADA PELO 
ARUl'l'RIO GOYBB.NA~mNTAL ! 

Tudo lw rle nàuf;·agar, S1·s. Dcnnttollos, si 
estn ()gmm·n nao t·it'CI' homln·iilade necc.~sm•{tt. 
Jlf.!'l'lt il· tW enconl!'O il.o P,-csidente da 
Repu'útica e cl!::el'-lhtJ: 

Jho-ae, 71/.(t.l"tJclwl / Este 7)ai: csl.:i fiulr.ulo 
p!!í'(~ se1· lJ:\l PA11. DI~ LIVRES I~ NÃO UM PA11. 
rm ESCRAVOS ! 

I I I tI I. I I ti• I • ""I • I I li I I. I ti I 1,1 I t tI ti I o tI I 

« Pa1'lte l Porque sois - Ul\I CRIMINOSO 
- e pot·qu.e aci-ma ele 'vós está o Cong>·csso Na
cional, como acima deste' estão a Oonstittdçüo 
e t~s leis . (Muito bem ; muito bem ; apphwsos .) 

Pm·a o Pocle1· Legislativo, cujas attl"iúui
çües podem .~e ·r muitas vezes violadas e ,zesoo
nhecidcts e de únprescriptivel obrigaçtTO A 
VIGII,ANCIA CONSTAN'rE l~ RIGOROSA de-todo.~ 

«8essíio de 23 de maio - Denuncia elo S1•• - Oi; ACTOS DO PODE H. EXECUTIVO ; C O ttnico 
Vice-P1·esidente da Repuulica meio de conte1· a dictadur-a e a - ANARGIIIA 

-e de im.pedil-a nos 1·egimens federativos e 
0 Sn.. SEABRA - , •• Quem, prejudica a presidenciaes - 1:: ·A RESPONSAHiLID,,\.og l)!Io'

J?.epublica, quem pócle sac?•ifical· o pat:; nos l?ECTI~(A. g JÜ~.t\TJ rH~ PRr.l~J.I)l;lN~.'J:l n~ RJ.JVÍ:I' 
~!711~ itltc,·c~~cf1 tH'T.o ~(fo cxin~eu~~ q1-!c gw.wam o , .JJIJJ.I.IA, I . 
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. Q Sr. Zt~ma - A lei de 1·esponsabilidade eu trouxesse, classificando de cr1mmoso o 
JWes idencial ent1·e nós se1·d trio este1'il conio Presidente da: Repub,Iica; a denuncia contl'a 
nos Estados Un idos, onde em ?nais de cem seus acto3, vejo q_uc, ao onvez de se analyiar 
onnos ainda, nem; um só presúlente fui con- leal e desapaixonadamente este meu proce
demnado·. dimcnto,. patrio.tico e independente, segundô 

o Sr. 8eabra- I slo que?· clizer que os a phra.se final do diSCUl'SO que acabo de 
Estáclos Unidos da Arnerica do Nm·te TEEM ler, se diria., e então, provavelmente ·corá 
'l'll:lO BON.; rRE::llDENTFS, gtre lá a lei é a lei. muito mais vchemencta, que · eu estava capi~ 

ISTO SIGNIFICA QUE NAQUELLA REPUDLICA tancando.a agitação e a amtrchia e que,deste 
NÃO APPARECEU AINDA _ Ul\I FLORIANo meu procedimento, eràm fatáes consequcn .. 
PEIXOTO ! . (APPLAUSOS DAS GALERIAS.) Cias todos OS desvio; que ahi atora Se dC3· 

· sem CQlllO manifestações ou . explosõea dª' 
O SR. PRESIDENTE - Obsm·vo ao publico co lera popular. · · . · · 

que as galerias nao se podem manifesta?·. Senhores, em 1895, discutia-se o projectq 
· · · · · · · · · · · · • · · · · : · · · · · ;-. · · · · · · · · · • · · · • · • • de arimistia ampla,· vindo do Senado soh a 

· i1 voúo inaptidtío (f<~lla. do Vice-Presidente fórma de emenda a _um pl'ojecto ido desta 
da Republica em exercício) d manifestar ; Casa, de proporções mais limitadas. A Ca
p,·e(eri a tnmquiUiclade de espírito ·como mara, divid:irla em dous grupos numerosos, 
sim.ples cidadao, aos ATROI'ELWS 1~ REi\IORsos em votação nominal, rejeitou este projecto. 
lJA CONSCIENCIA COl.\lO TYH.ANO. S1·s. Deptt-- A opinião trabalhada por violentas CO I'· 
lerdos, como de Deis eslC1.r convencidos p elos rentes que se combatiam ao _choque das 
/((ctos e:J;postos, A REPUDLICA ESTÁ El\1 PE- paixões poliGicas sublevadas peh~ revolta de 
RIGo ! 6 de setembro, a so cxhihirem nas ruas 

Ntio lw ])(Wn onde (trgir : Oll desconheceis desta r apitai, cssé~ opinião, digo, trouxe um
a peocedencia da aceusação, o em tal ca'3o .grupo do popühil'es até a.s portas desta Ca· 
CONSENTI REIS CRll\liNOSAMEN'l'E nc~ continua!:,zo mara. cahi foram aggredidos por fórma, aimh 
pertina;;; das violr.!çDes 13 irrfi·rr.cçães ela Consli· mais brutal e estnpüla que aquella :por que o 
ltdçr.To . e z,~is da RcpHblicct, ou so.be?·eis ;;elar foram a,Jguns bollegas llOS$)S na quinta·feil'a, 
as 'UosstJs pre1·ogatiwr.s, noNrtAR o vosso '!IIAN- ·:passada, muitos representantes da Nação, 
nATo, de(rmd(IJ' os intel'esses naciono.es, e esta varios dos quaes sahiado reunidos em grupo, 
?IWS11W Uonstituiçi.ío, qtte-é ob1·a vossa, c então nem assim foram poupados ás invectivas; ás 
não tendes outro caminho a seguir que I}ão injurias, ás aggressões materia.es. Um des
o de tornardes effectiva a · 1·esponsabilidade ses Srs. rép1•esentantes, o honrado S'L•. 
do.P1·esülente dá Republica! Buono de And1•ada, tove de se defender e 

· Na primeira hypotltese, porém, pergun- o outro collega, á mão armada; outro, o Sr; 
to-vos: Qual ele vóJ, qual do nós, qual dos Medeil•os e Albuquerque dítficilmente pôde 
cidadãos NÃO TERÁ o DIREITO rle,;no dia de rotit'i1r-sc para sua casa e, no dia seguinte, 
amanlu1, ARliiAit-SB . PARA DEFENDJm A suA o Sr. Prcaidonto d<L Camura, (lc accoedo com 
J.[Bg~DADE, lUO:lVINDICAR 0.3 SEUS DlltEI'l'OS o:~ta, suspendia. :t sessão até qUO O-Executivo 
CONCUf.CADOS, A }.;UA l'UOPRH;DADBAMl~AÇAilA, déSSC providencias, quo <losatrr·onta,SSOffi . tL 
Clll{im, L!HER1'Alt ct 11atria de 1tJttt~ 1'YRANIA Ca.mat·a, porquo ontão so dizia quo a po1ieia 
Qug A AVJI,TA '? ora connivonte. com tuos desmandos . 
. . . . . . . .' ............ , ..... , . . • . . . . . . . .. . . . Aqui os tão pab.LVl'as pro for idas, nos ta scs- ' 

Senhores, pe::ae bem : de wn Z.aílo t.t, vosw são, polo St•. Francisco Glieorio, quo L'allava, 
glorir.1, de ímt laclo os applt.1usos tl,a Naçllo ao no dm seguinte a osto deploravol facto : · 
VOSSO L'A'l'RlOTI::illlO e á vussa INDEPENDENCJA, · « St•. Presidente, ntfo destjo t!•a:;e1· pa1·a 
de out1·o lwlo, a pm·ta osqUtJI'lla o est1·eita por a tliscusscio · da Vanntrct nenhun~tt agitação 
onde só PODEi\I SAillR os RKPROBOS DA PATRIA ! que csteritüe os seus ll-aúal/w.~ e cmnp1·ornetta 

(Jlluito bem; ?nttilo bem ; o orado?" rJ f'elici· pe1·anle a naçilo o seu deco1·o e a sua ci?·cum· 
tcr.do. specção; mas e cla1'0 que os 1\IE!IIBROS DO CoN· 

ROMPEM DAS GAL1~RJAS e ?'ecinto MUITAS GRESSO NA 'l'AU.Dl~ DE IIONTEM, FORA?II AO 
PALl\IAS. SAIIIR DO :eDU'ICIO DA CAJIIARA, !IIESl\10 . 
. As Sl~NIIORAI3 QUE OCCUPAM AS TRIBUNAS ANTES UE FINDA A SESSÃO, DESACATADOS 
A'flRAM FI.ORJ~S sobre: o oradm·. ACCLAMAÇÕES El\r SUAS PESSOAS, DESRESPEITANDO-SE ASSlM 
B V~VAS.) ' O DIREITO DO REPRESEl'ITANTE DA NAÇÃO MÃ• 
. · Sl . eu trouxesse agora, nesse mqmento em NIFESTÂR-SE LIVREMENTE PEJ,o voTo E PI~LA 
cg10 se falln. cru tamu.n llos perigos para a R e- r ALAV RA. O desacato feito ds pessoas dos re· 
publica, quando s3 diz que dos bas-fonds da presentantes da Naçao por particulares de· , · 
so.ciedado ergue-se, como columna de fumo te1·mina sd e sóm.ente a intervenção da poli· 
oilpesso a . su!l'ucar· todas as consciencias rc- cia para a rep1·essao do deUcto, Nós não po· 
puhlicana,s, o movimento dtt rcstauraçã.o e, de1'ÍCWtOS p(!,ssar dahi; ENTRE1'ANT9 NINGUI~r.t 
peioc (JUO este, O lllOVimcnto de a,na,rchia,, SÍ l'ÓDB CONTESTAR Ul\IA Cll~CUMS'l'ANCIA. QUJ:4 
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430 · A-NNAES · DÀ CAJ\IARA 

CLARAMENTE FOI POSTA Á EVIDENCIA NA 
TARDE DE HONTEM: OS PARTICULARES QUE, 
LEVADOS PELO IMPULSO DE SEUS Sll:NTIIIIENTOS 
CONTRARIOS AO VOTO DA ·cAlllAitA DESACATA
RAM OS MEMBROS DE REPRESENTAÇÃO NACIO
NAL CONTARAM EFFECTIVAliiENTE 001\I A. 
CUMPLICIDADE DA POLICIA. (Repetidos apoia-
dos.) » . 

Felizmente, nos confiictos, nas ággressões 
de quinta· feira, tão estupidas e tão brutaes, 
como estas, J:óde-se fazer• jttstica ao govel'no 
actual, não havia a cumplicidade da policia. 

Mas, não se dirá honestamente hoje, nin
guem se lembrou de dizer então que essas 

. arruaças, que essas aggres.sões, fossem · mo
- tivadas pelo pronunciamento dos Deputados, 

em não pequeno numero, que aqui defen· 
deram a amnistia, .que propugnaram esse 
projecto . de lei, de accordo com a opinião, 
que se traduzia em explosões daquella 
ordem lá. fóra. · 

Lá fóra, a agitação era principalmente por 
isto: queria-se a todo transe .a amnistia ; 
aqui dentro havia um grupo, em minoria, 
que votava e -propugnava essa amnistia ampla. 
, Pois bem, ninguem disse então que dos 
pronunciamentos desse grupo parlamentar, 
que das manifests.ções da opinião desses Depu· 
tados, nesta tribuna.-•• de accordo com a 
opinião victoriosa, num grande grupo lá. fóra 
se pudesse inferir que houvesse entre elles 
sOlidariedade de tal ordem, que se pudesse 
dizer que os Deputados, assim se pronun
ciando aqui dentro, eram correJjgionarios 
dos arruaceiros, que por aqueilt fórma 
brutal se pronunciavam Já. fóra. · 

Aqui está. o.que dizia. o Sr. Pinto da Rocha. 
(é outro depoimento para avivar a recorda-
ção do que foram esses dias): , 

« Ao sahir llontem a po1·ta desta Camat·a 
( continua a l€1·) fu"i aggredido, mm coMe 
OUTltOS COLLEGAS, por U1l\ grUJ10 .de desor
deiros. 

Um policial l~ARDADO OOLI,OCOU-1\Hl O Rg
VÓLVER AO l'.ElTO. 

Vozes-Isso e grave. (Ha muitos apartes.) 
O Sr. Pinto d11. R!Jcha - Nilo quero affi?·

mar que o policial me tivesse conhecido ; pre
firo acreditar que, si tivesse reconhecido na 
m·~nhct pessoLt um representante da Naçcto, 
néi'o me te1'ia aggredido. 

Entretanto, Sr. P1·esidcnte., fui o/fendido 
por esta fdrma, e alguem que nl!o tenho a 
satisfação de conhecer, um popuZa1·, apresen· 
tou-se em minha (tente e Ltfàstou a arma, 
defendendo-me assim, e, por c mseguinte de-
fendendo'~ Camçt~·a dos DeJmladus. (Muitos 
apoiados.) 

Logo ~dcante, Sr. Presidente, esse poplhtar 
FOI PEH.SEGUIOO PO!t UM GRUPO D:~ ClVIS, FOI 

I'RESO, BARUARAMENTE l\IALTRATADO B OON.;, 
DU:t;IDO A l'OLlCIA. 

Foram testemunhas d!Jsse ftclo um hon
ra(lo Sen.ado1· da Repubtic(t c alguns Sl's. 
Deputados . . 

Mais tarde chegou ao meu conhecimento _ que 
ess~ cidatliío se achava recolhido a uma esta· 
ção policiaZ. 

Eu me considenu·ia o ma.is indigno dos 
homens, Sr, Presidente, si não fosse irnm.ediata- · 
mente á poticia (apoiado-s) levàr a -:-assevem
ção dos meus sent.imentos a esse hcnnem
QUE TINHA SIDO PRESO POR DEFENDER. UM RE .. 
PRESENTANTE DA NAÇÃO. 

Nestas circumstancias, clirigi·me ao Sr • 
D1·. Andt•e Cavalcanti e tive a satisfação de 
Zd encont1·ar-me c.:om S. Ex. o 81·. Dr. ·Rosa 
e Sitva, digno presidente da Cama1·ct . 

l1nmediatameute {o1·ani expedidas · o1·dens 
para se>' posto em libe1·dade esse cida
cl(ío. 

Releva, porem, dizer que na estação p9· 
~icia~ jd estava Zavrado um , auto para ser 
remeltido a autoridade competente !-ENTRE
TANTO, OUTROS, QUE MANIFESTAMENTE AGGR.E· 
DIRAM OS REPRESENTANTES _DA NAQÃO, FI
CARAM EM COMPLETA LIBERDADE.>> (.4.nnaes 
de 1895, vol. V, pag. 609.) 

Mas haviam-se. passado os factos de 10 
de abril. O Sr. Campos Salles era o lear:ler 
do Govel'no do Marechal Floriano Peixoto 
no Senado. Ha pronuncia.mentos de S. Ex. · 
feitos com aquella racundia e com aquella 
energia com que S. Ex. se devota ás causas 
políticas que propugna ; hu. prnnunoiamen· 
tos que valem bem a pena. de serem lldos 
nessa explicação pessoal para. que o quadro 
que o futuro historiador tiver de fazer desta 
situação, tenha todas as tintns vn.riegndas 
desta (lalheta politica: . 

« Sessão de 1 de junho <te 1892· ••• )) 
O Sr. Campos sanes referla·se ao ma.ni· 

festo dos 13 gonel'nes. Eu devo dize.r, que eu, 
quo vou sendo apontado como o enfermiço 
demonio da discordia, espi.rito irrequieto 
que está sempre ao lado da. anarchia, eu não 
estive deste lado; estive ao lado do Go· 
verno, da autoridade constituída .•• Póde ser 
que o meu espírito se tenha, de então para 
cá, transviado ; nesse caso terá isso sido · 
consequencia da eloquencia da liQã.o .dada 
pelos mest1·es daquella época... , 

Nesse discurso referi.:~.-se o Senador Campos 
Salles ao manifesto apreseilta.d·o pelos 13 
representantes da força armada., em que 
se dizia ao depositaria do Poder Executivo: 
. -« Que era preciso , resolver de prompto a 

questão, que era mister mandar preencher 
constitucionalmente o cargo de Presidente 
da Republica.. Vê, portanto, · o Senado que a 
iúéa capital era precisameote a questão que 
se . acha. hoje em debate no Senado. Mas, 
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te~izmente o povo que tem seu bom semo• e deste p:üz, o S·~.marechal Deodoro, e propu- · 
sabe ützet• a critica dos acontecimentos atra- zeram consequentemento a deposiçtío do Sr.· 
vé.s das intenções, quando leu o manifesto Florütno Pehoto. 

_ assignado pelos treze dos ma.i3 gr<tduados o s1•• Olioei1'a Galvcê'o-Estam na cas;_t do 
represen-tantes da força. armatla, entendeu general Deodoro, e não ouvi nada (ns.~o. 
logo que elle não era simplesmente um 
manifesto, mas uma intimaçã.o f'eita <i. mão O 81·. c,unpos Salles.:__Acredito no testemtl
armada. O povo comprehendeu que' aquillo nho pe~s9al do nobre Sena<lor pelo Rio 
era. uma tentativa do levantamento de Graml& do Norte,_ mas ha de permittie quo 
forças, porque não potlia admittir que treze acredite mais no teatemunho de todos· os 
generaes do nosso exercito o da nossa ar- orgãos Ue opinião nesta C~-tpital. 
mada so dirigissem naquolle tom, por uma Voze8-Que não for<un eontest::tdos. 
intimativa tão categorica., á. primeira auto- O·Sr. Cmn.,os .· S.alles- As folhas do dia 
ridado d<>._ paiz, si não tivessem as mãos ._. 
sobre os Gopos da espada.l si não contassem __ affi.rmam sem reservas o fa.cto, com todas as-

suas miuudencias. préviamente com as tropas,si não quizessom 
dar a conhecer que atl'á.s do si e.:;tava um E mais adeante : 
exercito, estava uma esquadra. (Apoiados.) «O Sr. Campos Salle.~-Tenho necessidade 

Mas, desde que essa intimação n5o pro- de 1·epetir : TODos os orctdores ,que {aliaram 
duziu olfeito,· porque a questão da illegiti- em nome dos numifestantcs, depois de te~·em 
midade com que estava sendo exercido o_ empregado A LINGUAGEM MAIS VIOLENTA
pode!' Pl'OSidencial, não podia existh• sinão 1\IENTE REVOLUCIONARIA CONCLUIRAl\I Ai Si:JAS 
para os advers<trios da situação, elles não ORAÇÕBS, acclamanclo o governo elo" Sr. mare-
hesitara.m em tentar a sedição. chal Deodoro que entiío se dizic~.:. 

O S1;. Theodtweto Soi:tto-Não falle nessa pas- Um Sr. Senaclor-Moribunclo. 
sea ta com musica,da.da pelo proprio Go- O Sr. Campos Sxlles-Nc"ío sei .. • mas qtt e se 
vorno. dizict ser o presidente legitinw da Republica.» 

O Sr. Campos Saltes- .. . conflagrando o Pois bom, esses factos dando logar á de-. 
paiz, pt·ocurando levantal-o, ou antes le- cretação do estado tl.e sitio o ao desterro de 
vantat• ~~ força pulJlica contra a autoridade val'ios patricios, :mptivaram no Senado um 
legitima do Pre~idente da RepuBlica, contra projocto de· lei -sobre o qual interpuzeram 

. o proprio prestigio das instituições. ptwecer as Commissões rounitlas do Justiça e 
O Sr.- Theoclw·eto Souto - Ess<t que3tão Legislação e de' Constituição, Podores o Di

podir ser a bandoirtt (le um partido constitu- plomac'ia, sendo o primeiro slgmttario deste 
cionaL parecer o Sr.CAliiPOS SALLI'~S o o ontro slgna.-

« Foi esse 0 Ullico- da nossa. companhia e tarlo aq1e1ello espírito de alta cultur<.t jul'i
logo após quando se pensava que 0 p1·ocacli· dica, aquella inteUigoncia tão justtnnente 
mento desses gemwaes: :podia servir de inci- acatada· pelos mineiros, o Dr. Joaquim 1!-:o-

. tarnento no e.1 pi1·ito da h· opa, quando se co tf- li cio· -
tava que essa attitud.o fra.ncamcnto hosW Para. da1• esto pal•ecor, a, Commissão ouviu 
ao Gove1•no PODERIA TEit J.EVADO ao seio DA o Govet•no o diz quo : 
Cf,ASSE MIJ.ITAR O SEN'l'IMENTO DA 1NDISCI• Do posse dos esclarecimentos colhidos O 
l'LINA E DA REVOW'A Tl~NTAltAl\I . POSITiVA· bem ponde1·ados, O valor <las PltoVAS a,SSÍlll 
MENTE O MOVIl\lEN.TO ItEVOI,UCIONARIG.» ministr•adaS, ltS CommiSSÕOS passam iL d!U' 

E contiuúa : o ~eu pat·ecal'. 
« O paiz conhece os factos do 10 abril. ··A loitm•a dos n.lludidos documentos con

Sob o pretexto do uma manifestação, quo a vence, desde logo, que os acontecimentos 
ninguem illudiu, ao Sr. marechal Déüdoro, de abril prendem-se, pela natm·al successão 
que naquelle dia so acha.va mais enfermo dos factos, e por• uma manifesta coordenação 
do -.que antes, sob este pretexto, q_ue mal de intuito.:; politicos, a essa longa agitação 
occulta.va as suas verdadeil•as intenções, ton- que teve a sua origem logo após a revolução· 
taramos inimigos da situação uma acção de 23 .de novembro de 18tll, o quo tii1ha por 
que . parecia-lhes decisiv11. Poram: <~ casa d.o alvo a. restauração do governu docahido, por 
marechal Deodoro, ·e os oPa.doros não pro- efl'cito daquella r•ovolução. E' indispensa vel, 
curaram disfarces : or•a p~·eciso apaixonar a portttnto, volver• aos acontecimentos anta
m.ultidlio; faltar-lhe a · linguagem da r·avo- rlores pa.~·a bem comprehender a. natm•et:a 
luç,ro. E olles o ftzorttm. Da propt•itt ,ianella dos 1\:.t.ctos, o seu valor intrínseco o, om toda, 
aa casa em que habita, o mal·ochal Deo~ a extensão, o pensamento o tts aspirações 
doro, disseram que era terminado o temp.o quo os motivaram. Nos volumosos autos que 
da discussão ; era chegada a hora da. acção. enceáam as pesquizas e investigações. u. que 
Proclamaram como governo unico, legitimo se procedeu sobre a sedição da fortaleza de 
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Santn. Cruz, verificou-se à luz das provas 
testemunba.es e documentaes, a.hi accnmu
ladas, que um assíduo tra.balho, de longa 
antecedencin., ha.vht p1·eparado aquelle des
cnlaco, que outra cousa não fõ_ra, ~inão o 
ma.lloaro de um plano revoluc10narw, mc
ditada.~nente delineado e, todavia, frustrado, 
porque, ao contra.1•io do que pmisavam os 
conspiradores, faltavam os elementos de 
força. pa,ra a acç~1o m~terial. A ttesta o chefe 
dos revoltosos de Santa Cruz, attestam nu
merosas testemunhas dignas de. fé, . tirada'l 
das dive\•.sas classes sociaes civis e militares, 
que, em successivas reuniões secretas, cele
bradas em pontos diversos desta Capital, e 
ás quaes assistiam, em perfeita communhão 
política., militares de elevada patente e 
membros da.s duas Casas do Congresso Na
cional, se havia deliberado levar a effeito a 
deposição do Ma.l't'Chal Floriano Peixoto, 
om onipossado da Presidencia da. Republica., 
na stm qua.lidaue de Vice-Presidente. 

Pois IJcm, senhores, dostc parecer se veri
fica o seguinte: quando se falia tanto aqui 
com insistente teimosia e irritante o1l'ensiva. 
que hn. Deputados que <~qui e.~tão por uma 
Jicçilo <h lei, ma.s que não passa!fi de as~a.s
sinos, valllos ver si esta. ballela de as3a.ssi
natos puliticos, oriunda. dtts paixões parti
darias, uão attingiu nestaépoca. a outros 
citladilos envolvidos neste deb<tte 1 

« Do ingue1·ito a qtte · se p1·ocedeu na 
b1·igacla policial da Capital Federal, em 
que se colheram 12 depoimentos, inclusive 
o dos offi.ciaes dos . corpos, consta que 
agentes dos chefes J"C1lOlttdonm:ios ten~ 
tm·am alliciar (o1·ças: desta b1·igacla para 
(t, 1'C'Volução. Uma p1·aça da. gttarda da 
?'esidencia do Vice-P1·esidente, dizem tes
temwnhas, 1·w P·iedo,rle, · te'lle o(fe1·ta de di
nheiro e Mtln~s r;anta[Jr.ms pant. assassinar 
o v,:ce-P1·csidente no momento de ,·ompe1· 
a ·1·ecoluçao. Consir.le,·amlo ·su que o c~m
JHt~ndrml.e d,((. U?'ÍtJo.da pudesse se1· ttm. obs
lw;ulo ao conc1WSO que dclla m·a esJWI'Wlo, 
f.\COl1Sél-ht:r-'Oa-sc to.mbem o seu assassinato. 

D<.tqui hc.~ puuco veremos qun.os eram os 
ehei'os rcvoluciomtrius 'l'odas essas parti
culr.tn'dades sa:o, afinal, confirmadas pelas Rg
VELAÇÕES DOS PROPIUOS ])]~STERRADOS, feitas 
em presença ue qua.si toda a. guarnição do 
})<tqnote Pcrnambtico, que os conduzia ao sou 
desl;ino. Em suas oxpn.nsõos, ind igna.dos · por 
se julgarem tralüdos por alguns . dos srn).s 
cumplices, U.issora.m olles por diversas ·vozos 
- qur contavam com o concurso do alguns 
corpos de linha, concurso que lhoil ora pro
meL tido llOl' otliciaes de elevada pa.tonto (de
claravam os nomes) e quo no emta.nto os 
tmhit·am, faltando ao compromisso na hora 
da oxecnção do ph111o. Accrcscontava.m que 
gru.mlcs i'30!I1mas tlo llinltciro tinlmm sil.lo 

dispendidas para obtCl' o.;to concm·so, uf.mi 
como outros elementos. Cun~ta isto de tlo
poimentos de officiae3 e alumilos, quo so 
acha.vam a bordo do Pcwnamvuco, c quo 
ouviram ta.es declarações. 

Já nesse tempo esta. ba.llola do a'l&tssinato 
politico era a. bandeira. vormollu~ quo so 
desfralda. va contra os advorsa.l'ios politico:-; 
de qualquer credo. 

Vejamos o que conclue a Commissiio do 
Senado quo examinou a.s difforentes peças 
deste inq_uerito: . 

«Pa1•ece, pois, ás Commissões achar-se EX· 
UBERANTEMENTE PROVADO que €l Poder Exe
cutivo bem :procedeu usando opportunamon
te das prerogativas constituciona.es para. 
adopta.r as medidas consta.ntes dos decretos 
de lO e 12 de abril. 

Do:pois de haverem por esta fórma exami~ 
nado os factos á luz (los documentos, pois 
que tuJ.o quo a.hi fica. c deduzido deUes, as 
Comnüssõos reunidas julgam con:venionte 
invocar o :proprio to.;tomunllo da imprensa, 
pa.ra. assi-gnala.r o estado do espírito publico 
no momento em quo so davam estes suc
cossos. 

Bastarão os topicos em quo c;ula um dos 
orgãos da- imprensa. caracterizou melhor o 
Sl}u pensamento. . ·, · 

V.ae começar a. ler pelo Jomal do Com
mcrcio, jornal cujas opiniões tem hoje o 
cambio otncial e são. tão a.ca.ta.da.s que não é 
muito que ou procure saber o que elle quo 
naturalmente · zela a. continuidade .. de suas 
tradições dizia nesta época. · 

Vejamos o quo dizia o Jornal do Oommer-
do: · 

«Ü JM·nal do Commel·cio do n disso: - «0 
Dr. SEABRA, no di.scnri\o quo pronunciou na. 
manifestação ao Sr. m;Li·~hal D0odoro, do
pois de a.iiaca.1· com<~ !IIAIOn. v'lor.gi'WIA o uo
VEitNO 1lu Sr. marechal Flori<tno. condt.a1· o 
po,n <~ i1· depol-o o acctanuw o Sr. mr.weâwt 
Deod01·o . •• 

<<f>oliberallo <~ J'c.tzer cessar tlo mm~ vt•z os
t;~s conslit~ni;os exploraçr]es, que sr) tmzom 
como re.mttado alarmar <t população o per
t.w·ba?· n. paz, o Sr·. marechal Floriano, do 
a.ccorllo com os seus ministros, resolveu em
pregar u.s mais energicas o decisivas medi
au.s, n.fim do n.ca.bf1I' com os elementos .pel'• 
turbado1·es quo tn.nt;o m.o.t nos tom feito. «Sabe 
o Governo agora. quaos são os elementos 
perturba.tlores, cumpre cmprogat• u. maximu. 
energia., tanto mais quanto teve hontem 
prova. da adhes"OC.o qu. o . lhe prestam a.s for.ças 
de mar e torra., áx quaes corre o dever llo 
ma.nto;· a. ordem, o ta.mbrm o apoio que en-. 
cont1·o. na opinilto publica, que quer o paiz 
trauquillo e feliz o que nã.o póde esta?' d 
mercê dos 'JUC tudo apro·veitr.on lJr.o·c, cond~· 
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mnaveis exploraçtjes.» Na. edição do dia 12 
dizia. a.in(l;l : 

«A · ncces~iU.a.de · do emprego de me<lüla.s 
energiças contra. p~ssoas que gosam ce1·tc1s 
immttnidades levou o Govemo a lançar mão 
do moio extremo do estado de sitio, sendo 
laVl'ado o as~igna.do huntem, ás quatro horas 
e meia da manhã, o decreto quo damos m 
rub1·ica competente. E', como dis:>emos, um 
recurso extremo; mas, si b Governo, a quem 
c um pro em pregar tudos os meios IJara g"· 
1·anti1· a ordem, e· a pctz e preveniJ· a. rep1·o· 
ducçito de SCENAS QUE TANTO NOS AMESQUI· 
NHAM aos olhos do est1·angeiro e•aos nossos 
proprios, - c:telilJervu _ delle lançar mão, teve 

ritos prudentes que acima de tudo collocam · 
a paz o a ordem publica, dã.L> a nota. d<.i
EXALTAÇÃo DE ANIMO em que se acham AL- -
GllNS ELEl\IENTOS da JlOSi l.'l. sociedade. . 

· pa1·a isso fortes e justificados motivos, e som 
duvida fundou-se não só nos factos que se 
deraú1 a.nte-llontem nesta Capital, corno 
na. CCl't0z<:t de ou1iros quo so passaram 
em segredo e quo pode1·ão truzor funestas 
conseqttenciqs. · 

O Diario de Noticiás: 
O Dim·io ·de Noticias de 11 disse:«A pretexto 

de se fazer um:J. manifestação ao marechal 
Deodoro da Fonseca; os opposicionistas mais 
exaltados, os intransigentes,aproveitaram-se 
da occasião para tentar perturba1• a 
ordem e ameaçar a tranquillidade publica. 
Reunidos no largo da. Lapa, daUi seguiram 
para a casa do marechal Deodoro, onde o 
Sr. Dr. SEABRA, em linguagem AMEAÇADORA 
e PROVOCANTE, dC}lOiS de AGGREDIR O GOVER
NO, fctllou aos manifestantes, concluindo o 
seu discurso concitando o povo a jr ao palacio 

_ ltamaraty DEPOR O VICE·l'RESIDENTE. . 
Em seguida faUou o Dr. Pardal Mallet, 

propondo quo so elirniuassmA os discursos e 
agissem daquellc mon:iento em deante. 

O Jomal do Bí·azil. 
«0 Jm·nal do Bra;;il depois de uma minu

ciosa noticia. do quo se pa~sou at~ .~. chegada 
<los manifestantes á casa do marechal Deod·o
ro, disso na· sua ediçõ.o de ll: «Ahi chcgan
do,o Dl'. J. J. SEADH.A, Deputado }JOla Bahitt, 
em voz de feli-citar o marecha.l Deodoro, 
proferiu VIOLENTISSUfO O INSULTUOSO DISCUR· 
SO CONTRA O GOVERNO e principalmente 
contra a pessoa, do chefe do Estado. 

Collucando o problema da morte de uma 
situação política no terreno da luta arma
da, coni o que nada temos a ganhal' sinão 
o descredito no estrangeiro, esses elementos 
se deixaram dominar por um excesso de 
paixão, em vez de abrir a propaganda na 
tribuna e na imprensa diFigida pela . acçãQ 
das idéas e dos principiQs, par<t :firmar-se 
na consciencia nacional e restringir o apoio 
moral,indispemavel á permanencia de qúal
quer situação.» . · · 

Tudo isto são trechos do parecer assignado 
em primeiro logar pelo SR. CAMPOS SAI,LES, 
pelo.:> Srs. Machado, Joaqttirn Felicio, Gome1h 
soro e 1'avm·es Bastos. 

Tenho, pois, dado a opinião do meu :paiz, 
recordando-lhe acontecimentos de alguns 
annos a.tr(ts todos os elementos para poder . 
julgar do onde provém o fermento revolucio- . 
na.rio que agita a massa popular . e qual a. 
responsabilidade de cada um dos represen
tantes da Nação, de cada um dos politicos 
militantes ness-t agitação. · · 

Chego a um dos- pontos culminantes da 
minha def~sa, JJão ao . ultimo, porque. além 
daquelles pontos :para os quaes a minha . 
attenção foi solicitada por forma tão conhe
cida mente violenta, ha outros em que ex...; 
pontaneamente :pensei, com a. altivez serena 
de quem está cumprindo o seu dever e como 
um cidadão para quem só hv, uma cousa quo 
teme em sua ... vida, é poder ser tido, en:i 
qualquer tempo, por qualquer fórm n., como 
um:' individuo qüe tivesse de::Jfallecimentos no 
cumprhhento desse dever, apresentando ma.- · 
n1fl)stações do utna pusilanimidade con
demnavel, quando se tea.ta de l'epresontar 
mclhÕI'mente, nesta assombléa, os interesses 
da communhão, as altas solici&a\~Ões do bmn 
publico, do quo aquollas que se pt•cntlom tt. 
commodidade, a.o ctmf'ot•to material de ettda 
inuivitluo. 

O Sr. Seabra concluiu o discurso pro
clamando o marechalDeodoro Presidente da. 
Republica, o convidando o povo reunido a 
ir buscar o 7° battühão, e, com ellc frater
nizauo, tomar de assalto o palacio de .Ita
maraty. Ao·· Dr. Seabra- :-.;eguiu-so o Dr. 
Pardal Mallet, que declarou que não '<em 
mais te?npo de f'allar, tendo chegado o mo-

l..eu-so aqui um artigo de um jorna.l que 
rodijo,--de accordo com nina meia duúa de . 
compatriotas, quo toom valor peoprio, que 
teem represonta.çã.o, quo significam uma par· 
cella. da opinião publica e que são dignos de 
considet•ação como qualquer outra. parcella · 
dessa opinüio; leu-se um artigo do jot·nal de 
que sou rcdactor-chefe, o N adonal, e de cujo 
<iü•oatorio fa.zom parto cidadãos dos quaos · 
bastartL citar o nome do hcroico o · glorioso 
almirante Gonçalves. . · 

Esse artigo tom o tor(t, semp1·e a minha 
. mento da acçao. . ' 

A 12. 1oram estas as ·suas palavras: «Os 
acontecimentos ele que hontem- f'oi theatt·o esta 
Capitat, enwciom~ndo profundamente os ospl-

Caruara V • 1 V 

absoluta responsahilidade. · 
Sr. Pl'esidcnte, quando dizemo::~ que nessa. 

ou naquella classe de cidadãos, · mcdicos, 
advogados, engenheiros, ha os quo cümprem 
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O Sr~; , RonuLPl!O PAIXÃo 
DBPUTADOS - dão apartes. 

O SR. SI~A.BRA-Inconfes::;aveis. 

0 SR. COSTA JUNIOR-l-Ia differençn. dos 
assassinos citaram-se o:-; nomes e os dos 
desl10nestos Jlão se cit~ra.m. 

0 SR. BAIWOSA LDL\ ( com força ) -
Mas nãó se provou c_rue ci fossem. 

O SR. SE,\DRA-Pouco impo1•ta. (Troca-m
se alguns outros apàrtes. Somn os ty_mpa_?"'os.} 

0 SR.. BARBOSA LIMA- Si eu -vies~e SÔ-
111eiÜe citar . nomes do. colle&as, . correndo o . 
risco · de quebrar as minhas relações ·· com 
este-,, rião tinha cuniprigo com o meu dever' 
pbhl ue citar não é · provar~ · 

O Sn.. SEAI3lü\. dá uni aparte.' 
O Sn.. BARBOSA LmÀ-:- Não tergiver3(); 

res1wndo ao aparte do "illust1'e Deputado 
por· S. Paulo, e digo que · cita.r não· é 
prov~. · 

0 SR. COSTA JUNIOR-'-Digo que O$ quo ·ac· 
cusarãm Deputados de assa.ssinos tiveram a. 
coragem de clta.r nomes·, e v; · Ex . . · tem o 
dever de dizer o home · dos que não são ho
nestos, pi.1. l'a q_ ue saiam dcst<t Casa .. (Apoiados. 
lf[ttito bem. Apcwtes.) _ 

0 SR.. BARBOSA LIMA-Muito bem, nias os 
o nas to3 pO:dern tran:sitai · entre assassinos·~ 
l~ T1·ocam-se · mttitos · ajicwtes. Soam os tym· 
(panos.) · 

O Sn., P~mSIDE~1'l~-Attcnçã.q ! 

patl-~~.) ._ O SR. SEABRA-Vamos ouvir a. indicação 
OS'R .. BARBOSA LtMA - :Mm! quem diz a, dos nomes. · · · · · · ·- · · 

V. Ex. (dirigindo--se ao S1·. Ródolpho Paiwtio) o SH.. BArf.nosA Lll\IA- Sr. 'Presidente, 
que eu viila va o mou tiio m~lindt'a<lo cullega, qua.ndo 01·twa 0 s1•, Deputado· l<'austo ·! Ca.i·
o quem tliz. lendo o artigo, que os congres- doso, na, sessão de 19 do seteml;ro de IDOO, 
sistas são to1los os mombt·os desta Cam~ra.? deram-se alguns apartes e incidentes, dos 

O Sn.. Roonr.puo PAixXo- :Mas V.- Ex. quacs se dcprehciidc que realmente, na 
1'<Lila. em eongre.;sistas; 11tido re~ahir oli1 1mrasc d'O Naciplial, ha supprimentos na 
qnalqncr do nós o tctnul-l do repollir. · íninha, opinião ll1LH10S confessa.veis u. Depu. 

o s1t. SEAHH.A. Llú. um ap<ll'te. tados; pot outra, ha rel<tçõJs .creadas onti·o 
um banco c pelo m:onos um ·Sr. Députi.Ldo, 

O f:;Ic BAnnosA LtMA.-Vamos pôt• os pon- que collocararn csseSr.·Deputado D:asitua.ção 
ios no~ i i. ( Apoitulos. 1'rocmn-se Vlp·ios de h a. vel' de' opta e erttre· os· 1:nt.rwesses · do 
apm·t.es. Soam os tympanos. O Sr. Presidonte banco o os interesses do · 7'hcs01wo, ·o, de ' por 
?'cclaulr.r. al.lc11çtro.) . . is.~o, se e ml phease do Sr. · DcpuG:tdo· Fa,usto 

o Sr~ . :::>t-: .\llllA - -- 1·:· f• :-\1;{\ tllllfinwnf.op~ycho- c~u·rloso nm STJSPI':l'l'O • • • () poe isso Sül' ·mn 
lógico. suspeito p:ú>::t. torn(l.r p:l.l't;e na vàta.ção de t'it-

o· 81:. B.\RRO~.\. LnlA- Sonltol'nH, cunl'esso vot·es dL•st:inaLlos <1 :1Illp<tr·ar osto banco; 
. quo não chego a pcl'ceber a distincc;·ã.o que Vou hw a })tl.rtollcsso discueso do iwnrado 

se faz em m<:tteria de melindr·es de rligni· Dopur.aclo pot• Sol'gipo. Não 1~ cubro com a 
dade pessoal, em mu.teriu. do siímrlez de ca· sntt pnssOlt, llliL~. tlosdo ILUO ~~ fJitn . .;tii.o é do 
rn.ctcr entre OS Dcputn,tlos que aqui HO son~ l'Olll'CSOllti~llto.~, t~ l'l'O\'iL tostomuniJn.J.,, 
t<tm, acoimado:'; de <LsSltssinos, c Deput<~dos ou 0 s -1, u 

1 
! , 

1 Sonadoees, · crnfun con.~rcssista.s, quo por- ' n. •.\.IJS'J'o AHIHlsu...- .n n ,;u1 o, o 1llll\ 
ventut·a, roeou<~m _dos baJJC0!3 olllciao~ sup- peço é q1w 1110 11 ig1L );lt\ l'tl:-;tlflltl 1111 lntngl•n. 
pl'imentos que não deve;;sem l'eceber. · O SH.. HAIUWIM LJMA-g' lultll{f'l~. 
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0 SR. FAUSTO CARDOSo-Então o. q~e ahi 0 S1·. Fausto Canloso - Ainda ha 
está óstü. certo; · ·. · · · po~teo_s dias '« Dizia-me ·um Dep'(ttact.o 

. rnmetro, conhecedOr do que -se passa e1~~ 
O SR. BARBOSÃ. LIMA-E depois, já. <J.UO seH estado, que inntqnenJ.s fazendas (ªe?~~ 

estamôs na época. de reptos, cu sti~tento que ·a t d 
ha:·êongressistas ·que tonl~am 'fec~hido: sup- ~l 0 seq~tesra as. 
primentos de bàncos ·offl.ciaes para co~npra· de .. . o si< Ne~esio Tav~~1·~s - Apoiad.o. S' 
ÜUIJ1QYC~ª• ql}e ttnh~ffi. s@:~ fª'VOl'eCHl~S _-_por exacto: 
estes estabelecim~ntos, c~w. gq~~ê1~ P.fOP~~~§ Ó Sr. Pi1·es Ferrei1·a - Somente aqttel~<Js 
para a despeza de c~~1s~s o~~:r~~~es ~p ~eu que teem ma .. is d. e q. itat1·o a .. n. nos dé â.t.·ra.to;' ' · 
P. a.trodin.ió '-, .. ·e· __ Slistento ·ma. IS' qu-e a . Vld.a

1 
• • . 

d t d t · O S1~.~Faústo Oo/rdoso~Como o nobre Dep 'H .. . destes bancos dependeu os vo os es es con- 1ado por Piauhy está a par · da~ negocias do 
gre:3sistas ; ·que , os auxili?~ 4o TlHBouro e, Banca ""ypothecar_ ia r t ~· .. . , 
portanto; do bolso do co;Dtr.lbumte m~ndados ~-'-· 
sob a fórma. de suppr~mentos offi(nae~ d,~ . O S1~ . P~~·esFái·cira- Si sou ad1Jogado elo 
900.000 libràs pará t~es bancos, qne a sqs:. banco. (Apm·tes.) . . .. r • • '. ' · •. 

pen~ão da le~ de sociedades anon_yma.$ P\X!a ··o- s1•• · FaJst~ · Ca·~:d.oso- P.OR DEUS, ~R. 
que a fallencia de taes estabelectmerrtos ~ao DEI'UTAno"t l'i4o VENHA DEFEND:E:R «CO!:ITTR4-
se désse; que as medidas para que <l- llS.tÇt o TtlE~QURO» (§.ic)'No sÊro :óq PARLA.~~E~To 
dos devedores não pudesse ser publicada,- um banco de que v. Ex. s·E cONf.EE;~A A.nvo
foram votadas pelo Con'gre~so N~ciora\~ GADO. (Apartes). ~oam as_ ~y1np_!ln?s· f!-S":. P~·e-

Recordarei mais que o Deputado Fa,~sto sidente 1~eê~àm_~ at~cnçao ;) ' · " -
Cardoso ·apresentou :em. 24 d.e setembro do 
anil o pàssaüb (e·' nfn:güem aqui· se offendeu E' incriveZ I (Pwusa, contimea~do.) 
rlem se 'indignou) Üríi"'requm~imérit_o, qizen~o o s~: Fa~~sto' Cardoso - - En~cÇo o 
qmferà. preciso: ·«'';;, defender a hon~a;; o GOVERNo emp1·esta a. fazendeiros so~re 
prestigio e a moralidade do Parlamento Bra.; h'ypo~hééa 4e · siia~. · fa .ien40s c?,in~eiro prira · 
zileiro ~>, conclqin4o p_or.- pe~~r ª' Jist!\- d~s ~e- ôs · qu;cmm· e · dé~óis . '~anti·~- a lei,' co~tra ~ 
vedor~s do Ban~o da R<'llN1JU~a., ~en1 PJ?,1~9r, di1·eitó; .. cont.t·a· a · ·!no1·al, conti·a os INTE· 
ncmhyppth~ca. e que .~stq.va nª' ~igp~~a,-4.~ JiESS.ÉS rio ···TÍIESOURÓt o· Ministi·o . dá de 
da· propria Camti.ra; yo~~r · ê~s·~ _ r~qu~~~~ présêrite ~'e'ssas 'NypothéCas a' ' ·uhi" particular 
mento. » · · · · qúif as 'éxecútá a ·ria(J .h'r.t cl"ii~~e nisto ? · , · · 

0 SR. FAPSTO CÚmqs_o-V. ~~~qt~~~·lqr?. .·' a -,s;~:" · e(?:es ·F,; ·i·l·~ir(r. --·· y. ~o:. Jin-
Esttt aqui. . . ' . i . .i1~s!? p~~?·~~ c~1n ~ ~~)·. 4I.oPas.~()Lear.. . 

O Sn.. 13AR!lOSA Lrl\IA.-'M\li~q 9~~'iga4o, O S1·. Fausto Cardoso - Ent cw'io~·a 
tenho aqui tambem. . qtt"e V; lf-{);;, ·sEU AD"VOG~DO, ctcftàsse _.ft~stas 

-- « Orn. v a o Sr. Serzedello, q·uando pediu as minhas pala1was. P01·qua o ]itmstrq _ 
ao· sr'.' Fausto Cardoso "que d~çtar~sáe'pàs~- não en.t1·ott em transacçaa cmn as fazcn
tivamente quaes·· os rfómeif dôs :aêvédot•és ·d.<> (zei,·os.'· j5tira u~es uq_uida1· os cleb~to~ · .p~,.· 
Banco' da Republiêa·. Ao .que resp?ndeu . o essa un.portanc~a ? . V. Ex. porem, na., 
Sr. F<tusto; que nc!a querta denuno~ar e ·stm pôde · . cd1np1·e~~endei·- es's(!.~ causas, porque 
que se fii;esse a l11.:: pm·a se diss~par ~ somora E PAGO · ;r>!iit.o · ·· w,\NCO !•ARA O DEFI~NDim. 
fjtiC se jwojectii'I1Í.I. sob,·e os ,•epr~s~1~1a~/es ~a ~lA~ E nor;fQUE .. SAIBA qUI~ sÇI o !IF:Vf: D_~;:
Naç((o. )) . _ · P.f~NDBlt r,A l~ÓRA., NOS Tl<.IBUNAES E N:~~ 

Vot<\l1dO·SB O l'OIJUOl'ÍlUCllto que S. E~. AQUI, ONDE .sg JH~VE APRESJ~N'l'AH. CO~IO 
mandava. á Mo . .,a pu.ra ·quo"1'<Jsso'pllblicada,\'a R.Erm~sENTANTB ilA.\ijAç.xo·, .. E NÃo coli~~ 
Usta. dos devodoros a este:s estu.p~l~cil11Qntos AtiVóGAoo·· · 'DE ''UM· '·B.t\:NCO «CONTRA: 
SGlU penhor nem . hypqt!1qsa., v8·tei .P,~n· O~~~ OS INTERESSES NAqQN AE$» (sio);' '' ' ~ ~· 1 

rcqp.~~imento. · . · · o Si·. Pir·~~·Fe1~~·ei1:;t ~, ·1~é~AC! t(tn/a. hom-
0 Sa.SEARRA- Tanibcm Cll votei. lm'dar7e como v:'Ric. pal'a di~m: a vcnlade. 
VARIOS: Sn.s. DE:PU'l'A~QS ~ : ~ ~·u. 'ta.mlJeq.1. . o Si'. Fuust~ Om·doso ~ F:ngana-sc, v~ ~ Er,. 
o-s~: RonoL~·no ·p',\1~X'o -Yot~ por .ciu~Í:- J ddv'ogadó do Bbicá c oestú 'def'endenclo aqui; 

qu. Qr .. <l .. t.I .. ~Y •. E_ ~ _· a_ ., P.·r~,se_n_. , t,_ e_· , n., e~}. e. · ~~n~l4?· • v. Ex. E' susPEITo (sic) nao pdde·nem ''deve 
· - dm• a swz opinir.To · a esse 1·espeito; .prwque E' 

. 0 Sn.:. BAlWOSA Lli\fA-Não esperava ouka. REMUNERADO PARA · DEFENDER · ESSE ESTA~ 
co usa da honra de V. Ex· ,a que faço c.,Dm· BELECIMENTc>. NlTo sou nada tlisso. · 
pleta jll.Stiço. _(~.i-igútdo~se ao Sr. ~od,olpho . O S1.; Pi?·es ·. Fen·eira·- O ccwgo ele ad· 
Paixi'ío.). - . · . · · ·vogado neto avilta~ . 
• 'Primeiro, a.t•ticulou-so o f,1Cto, depo_is,.(or- . . ~ ·u . 

nmlado o l'ectuerimento,tt Camat'a o reJeitou. O S1·. Fausto Cr.o doso- ?ao ... avt .a .. MA!:! 
Va1llOS ao disc'út•.~oem · qnostãô: ' : . ,, SI V. EX. 'l'lVESSE SENSO (stc) neta 'IHI"W ele· 

' '11 •, ) ' 
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ANN AÉS DA C AMAliA. 

clano· p erante o p r.wlamento, de que faz p aTte, 
que é ad-vogado ele um banco, ao qual está a 
defende?' CO?.IO DEPU'l'ADO .. , 

0 SR. JOAQUIM PIRES-O Banco Hypothe
cario não fez negocio a.lgum com o Governo, 
transigiu directamcnte com o Banco da Re
publica que, nesse tempo, não estava subor
dinado ao Governo. 

0 SR. BARBOSA LIMA.-(.Continúa lendo): 

« Conw Deputado - CONTRA OS INTERJ~SSES 
DO 'l'IIESOUIW PUl3LICO. (Sic) (Trocam-se, tliOlen
tos apa?"les. Soam os tympanos; assum.e a pre
sidencia o s;·. Angelo Neto.) . 

E mais adea.nte: O SR. FAUSTO CARDOSO. 
E deante disso aconselho aos {'a-::erule1:ros d e 
jlfinas e S. Paulo que 1·epillam o sequesh·o ele 
suas prop1·iedacles pelo bttll-dog ·do Sr. jl{inis
tro ela Fazenda. 

0 SR. PRESIDENTE (fazendo SOat' os tympv
nos)-Attenção. · 

O SR. FAUSTO CARDOSo-Veja V. Ex. que 
o nobre Deputado pediu a palavra para uma 
explicação pessoal e não a deu. 

O SR. BARBOSA LIMA-Não sei ; mas acre
dito na palavra de V. Ex. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- -Está ahi no dis
cur:;o. 

o SR. -BARDOSA LIMA--'-Agora ja se vê que 
havia. motivos bastantes para se .faltar ao 
meno.:; de um modo generico c na fórma iu
de:;erminada, por que se fallou neste artigo. 

Uma vez que não se votou naquella época. 
o requerimento do nobre Deputado por Ser
gipe, eu repito ao _ nobre Deputado a que 
façam votar o meu requerimento. 
Vozr~s-Eu voto. 

~- O SR. PIRFS FERRELH.A. Y. Ex. c injusto. 
O SR. FAUSTO CARDoso--Era uma neces" 

O SR. FAUSTO CAIWOSO V. Ev. C ADVOCM.DO sidade a votação do meu requerimento na-
DO DAl'\CO: JA O CONFESSOU. NÃO PODl~ FAL· quelle tempo. (Ha out1·os apartes, o S1·. P1·esi· 
LAR.·· dente fazendo soa?' os tympanos, ?'eclama at

o SR. PIRES PERREIRA. MAS TENHO INDE· te~tç cío.) 

PENDENCIA pa1·a disel' a ve1·ao.de. ACREDITO O-SR. BARBOSA LIMA-Não SOU obrigado a 
QUE v. EX. E ADVOGADO DE PARTE B SABJ~. · · declinar dez· nem vinte nomes; já mostrei 

O SR. FAUSTO CARDSO. SI EU FOSSE ADVOGA- que lla 9,esgraçadamente,pelo menos~ na opi
DO DE PARTES CUJOS INTERl~SSES ESTIVJ~SSEM nião do .,nobre Deputado por Sergipe, al
sgNDO AQUI DISCU'l'IDOS, COMO ACONTECE COM guem •• , 
V. EX. EM R.BLAÇÃO AO BANCO IIYPOTIIECARIO, O SR. SEADRA _ Na opinião de um out1•0 
EU NÃO DAH.IA UM SÓ APARTl~, ?'etil'U?'-me-ia 
OH ficm·ia em silencio,~«NÃO DEFENDERIA que é V' Ex. ·-
INTERESSES DE QUEM QUER QUE FOSSE O Sn.. BARDOSA. LIMA- O facto o3tá aqui. 
El\1 DETRIMENTO, (sic:) DOS DE MINHA (Exhibindo os Annaes.) 
PATRIA». (Muito úem, muito bem.)» ~ o SR. SEADRA- V. Ex. escreveu um 

Diarío do_ Cong1·e~so de lO de setembro de artigo denunciando congressistas. 
1900.) ' o Su. BAR.DOSA LIMA-Vale pol' um dopoi-

0 Sn.. FAUSTO CARDOSO -V. Ex. não a monto. 
devia defender, no soio do parlamen~o. o SJ{. FAUSTO CARDOSO- J!}u mantenho na 

O SH.: JoAQUJM PmEs -Não defendi cousa intogl'<L. 
alguma. 0 SR. BARDOSA LIMA'- Pois aqui está. 

O SR. BARBOSA LT.MA-Veja a Camam, são (llfost1·ando os Annaes .) 
sltuaçõe:-; desta ordem, que se envolvem no o SR. Pnu:s FERREIRA- v. Ex. disso no 
meu artigo. · -sóu artigo qno Doputa.rlos houve que rece-

Ouç:a o honrado collega o restõ. ber:tm dinheiros para se1•om condescendentes, 
O SR. F:Aus·ro CARDoso-Eu sei de cúr. ou não recebi dinheiro algum do banco. 

· V. Ex. precisa dizer quaes os que rece-
OSn,. BARBOSA LIMA (lendo)-«0 ministro boram. (Apoiarlos geraes.) O D1•. F'austo disso 

dà de presente em hypothccas; a um parti- que ou or·a 0 advogado de um ba.nco. 
cular (conUnlw a. lê?'.) 

O Su..FAUS1'0 CAJtnoso-Lni:t pm·a dcunf.e, 
porque o JJoiJre Dotmtado pillo Jliauhy podiu 
<t palavrrt para. unHt explicaç·ão )lCt!~Otd c 
nunca a deu. (SLISSU?TO, Soam os tympano:~ .) 

Sustcn to tudo qnanto se ach:L 110 meu (líi'l· 
CIH'SIJ. 

O SR .. ToAQUlM Pams-E' uma, fa.lsidadc; 
é umu. calun:p1ia. (SussuJ'?'o, Apm·te.~.) 

O S~t. BAR.JJOSA LIMA-V. I~x. l'Ocobou ven
cimentos 1Lo Banco Hyputhccttrio como advo· 
gad!l tlosto. 

O S!t, PJRm; FJo:JtH.EIRA- Níto sonho1•. 
0 Sn,. FAUS'l'O CAn.noso --V. ICx, é :vivo; 

gad.IJ de gr·aça. '! (lfitro-idadrJ.) 

O Srt. BARBOSA LmA - O Sr. Fausl;o Cal'· 
dofio disso llLlO V. Ex. ora, pttgo pelo banco c 
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que o defendeu contra os interesses do Thc-, U:\I SR. DEPUTADo-Não lx~sta que haja 
sou1·o Pttblrco. · · um para havee muitos. 

0 SR. 'SEABRA- Dá-me iicença pi1ra um · 0 SR. BARBOSA LIMA- ..• para dcfendel·OS 
aparte? na phrase J.o Sr. Fausto Car·doso, contra os 

o SR. BARBOSA LIMA _ Ouvirei 0 aparte intee_!3ss~s do Thesouro :para. que a c?ndes-
dé v Ex condenem a que se r•eform o meu artigo es-

. · teja devidamente demonsteada,. 
O SR. SEABRA - Pois bem, a questão é Citei um nome; não sou obrigado a citaJ.' 

esta: V. Ex. affirmou que ha congressistas dez, quinze ou vinte. 
que receberam supprimentos inconfessaveis 0 SR. SEABRA-Cítou um? Então é 

0 
Sr. 

de bancos officiaes. · 
Pires Ferreira. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Perfeitamente. VozEs-Pois então o Sr. Pires Ferreir~t 
O SR. SEABRA-Mtts o Banco Hypothecario. que se défenda. 

não é banco official. ·· 0 SR. PIRES FERREIRA-Já pedi a pala· 
VozEs-Fa.ça o favor de indicar os nomes. vra paN uma explic(l.ção pessoal. (Ha ot~tros 
o SR. BARBOSA LIMA- O honrado Depu- apartes). 

tado Fausto Cardoso dBu o seguinte dopoi- O SR. BARBOSA. LIMA-A questão, Sr. Pro
monto-que ha um banco com transn.cçõcs sldente, esttt agora neste-" termos : tem ma.ig 
com o Thesouro, na dependencia do Thesouro alg-um~ · 
recebendo naquella época favores do The- ... E' a. pergunta. que eti. ouço: si tem ma.is 
souro-o Baneo Hypothocario. alguem ? ! 

VozEs-Prove." Já. mostrei um uos pontos 'em que me 1m-
O SR. PIRES FE:RREIRA- Não apoiado; 0 seei; agora, pa.m compl"'tar, como muito 

Banco Hypotllecario não tem favores do bem rliz 0 honrn.d.o Deputado por Minas Ge
ThQSOUl'O. rn.es, a Camarn. que vote um requerimento 

a na. logo ao do Sr. Fa.usto Cardoso. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Perdão; UCLUi está. 

o discurso do Sr. Fausto Cardoso. 
0 SR. PIRES FgRREIRA- Não é O autor Se· 

guido. · 
0 SR. BARBOSA LU.IA-~ão é O autor Se

guido~ Mas si é o depoimen~o de um colloga, 
é prova. testemunhal... · 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-EU VOU ter a pa
lavra; a. tenho; m'a darão. V. Ex. (clirige-·se 
pa1·a o Sr. Barbosa Limr' peide argumenta,!' 
com a minha pe~lsoa. 

O Sn.. SJ~ABRA-Pódo, mn.s não devo. 
A responsltbilidado é de (1uem. escreve o 

artigo, não é do V. Ex. · 
0 SR. BARBOSA LIMA-A respbnsabilidade 

lJasea-se em prova testemunhal; o discurso, 
o depoimento do Sl'.J<'austo Cardoso e e::~te 
eu o tenho aqui. 

Ja disse: parD, mim vale po1· um suppri
mento menos cont'ussavel o recebimento de 
vencimentos po1• parte do um banco, cuja 
vida depende dos favores feitos pelo Con-
,.,resso -
o O voto de um Deputitdo pólle influir na. 
passagem ou nu. rejeição de uma lei. Nós vo
tamos leis destinadas a u.mptLrar bancos; 
bancos quo quebra.ria.rn si não fossem essa') 
loi:s, 1idlencias quo da.riarn 1Ug1L' á publica
ção dit lista, dcs t.lovodoPOi3. Pa,r•;1 ost;L vo
i;a.c.liTo inlluiria o voto de um Hú Deputado: 
lJasta quo haj.L um Deputado quo tenlra rece
bido dinheiro de um dess0s bancos ••• 

O SR. SÚBRA - Para comp.~etar. 
0 SR. BARBOSA LIMA- Sim, porque nao 

tenho ma.is do qno a prova. tlclstemunhal o 
não tenho outPos meios de conhecer a e:>cl'i
ptura.ção do Banco, si bom que osteja bem 
segut•o do que n.tfiemei e mantent\o. 

Sr. Pre . ._;illcnto, o B1mco da. Republica, 
desde que ficou como uma sulJ-ô.epondcmcia 
rio Thesuuro, recebeu~ auxilio.-:; diroctos do 
Thesouro, pordou as condições dt" um os
t.abolocimento particul<Ll', em cujo sogreclo 
rio administração não poderíamos entrar, o 
passou a ser uma ropat·tição que tom o do .. 
ver do expor tLOs olhos do todos, os tlscaes 
do contribuinte, seus segredos, que 'não paô
sam já. agora do segredos de repartição pu• 
hlica. 

Já em 1830 O intogorrimo PAULA SOUZA 
afTit•mou, na Camara dos Deputados, ao dis
cutir o ÜLmo:-;o par·ecer de BrmNARDO PgR:mr.
RA,Dg VASCONCgLWS Sobre a lei de receita 
~oral do Im:perio: 

« Nunca se póde fitzer um bom orça
mento sem. ter p1·ecedido o exame das 
CON'l'AS. 

E para quo esse oxa.mo não pndossc sol' so
phisrrlé1rlo nomintlnflniclamonr.o proc!'nst.inarlo, 
V A.SCONCT~I.T.OS incl.ui:t· fl,:ss:1 lei tL :-JCg'LLiJJto 
rli~posição : 

« Arl. 38: Cadc~ wna elas Cumaras po
d(wd instituir commisslie.~ de ewame de 
quaesquer 1·epartiçües pttbticas para obtM· 
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os ccnhecimentos indispenstJ/VBis ao de- cutivo já exerc'iam ossas funcÇõé·s quando 
sempenho das suas o,ugustas funcções e contralliram taes dividas.-Batbosa Linux. 
as 1wmem·à dent1·e os seus 1nemb1·os 11or o SR. CoSTA JUNIOR- O reguer_irriento 
esc1·utinió sec1·eto.» devia ser apresentado antes de. seu artigo. 

O SR~ CosTÃ JUNIOR- E' historia antiga. o SR. BARBOSA LIMA-Convido â Cà.mara 
o SR. BARBOSA LillrA - Mas, Si•. Presi~ republicana a votar o meu requerimento. 

dente, 11Ko }}()Sso fnhda.Ihchtar a minha opi- o sn.. SEABRA-Mas v. Ex. não indicou os 
nião na opinião dos competentes~ nomes. 

0 SR. PEREIRA. DE LYRA- Pareco que já 0 SR. PEREIRA DE LYRA-Indicou OS meios 
incommoda a historia antiga. de serem conhecid.qs. · 

Ó SR.. BARBOSA LIMA (continita a ler)-A , 0 SR. SEABRA-Reforiu-se unicamente (tS 
Constituição da Republica presci•éve: Art. 34 pahwi·as do s1.:_. Faàsto Cardoso. 
§ 1 o. Compete pl·ivativamcnte ao Cong1·esso 
No.C'ionaf.. . . 0. SR. PIRES FERREliRA-:8 que não são 

1• .01·ça1· a receitâ, fixcw a despeza fede1·al verdai:leü•as. 
anmealmente E TOl\IAR AS CONTAS DA RECEITA. , , ()SR. FÚJsto CARDOSo-Quein e cjue não 
E DESPÊZAS DÉ CADA Í~XERCICIÓ F.INANCEIRO. disse a vei;dn.dc?. · 

.Art. 89. E'. 1:~stituido ttm 'lhbitnaz. de O SR. PIRES FERREIRA-Foi V. Ex. 
Contas para Z.zquulm· as contas da 1'ocetta e . . . . . . . . . . . 1 . . . • • . · • • . . . • 

despc:m e 'l.'e1·ijiC(W a sttn legalidade; AN'l'E:S . o. SR. FAU~TO CARJ?OSq-Eu JU. vou mostrar 
DE SEREM PRESTADAS AO COl'\GRESSO. Sl diSSe OU nao a verdade. 

Não ha ahi logaP páí•a clespe:;ás sec?·etas, 0 SR. PIRES FERREIRA-E' unia caluninia. 
nêm indefinidamente i'eservadas. 

Si.'. Presidente, houve nestà camarâ ·um O SR.. GEmiÁ.No HÀssLOOliER -ApoHido; é 
Deputado, niembi·o da Coilimissão de Consti- uma calurhnia contra V· Ex. 
tuição, Legisl:ü,;ão e .Justica, que levou o sei.i . O SR. SEABRA.-:-Fique assentado cjüe não 
escrupulo ao.ponto . de .recusar. exercer du- indicou os noiiies. . . . .. , . 
rante o mandato qualquer funcçã_o em que O SR. BARBOSA Li~rA- Fique àssei:J.til.do 
do leve pl.ídesse üíflüir a sua situaÇão como c1ue indiquei uni; com o depoimento de um 
rli(3Ilib1•o dô Çongi•es'so. · 81•. Deputado. (T'I'ocam-se o~tt1·os apct1'tt-s • 
. E' liç_ão do a.rt. 25 qa Ci:n1stitu1ção dà O 81·. p1·esiclente, fazendo soa1· os tympa?tos, 

R'opublicá.: 1·eClaina attençtià.) · 
« O mandato legislàtivo d-incompaUvel co?n Sr. Presidente, não ma ir1•ito nom me 

o exerciéio de qtwlq,,w· Mitra {'uncçí'ío dtwante incommodo .com toda esta celeuma. que em 
as sessões.» torno de ri:lim fa,zem . àq üelles que acri.ham 

No meti modo de. ver a Republica, eu en· de. d<ir em apartes 1nuilos apoiados 11 ncces
teb.do que quóm aqüi . vota leis,_ envol- sidad.e de se votar esto requerimento. Quem 
vendo f'avoi'cs pecubii.wios ou dcexcepção nà quer que se irrite só. terh que" votàt• o ré-
legislação normal para am1w-i•ar estabeleci- querimênto. . . . . . . . 
1norttos baiicarios, não póde sei• favorecido Marido ií. Mcsi1, requerendo i1 :Precisa ur-
pbr smhclhantes estabelecimentos. gencii1 para esse flm, o meu requei•imento. 

E' ainda o que decorro dtt lição do art. 24 Mas, ántes ,do me retirar da, tribum1), julgo 
da Cons·Utuição: dever responder a um to pico do di::;curso do 

~ . Sr. Deputado Seabra: 
<<O Depúlado ouSenaam· ntio jwrle t~mzbem «De'l)o salientm·, S1•• 1->residen.ta, que antes 

se?~ jJ)'e~idente o~_[àzé1· }!~r'·~e,~as_âi?·ecto?_·ias d,e de dirigir o repto de hom·a ao nob1·e Deputado 
banco, com._J?afl,htas: O'Jt emprezas qt~e gozem. ~l.os ARRANQUEi-o elo seio da illustre bancada rio
favol'es do Governo Fçderal, de(lnt"rJ,os em let.» ·rrrandense pa1·a ISOLAL-O; po?·que esta honrada 

J.le.queiro f-tue a pamai~a eleja .urna Com-_ bancada qtt!3 tem, sido victima de inj-urias se
missão de inqu()I'ito .parlahieíítai' par~- vori- .. 1nelhantes na pessoa de alguns hom·ados re
ficttr qün.es os membros do Cói:igresso e do jwesentantes ntiO póde Se1' soUdm·ia com.. S. Ex.» 
Poder Executivo qun no momento ôm quo o S. Ex. não tem cornpetencia do especie 
Bànco dli. H.opublica cos~uu os seus pàga- alguma para arrancar-me do seio desta i.l
montos ci•ain Uovodo1·o 1 do mesmo banco. lustre bancada. 

A Cómmissão vm•iflcu.l'á igualmente: rt.) A esta bu.ncada fui incorporado por um 
si estas diyidas est<1vam garantidas c do que convite expontanco de um repilhlicàno tão 
modo; v) si os roprcsQ_nt.antus tlovcdot·es to- u.ltivo c digno, de uin l'epu1Jlicano de tàos 
ma.ram parte na, votaç'ü,o dos projoctos refo- virtudes civicas o privadas, quo. nã.o. com
rentes lto (lito hu.nco; c) si os mombros ou portam. para,Uelo êom os quo nie invectivai11 
ex-membros. do Congresso e do Poder mxo- c mo ata.cam. 
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SESSÍÓ ÉÜ 26 DE ÁGOSTO. DE .1901 .. 439~ 

Por úm bondoso telegramma de 25 do de
zehlbro de 1899, ·que é o m<1is precioso do
cumento do arcllivo .de minha vida publica e 
de cujos generosos conceitos sobre a minha 
individualtd.~dc politica, sé>wente constran
gido pela excepcipnalida(le da, presente . con
,junctura dou a publico esta. noticia, comnm-:
nicou-me o benemerito . chefe . do Partido 
Republicano do Rio Graride . do .S1.1.l qué o 
meu nome i'ôra incluid,o na lista dos candida
tos do mesmo p:.wtido .árcpresentação çtó glo
rioso .Estado na Cama:ra. dos Deputados. 

Mais, si é possível, qne a, insigne distin
c_ção quo me incorporava a, essa, benemerita 
representação, . captivaram~me .os tormos 
bondosissimos com que o. chefe mq,gn::tnimo 
nessa communicaçãose referiu que por ex
trema generosidade chamou «os meus altos 
dotes mentaes e moraes o apreciada oric[J.ta
ção e nohre .. solidariedade politic~s» assegu
rando-me que não lw,verüt a minima . discec
pancia qmtnto a essa generosa indicaç:ão no 
seio do repuulicanist110 rio-grandense «em 
cujos .concLlitos estão solidament.e .firmados 
vo~sa intuição e intransigencia cívicas.» 

Pois bem: n.ão sou um opposicionista :sys~ 
tcmatico, comba.to e impugno as.medidas 
e actos que me parecem abeerar dos sãos in
sinamentos moraes e dos postula.dos da, fé po
litica, a que servimos. E o faço movido por 
cssa-int1·ansigencia. civica.-<t que alludiu o· 
chefe ma.gnan(mo. E' em nome deste senti
mento, sub.ordinando·me àquelles conceito:; 
qnc valem para mim como um conforto e 
um incitamento ... 

0 SH. .. MAU.ÇAL ESCOBAR - Muito lJcm. 

O Sn. BARBOSA LnrA-... mu incitamento, 
que tenho adaptado nos dias turvo: qno atra
vessamo~ cstt1 •. conducta do quo (j tostemnnlm 
o paiz inteiro. ·' 

O SR. SEABRA ci<1 ontco aparte (Stío ottv( 
dos clive1·sos «ps ius» das g :de 1·ias, cont1·a o.-: 
quaes p1·otesta o 81·. Seabra, affirinando CjW} 

pode dar apa1'lés e lw ele clal-os. Apoiados ele 
div.e1·sos 81·s. Daputados âs palnm·as do 81·. 
Scalwa; Soam os tympanos. O 81·. Presidentr: 
1·eclmna attcnçrTo, dcclc~ra que as y;alcrias n(To 
pocle1n. inte1·vir nos debates, e que m.anclcwâ 
evacual-as em caso de ?'einciclencia. Divm·so.~ 
S1·s. · DeptUad8s 1·eclamam em AL"'AS VOZES 
J?C~ra fJ.HO o oí·ador rlecla1·e quaes os Deptt
tados que 1'eceberam dt:nheú·o do Banco da 
RepttbliccL Não . obstcmte a continuaçrTo elos 
apartes, PROSEGUg O ORADOU. NO SEÚ. DISCURSO, 
NÃO PODENDO POR NÓS SER OUVIDO NESTE 
PONTO.) - - -

..• mas inconte:;tavelmente insufficiente e 
inferior ás gl'aves responsabilidades da. gra
vissima situação politica que represen
tantes da Nação p()dem ter com os Bancos 
pi·ivilegiad.os e 1avorecidos · por leis de ex
cepção e supprimentos do Thesouro Publico, 
votados pelos mesmos representantes, rela
ções do depcndencüt pecunia,ria ; que no re
gimen politico de rospon,;abilidadcs elfecti
vas, qual «J a Republica, p~le-se fnrta,e um 
Bi1nco quo vive dos fu.vore' do Thesouro ao 
exh.me dos fh:caes dos contribuintes ; que 
consul.ta ás supremcts exigencia:; d<t moral 
republil:ana o infeliz incidente em que se 
acha envolv:ido o nome do chefe do K;tado, 
corr.endo o risco de incidir na sancção do 
art. 205 do Codigo Pena.l, permittintlo que 
se illuda o pagamento de impostos devidos 
por objectos importn.doi':l para. uso de sua fa
milia ('1'1·ocam-stl violentos apa1'1es) ouvisse 
cu do intogot·rimo repnulico que isso tllllo_o 
o m<tis que tonho censurado o:;t<t de accol'do 
com o credo politico a quo sonimos, o, lic<to 
bem certos, cu não llositarüt em sHguit• dos
assombt•ado o tranquiUo o caminho G,lli' em 
tal conjuntura, .o pundonot• mo indica-,,cm 
que acceiGo a.s liçlícs de q uom mais griéa ... 

.(Scro ouvidus dive1·sos apm·tcs dos S1·g, Sca· 
b·ra, ·aosta Junio1· e Fcnwnrlo Pn~stcs, e ou
tJ·os Deputados, reclamando. que o o1·ador 
cligt~ quaes o.~ que 'i"ecabc.ram dinheiro do Ban-. 
co da R'epublica . . O m·ado1' d cumprimentado 
po1· vm·ios S1·s. Deputados.) · 

Ah! Ouvisse ou, do juuic.ioso o integcrrimo 
ropublico quo erra.d~L é esta minha conducta, 
porque errttdo é di~cr-so,como tenho dito c 
ora l'CSU~O; OUVisse CU quo a REPUBLICA 
póde tm· e pagar como seu agente em Loil:1 
dres o falsi1rio, q nc. h a pouco doscrovi com 
as palavras candentes de doua . collegtLs do 
.bancada ; que a dupla.. operação fina.ncoira; 
inquinada. desse vicio de origem e presidida 
pelo estcllionatario Rodrigues, consulta as O ~!h•. Seabra: (pela o1·dem)~Sr. Pre
oxigencias .do ·nosso .credo· com vantagens sidcntc, o assm1:1pto diz respeite c.í. honra do:; 
p.ua o Erario Nacional o para as populações 1 Congr·os,;o N<tcioml.'t, <'t. hourc.t c~o ~.egislativo . .. j 
do Norte ; qt1e no ·momento tremendamcni;e 1 que ó um podor publ1co constltUclOI1<t.l; por- •: 
diflicil par~ as instituições rcpnblicantts, ·o t<tnto, este as~mmpto nã.o admHto delongas, . 
Presiden&e .d<t Republica possa, apresentar c sophisrnas, nem tergiv«~t·saçõos, o venho re
impor pelos meios quo se conhece candi- qum·or <t Caimtt'<t dos Deput;ulos a con
dato ... . cessão do uma urgenci<t partt so .discutil• o 

roqüorimento do lloiÜ'<.tcto Deputado. O Su. •• SEABRA M~ um aparte. 
o SR. BARBOSA LIMA-••• ainaa. quepes- O Sr. P•'"esident.e- Devo lembrar 

soalmento honrado... ao Sr. Deputado Sct1bra. que n. urgcncht q!te 
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S. Ex. pede j<'~ es~á req ueeida pelo Sr. Bar
boz<t Lima e a r.-reza aguarda apenas a re-
messa do requerimento. ·-

0 Sr. Deputauo Barbo'<a Lim;t requer ür
gencia péwa a disc.ussfio c votaçã.o do reque
rimento que apresentou e quQ formulou no.:; 

. seguintes termos: 
«Requeiro que a Cam~tra cleijt uma 

Commissão de inquodto parlamentar 
pal'a VEH'ilicn.L' quaes o.~ membt•os do Con
gresso e do Poder Ex·ecutivÕ que no mo
monto em que o Banco da Republica, 
cessou os_ seus pagamentos, eram de
vedores ao menno Banco. 

A Oommis::>ão verificará igualmente: 
a) si essas devidas estavam garan

tidas c de que modo ; 
b) si o;; representante.;; devedores to

maram parto na vota.çi'to dos projectos 
referentes ao dito B;mco; -

c) si o.-3 membros ou ex-membro.3 do 
Congresso e do Poder Executivo jC~· exer
ciam ésSas funcções,c1 u:1ndo con trahiram 
di vidi1S». 

Os Sr~. que concedem a urgencia, queiram 
levantar-se. (Pa~a .) 

Foi concedida .. 
Vou fazer a. segunda consulta regimental á 

C a, mar a. ' 
Os senhôres que entendem que o Mmmpto 

é de natmeza .. ta.1 que, não ~mndo tratado 
immeditüa.mente, s.e tornarht nullo ou de 

-nenhum offeito,quclmm lcvanta,L'-se. (Pausa) 
Respondida, aait•mativn.mcnte essa. 2:1 con

- sulta, entra em discussão o requerimento 
que a.caba de s~L' lido. , 

.. Tem a palavra o Sl'. Seabra. 

O Sr. Seabra,Sr. P1•esidente, de
sejo ma.nifcstar-m~, sobl'o o requerimento, 

-com a, maior franqueza .. 
Ouvi qtte o honrado Deputad•) pelo Rio 

Gran<le do Sul, o Sr. Germano Ha.sslocher, 
pediu a palavra, c eu preciso mesmo, nest<~ 
discussão, da pallwra dos homauos patriotas 
que se senGam nuquolla bancadt~, e preciso, 
porque o honrado Deputado, Sr.B:Lrbosa Lima, 
se referiu ú. intt•ansig,1ncia, c i vica., pa.l'ccentlo 
que essa bancada se afasta dess<t intransi
gencia eivica, na opinü'io de S. Ex. 

Nestas condições, cedo a pa.la.V1'a ao nobre 
Deputado o Sr. Germano Hasslocbor. 

O Sr. Pt•eshlente-Tcm a palavra 
o nobre Deputado Sr. GormMo Ha~slocher. 

0 SR.. FAUSTO CA.H.DOSO-Eu já. tinlm pe11itlo 
. a palavra. 

o Sn.. PRJ~smgNTl~-V. Ex. tinha p0dido a 
}nla.vt•:t p<~L·a. um:~ cxplica.ç:ão p:moal. 

0 Srt. l<'.ÚJS1'0 CAHDOSo-Pedi depois. 

0 SR. PRESIDENTE- Mas O requerimento 
não tinha sido ainda submcttido á discussão. 

O Sr. Germano Hasslocher 
deve Mza.r b~m que, neste instante, em que 
vac fallar, não está autorizado a externar o 
pens~mento da bancada a que pertence; vae 
falla,r em nome de suas impressões pessoaes, 
para. dizer ó que s'3nte e deve na emergencia 
em que se encontea. 

Está b3m certo que a hom·a.da, bancada do 
Rio Grande do Sul, :pelo orgão autoriza,do do 
seu leade1·, o Sr_ Victorino Monteiro, definirá 
qual a, sua, attitude. Mas, antes de expende1• 
a sua opinião sobre o requerimento em dis
cussão, cumpt·e·lhe responder ao appello 
feito pelo nobre Deputado, o Sr: Barbosa_. 
Lima,,no intuito do cohonestar uma conducta, 
que a mais fulgurante eloquencia jámais po
derá justificar. 

O orc:ulor falht em seu nome, repete, certo 
de quo tom a boa causa por si. 

S. Ex:., sentindo-se mal na attitudc que 
tomou nc:Siia Oa:~a., tentou a sua salvação e 
sem te1• a í'ranq noza de enfl'entar com o seu 
üesastre, buscou, como fazem todos os des
amparados, anasta.r companheiros na sua, 
de.~gl'aça, e argumentar com o pa.saa,úo de' 
collegas. 

De entee estes o orador foi citado nomina,l
men.tc. 

E' um desabafo que é obrigado a dar pu
blicamente, dostl.e que se exige a, satisfação 
da conducta, que o orado1• tevJ o anno pas-
sado. . 

Foz opposição ao Sr. Ministro da Fa·wnt~11, 
confess<L, ma~ tleanto de uma intimaçi'i.o do 
seu pa.rtiúo, dou o nohre qxemplo tle subor
dinaçã.o, quo não soube tol·o o Sr. Barbosa. 
Lima. 

Declara. que esteve afastatlo desse mesmo 
partido em uma. época, do sua· vida, pelas 
paixões quo talvez pre<lomina.ssom mais in
tensamen &e soln·o o seu entendimento. M<ts 
ntinca, se poderá. dizer que o Ot\tdor tivesse 
pla.no proconcobldl) de tt•allir áq uclles a 
qnom se juntava, ephemermnente ou áquelles 
de quem se tinha ~epu.eado. 

Não assim S. Bx.: tmhiu o Marech<ü Deo
dot•o, peimeiramente, como depois procurou 
t1•ahir ao Marechal Floriano. 

Sirn, o omdor a,ccuson o anno passado ao 
Sr. Ministro da Fazenda, mas nunca deixou 
de accentua,r a convicção pl'ofundu. de que á. 
ft>ente do.; destino3 da noJ~a pa.tria estava. um homem honrado, inatacavel. Tampouco 
nã.0 fez a. ·:cusaçõe~ :1 · prohida,U.e <ln.quelle 
.Ministro ; apena,.; cl'iticou seus actos . 

Mtts qutmclo o ~su pa.L'tido, cujo chefe, o 
illibado St•. Julio de Castilhos, S. Ex. pre
tende a.tiral' tt~ ex.plot•a.<}Õe;; uu.s nuts.;~:t:; incon
scientes, apontou-lhe qual o seu devm·, o 
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orador não tergiversou um só··insti1nte, · não 
correu atraz da popularidade fallaz. 

A verdade é que S. Ex. atraiçoou-nos, 
exactamente no momento em qne devia 
cumpri!' um dever de len.ldade. 

O oràdor esta v a. e esH <lo l<1do do.:; seus 
comp<lnheiros, gni<1do pela consciencia repu
blicana, na defesa do seu eminente chefe, o 
Sr. Senador Pinheiro Mach<1do, tã.o vilmente 
calnmniado. No emtant•), S. Ex. pronun. 
cion-se aos jornali:;t:t:-> que a respeito o 
ouviram, que o ataque tinha sido cruel, 
mas não disse o que lhe cumpria- que clle 
tinha sido injusto- por·que, o , que S. Ex. 
queria e :·a,m o.:;applausos d:ts multidõe.~ incon
scientes para, a custa dolles, elevat·-se. 

Hoje S. Ex. pretendeu servir-se de outros, 
e o nome do oradot' foi um dos poucos a que 
se aga.rrou. Mas a. Camara ouviu uma cessao 
de bens com todas as ft•audes e astuchs da 
chicann.. · 

Passa a tratar ào requei·imento. Declttra 
votar por elle, .ma:; f.Ll-o <L c&ntragosto, pqr
que entende qüe a questão deve :-;ee formu
lada. em tcl'mos precisos. Deante da affil'ma· 
tiva do S. Ex. de que ha Deputn.clos quo 
receberam dinheiros de bancos- só uma 
cousa. lhe cumpria - cit<tr os nmne::; ú 
Camara. S. Ex. não o fez. 

Não acccitari<t, pois, e't'3 requet•imento, 
siniio por uma condo.3cendencia cxtrem<t, 
pa.ra que, ama,nlül, quando out1•os calu
mniadores, levados pola pl'eoccupaçi'io do 
Stlccesso, se leu.lbl'<Lrem de <'l.tirar ataque . ., 
tlo~t:t naturo;r,a, a C<Lnutr<:t po:-:;:S<t responder 
com a sua consciencia tmnqnilla. As.;im, 
vota., at•t·a.stado. N<'io é paixã.o, nno. é otlio -
sentimentos que o o<·ador su!rocuu, pa.1•a 
f'allal' unica,mento em -nome de sua consci
onma. 

( 'l'?·ocam-se azutt·tes en.t}·e o (l1"a(l01' e o SI·. 

Miwçal Escobm·. ) 

O S1t. PRI~SIDEN'm suspendo a ses;7Lo. 
Suspcndo-::;e a scssã.o ;i.s ;~ horas O; 25 mi

nutos da tarde. 
Reabro-se a sessão ás. 3 horas e 45 minUGOS 

da tardo. • 
I. 

O Sr. Victorino Monteiro
Sr. Prcsidonto, como learle1· da bancada rio
grandense; declaro á Cama,ra que lamenlia
mos prufundamento o dosagrn.d<Lvel inci
dente quo amLba de occorl'l'l' enh•e dou:~ mem
bros da nossa representação, incidente que a 
Camat'a sfmt a primeira a reconhecer que é 
personalis.;imo, coercndo sob a exclu::;iva 1'0-
spons•.tbilidado doS" dou::; Deputados o:S concei
tos que aca,bt~m de cmittir, re::;p·m~tLbilidadc 
cs.~<t quo, ali<Ls, !oi fit'mad<L, esl;aboloeidtt e 
doch1l'acla pelo ulr.imo ol'ndor quc -occul)OU a. 

, tribuna;. (Muito bem.) 
C~mo.ra V, IV 

O Sr.- Presidente - Tem a pala
v.ça o Sr. Fausto Cardo.':lo. 

o Sr. Fausto Ca1 .. doso- Cedo _ 
a palavra, ao nobt\~ Depittado o Sr. Seabra, 
reservando-me o direito de fu.llar logo 
depois. 

O Sr. Presidente - Tem a pala
vra o Sr. Sea.bra. 

O Sr. ·seabra (movimento de attençtio/J. 
-Sr. Presidente, poucas palavras direi sobrEi 
o requerimento do St'. Deputado Barbo~a 
Lima, mesmo pot•que o momento e o as
sumpto não comportam delongas e digres
sões. 

Devo, antes de tudo, affi.rmar á Camara 
que · onvi, com o mais profundo pezar e a 
m;üs viva tristezã,o discurso do nobre Depu
tado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. _Barbosa 
Lima., a quem, · em uma da~ sessoes ant~
riores, dirio·i, do aLto desta tribüna, a mms 
elevada. da Repuulica, o mais solomne-e· o 
mab onergico dos reptos, repto de hoor(t e 
repto que foi applaudido e a.pprovado pela 
quasi totalida,de dos que teem assento nesta 
C<tsa.. (Jlpoiados; 11wito bem.) 

Sr. Presidente, em artigo firmado com o 
seu nome e re3ponsabilidade, artigo em um' 
jornal de que é reda.ctor, alllrmou S. Ex. que 
«congl"essista.s corulesc~ndenles haviam rece
bido suppr'tmenlos IN CONFESSA YEIS ele bancos 
officiaes.» 

Apupado, vaiado. como - ladtlio, gatuno, 
por aquellci:i que apphtudiram a S. Ex., e~, 
no dit•eito de legitima de[.Jsa, vim a, e~ta. tl't
bnni1, e em meu nome, em nome 1ht hom•a 
utL Camtu•a <~os Deputt~dos, mn nome <l~\ 
hom·a. da nação, que l',\PL'oscntamos, podt, 
e:dgi rtc S. Ex. que, pot• suu, dignidad? e b~io 
indicasse, apontasse u,o Parlamento, u, Na9n.o, 
os nomes dos que est<wam comprehendld_?:-1 
na a~sevet•ação do S. Ex., sob pena do nao 
poder mais o hom·ado I)eputatlo continmtr no 
convi v i o qe seus· collcgas. (Apoiados.) 

VozEs-Foi este o repto applaudido por toda 
a. Camara. 

O Su.. SEABRA-Ora, Sr: Presidente e Sra. 
Dcputu.r'los, este repto, pela. simplicidade 
mo:>mo do seu.; termos c ror sua concisão, 
não podia admittir, e não admitte tergiver
sações, cva.si v as, subterfugios. · (Apoiados ; 
muito bem.) . . 

Ou o honrado Deputado, subindo a esta 
trihunu,, como f"ez, devia, mencionar os nomes 
perUdos, ou, no caso do n~i.o poder fazel-o, 
comi) succetlcu, dcvh iiet• renunciado o seu 
mandato, pot' Sll ter i;ol'nado incompatível 
com à. hone-;tüla.do o dcco1•o uosta Camaru.. 
(Muitos apoiados.) 
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442 ANNAES PA CAMARA , 

A honra, qnando para olla se appolla, comp 
no ca:co espocial o melindroso (\111 (lUC nos 
a.ch<Lmos, impõe tluvcres a qno nho no:; pode
mos fur&m\ i:l•~m deshOnra, smu dosllse. 

O honrado Dopntado, dcsculpar-mo-ha a 
franqueza rude, mas ncccssaf'ia, ·incvita;vcl, 
ntio satisfrz n. esses deveres, c, por isto, foi 
qun o ouYi cüm cs tmnllczcL c picd<Ldc. 

Não ana!J'Saroi mindamcni;c o discm•so do 
honrado Doputado e nom prcei::;o ü~zcl-o, 
desde quo o ponl;o c;tpita.l, qua.si exclu:-ivo, 
a que s:J devia, cingie o illust.rc Deputado, a 
rc~pos~a :10 repw, não foi sirluor G·Jeaclo, 
quanto ma,is l'esolvido por S. Ex.· 

Os factos pa:-;sados a que alludin o honrmlo 
Deputado, os longos trechos de discui·sos 
oppo.sicionishs a Governo.~ dilfoeent.es, lido~ 
por S . .Ex. o pro!'el'itlos por membros dcst<L 
C<LS<L. em épocas diversa:-:, narht p1•ova.m em 
relac;iio n,!) ol.Jjeetivo que teve em vist<L, fa
;r,en<lo os:ms tt·abalhosas cx0aY<tçõos. 

O l!Onrado Deputado. foi nccusado de ter 
contrilmido par:t a:> vaias que soffreram dif-

. for-entes Depu tn.dos c n.rrLw.ç:l.~ que fora.ttt 
tllcatl'o osso recint:.l c fmas ünmcdüLçõcs, 
accu;.;a.ç:ã.o que se fundou em uma. scJ·ie longa 
de uü·cum:-::t;.:t.ncias, todas concid:.cnad.as, cnca.-
dcada.s, lig:tda,; entre si. . 

Para, que proccüosso a :lrgumentaçii>: do 
S. Ex., seda. prcci:lo q ne S. Ex. rlemonstras
so. o r1uc ausolut:1mento não fez, que, depois 
desses discut·sos a quo <Liludiu e cujos trcteho'> 
lcn, seguiram-se scmpt•e vaias, apupos e 
arl'llélC':l.S. 

E, ))ur corto que, ao cont~·ario, sempre 
llepois de t:~cs diseursos,: alguns m:1.is velle
mon tn'i do q ne o do no bro DopuütdQ, :1 
ordom scrnpro se manteve, o ao::> a.11pla.usos 
iLmJ Ut'<Lllnrcs nfio se seguiram apnpos o 
vaias ans sous coniiPallidores, (l f'OI'Çoso 
conl'u~S'Il' que u ::tl'gumcnto inv·o('ado é 
cotHl':l.·fi!'Orllleento ; isto é, ú f'nr~~oso con
v it· q ti<\ as vaias, <L]m].'.io . .;, arruaças só Niío 
con . ..;oqncneirts do 1iae.; discursos, cpta111lo sito 
prep:Lt'<tdas, ntedil;;ula-:, <Lnanjada.:-t, como no 
e:u;o. 

Ningucm j:.í.mais se lembrou de censurar, c 
muito menos contesta:· ao honrado Deputado, 

·o direito de ser oppo::dcionist:1; de c.~nalysar 
com soronidarle, encrgitt o vigor o.i actos do 
Governo da RepuiJlica; o que se Illc contest.a. 
é o dil'Cito do prnp:tra1· elementos pertnrba
dores du. ordem, neste recinto, e o quo é m:ds 
rlc, em at•tigo cuja, rcsponsabilillade n~to pôde 
SCJ' duvidosa, injuri•tl' a ~cus collcgas com o 
ltLbéo de deshoneslos , aillr·m<tndo quo roce bem 
-supp1·imentos incrmfessaveis rlc bancos offi· 
ciaes, rlepois f'ul'ta.t•-so :to <l,ovc1· impt~t·im;o e 
jnillnuiv .:l de intlic;u· os nome;; do::; que 
commottcm t:l~S v ittlnbs. (Mttito_uem ; mw:to 
bem.)-:-

Isto é o que se contesta, o este é precisa
mente o ponto ela, qncstão. 

Tendo fuLo uma accusação infamanto,com~ 
pl'elwn~iva, do toda a. Ca.mara, por sm' indc· 
finid:t, o se lhe raptando p::1.r<L qne a parti
cularizasse, a individualizasse, o que f't>z 
S. Ex.? 

Consinta que o Lliga, com pezn.r o com tris
teza, qnc o diga com constt•::Lngimonto, que o 
rUga corn compaixão: S. Ex. o honrado Depn
tai.lo S1··. B~Ll'bosa Linm, fugindo ao repto so· 
lemne, incisivo, feito desta, tribuna {t sua 
homa c <L Sll<.L probidade, p1·ocurou esconder
se, agachar-se, occultar-s .• at1·:is do illustrc 
Deputado pelo Estado de Sergipe, o honrado 
Sr. Fausto Cardoso citandu a opinião que 
este extCl'nou sobre o peocedimento de um 
no.:;so digno collega., testemunho ou opinião a 
q no, cntretan to, uão alludiu o Sr. Barbosa 
Lima em seu artigo que provocou o repto. 

E nem ao caso póde vie com proccdencià o 
exem1)lo dado, porque o Banco Hypothe
cario não é um banco officia.l; o q uc só 
acontece com o Banco da Républica, u. que 
alludc S. Ex. cbramente quando affirma . 
q110: os supp1·imentos inconfcssat>cis fot•am 
i'orneciJos n. «CGH(J1'essistas» por «bancos 
OFFICIAJ~S». 

Logo, quando o illustrc Deputado escreveu 
o urtigo <t que altudo, e no q1ml Íl'l'Ogou a. 
graYe injuria aos seus collcgas, não cogiton 
o nem podia. cogít.ae do Bi.lnco Hypothecn.rio, 
e sim do da Re1mblica ; c n1uito monos lem
b!'on se da opinião do Se. Fau:;to Cardoso, 
ClUe ab;Jolu!;amente nii,o vem a pl'oposito, o 
su {t força c como recut·so de dcsospot•o 1>ó1lu 
ser invoc:Ld<t. (JliHito bem.) 

Vou, porém, tlcixat• o incidcn{;l! e rcfol'iP· 
me ao rcq ncrimentu oH'ol'ccido l)Ot' S. Ex., 
requerimento quo constituh porta fals<t, os
cu:,;u. por onde pt·ctcndL\ esca.pa.r o cvit:tl' <L 
re::;posta l1ranea o loal ao J·evto do honm 11110 
lho l'.Ji lant;ado com tant;L 80inmnid:Ldn, 
(Jhtihs apoúulos .) . 

Qua.ndo o hotn•;tdo Dopnta,do itl)]'esonf;ou :i. 
consideração da Camttra o reltncr·imonto, orn 
em discussão, om ap:1rtc,affirmei que, ape
z;u· do n.hsuruo c inepto o meio em1wegado 
pelo honrado Deputado 11ara fugir á (lUCsti'i.o, 
cu lhe d<~ria o mou voto. 

Agora posso ttlfirmar quo toda a Co.ma.ra 
votarii pela~ approvaçã.o de tal rcquerimontu. 
(Apoiados (Jf!.l'WJ.~.) 

Mas o que signifie<t csf;o rcrpiOl'irnonto 
(a.fJitarulo um J7apet na nião) ?- O que é olle, 
em sua. csscneia. e 0111 seus resultados?- Um so
phisma gros ·:oil'o, uma intüilidado a.ppa.ra:.. 
1io::a, c ma.is uma t.J·a.iç·ã.o {L honl'a.dez <lo 
quantos so sontant neste l'ccinto : .. .._ 
. Som a nccc:-:sidado desse inqnerito, . orn. 
podido, o St•. Deputado B::LrbosaLimn achqu
so luthllitu.tlo a ::LfUrmal' <J.uo: «b(T,ncos officüw::. 
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(01·ncc,M·am supp1·imentos inconfessareis a con- emtim exercem lH'Ofi:.:;sões diffCl'ent .;s, 
gressistas condescendentes. })Udcm ser deverbro~ a rpw.c~C1UCl' banc0s ou 

, Portanto, S. Ex. cst;í, habilitado a indicar '~ particula,rcs. (ilpo ioAo:: .) --~ 
os rion1es dos ·congeessistas, quo tal p1·occJ.i- O inquerito, ]>orta.nto, rec1ucrido é inutil e 
monto tivera.m, devendo o inquorito vii· nada Oi!cla.rccer<í.; é manifest.amcnto um só
depois de tal indicação, simplosrÍ1ento p;~ra phisma. de r1ue hnçou mão o illustre lJepu:-
confirmu.l-a ou infirma.l-a. t;Hlo / pa1·rt . csca.J) t~t· ú. ycsp o.d; ~t que :1 sua ,. 

:PrecisoiJ, .porventura, o ltonra.clo Dcpn- rtpt'egoa.d~ llltrans1gencw., honradez c hom_-. · 
tudo do um inquel'ito par<1 fazer a affirma- bridade irrnmnlmm r]uc désse ao repto des'.a 
ção constante de seú artigo ? Camara.. e 

Quando a.ffirmou, não fez certamente uma. Mas; SI'. Presidente, semelhante rcqneri-
affirmaçãó relatrva a tod<~ a camara ou de mentõ eonstituc uma nova ciltula, <í. honra,. 
todo o Congeesso, mas sim a certos e de- dez dos membro;; de.:;t ;:~ Cêtsa. · 
tei•minados congre.3Sistas: o "seu elevar a Com o!l'oiGo, que se pretende com o in-
honra e probidade é, pois, indicar .os nori10.~ qucrito requcriJo ?- · 

daquellcs ; a quem ,se qniz referir, roque- Vejamos : . . 
rendo eútão úm inqucrito que confiemará. «Requeiro que a Ca.marJ. eleja lJill:t c 1m:.. "'. 
~m não as s.üas referenciê~s. (Muitos apoictdrú; nüssão elo inc1ucrito pa,l'ltunentar pa,l'ü. vcri;. 
1úuito bem.) . . ficar q u<1cª- os membt•os do Congres;'!o c dó 

Qiiem co ri hcce, Sl'. Presidente, o mcca- Podet' Exocuti v o. . . , ... 
nismo das institúiçües hanc;J.ria:-; e ri.s leis pol' (Como so vê, <Lclui se faz uma, insinuação, :: 
que se regem hes instituições, sabo qüo as rOtativa a, membros do Poder Executivo) ..• ( .. : 
dírectoria,s respectivas podem recusn.r-:~e ao que no momento em que o Banco da Repu"~-·~ 
oxàmo c deva::;sa em sua cscripturaçã.o, por- lJliea, cessou os sJus pagamentos cra.m clevc
qúe toem o direito de impedir q_ue s3 não dores ao mc3mo ba.nco..» 
torqém publicas seu:; negocias, súa.s trans- Aqui, Se. Pres1tlonte_, cahe uma observa-
acções, muitas das q_uaes dcveni conseev<Ü' ção: e é que nã.o se trat :~ de saber quaos.os 
sôu Cal'acter do reset•vada.,;. . momln•os do Cong1'esso que são. ou não deve-

À Diréctoria dó. Barico da llepublica. póde, dores ao Banco da. Republica, mas sim., quaes ·· 
pJis, nlíó coriseritir no exame de scüs livros, osmemln•os do CongreSS) que tenlw. 1~1 roce- ::~~ 
sem o qmtl o. iriquerito é impossível, ou l.Jido supprirncntos inconfe.ssaveis, INCONl?ES
()ppor· taos emlntraços <is pesquiza.s da. com- SAVEiS ! senhores! do mesmo banco. 
missão qüo ~o req_ner, c1ue o resultado de I~' nacessaL'io nã.o desvir-tuarmos a quostã.o, 
seus trabalhos :-;o possa vir a apur;w-se em q'11c é precisa. c simples. (Muitos apoiados.) 
época <ini quo se tenha terminado o nuí.nut~to «A Comlllissi'lo vel'Hlcaui. igualmente : 
da ::wtuaJ legislatura.. a) si GSSit~ divid:ts estavam garantidas o 

Pm·gUii to, . em tacs condiçõe . .;, 11 q uc se do (gw mudo ; · . 
redn?.il•à o requerimento rlo nobre Depu- b) si os t•opl'osentn.ntcs dcvotlorcs tomaram 
tado '? parto na voiaç~?'io do:l pL·ojocto!'\ rclbrcntcs ao 

A 11pprova.ção dcllc, p;u·;_~ a qual, <tlia:>, dito bt\neo ... » 
contt'ibüi[·ei G91Ú o meu voto, o ct•eio que toua Ora, 81· . PrP.sidnntc, como SJ vê pela. let-
u. Ca.ma.t>a, pela si l:rraç:ão especial um rttHl ~c tr•rt- li- do t•cquol'imonto, conelne-sc · que 
acha, signi!tcará, ou ignol•a.nciP- das leii> fiLIO o St•. U:tl')Jos<t LiJtH~ insisto em aftlt·mat• que 
i•egem as _ institüiçõos ba.ncadas, ou nut fé, lm t•ept·e >cnt~wtu,; duvodot·cs, o nã.o simples- · 
isto r}, a certeza de que tla appi'Ovaçã.o do mente devuJ.ore,;, mas deverlol'es quo. coiuo ._" 
tal l'oquerimento nadt~ re:-::ultar<i., porque o momln•os do Congresso, dot'l1m seus votos em. 
banco llódo oppor-se tls pesquiza.::l tht com- favor de pt'ojccto~ rcforentos <W dHo btmco. 
mi~são. J'vfas o llont't~do Dcputa.do pectencle deslo':"·. _ 

Em um e outro cu.so. é incontestavelmente c<1r a questão, no que nã.o consentirei, e nerr; .-J~ 
um embuste, um sop~ü::lina de qife lançou a Cnmttra consentirá. - <· 
mão o honrado Dcputadi! Sr. Barbosa Lima, A accnsn.çã.ó allude i1 suppdmontos i1~con• }: 
llara fugir ao repto. . , (cssave is a congecssistas c ni'l.o n. dividtts que; ~ 

E si se trata. ile supprimentos inconfessa- porvontul'a,, • tenham ~tlgun::1 mcm1Jros do 1;(: 
veis, como esperar-se quo ta.es supprimentos Corigt·csso po{lido conkaltie com o Banco da. ;;: 
constem da escripturaçiio. do banco~ (tlpoia- Rooublic<~, quando olle era nm instituto _ de ;~ 
elos.) E só a ta;es SUlllH'imentos alludin o credito particular, sum o cat·acter de officia_l J 
Sr. Barbosa Lima, po1·que absurdo sel'iu. quu_ quo depois ass1nnin, o 11 quo cxclusivil.meiite . 
tivesse se reforirlo a. dividas na.tm'c~e.) c li- se referiu o 81'. B<Lrbos:t Lima, om son ar·- · 
citas quo ti.lguns membros da, Ci~mara tenha in tigo. (Muito {)(m~ ; apoiados.) 
porvclllilll'<t cou trahido co11i o banco, porq no Si., como so vê, o l:ir. IJ<w!Jos:~ Lima. rcferc
ningnom ignora que mcmbeos desta Cam<.tl'<t :-;e oxclus.i vamcntc ao Banco du. R.opnblic<t, e 
slío industriaes, commcrciu.utcs, lmn11Uoiros, • nem a outro poderia, l'Cferir-sc, por . nU.o liCI:' 
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outro qualquer o caracter de - official-, é 
;:,laro que, fa.zendo a accusação que provocou 
o repto cuja respostaS. Ex. pl'ocura ovitu, 
de modo algum teve em vista o Banco Hy• 
pothecario. 

Ora, si não alludiu a esf;e banco, não po
dia esconder-se, como fez, atrásdo Sr. Fausto 
Cardoso, illustre o honra.do Deputado por 
Sergipe, apegando-se <i. opiniito que elle ex-

-ternou sobre-ser advogado de tal instituição 
um dos no:;s"s dignos collegas. 

Como, poi:3, affirmou que apontàra um 
sobre quem devia recahir sua accusação ?. 

- (ll:fttito úem.) 
Vou concluir, Sr. Presidente, porque não 

-quero por mais tempo cor .strangor, triturar 
o honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
o Sr. Barbosa Lima. 

O que não póde padecer duvida, o que 
depois ·do discurso ele S. Ex. e da apresen

, tação deste requerimento ( moskando um 
· papel ), ficou na consciencia desta Camar·a, 

ficar<t da consciencia pulJlica e a historia 
rcgistrar;í, é que o honrado Deputado lauçou 
uma acc1,1saçí'í.o gravissima. sobro a corpo
ração do que faz p[~rte, mas interpellndo, 
reptado, não cumpriu o seu dever, respon
dendo nos termos em quo lho foi feito o repto 
e, ao contrario, fugiu o procurou, n;~ aprc
Rentaçã.o de uma me1lida inu~il, sopllist,ica e 

• tra.içoeim, urna port;a oscusa o baixa por 
ondo pro1;endo oscapat· :is jnstas r.en:"-:nras 
que sou pPoecuimon to natumlmonte pt•ovoca. 
Jlluifos upoiados.) 

A quostfto ó simples: o S1•. Barlws:L Lima 
n!llmwu que congrcssisl.as l'ueobm•am suppl'i· 
montos ·itiC011{'c.~st•. t•eis dt\ baneos oflleiaos; a 
hont'iL 1!11 Sr. llal·lJu~:t Lima·'o a llom·;t dost:t 
CtLilllLJ'<L exigom que o SI'. l!:u·bos:L Lima. 
menciono os 11omos 1laqwdlos que nlle com
lH't!hondou 0111 1.f1o 1-(J'il\'O aeeusaçii.o. 

O '1 1111 nli.o t'tll' ist.o, ~~·. P l'osÍtlente, SOI'Ú. 
fugit• <l CliiO.~tfto, ÜJI'g'ÍVOI'Sél.l', mas não SOl'(L 
ro,.;posta di:.rna ao l'opt.u do.-.;t:L t;I·ibuna. 

Touho dito. (Muito Úmll; muito úcm. O ot·a· 
dor d tlltlito f'elicilado.) 

O Sr. Presidente- Tem a pa.lara 
o Sr. Fau:::to ca:rdoso, mas lembro ao nobre 
:beputa.do quo tem a.penas cinco minutos. 

ALGlJNS Sn.s. Dl':i'lJTADOS- Requeira pro-
!ogação. · 

O Sr. I~"'austo Cardoso(·)- Não 
requeiro prorogação, nem me quero prolon
gar. 

Desde que ha. apenas cinco minutos, cu f:~l
larei apenas r:inco minuto~. mesmo )1urque 
o meu d i;:;cm·so tem du<~s )lar tos: a que se 

{ ·) Es te discurso não foi revi alo pelo orador, 

refere ao requerimento e a que se refere 
<í. defesa da minlltt 1)essoa relativamente 
aos trechos aqui lidos. Esta eu adiarei e em 
relação á. primoir.t eu direi que a questão 
que se trava entre mim e o nobre Deputado 
pelo Piauhy, relativamente á arguição que 
se renovou sobre sua cabeça, não foi como 
S. Ex. disse uma inverdade, porque eu não 
affirmei a menor cousa sobre o nobre Depu
tado, foi S. Ex. mesmo quem o disse, e at
tenda a Ca.rnara. (Lê.) .· 

0 SR. COSTA JUNIOR-- 0 Banco não é Of· 
ficial. • 

0 SR. PmES FERREIRA- Não dependia 
do Governo. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Eu então excla· 
mei: lê. 

Penso que estas palavras mostram bem 
que o que affirmei era a verdade deduzida · 
da. confi~são de S. Ex. Agora si o artigo do 
nobre Deput :.do pelo Rio Grande do Sul se 
refere aos advogàdos dos diversos bancos ou 
simplesmente dos bttncos q;1e tiverem rela
çlies com o Governo, eu não sei, porque não 
tenho u.g ui o texto do artigo. O que sni ó que 
o men requerimento refc:·ht-se a devedores 
do Banco da Ropublica. Ponso, portanto, 
quo o nobre Dcputa<lo não se devo ter refe· 
rido ao facto do Banco Hypothecal'io; mas 
ii.lJ uolles que recebem ll,inheii·o do B~wco da. 
Rcpublica. ou do Govnrno. · 

Voto polo requerimento c voto porque já. 
apres:mtoi um nesta Cas11 no mesmo sentido, 
o disse então quo ora. para hom•a da. Camat•a 
que 011 ap1'esontu.va., que ora par·a quo a Ca.
mam l)tult ~sso a.pp:u•ocm• limpa, ptLl'Lt quo 
ningncm jamais iri·ogas.-;e a seu:;; momhr·os o 
cs igm:1 d.n l'OL\ebcP clinhoiro. Eu protbri cs-
1.as palavras o dont1·o do pouco tumpo so 
n•m domonstJ·at· a necessida.cle deste r·cquc· 
l'imnnto quJ agor:L vn.c ser votado una.nirno
mentc. 

O Sn.. CosTA JuNIOR- V. Ex. ignol'n. C!UO 
o Bauco não póde mu.n<lar essas informações. 

0 SR. FAUSl'O CAH.BOSo-Eu • não ignoro. 
Eu defendia o requerimento, dizendo que o 
l1anco devia 1'úrnecm· as inf'orma1.~ões, porque 
o Banco Qp. Repu l;lica., depois da reorgarii· 
zaç~ão, é urn .prolongou.mento do Thesom•o. 
(1lfuitos apoiados.) ' 

Não se dão 100 mil contos do réis em apo
lices a. um estabelecimento bancario, não so 
tira aos accioni:'ltas o dit·eito de eleger a 
directoria do banco, não se dá ao Ministro 
<hL Fazenda o clir·cito a essa nomeaçio e a 
quem se dcYo u.ppoll<U' orn toda::; as t!·ans
ac1;ões b:Lncarias. pa.J•a. quo possa os:o;c banco 
~c recus:u· a. saJ,isiht.OI' o reltUcl'imonto do 
nobre DepUI.auo do Rio Granuo do Sul, quo 
ó identico ao quo <LJH'e::;entei. 
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-SESSÍO EM -26 DE AGOSTO DE i90l 

O Sn.. CoSTA JUNIOR-A lei tem processos 
espcciacs para se fazer estét averiguação no 
_banco. 

0 Sn..FAUSTO CARDOSO-Tem tambern para 
o Thesouro rcspondet' ás informaçõo.~ pedidas 
aqui. pelos De1mtados em momento dado. 

Si a lei não tem para o Thesou1·o não tem 
para o Banco da Republica, })Ol'que ost':} é 
um :prolonga.mento do Thesouro, emquanto 
existir a lei quG v organizou. 

Agora, Se. Presidente. si V. Ex. qui7r.i', 
voto pelo requerimento, porque, emca.dâ. uia 
que se passar na minha vide~ politica., hl• de 
se definir esta verdade-que o meu p.apel o 
anno passado foi um papel de patriotn., que 
o de.->te anno demonstrarei amanhã, si me 
derem a palavra para uma explicação pes
soal, é mais do que patriotá, é patrio
tissimo. 

Quando o n.nno passado cumpri o meu 
dêvcr, cha.mavam-me doido, este <tnno e:;ton 
cumprindo o meu dever e já me cham<tram 
vendido. 

Mas, ha uma cousa que n<'io tomo-a cri
tica, que vae tit'ando das opiniões exparsas 
c diz:-cste homem coherente, cujo poito 
palpita pela patrla, que não pertence nom 
a maio1•ia., nein ·[~ minoria, com as ttuaos se 
ba.te por interesses nobres de ptu•titlos que 
elle ainda. não vê, é um escravo da verda.do. 
(.iliuito bem ; muito bam.) 

não incendia eú1 c<psura, porquanto o Banco 
I-Iypothecario do Brazil, que geralmente con-
fundem com o Banco Rural e Hypoth~cario, 
não depende do Governo nem delle recebe :<~ 
fa. v ores. -· ><' 

0 Sn.. FAUSTO CARDOSo-Hoje está depen- .:-:· 
dendo. · 

O Sn.. JoAQuúr PIREs-Sr. Presidente, o · 
Bane 1 Hypothecario do Bra.zil comprou do · 
Banco da H.epublica, quando este de:nnern·· 
brado do Thesouro, as c;:~rteiras hypothe- ·· 
carias, compra 1~uc se tornou elfect-i v a por 
escriptura publíca; não vejo, portanto, onde 
a rehtção de dependencia alludida. J • 

Demais, p!"omovendo cobranças judicia.es . 
para esse b:wco, onde não ora-empregado. ,~ 
exerci ta v a a minh<t actividade com toda a. / · 
lwmbeídade, ·como o fazia.m tambem o hon- -
rado Senador Bernardino de Campos e os não 
menos honrados c distinctos Deputados Ri~ ·: 
vadavia Corrêa,, Eduardo Ramos, Adolpho 
Gordo e outros. ' 

-Não ven<liamos as nossas consciencias, n~m · 
estavamos inhibidos de livremente pensar e 
sentir. · 

Quando nesta Casa se discutiu o votou .a . 
lo i do auxilios aos ba.neos na.cionaes, não to· _
tnei prn·te na votação e, ~i o tivesse feito; . · 
não tm·ia commcttido uma deshonestidade , ·. 
nom montii<lo ao mandu.to que minha terl.·a 
me cunftou, puruuo, além dejustus e necessa- -. 
rios, n.tl.m de C.Jnjurat• unn cl'ise do que nin· -

O Sr .• Yoaquhn Ph•es. - St•. guom podm•iu. mm1h· as consec;,}:tcncias, não -
Presidento, nos fins (ht so~si'í.o do a.nno pas- 1tp1•o voit L vu. a.o Banco Hypo1;hecarlo do Bt·a
sado, quando o iltustt•o Doput;ulo l•'austo Cat'· zll, <1110 dollos não neceSl$it.ou. 
clozo critic:wa nost<t Castt os acl;os 1L1) hun-
rado MinistL·ll da Fazenda., tivo ouc~L~ii'iu do O Sll. i<AusTo CARDoso-Oh! pois não ficou . 
ministrtw a. S. Ex., em <t}ltwto, IIIU<t in- com •10, 000 :OOU$000 ~ 
fot·mn.çii.o quo S:l íitziw nectissíu·i:L, Jl.,is om (1'1·ocwli•StJ muitos o.Jla1'les. Soan~ os tym~ 
Cl'l'O l<~bOL\WU. S. l~X. C[ IHWtlo tdlit'llliWlt panos.) • 
quo o Commentla<lor Modesto Loal, !ti'VOL'l.ulo o sa .. JoAQUilii Pm.Bs - Po1•dão, o h->11:-
em Atiln. do S.)qtwstro, osp;~lluwu. a. mism·il~ ra.do Doput t~uu equivocn.-se. Eu explico: . 
o a tlosol:wão. Disso então a-' nobre Doput11rlo . 
pot• Scr•glpo qno 0 Banco I-Iypothccu.rio do Quando digo que não votei <mxilios aos ba.n- < 
B1·azil sú oxocwtu.va. sans dovudoros <lllttndo cos na.ciuna.es, rcftt·u-mc aos auxilias_ votados . 
em u.trazo do rnu.is de qmdt•o a.nnos. em sctombt•o ultimo pJl' motivo da. ql/l_:. ::.~rà.· - s E do Banco da Republica. . -. >- . -· Interpollatlo ne~s<t occn.sião por . • x., 
declarei que sabia. disso porque havia pro- Nes::;a occasião, o Governo, chamando a si " 
movido varias execuçõo.s como advogado do o a.cel'Vo do Banco da Republica, estabeleceu~, 
mesmo Banco, não havendo nisso desaire entre si e o mo3mo I'alaçõcs de dependoncia, _
pat•a mim, porquo executava uma p1•ofissão mas o Banco HypJtheca.rio absolutamente 
honcstissima, á. semelhança de va.rios mem- não ficou sob a mesma tutelía. · 
bro~ desta como da outra Cas<t do Congr~so, ·o SR. FAUSTO CARDOSo -A reorganização · 
sem que tivesse alguem se lembeado. de do Banco da Ropublica poz ou não por tel'l'a. · 
taxar tle menos digno esse proceder. o facto anterior, e a si desliga clle do Es-

0 SR. FAUSTO CARnoso-Eu accusoi V. Ex. tado? Naturalmente. Logo o Banco Hypo
não l)Or sor advog;ülo do Banco, ma.s por vir thecariv est,~va ligu.do pola. rospunsu,bilitlado · 
defender no P<trlarnento um ba.nco do quo dessa. dosligação. 
V. Ex. copf'cssou ser advogado. b Su.. JoAQUil\I Pm.E:;; - Não ttpoütdo. O 

O Sn.. JoAQUIM Pm.1~s - Não dcfondi ; Bltnco I-Iypothocu.t•io tinha uma diviua. con
devo notar <'~ Camara. que, qua.nJo o fizcs:)e, tralüd<~ l)OI' lettt'<L com o Banco da RoplllJlic~ 
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. e, como V. Ex. sabe, ::t lc_ttJ'<1 cmqua.nto llão 
--. se vcnco não constitue diYi<la. (.Apoiados.) 

Porttmto, o fu,cto anterior não estitva por 
terr:.t, po1•que a. olJriga.çã.o <tintLt n~o s·e tiüha. 
torna, do efrectiva, o não cumprida. · 

Mas qnc tem isso commigo '? 
Não tenho lig;tção com o Ba,nco d;L Rcpn

lllica nem nunca pleiteie clíreHos do Bctnco 
I::I;ypotheca.rio pof'a.nte o GoYcrno. 
_ 0 SR. FAUSTO CARDOSO--V. Ex. SÓ tom 

_culpa crn doclarn.r-sc ndvog,LJ.o, defondon<lo 
,- os iTI tci·cs::;cs do banco. 

0 Su. JOAQUH\1 PIRES -Não defendi, mi
_:nistrei em apa.rte uma, simples info1;n1ação 
por vee qLto S. Ex. laJJOl'i.Wa em erro. Al)e
z.ar de ter pedido a pa:la vra. na.q ue lla o_cca-

-• ~_ião para uma explicctç~ã.o pessoa. i, não a dei, 
para que não se dissesse que defendia -' desta 
tribuna um ba.nco qnc me hont•U,,ra com sua 
Corifia.nça, fazendo-me SBll pt'OCU!'ador em 

.. exccuçõe::: hypothec~~ri<ts. 
-E, Sr. Presidente, si dei o aparte que 

motivou tão des.~gl'ada.vel incidente foi sim-
- l)lCsmcnto porque - S. Ex. o Sr. Deputado 

}lor SeL"gipo ala.r imwn. a Naçü,o aHimiando 
, qu~ o Banco Hypothec<Hio tinha espalhadoa 
]lliseria, a de::;gt'a.ça e o iniol'tunio em toda 
:a zona c.Lfeeim. . · 
; ·-: O Sn. FAusTo CArwAio-V. Ex. diz que o 
: 'b:tnco nãu nutndou sCLtuo:::trar, e, como é quo 
:_o Govol'no manduu suspender tuclo u, bem 

dos l<Wl'~Ltlurcs '? · 
. - -

O SR . .To,\cJur;u P11u:::: - O lJancu, acco-
- dcndo <WS lh>ojo.~ tlu Govcrnu, não fui can

strangiuo nem obrigaLlu, fel-o de mdtu pro
yrio. (l'rocmn-sc muitos nparles entre os 
S1·s. Fausto Cardoso, Costa Junim·, Srmbnt c 
outros Srs; Deputados. Soam O.'i tympanoli.) · 
- VARIOS SRS. DEI't:l'A DOS - V. Ex.- ost(L se 
130 justificando pcl'f'ei o:Lmon to. 

O Rt: .. liEttEilL\ Jll·: S.\ - lll'illnnlmnPnb•, 
. em con.~cil'twia o <ligo. 
·· . O SR .. J<M.IJU~r PIRES- Folgo. de uuril', 

Sl'. Pl'e:údon te, dus meus cullcgas o JJcrcd-i
. duiJ/. CiJndemnat H'io das pahtvm~ pt·uf'l!ridas 
· cuntra mim pelo Sr. DelmLadJ Bn.riJosa. Li
-m:.t. S. Ex. em cliffidt sii;uar,:ã.o, não tendo 
umrt sahid.a. :til'Osa. occult11tH>D atr•<is do Sr. 
F:w:;;r.n C;!.l'<lus.f, socr~lii'J'CJIIJn-:;;e 1ln um iflci
:cidentc, ele um ·mal cnlendtt h~wido cutre 
nós ambos o anno pass~Ldo, c quo l)Or um 
e::;crupulo na,tural não qui)', clcsfazcr, mesmo 
parque pouco int~J·cssn.va <i Camara. c ao 
pa.iz saher a. ra.zão por qno afli.rniei ClUE' o 
Bane~.) Hyp·Jthccario só cxecut.n.n. S:JTJF; dovG
dOJ'cs quantlo em iLtt':tzo dtl nmis d11'qu:d;ro 
f\.11110,-;. ' 

S. l~x., c•,.;i't'II\'OIIdo inelltlSdi•ttl,(~ tll<' I1LC 1•m 
tiOU jomat U _\'aduiial u al'tig·ll o111 que 

a.ta.crm n.cremcnt'J seus collegas do Congresso 
NaciónnJ, não tcvo a. peeêi::;a, corigoni, nem 
nssa. int1"ans'igoncla. civica de que tànto se 
j~wta, para. decla.ra.r quaes os vendidos, os 
que recebiam dinheiros do e3tabelecimen~ 
tus officüte:3 para. find inconfessaveis; 
intorp:3lla.di) nest ·>, . Casa ao envez de 
jnstittca.r-s3 ou de fazer a dcclara.\:,ão pe
dida, procurou mna evasiva na.s palavras ·do 
Del)utado · Sorgipa.no, lanç.ando m11 la.béo in
famante sobre minha pessoa ,cuja vida., me 
ufano de di~er, tem sido das mais pt1ras. 
(Did[;inclo-se ao Sr. Barbosa Lima.) · 

S. Ex. póde percorrer ofóro desta_Ca.pital, 
onde cu laboro como S; Ex. no milLtarismo 
o no jornali:·nno, indagar de meus ac~os, de 
meu p1·ocedcr o entã.o se convencerá que 
com hombridade 0 probidade exercito os man-
datos que me sü,o conferidos~ -

Saberá mais, que em todo.:; os actos de 
minha. vida p~1blica ou privada não tenho 
um s6 que mo envergonhe, que me dés
honl'e. Não tive, não tenho, nem terei de
pcndencias de bancos -ofiiciaes e mesmo do · 
B,anco Hypothecario do Brazil, por<1ue não 
devo absolutamente um vintem, nem a elle, 
nem ao Banco da Rcpublica. ·nem a o ;tabele
cimento algum que tenha tido relações com 
o Estado. 

Mais ainda, S. Ex. pôde syndicar nas se
cretarhts de Estado· si · algum dia advoguei 
administrativamente a causa deste ou fltt
quelle cidadão, desta ou da.quella corporação. 
No' dia. em que S. Ex. provu.r iilfo Io:.;signaroi 
mcn mandaw, parque ontã.o so:ria indigno de 
tomar pal'te entre meus collega~. Emqua.nto, 
port\m, não o fizcr,estM•tt de pé, c POI'<ioc-mo 
S. Ex., a paJa.vra quo ainda agora em um 
itssomo de indignação protpri, porquB · é a 
unic:L capaz de repcllir a, injuria. quo me foi 
;•.ssaca.da.. (iliu-ito bem; muito bem. O Ol'aclo,. 
d cump1·imentarlo ptll' t'al'ios co]le(Jf.!S .). 

.-
O St•. ] ')i no Buenü (pela OJ·dcm).

St·. Pt·c.~idontc, pa,t'C}CO · quo <L hora cst<t. a, 
tlnclar:. o o as~umpto de que se t.ra.ta sendo de 
n~Ltureza. ut•gcnl;e, faz..so preciso que se re
~ol v a hoje mesmo, raz~o pela. qual ou p;)çó a 
V. Ex. qno se digno con-;~lta.r ú. Cam:ará. 
sob1·o si· concede pl'orogn.ção da. 'hora pôr 3') 
minntos, mesmo porque ou preciso occupar a 
a.Gtonç~io da ... Cn.mn.ra. 

O S1·. Bricio Filho (pela m·dem), 
V. Ex:- consultou á Casa; sobre pro rogação 
da. hora?- Não ouvi V. Ex; annunciar o ·re~ 
sultado. 

O Sa. PJá:sll)I':N1'1·:.- Nem podia O?;YÍl' 
porque a.ii1da não :fiz a consúlta. · 

Cynsultada. a Cama.ra., é concedida a proro-
gaça.o. -- -- · , ' · · 
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o Sr. President.e.~Tem a_pa.lavra 
o Sl'. Dino Bueno~ · · · · 

. . 447 .. 
·~ ;. 

A situação actual é, poeêm, · outea, c talvez 
por esse niotivo f'os5e q IH~ o meu nobre col· 
lega. ]md.esse, ksta tr·ibuna, a!Iirmar que o 

. O SJ.•. Dino B.ueno C)- Sr . . Pre· BLtnco é úm prolongamento do Tllesouro. · 
stdente, quando, no ·anno passado, o nol)re Mas, 81'. Presitlente, si a direcção do banco . ·. 
Deputado por Sergipe a})resentou a e.~ta hoje está exclusivamente confiada, a d~lega
Casa, ó requerimento, a que S. Ex:- mesmo· dos ou a commis;;:arios, ·nomea(fos pelo Sr. 
allúdiu no seri discurso de hoje, tive ne-' Ministro da Fazenda, e se acha. assim tão es~ 

. cessidade de acudir á ·t,ribuna é combati-o. · trictamente ligada aos in~eres::~d do The- · 
s .· Êx. ,·entre 0 .3 êf\1ésitos que forn:míava, souro; ontr·etanto, a sua natureza institucio

inquirin, quaes . os d"cvedores ·do Banco ·da nal, 9 seu patrimonio, a orbita en.'l que se 
Reptiblica é eu me recordo de que nessa desen,·olv(3m as suas transacções, as nego
occa.siãó combatendo o requerimento de ciàçõcs, que .por alli correm, os interesses • 
S. Ex., eu disse á Camnra. que o Banco da que alli se agitam, são os mesmos que_na- ·· 
Rep~tblica era uma instituição de credito quella occasião se agít<J.Vam. 
quo coptípuava a see dirigida iJela.s leis· Y. Ex. se recorcla, a Ca.mara se lembra. 
do coniméi•cio l'el<l.tivas a. esta instituição. de que, para o hallco passar por esta ti·ans- · 

· · 1 formaçãO, reuniu-se a assembléa, geral dos · 
VozEs-E' exacto. accionistas,que são os proprietarios elo banco;· 
o Sn.. DJNo BuENO - Sr. President.o,-t·e- verificou-se a ·situação critica em que se 

cprdu,me de que eu dis.~e 4 camara que, .achav<t aquelle es"tahelecimcnto de credito; 
, no meu modo ele pensar, 0 banco não po- e depois de estudar o assumpto e de reco

deria a.lJril' os seus livros ·a quem quer que rihecee a necessidade dessa transformnÇão, 
fosse, ainda me_smo que se tratasse de um foi que a assembléa geral dos accioni.:;t(l,s 
inqucrito pal'lamcntar, ainua me -;mo que resolveu por _cer·to e determin~do tempo en:- . 
grave, muito gra.ve, fos::;e 0 a::;sumpto do tt•egal' a çe,;ta_o dos seus negoctos a delegados 
que se tratasse. ·ou co_mnussal'lO.~ nomeado~ pelo &·ovorn:o: 

. . . . HoJe Sr. Presidente., a directqrJa. do b<tnco 
. De facto;- para q_uem tem llge1ros conhe- é exclusivamente entregue a· commiss<:trios 

Cimentos . du. natur{3za. .e do segredo que ou a deleo-ados do o-ovornà ' . 
devem presidir ás relações commorcia.es, não ... · . o b ~ • 

é <lo c~tra.nluw que n.i:l noss.as leis assim de- O-SR. Brucro FrLHo-R'aza·J de ma1s. 
tormiQcm, indicando prévia.mcntc os C<~~os O Sr. DrNo HuENo-Perdão; V. Ex. atteud<t: 
em quc·os livros pódem ser fol'nccidos, em a naturcz<1 d<t in3tittÜÇ!ãO não alterou . nada . 
quo .as iníot·maçõcs })Oll<~m ser dadas ~em com esta mo!.lificaç:ão. 
que se }lOSSé1 aifectal' o melindre das· nego- ·Sr. Presidente, o que ha. presentemente 
ciações commerciaes. · no Banco dg. Republica não é sinão uma 

Agoru. mesmo, ainda. ouvi que, depois da suspen:;ão da administração feita pelos pro· 
tru.nsfm:maçft,o po1' que passou o I:Sa.nco · da. prios acciqnistas, para set• feita pelos dele
Repnblica, não Sê· trata mais de umn. inséi'~ gados ou cómmisso.rios nomeados pi'.lo go
tuição de crcuito, mas sim de Um prolong<~;- vm·no. 
monto do Tltesom·o. · Mas, si se fo1· u.o Banco da Repu'blica, si SJ 

, o su. FAUS'l'O CAn.noso-li;' !sso mesmo. iúqncrir quaes as ncgocü.t(~õos o intot•cs.;cs 
' da.qucllcs qne tr:::l.tam com o banco, ~t Cama.-· 

Q Sn.. DJNO Dui~NO - Peço .licença ao meu ra. e o .nol>ru tluputado hão de reconhecer . 
nobre collcga para., aind~ des"t<1 tribuna, dis- quo são os rnc.mws de quo trat !,Pamnaquclle 
corllu.r·deste·concci.to. . tempo o que, findo o pru.zo da administração 

A Ccl.mal'a conhece a, transformação }Wl' que dos actuaes . delegados o commissal'ios, por 
passóU o.· Baneo da Republi«a~ ' · · accordo dos. accionisté.l.s, o banco voltarA á 

Instituição· particulal;, pertencente aos ·gestão dos seüs pi•óprios.ncgocios, gestão qne 
seus accioiiístas c · garida pdr, adn1inistra~ foi suspeú.sa pela J1Ccessiôrtde de niomcnto. · 
ção _ es_ç.olhüla lJClos me'-'mos a.ccioni:-<t.,ts, o Parece que o nnbr·<:>, De.put:J.clo J);'ío t.o·m I'ã.
Bancn, Cill lll'imcíro loga.r, por causa du mo- zão, qüe, quando pedi '·licença ao nobre 
vimento ou da imporhncia das relações que Deputado p.or Sergipe para · discordar da sua. 
mantinha com o Thesoue.o, admittiu no seió opinião, nessa occasiãó diss~ que· o banco 
de sna adnüriistraç:ão·dous diredores de no· cstave:t sujeito ao regimen dtts . instituições 
meação do Governo. · · · · · do credito, e, si a üa tu reza não mudou, é 

Corit.inott o Banco gerido pela sua adnü· visto que a.-sua situação é a mesma, e· nestas 
nistrar,-.ão,.clcita pelo:)accionistas, e ma.is dous condições regida pe~o nosso codigo de cóm-' 
directorcs nomeados pclb Governo. · · mcrcio o pelas leis em vigor. · 
·A natureza da instituição conservou-se a· Portàl1to as ritzõcs qne mu1ue.lle momento 

).llt3SllW., apresentei pM'a combt~éer o requerirn!=lnto do 
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448 ANNAES DA CAMÀ.RA 

nobre Deputado por Sergipe, parece-me quo 
ain<j.a prevalecem. :Mas rio momento actual 
parece que ha algum<L ml1is a zehu>. 

VozEs-:Muito lJem. 
0 SR. DINo BUENO-Ainda mesmo, Sr. Pre

sidente, que a gcst:Jo rl ~ Banco possa res
ponclet' (L Camara que não consontit':L em 
seu,; livros, em sons resgu<trdos e Jlapo.is um 
inquerHo, uma avcriguaç~o parlament:11', a 
C<.tt11l1l a esUt actualmente coUocada pelas 
circumstancias de momento (opoiarlos) em 
condições de não podcl' contrariar ádispo
sição c a lJoa vontttde do nobre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, qua,ndo pede uma 
inve::;tigaç.ão pitl'a o fim de sa,bcr CJ.lÚtcs são 
os devedot·c::; do B<Lnco na fórma dos c1uesiws 
do requerimento ap1•esentado pelo nobre 
Dopnt~tdo. · 

Sr. Presidente, o nobre'Dnputado pelo Rio 
G·rande do Sul requer (lendo) que se vel'i
fique si, na occa..;ião em que o Banco da Re
}mblica, cessou os seus pagamentos, existiam 
dividas garantidas e de que modo contra· 
ilidas pelos represent:wtes da Nação. 

Sr. Presidente, devo expô r ;1 Cas<t o meu 
modo de pensar sobre o alcance pra.tico deste 
quesito, desta clausula do requerimento do 
nobre Deputado, ca,so a Camal'a o approve. 

Para isto, Sr. Presidente, começo decla
rando que nunca, !levi nem devo ao Banco 
da Republica. Mas, no meu modo de pensat·, 
Sr. PJ"osidente, entendo qne nenhum repre
sentante da Naç,ã,o está iuhi!Jido de ter trans
acc:ões dt> credito em estabelecimentos dP. 
credito. , 

Os estabelecimentos· são feftos para isto 
mesmo. 

Os roprosontanto.: d:1 N<.wão não vivem 
unicamente dos subsídios quo olla, lhe pa.ga; 
olle::; toem as :;uas profissões, seus nogodos 
em ::mdamento, teom suas Gransacçõos, tcom 
o seu credito firmado na roda do suas trans
acções c parece que n inguc•m podo rã c,;tra.
nhu quo nm ropl'r.-;ontamo da·Naçoão tenha 
rela,çõos do credito com um ostabP!('cimonto 
destes. -

Sr. Presidente,outeo quesito. (Lê.) 
Na occasião em que o BancJ da Ropttbli.ca 

c~ssou o~ seus pagamentos c dahi par<L c(L 
nao me recordo que se tonh<tm votado favores 
:to Banco d<t Rcpublica,, não sei se o nobre 
Deputado se recorda. · 

0 SR. BARBOSA LHIA - Não ouvi. 

·0 S:R. DINO. BUE~O - Dosculpar-mc-ha o 
no1wo Deputado. Não considora;va estas leis 
como farut'es,. <tcl'O(iitêLYa antes um<L mora
toria, (lUC' é um facto principalmente exp!i
catlo na vida do commercio. A moratoria é 
fnncção ou <Li;tribnição do podct• judiciario, 
ma,s a moratoria votada pela Camara é 
muito mais la,ta o em condições espociaes 
e simplesmente modificou a lei quo rogo os· 
casos communs. 

0 SR. BARB03A LIMA - Ê a autorizaçÍão 
de rrcolhcr-sf' ao Banco, do Thesouro, 
'~ 900.000 ~ 

Não V('jO, Sr. Presidente, que se devesse 
cohibie um l'Ol1resentant(} da, Nação. de dar 
seu voto, simplesmente porque elle tlve . .;se 
relações de debito para com aquelle estabe
locimonto, ::w. qual <t Camar;~ votou f<~vores, 
f'r.t v ores estes q nc et'<tlll pedidos pelo Gover
no. Tratava-se de sa,lvar um banco, o in
teresso dos accionis tas, tra,ta va-se, Sr. Pre- .. 
sidente, de cousa mais grave, tratava-se de 
s·üvar interesses commcr.ciacs. 1 . 

. Porque pois. algum Deputado que ·fosile 
devedor ao b~nco 11ão podia votar o pro
jecto, estabelecendo medidas relativas a este 
lmnco ? · 

Mas, como disse, não obstante ser OilSC 
o meu modo de pensar, quo tomo a liber
dade ele expor(~ Carnara, o requerimento do 
noht'c Deput<ldo vem em um momento ttio 
excepcional que a Camara devo voi;n,l-o, 
V. Ex. c a C<tmam rccortla-se de que o di
gno Deputado foi increpado pelo nobre Depn
t<Ldo pcht Balü:~ de tet• accn:;11do congeossis
·&as de recehot·em supp1·imontos inconfessa
vcis do B:~nco da Republica .. V. Ex. viLt que 
o nobre Deputado pelo· Rio Gettndc, pa,ra, 
:;allir'-se da ditnculdadc em qm~ cst;wa col
locado, t(we ncccssid<ulc· tlo, como disso o 
nobre Deputado pelo Piaul1y. procm'ar a, 
sombra du nobre Deputado pol' Sergipe. B 
com quo inf"elicida(lc, Sr. Pl·esiclcnto t 

A Camat·a ouviu o nobt•o l)oputn,do polu 
Piauhy, que ac<~ha de saltir da tribuna, ; 
mas Ct'a escusado ou vil-o, porque <1 Camara 
sabia que S. Ex. não estava comprohendido 
nos itens do requerimento do nobre Depu
ta,do pelo Rio Grande do Sul. ( 111uilos 
apo·iados.) · , . 

S. Ex. era advogado do Banco Hypothe
cario, e aqui trata-se do Banco da Republica. 

0 SR. BARBOSA LIMA- Mas fez uma 
trans<teção com o. Banco da Republica, por 

O SR. DINO BUENO- Pn,rccc-me que de- inGermedio do Thesouro. 
pois do mumonto om quo coss:u·;~m o::; lmga
mcntu:.; do Banco ela Ropublica, nesta Casa 
não se vot:n·am th vuros par-ti: os te> B:wco. 

O Sn.. BAnnosA LmA- E as lei,; do setem
bro, lêis do oxcevçáu ? 

O SR. DI?\o BuENO - A ti'ansacção cor
rem exclusivamente na csphcm dus relações 
commerciacs ; foram dous bancos que tra
taram, um a transferoncb, outro, a ac
quisi~,·Ku de unm cal'teir<~. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:47- Página 32 de 46 

SESSÃO EM 2{\ DE RGOSTO DE 1901 443 

Mas, como disse, comquanto seja esse o E' o c1ne me parece mais razoavel. 
meu modo de pensar, parece-me que a. Ca- 'V. Ex. deliberar{~ com0 fô1• mais conve
mara não póde recusar o rcc1uerimento do niente. 
nobre Deputado. (Apoiados.) 

A Cam;wa está na obrigação de exigir uma O Sr. Pereira de Lyra - (1) 
fiscalização severa, escr·upulosa, onde não Não sei, Sr. Presidente, si (: potquG não 
sé esqueça 0 menor detalhe, em que se reve- comprchcndo bem o pon~am011to do honrado 
j<tm todos os papeis, para quo a honra e De.puta.do por S. Paulo, q,ue estranho a sua 
a equidade degta Camara, que tanto se tem attitude. Estou habituado a respeitar, não só 
procurado enxovalhar, possa sahir sn.lvn, os aJtosdotes intellectuaes que ornam a pessoa 
neste momento angustioso em que nos acha· de S. Ex., como o criterío que se nota em 
mos collocados. (llfuito bem; muito bem.) todos os seus actos ; c, si a situação é tão 

. . _ . grave que ;t Camara reconhece a necessi-
Mas, p<tra ~ne este mquento nao. pcmg_ne dade deste inquerito, este deve ser tão serio, 

n_a sua sever1da~e, :para que este_ mqu~rrt~ que sobre elle não possa pairar a menoJ.' sus
possa se~· mmuct~so e Stl.t1sfaz~r <.~ _Nu.çao, e. peita. (1'1.-ocam-se "muitos apw·tes. Soarn os 
necessn.rw uma sr:nples modifi~açao, uma tympanos .) 
emenda ao 1'equerm1ento do nobre Deputado . . . . 
pelo Rio Grande do Sul. Em vez de se dizer Senh_ores, _o que s1gmtlca um mquerlto 
-que a. Camara eleja uma Commissão de' pro?e~1do umcamente por uma parte e parte 
inqucrito pal'la.mentar, eu requeria c1ue a ma1s interessada ~ (Apartes.) 
Camara acceitasse a seguinte emenda.- que Acredito, Sr. Presidente, que o illustre 
a Camara nomeie o Sr. Deputu,do pelo Rio Deputado por S. Paulo agiu em um momento 
Gri1nde do Sul, Dr. Bai'bosa Lim;1, para que de irref!ex.ão, mas que ser<L o primeiro a. 
proceda a esse inquerito (apoiados; palmas retirar a sua emenda, reconhecendo a no
no 1:ecinto) a essa verificação rigorosa, e cessidade de dar a essa Comroissão um cara
vigente, severa, rude, tão rude quanto po~sw cter tão sel'io que o povo veja que o Con
sor, afim de que S. Ex. venha depoi:-; dizer gresso, levado a ess;~ attitucle, f<tz para tirar· 
<~ Ctmuwa o que encontrou, resultado do in- de si a l'espons<tbilida.de quo lhe peza. 
qucrito •. (AP_oiado~;.mtdlo bem, muito uern. O o Sn. PEDRo PERNA.l\muco _ Isto não é 
orador e mutto fehc~tado.) se rio. 
. Vem (~ Mesa, é .lida,_ a.poiitdrt e. entra. con- O Sa. OrNo BUJ~~o ·- V. Ex. não tem o di-
Juncta.mcnte em discussn.o, n. segurnto rei to do dizer isto. (Trocam-se uiolentos 

/ 
_...A 

l~MENDA 

Eg1 vez do-Elcja.-so uma Commissiío, etc., 
diga·so : - Nomoio o Sr. Dcput.u.do l3n.rbosa 
Lima para. vct'Hicat•, otc. - · 

S<.~la das 8CSStícs, 26 do <"\.gosto do 1001.
Dino lhwno, 

O SI'. ibarbosa J ... lma -Sr. Pro· 
sitlonto, a Contmissão quo deve~S~c instituie 
ostc cxa.mo teritt do :-;o r Olll pl'i Inoiro Jogar 
composta de tal modo que o sou parecer 
pudesse -ser submottido <1 aprcciaçi:io da 
Camara, pal'a que esta, sobre semelhante 
documento, delibera.sse como julgas::;e conve
niente. 

Não é ao Deputado pessoalmente em 
questão que :póde ser, exclusiva. e individual
mente, incumbido esse trabalho, o quo não 
se furta a eUe. 
, Seria mais mttural, parece-me, si bem 

comprehendi,em toda a, :ma. exten~ão,os dignos 
intuitos do honrado Deputado por·s. Paulo, 
que se elegesse essa Commissão a que me 
re:teri e desde que S. Ex. me quer honrar 
por ial modo, que façamos parte dessa, Com
missão. 

Camara V. IV 

apartes (Jnl-re os Srs. Btwno de Andrada, Pe
ri?·o PcNwmlmco e out1·os Srs. Deputados ela 
ua11cada de Pernambuco. Soam forlcmente os 
lympanos.) 

0 Sn.. PERl~IRA m~ LYRA- :Mn~, 81'. Pro::;i
dento, cu ctuc julgava nccossn!'io o;-;t;e in<iUO
rito o a.nno })assmlo, quando o St•. F~tu;-;tu 
Cal'closo apresentou um rcquo1•ímcnto, alitil) 
em t\wmo:-; . dill'erontos; eu quo hoje julgo 
nuds .nocessnrio aill(ltt osto inquorito, quo 
:,(Ol'<í. ou a condcmnação do nobt·c Dcpntt~do 
pelo Hio Grande do Sul, pela leviandade com 
que atirou tal a.ccu~ação a seus coUégas, ou 
sel'a a confirmação dessas accusações, e ne~:>te 
cn.so que só se as;;;entem aqui Deputados que 
tenham a ca1)eça altiva, quo possam levan
taL-a co~u dignidade ... 

O SR. Drxo BUENo-Ninguem mais compc" 
tente para indicar do que o 11obre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul. 
_ ('Tfocam-se violentos apa?'l es. Soam os ty?n" 
pm~J • 

0 SR. PEREIRA DE LYRA- ••• CU que 
}}enso assim, 11ão posso consenti r sem pro
testo que se queira dar a esse examo, a essn. 

(') Es~e discurso não foi revisto f-elo ora-dor. 

'"""""&7-
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verificação um e~mwtor, sinuo pilhorico, a.o ..Com oifoito, Commissão do Inquorito })<1_!.'-
mcnos puer-il. . lamontcu· ê Uli1<~ novitlad9, amou ver ; nao 

Senhores, em momouto;:; conto osco ll\Ie conheço nos prce.eclontos pael<trncnta,ros CSS<t 
atrttYGSSl1ntos, é prcci~o cncar~~r totbs. as figm·<~, llllü não tom justificativa. 
quostõo::; com muita c,dma, e reflexão. o SR. BAiwosA LBIA- Lei elo 1830, do 

o SPv. MoREIRA ALVJ:JS- E' JH'cci~o não Bel'nàrdo Pereira. do Vasconcellos. 
brincar COJ11 COUS::tS :>Cria~. O SR. AZEVEDO MARrJUES - A lei de_ 1830 

o Sn. D1::-<o l3UENO- Agt'adeço o conceito niío pôde ser invocada, porque ella nao fi-
- de S. Ex. aura_ ne . .;te Pi1rlamonto ; n; Camara dos 

o SR. MoHYmA ALVEs-Um individuo com- I>eputados t~m o se~l .!_lcgimento e. m~e 
promettido, porque é 0 ma.is interessado, rerrimento crca comnussoes permn,nentcs ,ts 
proceder só ellc a, t1m inquerito, nã,o cn~t·a quaes esse mesmo l'Cgimonto traç~m as nor
Jia cal.lc<;<t ele nlngucm. (Trocam-se mutlos mas de conducta, deu a competcncm, traç~ou 

:tf' ~Lttl'ilmiçõc.;. Poetanto, tn_d~quanto de~ apartes.) -~ - d t C s 
pDnda da acçi'io de uma commiss.ao es a a. a 

O Srt. Pl~RI·:mA m; LYRA-E' preciso que a só pôde ser regulado pelo R_egi!n~nto, pel<L 
Ca.mrtra dos Deputados dê o exemplo da cornpetcmcirt 0 pelas attrtllmçocs des~as 
modcraçil.o o do- patl'iotisrno, dê.~) e:ce~nplo commb.~õos. 
do respeito a torlas a'l nossas at.tl'lblll<;ocs c. 
l'espons::tbilidadc~; par::t que os nossos aet?s O Sn.. B1ucro FrLuo- V. Ex. csttt cen-
p Ji:\Sam ter fóra deste 11n.rlamcnto o ~P?.!O suranuo a conducta do leacle1· (1·iso.) 
moral que devem eneontrar nu, opuuao o SR. AzEVJ~Do MARQUES -Logo respon-
l)uhlic:t. _ . . derei tt esse pomo. . 

Si a Camara na.o Jnlg<.t neco~sarw este Por ontro htdo, St·. Presidente, ~uppo~do 
inquerito, pot·quc suppõe que todos os s~u-; que ossa Commissão Parl:tmcnt_a.r SOJa cab1da 
membros estão aeima de toda a su~pGHta, no momento, suppondo que l!a.JlL precedentes 
rejeite o requerimento tlo nobt·~ Deputarlo que a, autorizern,. eu entro no segu!ld~ ponto 
pelo Rio G1·ande do Sul; ma!'l, SI elht ach:.~ das minhas duvidas, (1uanto ao d1rolto nos 
que precisa. timr do sob1'? os set~s lwmllt'O::\ o seus principias ger1ws. 
peso dest<t gr<mtle suspo1m, entao de_mos a Nós temos uni dit•oito commercial c_um 
est<l, resulnçã.o o C<tracter do absoluta nnp:~tl'- dipoito civil que regulam as relu.ç~õcs pr·tvit
ci<Llid.itue c. ao mosrHo tempo, o dtt ma.wr das dos cst<tbeleclntüntus pa.dicult~t·es, como 
gmvitbde tlo quo possantus revostit• o nosso é 0 Banco da Republic<L 
ado. Estou llOri'eittuuentc do accorllo com o 

Tm·mino llechti'<Wtlo que a emenua tlo meu Hlustl'e amigo 0 nob1·o rcpresentttnto tle 
Jwnt·a<Lo DcputatJo pul' S. Pa.uln IifLO deve ser s. Paulo, St•. Dino Bueno quando sustentou 
a.pprontda. p_ot• · ~sta CaJ:litl'a, o que S. Ex. que 0 Btulco da, Ropub~ica est,tt a.pe~as. mo: 
devo :-;ot· o pl'Jrnou·o a rotmtl-<t. mentanetLTnentn sob ac1,\ao do J<.xecut1vo, }lor 

O Sl·.AzevedoMar(JUCF!õl (·)-Sr. 
Pl'nSidentc, poc,'o dest•ulp;t :i. C:tnuw:t pnt• vir 
OlJI'II pa l' a stm aí,tonf,!I,'Ü.O ~~m mon10ntu orn 
qrru o::; \'ol.o.~ s:·to l.tLo nuecs::-:_;tl'i~ :, llli.Ls au nwtt 
e . .;pi1•il;u sn <tligllt'a q111~ o ll1Lltllcnto que e . ..;
t;arrro.~ lliscut;irJdo (\do irnpol'l.aneia oxeorH:io
llc~l pula~ cun~uquon~~iJLg ~pw nlle \'1tC deixat· 
ne..;te Pu.l'l<LIItento. (.lpo:wlos.) 

Pe11so quo it quesLã' dc·vo sm·. rosolvith 
.-:~1h 1lrnM ponto::~ do Yista: primcil•o, a C;t
fll<tl'a dos Deput<Ltlod nü.o pó<lo pratica,l' nm 
acl.o som o llevidn eJ'il.neio e som pa.uti1l o 
pelos l:in'Jil<l!'l rigoro~,;s lla. Ioi l'cgimcni,;:d, <t 
(luo tudo a(lllÍ oboLlocc; sognmlo, a Canmra 
precistq)autar esse actü, além do Rcgimt-nto, 
pelos princípios gera.os. do direito: . 

Em 1'<1ee dos pl'ccedonr.cs o llo d1e01to, eu 
·l1il.O vejo justificativa pos:ivol ]Xtr<~ o ~'cqne
rUrwnto üo nobec Dcpnt.ado ]lelo R1o bra.nílo 
do Sul. 

(.) E;; te discurso não foi l'er i .o L v pdii oradot·. 

motivos todos cspeciaes, dccoel'cntes de uma 
lei vota.tla, po1• nós.. . • 

Ora, si as:;im é, fi o Banco rla Ropubl.wa: e 
csta.heledmcni;o p:\rticul:w, com flUO d1~·m~o 
e~t:t Cama.t•a maud:u•<i, ali i urna. Cntnuu:;~ao 
P.u·lametHal' irtliscni1·-su nos Rnus nogoct~JS, 
devassi.tt' oil seus livt'ui:!, l'azm· um in,.tnct·lto 
dentro daquella easa. pa.d.icul;u· '! . . 

Esse banco pôde rocusae, tem todo o Ull'Olto 
<lo fazcl-o e, neste caso. a medida propo:;ta 
pelo nobre Depntado pelo Rio Grande do Sul 
não tcr{L ell'oito, não se consunmrâ e ou 
qucl'o, como toda, a Cama.wt, qno ~e coüsuma 
es:1e inqneeitn, que í1 verdade SUl'Ji\ de qual
quer modo que sej<t. 

Por essa razão, venho suggorir as me~mas 
duvidas i't maioria d0strt Casa., que a,pma, o 
requerimento do meu illustre ami~·o o 
Sr. Dino Bueno, lHtm perguntar-lhes SI, no 
caso do lxti1co se rccus:tl', para o qne tem 
todo o direito, qual sorti a proviclencia que 
irmnos oni;:To inomJm·l;uni\montc tomar, par<1 
.:mü;;H~zrJJ: o tllW Lles.-jluuos, 
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0 SR. FAUS1'0 CARDOSO-Muito bem. '·· 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-O honeado Depu
tudo pelo Rio Gránde do Sul é muito compe
tente ... 

0 SR. BARBOSA Lf:MA .;.._;_Muito obrigado. 
O SR.. AzEVET>O MARQUI::s - ••• estimaria 

que S. Ex. fo.5se realízu,r esse inqi.lerito, mas, 
S. Ex. Já declarou que nã(J o fa.r::l, e, por
tanto, nós est<J.mos neste dilemrna : ou no· 
meamos a Commt;são pai'la.mentu.r, que, a 
meu ver, não tem a attriuu:ição, nem com• 
potencia pü,ra isto, -eont1·a á vontade e o 
·voto do nos.3o illustrado legder, o Sr. Dino 
Bueno; ou então nós approvamos a · emenda, 
qúé tem caracter sub:~ticutl.vo, dô mesmo H
lustre Deputado e à medida n:ão se·realizar<í, 
])orque o nobre Dcpntltdo pelo Rio Grande 
do Sul j<t declarou que nã.ô a.cqoit11 esta. no
meação. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- V. Ex. esüt col
locando a questão nos seus devidos termos. 

0 SR. AZEVEDO :MAH.QUES - Além disso, 
h<1 uma terceira con::1ideração muito impor
tanto. 

0 SR. DINO BUJ~llio-V. gx, mo dír{L quem 
accoita. 

O SR. Azi·~VEDO MAR(.Wf!:S- Sr•. P!'esi
donto. o Baneo d<t Ropubliclt nn.o ost;L J'a.l
lido, não ostti, soll a acção dtL justiça; o bitlteo 
n~o pútlo se subtH'tlítmt• a um inquol'ito, pnt·a 
o q wtl não vojo um procoss(> logal tletm·mí· 
nado. 

Qunl o cl'itorio lH1l'tt o:-~~;o inquerito '? Qwtes 
são n.s attriuuiçõas (lUO essa Cotnrnissfi.o ou 
esse Deputado lovarú para o iiOio tllHlllO!lo 
ostabolocimontL> JHW<\ fu.ZOI' o oxa.mo do li
Vl'OS '? 
· Além disso,· St·. P1•osi<ln.ntc, ltl:l doUbor·t~
QÕ0-3 tomrtdas pol' ost!L Cu.mar·•~ a pt·oposlto 
do roc1uisitos tlel!t1\ ordem, nã.o sãu lots quo 
tonham O<\l'tteto t• ohrigatnrio. 
. Qmmdo <t Uamtu·•~ vo~a rcqlwl'imentos, 
corno estn, pttrn. a su.u. vJtla, interna, J:?arn, a. 
stia. economm }H'Ojll'ltt, p<Ll'a orienttu;lLr) dos 
ttxsnmpto:-; all'ncto.;; ao Poder Bxccutivo, oHa 
dnlibm•,t summu.t·i.-;simamrml;o, fól'<t das nor
mrw constitttciona.es e regimentacs, unicct
meJrf.e nas 1·ela.ções entre ella. e ·o Poder 
Exccutívo. (Alúito bem .• ) 

Isto não é urna lei quo estamos· vota.ndo e 
este vo~o não póda obrrgar a es&aleeimêntos 
pa,rticulareS-; não se trata de uma Seéreta:ria 
de Estado·. 

E' uma excrescencia, é uma extrava
gancia. 

Conseguintemente, pensando que as nossas 
deliberações devem ser bastante criteriosi).s. 
ttue rtão devemos dal' um passo pL'cclpitado, 
vota.ndo üma medida q H e não: tem justtfica-

ti v a. elll prlncipio algmn ; JÍH1.~, como eston · 
de l)lcno aMor•do em r1nB se í'a.ça a vordadc'· 
nesta ciuestio, vênho huinildomcntc, incom
petentemente (ntlo apoiados), tmdaciosamente 
pr•apor um additivo, ou uma omonda,-o c1uo 
quer que seja-ú. medida ler:pbr<:vlí1 com tí1nta 
felicidado pelo meu illustre amigo o Sr. Dr. 
Dirio Buenó, a quem peço mil desculpas. 

Uma vez que o Banco da. Republica està 
i;ransitorhmente sob a acçiio, sob a fiscali
zação do Miríisterio da Fázendtt, ou do Poder 
Executivo; uma vez que lá existem dou.~ tis• 
câes nomeados pelo Poder Executivo, me pa· 
rece que o caminho mais natural e mais lô• 
gíco · será a Camara requisitar do Go'Tei'I16 
informações a respeito do req:uerüriento do -. 
nobre Deputado pelo Rio Grande de Sul. . 

UM SR. DEPUTADO- Mas, Si não ha tirriâ 
l'êpartição publica, como póde mandar? 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-Pôde mandar; 
porque o Governo :tem lll dous flscaes-, que 
obedecem ás suas determinações. 

J~u vou explicar· o meu pensamento. 
0 SR. FAUSTO CAI{DOSo.-V. Ex. collocotl 

u. questão do uma maneil'a indiscutivel.. 
0 S~·. -AZEVguo MARQUES.- Muito agra• 

decido. 
O fiscal do Governo, Sr. Presidentê, tem; 

incoutesta~rolmente, a tLttribuição pa.r11 co
nheaor, pa.1·a cxamjnttr, para fi;calizaL', (~ 
propl'la palavra csiiá dizendo) todos os netos 
d<t~l unllo ostabelecirrtento, neste per iodo 
t.ransiturio do suspensão, do u.nor·malidade. ··· 
Pot't:mto, elln pôde pcn·1eitamonte, em 'tir'-" 
twlo da loi que est[Lmos discutindo, examinar . 
o Htttisf'a.zer a l'O(lUisição da. Camara dos-/. 
Doputados. 

Nra o ClttO ou tinh[l, <.t dizot•. (Mttilo lletn. ; 
muito bem). 

' O Sr. E•nnernldlno Danrl.eira · 
- Sr·. Presiclonte, eu não tomat·h~ a pa.lavra 
sobro o requerimento em dehato, si a elle 
não tive1sc sillo i\pi•esonta.dtt emenda da 
illnstro lead(Jr tia maioria, o Sr. Dino Bl!eno;-

A emenda a qno me refiro-, illudc inteira ..... 
rnnnt.o a qncst.U.o, que eilM. sendo di~cutida, e ·. 
collidc com a. dcchu•:tçã.o~ una.nimo dru Ca-
mara dn q11o vot~u·;1 pelo inqtwrito. . . 

0 SR. PRESIDEN'l'T~ - Hcço ::to nobl'é Depl1•. 
ta.do que intcnomp~t pot momentos o seu. 
discurso, afim de ser lida. uma emenda que · 
a.caba. de ser o1ferecida. 

Vem a Mesa, é lida, apoiada e posta con:.... 
junctamen:te em discussão, a seguinte 

E:;o.IENDA 

Em vez de nouicar Comnüssão p::wlamentat 
digu,-so :-requisito-se do Ministerio da Fa
zenda ou do Podct• Executivo. 

S<.tlrt das Sessões, 26 de agosto do 1901.--' 
Az-evedo l1Iarq_ttes. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:47- Página 35 de 46 

--~...:~.:;;; .. :: .. :·-::;::;.::...,!!.~ 

.. _ . > 

452 ANNAES DA CAMARA 

O Sr. Estneraldino Bandei-
ra (continuando) - S t' • . Presidente, peço a 

V. Ex. quo me nuuHla trazer cSSit emenda. 
E:>tou CCl'GO, Sr .. :. Deputados, do que nem o 
requerimento, e mnito mono: as emendas 
apresentad<1s produzirão clfoHo algum. 

Realmente, conformo dispositivos doCodig-o 
Commercial, o exame de livros de qualquer 
casa de connnereio e e.,tabelecimento b:w
cario só 6 pcrmittido aos interessados no 
negocio on a individuo que com aquclles 
pleitecm em juizo. 

E bso mesmo, depois de provado o inte
resse e restl'ingindo-~:e o cxmuo aos pontos 
controvertidos no pleito. 

Ora, na l1ypothcsc vcrtcn te, nem _a Ca
mara, dos Deput;ulos é intorCS:'iada nas trans
acç~õc:l commcrciaes do Banco da Republica, 
nem com este mantem qualquer pleito em 
juizo, do modo a poder requerer ou determi
nar um exame nos livros desse mesmo banco. 

· (Apoiados ; muito bem) 
Entret<.tnto, como eu posso estar em erro e 

:pal'a que não pareça que eu tenlla qualquer 
intero~sc naquclle in:;tituto .de credito, de
cJa.ro percmptol'in.mentc que voto ··a favor 
do requerimento do Sr. Barbo::i<t Lima. 

_A' e1~1cnd<t do Sr. Di no Bueno, porém. é 
que não posso d<tr o meu voto, pois qúe ella 
me p<trece anti-jur·ülica. e anti-regimental. 

Com eifei to, por essa emenda se propõe 
que a Carnara vote exclusivamente em um 
só Depútado-o Sr. BarlJosa Limn.-para que 
este proceda, ao exame ou inquerito dis-
cutido. ' · 

. Ora, Sr. Presidente, P91' mrtis imparcial c 
insuspeito que possa ser.- o illustre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, em todo caso, S. Ex. 
é parte na questão e ninguem :póde ser ao 
mesmo tempo parte e juiz : o que acontece
ria si fosse vencedorc.t a idéa. do Sr. Dino 
Bueno. (Apo{ados ; nao apoiados. Apcwtes). 

Em um inqucrito, qnalguer quo-seja, po
licütl ou adiministl'ati vo, ha. aquella pal';.e 

.1imü çh<tmada relatorio, em que depois d<t 
ex1Josição dos 1'aci;os, so n.pm•;t a responsa

. lJilidade dos que nelles são implicados 
(Apm·tes). , 

Ora., nc caso em questã.o, é llem de ver 
que a palavra do Sr. Barbosa Lima, em

. bora muito autorizada, c insuspeita, perderia 
necessariamente dessa autoridade o insuspei

. ção, por ser elle l):trte i1Yteressada. (Apoiados; 
: · ap(wtes) . 

Chaine-se inclllCrito, chame-se exame o 
que a Camara vai mandar proceder nos li
vros do Banco da Repuhlica, que a posição 

· do Sr. Bal'hosa Lima não fica pu r isso modi
:fica:da. (Apot"odo s ; apal"lcs)-

Anl;i-regintent<tl tantlJcm me P<trccc a 
emenda do leader da maioria, lJOl' i:-;so que a 
Conuuhsão de Inqum·ito ou exame compor-

se-ha apenas de nm Deputado e esse Depu
tado será o Sr. Barbosa Lima. (Apoiado; muito 
bem; nao apoindos. Apal"les.) 

E declara.r, como acabam de Jazel-o alguns 
Sr;;. Deputados, que votam pelo exame ou in
qucrito, 1nas que não acceitam a nomeação 
par::t a respectiva commis~ão e que para ella 
deve ser nomcad:) apenas o Sr. Barbosa 
Lima, é illudir inGeiramente a questão e im
possibilitar o ingueeito. 

Melhor seria qu) votassem francamente 
conü·a. o requerimento. (Ap(wtes. Apoiados.) 

Como querer i""J inqum·ito e recusar a no
meação para membi'o da respectiva· commis-
são? (Apoiados,· aJJartes.) · 

Como forçar o Sr. Barbosa Lima a accei
tar só e exclu::;ivan;wnte a mesma commis, 
são ? (Apoiados ;não apoiados.) 

Ainda não voto em favor da outra emenda, 
o:fl'qrecida pelo Sr. Azevedo :Marques,que en
cari•ega ao Se. Ministro da Fazenda de pedir 
os livros ao Banco da Republica, para que 
a Commissão de Inquerito parlamentar os 
examine. 

E a razão 1lesse meu proceder é a se-
guinte: . 

Si o Ministro da Fazenda requisitasse a 
cxhibiç:ão uaquellos livros para, em juizo 
competente, se pl'oceder a. exa.me·sobi'J pon
t;os q ilo in tercs:':!ctsso 111 iLS transacç~ües do Go~ 
vel'llo com o dito banco, este não pod.eria 
recúsal-os. · · 

Mas para, se proceder a. inquerito parln.
ment<tl' sobre assumpto diverso das trans
acções commerciaes do mesmo instituto de 
credito e com pessoas outras que não aquellas 
<t que se refe1·e o nosso codigo, certo que 
nem o Ministro se prestar[t a isso, nem o 
Banco di1 Republica se submotterá a tal 
exigencia. (Apoiados.) 

Concluindo, Sr. Presidente, affirmo á Ca
marn. que os que dizem desejar a instaú
l'ação de um inquorir.o a respPito dos factos 
trazid.Ds (L dcb<Lte, não podem deixar de 
votar o requo1·imento do Sr. Barbosa Lima, 
nos toi·mo3 em que está · concebido, embora 
en nf.ío confio .muito no sou 1•estütado final. 

E' que a <tpresentr1Çi'ío d.o emendas do teor 
das <LHO mo tenho referido, é nada mais nada 
menos do que uma fuga, um recúo da questão. 
( .4poiados. 1v1uito bem; 1nuito bem..) 

O SI'. Drieio Filho (pela m·dem) 
-Sr . . Presidente, peço a V. Ex. se digne 
consultar á. Cam<tra sobre si concede a. :pro
rogação da. hom por mais lO minutos. 

Consultada a Casa, é concedida a proroga
çã.o por 10 minutos, requerida pelo Sr. Bricio 
Filho. 

O Sr. llricio Filho-Sr. Pro&iden"" 
te, tenho a certeza absoluti1 de que não ve~ 
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nho elucidar o debate, não venho trazer 
sobre o assumpto mais luz do que aquella 
que foi espalhada lJelos illustecr:; eompn,nhei
ros ClUO me precederam na tribuna. 

No momento em que pedi a palavr:1 ouvi 
vozes, de um e outro lado da Camar11 dizen
do :-«votos! voto:;! »-Entretanto, no in
stante em que eu pedi uma pequena proroga
ção de hora, vl que os nobres Deputa,dos gen
tUmente accederam ao meu podido, con::;en
tindo que cu viesse á tribuna, dizer qualquer 
cousa S1>bre a matet'ia, embora certo de que 
não collocaroi o debate em um terreno mais 
elevado do que aqueHe em que foi collocado 
pelos oradoees antecedentes. 

Lembro as vozed de «votos l votos!», 
escutadas há pouco, para perguntar a V. Ex. 
e aos meus íllustres collegas regimentistas 
si, neste momento, em hora de prorogação, 
o Regimento consente que se proceda ú, vo
tação. 

V. Ex. p:Jderia submetter a voto.;; durante 
a prorogação o re~uerimento quo foi apre
sentado pelo nobre representante do Rio 
Grande do Sul ? 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa já decLorou 
que em tempo opportuno se pronunciaria a 
respeito. · • 

0 SR. BRICIO FILHO-Estou hoje infeliz ! 
A ~1esa nem me quer re3ponder. Quer pen
sar sobre o caso. Pense. (Riso.) 

.Poi.;; bem; aguardarei esse tempJ oppor-. 
tuno, essa occasião adequada, para então le
vantar uma quBstão de oedem, si entender 
que a deliberação da Mesa não está calcada 
nas disposições regimentaes. -

Sr. Presidente, Srs. Duputados, ouvi si
lenciosa e calmamente as expre.lsões de varios 
representantes da Nação e declaro a V. Ex. 
que, durante o coner do debate, fui 
tendo varias imprassões, até que recebi a 
impressão final, que mo fez asi:iJmar a esta 
tribuna,já pelo entrar da noute. 

O honrado representante do ''Rio Grande do 
Sul, o digno pernambucano o Sr. D1•. Barbosa 
Lima, offereceu á con5ideração da Casa um 
requerimento, pedindo que se noiueasse uma 
Commissão de inquorito para examinar os 
livros do Banco da Republica, afim de que se 
po<lesse averiguar , si era verdadeira a as
serção levantada por S.Ex., de que membros 
deste Congresso tinham recebido qualquer 
auxilio daquella 1nstituição bancaria,, ou 
para que se pudesse chegar á . conclusão de 
que era inexacta a sua asserção. 

No momento em que o requerimento foi 
apresentado, partiram de todos os h~dos as 
acclamações de que era lJIYcíso votal-o, par
que vinha S<ttisfU.zer um't necessidade. 

Todos clisscra,m : votemos ·esse requeri
mento. 

Mas p1•esencici que depois começ-aram a 
sei' a}1rescnta<las <lifficnlda<les, <J,presentaram
se emha,raços ao andamento, á marcha, á. 
<tl)provação da •. propost<~. 

Primeiro-urna emenda ao requerimento, . 
indicando c1ua o incumbido desse inquerito 
fo.~se o nobre representante do Rio Grande do 
Sul; depois, a emenda formulada pelo illus-· 
trc representante de S. Pa,ulo, o Sr. Azevedo 
Marc1ues, propondo que, em vez da nomea
ção da Commissào de Inr1uerito, fosse o 
assumpto commettido á competencia do 
Sr. Ministro da Fazenda, por cujo intermedio 
deveriam vil' as informaç~ões. 

Sr. Presidente, não . sou absolutamente 
versado em questõej jurídicas e sempre é 
com grande temor que me abalanço a 
discutir themas da <J,lçada dos jurisconsultos, 
que rech~mamuma somma de conhecimentos 
muito mais alta, mais elevada, mais solida 
do que a pequena dose de conhecimentos que 
possuo (ntto apoiados), e que apenas me per
mitto cumprir meu clevet• nas occasiões im
periosas. 

Pa.rece, entretanto, que ha uma face da 
rtuestão ·que póde ser abord<:tda por todos, 
até mesmo pelos não versados no,; estudos do 
direito. 

O Sr. ·representante de S.- Paulo, o Sr. 
Dr. Dino Bueno, quando apresentou a sua 
emenda ao rer1uerimeúto dc- Sr. Barbosa 
Li.n;ta, declarou que continmwa a penS<Lr que 
o IÚmco da Republica, pelo facto de ser uma 
ínstituiç:ão hancaria,não podia absolutamente 
fra: :quear os seus livros ao exama da Comw 
missão a ser nomeada ; mas disse que votava:
pelo requerimento. Votava, como~ Votava 
pelo requerimento, entregam{o o inc1uerito ao 
mesmo Deputado que formulara o rec1ueri· 
mento, parte na accusaç~ão, e por cun~c
quencia não se achando bastante <i, vontade, 
para por si só levar a sua tarefa, por deante, 
levar a cabo uma ana.lysa de ta.manha. res
ponsabilidade. (Apoiados.) 

Mas, Sr. Presidente, o que é que se ac- : 
cusou a.qui? Levantaram·seaccusaçõesdeque 
Deputados estavam presos ao Banco da, Re
public ~ por motivo de-transacções. 

O SR. SEÁBRA- Inconfessaveis. 

0 SR. Bmcro FILHO- Pergunto si é ra- . 
zoavcl que, embora todos nós · acreditemw 
muito na honra, no caracter e na, seriedade 
de S. Ex., o resultado de um exame tão
gra.ve so,ià apresentado não Só ao conheciw , 
mento do Congresso, como tambem ao co- .· 
nhecime:tfto do paiz, exclusivamente com a 
responsabilidade de S. Ex., par te no pleito, 
interessado no desenlace. (Apoiados.) 

Sr. P1•esidonte, e~ta fu.ce da, ma teria 
foi sufficiente o claramente ctucidada pela 
palavra. do. meu honrado collega de banca:da · 
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o Sr. Esmeraldino Bandeira, que nos illustra 
·sempre que occupa. a n.ttenç~ão da casa.. 
(Apoiados. ) 

Não preciso insistir so hre isso. 
Ha outros pontos que reclamam minhas 

observações; necessito examinar a emenda 
apresentada pelo nobre representante de 
S. Paulo, o Sr. AzevPdo Marques. 

Peço a V. Ex. que me mande trazer a 
emenda. (Pausa. E' satisfeito.) 

S. Ex. quer que sobre a materia sejam 
pedidas informações a.o Sr. Ministro da Fa
zenda. 

Com que pezar venho discordar de um 
collega tão estimavel. Nesta Casa não ha 
qumü m<ds admire S. Ex. que o 1mmilde 
orador que neste instante occupa a tribuna. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-Agradecido. 
0 SR. BRICIO FILHO- Estou habituado a 

a,dmirar de perto as scintillações de seu ta
lento, a magia do seu saber e ai:) rutillações 
Q.o seu espírito; o permitta-me S. Ex. que 
diga que, hoje, aquella logica que tanto nos 
captiva sofl'reu um pequeno eclypse, não 
está de accordo coni as mapifesta.ções ante
riores. · s: Ex. baseou a sua. argumentação dizen
qo que o B.anco da Repl).lJlica é estabeleci
mento ]JaJJcll,rÜJ amparado por lei commercial 
e como t<J,l não pôde ser varejado, os seus li
vl'os n?í.o podem ser abertos, não pôde ser 
divulgado o segredo de suas transacções~ 

0 SR, AZEVEDO MARQUES-Perfeitamente. 
O SR. Bmcro FILJio-Sendo assim, V. Ex. 

lernhron o alvitro ~onsignado na emenda., 
isto é, requerer por intermcdio do Ministro 
dn. Fazenda. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-O Govemõ tem, 
por disposições especiaes no Banco da Re
publica, fiscaes pam as sun.s tl'ans•wções, para 
conhecec...e fiscalizar todas as tra.nsacções e, 
pm•ütnto, são elles os orgãos . competentes 
para mandar as informações pedida,s, mas 
nem por isto o banco perde o seu cara.cte
ristico í)e particular. 

0 SR. BRICIO FILHo-Sr. Presidente, o es
tabelecimento 11 bancaria e como tal ostá. su
jeito ás leis cominerciaes, aflirmou. o nobre 

... Deputado, como tal os seus livros não podem 
'seit examinados, como tal o inquerito nada 
poderá adiantar, feito pela· commissão do 
Congresso, e entretanto chega-se a este 
mesmo resultado, si elle for t!•azido a, pu
blico pelo Sr. Ministro da Fazenda .. Não en-
tendo. · 

A emenda de S. Ex. foi offerccida, porque a 
lei veda o exame de livros nos bancos. Si a 
lei veda o exu.me para a commissão da Ca
mara tambem o deve vedar para os repre
sentantes (~O Poder Executivo. Si esbarra 

deanto de disposições legaes a proposta do 
honrauo Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
ceL·tamente tem de esbarrartamhem deante 
de disposições legaes a propost<t do Sr. Aze
vedo Marques. 

0 SR. AZEVEDO MARQUES-O -meio é mais 
efficq,z. 

0 SR. BRICIO FILHO-O meio ê maisetficaz1 
Então em que ficamos? E' ou não é permit
tido o exame dos livros~ 

Então o esbhelecimento de1)ende do Go
-rerno, aflirma.ram em aparte. 

E' por isso mesmo, é pela razão especial 
em que se acha colloca.do o Banco da Repu
blica, razão tal que leva um espírito culto, 
como o do representante de S. Paulo, a dizer 
.que o Govprno pôde trazer a publioo o re
sultado do exame, ê por isso quo as suas 
condições não são precisamente as mesmas 
das demais instituiç~ões de m•edito. 

0 SR. AZEVEDO l\'lARQUES- E' pelo valor 
da·acção. 

0 SR. BRICIO FILHO -Si é pelo valor da 
acção, o l'equel'imento do Deputado pelo 
Rio G1•ande está. no mesmo caso. 

O Banco da Repnblica não está na ordem 
dos outros e.;tabelecimentos p:u•ticularos ; 
cst:L 1iga(lo durante cinco annos ao Gbverno; 
está gru(~ado ao Thesouro Federal, de onde 
tim recursos extraordinal'ios, que são gastos 
não sabemos como. . 

Não faço injustiças; folgarei muito e 
asseguro quo será para mim um <los maiores 
dias de jubilo, de gloria o do contentamento 
aquelle em que ~:ru chegar á conclusão do 
qne no Congresso não ha representantes da 
Nação presos ao hq,nco por transacçõe.~ in-
confessavcis. ·· 

O Sn.. CosTA .JuNIOR - Mas ha quem possa 
estar ligado ao banco por tra.nsacções 
licitas. 

0 SR. BRICIO FILHO- Devemos todos em
pregar esforços para quo este requerimento 
seja approvado ..• 

o SR. MoREIRA ALvEs - Sem subtm·
fugios. 

0 SR. BRICiO FILIIO - .• ; afim de .frtZCl' 
desapparecer qualquer duvida. plantada no 
seio da opinião á cerca da seriedade daquelles 
quo occup<tm aqui • uma cadeira, encarre
gados de zelar pelos mais caros interesses do 
Brazil. 

Sr. Presidente, é uma theoria magnífica 
essa de não podermos examinar a::~ condições 
de um banco ligado ao Governo, ql.l.ando y.qui 
temos votado para o amparar· verba;; enor-
mes, auxílios éxtraordina.l'ios. · 

Si amanhã a · má gestão dos negocias 
daquello banco reclamar novos auxUios, de-



455 

vemos dal-o;:; sem cxa,minar a. situação em O Sn.. FAUSTo CARnoso- Peiores; 
que ellc se acha,? o sn.. Brucro FILHO - Ül'a, naquoll~ 

Vejamos si o Poder Legislativo nunca momento, 0 Governo do nosso paiz, ·ttuese 
exigiu a divulgação de transacções do Banco. chamava 0 grande Floriano Peixoto; o ho":"", 
Respondo .que siin,e o.Banco da. Republica se mem da CSJ)ada, que não rospeita;va a lei; 
encontrava nas mesmas condições em que se segundo se deelal'ava; cun1pl'iu nossa delío~
acha hoje, recebendo favore:'! do Governo. ração, ro.~peitou a decisão do Podel~ Legí$la-. 
{)hamo a- attenção da Camara l)ata este tivo (apoiados). A l7 d~ jull~o do mesmo 
ponto. Foi na sessão de 4 de junho de 1894. anno, as informat;ões )}ed1da.s pelo Deput?'do 

Levantou-se neste recinto o honrado Depu- do Estado do Rio de Janeiro eram publwa
tado .o Sr. Nilo Peçanha e lançou á conside- das, enviadas ao Congresgo, onde f-orani lar
ração da 0..1.mara o seguinte requer'in:iento: gamente cxamimtdas. 

- « Requeiro que, por intel'mcdio da No dia sectuinte, alguns representantes le· 
Mesa da, Camara se peçam ao Ministerio vau-Garam-se e disseram: sim, fomos contem
da Fazenda as seguintes informações: plados, na distribuição de bonus, mas offe-

1 °, si os bontts .autorizados pelo art. 11 recemos como garanti?< das transacções 
da lei n. 183 C, de 23 de setembro de os nossos estabelecimentos indu::;triaes. 
1893, teem sido concedidos a· emprezas Faço votos pam que todos se saíam bem 
existentes em boas condições de credito· em face do requerimento do br. Bar1Jos<1 
e desenvolvimento ; · Lima. Votemol-o . .Assim é preciso, -assim é 

2°, si o Banco da Republica do B1•azil necessario, assim é indispensa vel. 
na dictribuiçã.ó dos dous terços de bonus o meu mcüor contentamento será qu<1ndo 
que cabein aos Estados, procedeu a uma se assistir á demonstração de que todos 
previa classificação; para. a appllcação aqui podem andar-de ca.beça levantada. 
das respectivas quotas ou _si tomou o o momento não é :para delongas; ç> mo-

- alvitre de distribuil-os igualmente entre mento exige que a Camara de HlOl s1ga os 
os Estados; mesmos passos, percorra o mesmo trilho, 

3°, si as ga.1•antias offerecidas pelas caminho pela mesma estrada pela. quat ca
em:prezas attendidas nos emprcstimos minllou a,Camara. de 189!. ·-
mp()usam todú.s sohre immoveis ou bens Votcmós o requ(lrimento do Sr. Barbosa 
o estes legalmente equiparados; Lima. Assim o exigem a nossa honra; os 

4n, si a lavoura dos Eshdos .tem nossos brios, a. nossa independencia, o nosso 
sido aquinhoada, em que condições o em pundonor e a dignidade do Poder Legi~Sln.ti:vo. -: 
que p1•oporções.» (Mttíto bem ; mttito bem. Pahnas no rect.nto- · 

o SR. PRESIDENTE - Lembro a.o nobre e nas uale1·ias. O m·adm· e curnp,·imentado.) , 
Deputado que está terminada a hora. 

0 SR. BRJCIO FILHO-Peço a V. Ex. uma 
tolera,ncia por poucos minuiifJS, toLera.ncia 
que tem sido concedida a todos e que, de 
corto, não me sm•â negada. 

O Sa. PttESIDENTE-0 nobre Deputado terá 
a tolcrancia quo pedó. _ ·, 

0 SH .. BRICIO FILHO-Pois bo_m, este re
querimento foi apresentado exactn.montc em 
virtude de accusaçõos feltas na imprensa. 
cont1•a rcprcsentantea da Nação, qnc' tinham 
sido contemplados na distribuição de bom~s. 

O Banco da Ropublica. estava na, <lellendcn
cia do Thesouro, o a cada momento batia ás 
portas do Poder .Legislativo para pedir, pedir 
e pedir mais. 

Eu disse então : o Banco da Ropu.}llicn., de 
mãos estendidas, vive a impett•ar aux.ilios e 
vue sempre maL _ · 

Quando deix.árc.í do mendigar?-
Ah ! A Can1ara app1•ovou o requerimento, 

nã.o vie1•n.m em soccorro do Banco da _ Repu
blica as leis commerciaes, porque o Banco da. 
Republica, estava. nas mesmaa co:rúlições om 
qu~ so n.cha presentemente. 

O Sr. Dino Bueno (pela M'clem)
St•. Presidente, embort.> entenda. que em 
matcria urgente o negocio ó tPn-tado pela · 
Cama.l'tt até quo elle se resolva, si V. EK. 
acha que ó preciso 1)rorogação, · requer01:oi. 

O Sr. Presidente- O nobr·o DepJJ· 
tado Jixe o tompo do }H'Ol'ogação que deséja. 

0 SR. DINO BUENO- Cinco minutos bas~ 
tavam, mas pedirei a V. Ex. moia hora. . 

Consult td:1 a Cas<1, ('} concedida a Pl'oro~ 
gação do 30 minutos }lCdida, pelo Sr. Dill.o 
Bueno. 

0 SR. PRESIDENTE- Tom a palavra Q 
81'. Di no Buono. 

.O ~r. Dino Bueno (•) --EI.P:hO~'*' 
possa_ inconer em desagrado para com O.EI) 
1Ifeus nobres collegas, tenho necesstdade dº{'' 
em hora tão adiantada, . apresentar ainda á- · 
Camara algumas consideraç.ões, quer sobre a. 
onJenda que o1l'ereci, quer sobre a emenda.. 

( ·) Este di~cm•so ni.io foi •·avisto pefo ora~ o r. 
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do meu honrado amigo, Deputado por 
S. Paulo. 

Tive 4 infol'tunio, Sr. Presidente, de não 
ser comprehondido pelo nobre DcJ11lltado poe 
Pernambuco quo fallou bgo depois do mim, 
cuj • nome cita.rei com a devida vcnüt, o 
Sr. Esmeraldino Bandeira .. 

Tive ainda, nw.ior infol'tnnio, Sr. Presi
dente, pot'Clue nem ao monos coube-me a 
honra de se r lido por S . Ex. na emenda que 
apresentei á Oamara. 

0 SR. ES:\IERALDINO BANDEIRA-A Mesa 
leu. 

O SR. Dmo BUE:\'0-0 nohre Deputado por 
Pernambuco, Sr. Peesidentc, de.~env{)lveu as 

_ suas considerações sob o ponto tlo vista de 
que para o inqueeito que se pretoncUa não se 
podia entreg-ar esGa, commissão t't propria 
pa.rte. 

Não se tt•ata ele in(gierito, Sr. Presidente. 
Eu pedi em minha emenda que a, Camara 

. substituísse as }Xtlavras em que o nobre 
Deputado pelo Rio Grande pede a nomeação 
de uma commissão de inquerito pelo se
guinte: que a. Cttl)l.D.t'n. nomeasse o nobre 
. Deputado pelo Rio Grande para verificar o 

, que havia ... 

0 SR. MoREIRA ALVES-Peço a palavra. 

O SR. DINO BuENo-... nos termos em 
que se acha expresso o requerimento apre
sentado pelo mesmo Sr. Deputa.do. Não ha., 
portanto, julgamento. · 

O meu pensamento foi di1r ao illustre 
Deputado pelo Rio Grande todos ós recursos 
e meios que elle quizes:5e ,para. vir se jus· 
tifica.r deantc da C amara: 

V. Ex.. e a. Casa recordam-se como a 
questão foi collocada. · _ 

S. Ex. trouxe á Camara uma accusação 
relativa a congl'ossistas condescendenr,os que 
recebem supprimcntos incu n ressa.vois do 
BttncC> da Repuolica .. 8' uma accus<tção que 
S. E;x. traz á Oamara; a verificação pedHla 
pelo mesmo nobec Dr~putado nã.o con~isGil'á 
senão em ver a. lista dos devedores e do en u·e 
élles tirar os congressistas quo ncsstt lísttt 
~stejtHn incluídos. Não ha naLla a ,julg;u•, 
factos a recolltel', cousu. a.lguma., senão-ver· c 
retirar os nomes dos congrcs.sistas iocluitlos 
na listo,. · · 

Sr. , Presidente, il, parte, aqueUn. que 
accusé~ é exn.cti1mentc a que tem olJrign.ção 

·de dar · provas, <t que tum ma,is interesse 
em ir buscu.r as pr·ov<~s onde quer que ella.s 
existam. 

. O SI=t. Es~mRALnr:-.ro B:\.NDEIRA-M:as não 
. como jLtiz, n~.o como julgador. V. Ex. j(L 
,sub.5ti~niu a pa,![tvr·n. iilquol'lw pela palavr-a 
pesq_mza, o que vem a dae na mcsnm. 

Mas, si o Sr. Bn.rbosa. Lima viertraze1..' aqui 
documentos que façam prova de que ha no 
Llanco da Rc1mblica Deputados que teem 
transacções inconfessa.veis,o facto do Sr.Uar
bos;t Lima cseolher esses documentos e vie 
trazcl-os-para a Camara, o que importa sinão 
dizer que eHe julgou pJr a.quelles documentos 
que, na verdade. hn. congressistas comlescen: 
dentes, que I'ecebem supprimen tos inconfes- • 
SaVCiS. (Jnterl'Upçües que nl(O permittent OU't;Ü' 
o apartista.) 

E' uma questão de lYalavras que os illustres 
Depu&ados, intelligentes e autorizados devem 
comprehender que é um recurso a que se 
não devem apegal', porque o resultado é 
m<to, o fim é o inquerito. 

0 SR.. DINO BUENO-V. Ex. me desculpe, 
mas isto nã.o é a}Jarte, é um vel'dadeiro dis
curso intermeado no meu. 

0 SR. ES~IERALDINO BANDEIRA-V. Ex. 
referiu-se a mim pessoalmente. · 

O SR.. DrNo BuENo-Mas, eu dizia que não 
lu inquerito a fazer-se, que não ha juizo a, 
pronuncial', ha simplesmente uma parte quo 
vem accusar . 

0 SR. TEIXEIRA DE SÃ- Em nome da Ott
mara. 

O S1•. Dmo BUENO-•.• quo vem á Cama.ra 
accusar as· condescendencias dos seus colle
gas ; a, quem se deve confhtr essa missão 
com a maior competonci~t que ao propl'io 
De}hltado que tem de justHlc;tr-se perante u. 
Cumtu·u da accusação quo fez ha alguns dias.? 

0 SR. TEIXEIRA .Dg SÃ-Não é o individuo 
que fez a accus<Lç·ã.n, ê a, Camara, porque so 
vae fazer o im1ucrito em nome d:t Camara. 

0 SR.. DINO BUENO_:. Não lHL OX<Lllle, S. Ex. 
pede ti.]JOlllLS iL lista dos dovedoros, o dollr~ 
tirn os congm:;sisbs que se. aclw.rom J1ost;ts 
conJ.i<;~ões, si os huuvot•. 

Portnnto, não lla inqum•ito a fazo1•-so, nom 
ha juiz a julga1•, é um accusttdor que é 
oxactamontc o mais interessado de todos, 
em colhel' a.s 1wova .~ da sua accusn,ç~U.o llLtl'·t 
vir.trazel-as á Cama,l':t,_ ailm de }WOV<1l' que 
tinha fumla.mcnto a. SU<L <.tmrmaç_:ão. ( ... 1.pal'
tes.) 

Portanto, Sr•. Pre.~idente, o mou pensa
monto, quando apresentei á consider<1çã.o da · 
Camara a o111endtt do que trato, não foi 
sinilo o de fornecer ao nobre Deputado I)Olo 
lUo Gt'<tnde do Sul, que é exacta,mento o 
mais empenhado de nós todos, neste as.mm
lJGO, porque foi · clle quem a ~cusou, todos os 
mei.o~ que ellc Julgue sufficientcs po.ra poder 
cheg;u· á prova d<.t accusação quo fez . 

E:.s~o fui o mou }Jensarncnto o parece-me 
ctue, om vista disto, nã.o póde haver difricul
daüos no .juizo <ht C~marn em cóníhtr om 
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S. Ex., quo é exa.cta.mente o mais inter
essado e quo, por isso mesmo, será. maia 
severo no exame qu :> terá de fazrr na lista 
dos devedores. . · 

Sr. Presidente, já qu-e e.)tou na tribuna, os 
coll('gas perdoar~m~-hão algumn.s cJnside
raqões nuüs sobh3 a. emenda. trazida á con
siàeru.ção da Camara,- pelo meu riobre amigo 
o Sr. Azevedo Marques. S. Ex. pede que, 
eru vez úe se confiar ao nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul esta commissão, que se 
requisite do Ministet·io da Fazenda ou do 
Governo a lista dos devedores ou indicação 
dos congressistas que lá estejam compro
mettidos. 

O m~n nobre e ho:H'ado amigo sabe o 
quanto eu o· consiclero, quanto o estimo e 
aprecio os seus relevant~~ serviços em tão 
pouco tempo, já. prcHtados na Cama r a; mas, 
eu pedil'ia permissão a S. Ex., pal'a. consi
derar que a intervenção do Sr.Ministro da Fa
zenda., neste momento, princil)'~lmente neste 
momento em que as r alaçõe::l da Camara 
com o Poder Ex.ecutivo estão sendo tão 
mal apreciadas, pccliria permissão a. S. Ex. 
para dizer que a roilposta do Poder Ex
ecutivo, ou essa intervenção, não sa.tisfaria 
pel'feitamente os intuitos q_ne tem em vista 
.o no hre Deputado. · 

realmente deslinda.r este negocio e nomeia . 
uma Commiss~:o, ou então rejeita o requeri· 
mento. (Mtúlos apoiados.) 

Isto do fi17.Cl' o ctue quel' o nobl'e leader da 
maioria, não é serio, não é digno. 

0 SR. ADALBER.TO GUIMARÃES-O que não 
é sei'io, o que não é digno é accusa.r sem 
pl'OV c~S. 

UM SR. DEPUTADO- E' o que se trata de . 
obter. 

0 SR. MOREIRA ALVES-Digo-não é serio, 
não é digno, sem nem um intuito· de offen
d.er .. 

Sr. ,{)residente, por maior que seja a con
fiança que possa o Sr. Barbosa Lima mel'e
cel' da Camara dos Deputado::!, e;)ta missão_ 
não lhe póde ser· confiada. .. 

S. Ex. levantou aqui uma suspeita; S. Ex. 
dis:;e : peecis.) para. demonstt·ar que eu disse.' 
a vet•dade, que não calumníei a quem quer 
que seja, preciso que a Camara vet•ifique, 
col'l'endo os livros do Banco da. Republica, 
si realmente existem Deputados que tenham 
recebido indevidamente qualquer quantia 
daqúelle banco. 

0 SR. COSTA JUNIOR- V. Ex. acceita um 
logar nessa cqmmissão? Assim, eu preferia que S. Ex. retirasse a 

sua m~enda para. que fosse ella vota.da., de 
conformidade com o pedido do nobro3 De:pu
tado polq Rio Gra•.:de do Sul e com a modi~ 
fica.çã,o que tive a honra de a.pt•esentar á Com-
missão da. Casa. (Mttito bem.) · 

0 Srt. MOREIRÁ ALVES-Não posso-rospon· 
der a V. Ex., porque não estou aqut me 
offorecendo, nem me recusando. (Apoiados.) 

Eu não estotL aq_ui me offerecendo pare\ fa· 
zee par~e desta. commíisão. Depois, que es
tranho argunw1to é este,.de não se nomear 

. O Sr. 1.\-loreira. Alves (')-Sr. Pro: unHt commissão porque não ha. que1n a 
sidente, atrevo-mo a. subir pcl<t primeira acceíte? Pois, qucnL é · que pode consultat' a. 
vez a esta tribuna e f'aço-o, nã.o porque consciencia da Cama.ra. flue não ha. tres, ou 
queira dar solemnida.do ás palavras que vou quatt•o ou cinco Deputados que accêitem esta 
proferir e que não a podem teP (nt'ro ctpoiados); commissão? Pois de antemã•) o nobre Depn
rmts; porque quel'o ser ouvido pDlos meus tado por S. Paulo pód.c vie nos dizer que ha 
h~nractos coUegas. nesta Oamaea quem so recuso á commi!:lsiio 

A questão jtl. roi longa e válu.1temento de que trata o req uer•imetrGo. ( Apa?·tes.) 
debatitüL . Mas si isto ó a.s:;;im, si não ha quem a.ccoito 

De tudo quanto se disse, pareée ter re· esta commissã.o, então que se rejeite o re
sultado tt convicçiioíle que devo sm· appro- qunrimentó; mas nomettr um Deputado pa1'a 
va.do o rcqueeimeniio !1pt'u .~enta.tlo pelo nobre ciesempBnhat• esta commissão quando qual· 
Deputitdo pelo Rio GI'ande do Sul (muitos. quer que seja o seu parecer· póde ser suspei
apoiados); c, porque cu apreciei este movi- tu.do de parcialLla.do é o que não compre~ 
mento de urn lado da Cama.ra é qua nã·J hendo. Para esta commissão devem entrar 
posso deixar <lo admirar-me de que o hon- Deputados que não tenl:am absolutamente 
rad.o leacler da. ma.iorü\ tenha apt esontado motivos <.le suspeita, ·e o nobre Deputado 
uma emenda, que vem nullificar absoluta,, pelo Rio Grande do Sul, não está. nestas coa
mente aquillo que tom em vista o Deputado diçõcs. 
pelo Rio Gmnd.e du Sul. · S. Ex. é o primeiro a reconhecer quo não ' 

O SR. BARBOSA LrMA-Apoin.do. lhe compete o papel q_uo o nobre Deputado · 
por S. Pa.ulo lho quel' dar; ii;to compete a · 

O SR. MoRJ·:IRA Ar.vgs- Sr. Presidente, nma commissão da camal'a e não as. Ex. 
ou isto é uma cousa sél'ict e a Camara quer Dema.is a mais a emenda apresentada pelo 

t') Este discürso não foi revisto pelo orador, 
Ca.mar:t V, IV 

nobre Deputado pol' S. P<tulo é anti-regi· 
mental. · 
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Não l1a artjgo peJJlmm do Regiment 
que autorize a Camara se fazer representar 
pJr um de seus membros; a representação 
da Camara seja em negocio maiil insignifi
cante ou negocio de alta monta só só faz 
por meio d<> com missões. (Apoiados.) 

Portanto, ainda este defei to se nota no 
requerimento do nobre Depntado por São 

. P<tlüo, pois nenhum. dos meus collogas po
derá. mostrar um só ar-tigo do Regimento 
em qur se diga que a Camara se possa fazer 
representar por um membro; o Regimento 
falia sempre de commi:::sões que variam de 

- tres a 21 membros. · 
Portanto, Sr. Pl·esidm}te, a em:mda do 

nobre Deputado por S. Paulo não esttt nas 
condições de ser approva.da; primeiro }Jor
quo esta missão não lJóde competir ao no-
bre Deputado, que é parte na questão; 
qualquer que fo->se a informação que S. Ex. 
apresentas.3e, por maior desprendimento 
que tivesse, tudo quanto ~zesse viria eivado 
·ae suspeição. (Apofados.) 

O Sr. Barbosa Lima-Sr. Presi~ 
dente. em primeil·o loga.L' não me recordo 
precisamente si no peimeil'o item do i·eque
\Üllellto, que subscrevi, está indicado o nu
mero de membros que devem com}JOr esta. 
Commissão. · 

No caso de o nã.o estar, eu quizera propol' 
que esta. Commissão fo3sc do nove membros; 
que a Camara, na hypothcso de acceitar, que · 
o voto nestas condições. · 

Parece-me que, accoita.ndo o meu requeri
mento, podl? 'ja olegc1' dcntl•c 11::1 difl:Orerites 
bancadas,cu.ios matizes já se acc0ntuam nesta. 
a.ssemhléa. · 

Cas·o, porém, este requel'imonto não seja 
vencedoP e seja acceito o alvitre lembrado 
pelo illustre Deputado por S. Paulo, devo 
pedir alguns esclareCimentos á S. Ex. 

E' ohvío que nesse Doputa.do vbado pela 
emundn, se condensam t;dos os poderes e fa
culdaclc.; do que e.;,ta.ria armada <:L Commissão 
de Inquel'ito requerida. · 

Ul\I SR. DEPUTADO~N:}.tlll\tlmente. ·· · Em segundo logn.r, porq no não tem assento 
no Regimento e nós nada }Jodemos faze1· O SR. BAJWOSA LnrA-E' ainda obvio que 
sinão de a.ccordo com o Regimento. por m:t.iol'os que fossem os esforços emprc-

Sr. Presidente, deixo esta tL·ibnn<L gados para. o~ te nm po1• este Deputado, na-
Lamento que se teu h a abm·to na. C amara tura.lmento ·me seria q mt:>i impossi vel dar 

uma diseussão desta ordem, mas a.berta ella, conta desta. missão delicadíssima. 
penso qne é nosso dever, custo o qnc cus- Estou de accôt•do completo émn n,s consido
tar, lançar sobt•o estes 1'a.ctos a. maior luz rações a.dduzidas por varios colleg<ts que m3 
e pam isto 6 preciso que $eja approvado em peccodera.m na discussão desta. emenda, de 
sua integrhla1le, o requerimento apresenta- llUe o meu pronunciamento ·violado ne1ta 
do pelo hom•a.tlo Deputooo pelo Rio Grande questü~o ha naturalmente vir.eivado de uma 
1lo Sul, o a emenda apresentada pelo Depu- natlll'al suspeição. (Apoiados, Não apoiàdos). 
tauo por S. Paulo, não é mais do que A Ct~mn,ra, porém, pronunciando-se sobre a 
um meio de inutilizar o quo quer o nobré emenda do SP. Dcputa.(lo pol' S. Pn.ulo,. apo
Deputado pelo Ri0 G1•nndê do Sul. (Apoiados. zn.r dess,t:,; pondoru.çõoi! irl'Ccusa.vois, insti
Ntro apoiados). Não se tem em vi.-Jta outra. tuin<lo que tt tal missão seja confiada ao si· 
cousa. gnu.to.1•io do roqum•imonto dovcrti. oxprcssu.-

A Camara depois da.quelle movimento mente pllr documento, c1ue tenha n. precisa. 
para. o qual sú tinha louvores, movinwnto ÍOL'Ç<t l~tts estftções em c1ue fô1• apresentado, 

- quo ot•a clal'o 1lo appl'OVftçã.o ao rcqncrimcn- rcvesttl-o do todoscstes lJOUOL'd:::l e f'aculdi~des, 
to do Deputado pelo Rio G1•andc do Sul, _entre n.s qun.os forçoso 6 11Ue esteja o dil'dto 
fez um movimento de l'<.Jcuo ptu•tt nã.o do escolhot•, de convidar entro os sons col-
accoita.l-o. (NtTo aJWiados. Apoiados). logas da Ca.mn.l'n. ... (Apoiados). 

O Sr. Azevedo 1\larques - Sl'. 
Presidente, ou declarei no meu tli:'lcm·so que 
apresontava a emenda como ohjecto dedu
vidill, simplesmente para. colher esclareci~ 
irientos .da. Cu.mara dos Deputados, o em 

. virtude do que acabou de dizer o meu illus
tre amigo o Sr. Dr. Di no Bueno, não fn.ço a 
menor questão em retiral-a o acudir ás lições 
daquello mestre e amigo. 

· Requeiro a V. Ex. que consulte a Casa si 
~consente na retirada minha emenda. , . 

O Sa. SEABRA-Naturalmen te. 
0 Sn.. BARBOSA LIMA; .... aquellos que, 

porvontm•a, o quoil•am acompanhai' ..• 
0 SR. ALFREDO Varella.- Poço n. palaVI'a, 
o SR, BA-RBOSA LIMA- •••• o auxilia.l-o 

nesta ardua taref'a. · · 
Nestas condições, realmente admirado ao 

semolhn.ntc sahida, pet•mi tta-mo a Camal'a 
que diga; entendendo aCam•tra, coú1o en
tendeu, por um~ vet•dadoh•a accla!11açfi.o, quo 
o ;tssumpto de vra ser levado a errmto po1• essa 

O Sr. Presldente-Em tempo op- fôrma.·· · · · 
póduno, submotterei á apreciação da Casa O Sn.. SEADRA-Não pela fórmn. ciuo v. Ex. 
o requm•imento de V. I~x. pt•opoz. 
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0 Sn.. BARBOSA Lil\fA - Pela fórm11 da 
emenda. Mn.s, si as~im é, eu que não qu,ero 
ser o embaraço a e3ta.· investigação, ainda 
que,admirado de semelhante sahida, declaro 
que acceito. (1l:fuito bem; muito bem.) 

O Sr. Airredo Varella -Vou 
apresentai' <i Camara uma emenda, que me 
parece satisfaz os intuito.~ que se tom em 
v~~. . . 

A emenda é a. seguinte. (Lê.) · 
Vem a Mesa é lida, apoiada e entea con

junctamente em dis:;ussão a seguinte 
SUB-El\IENDA Á EMENDA DO SR. DIN.O BUENO 

Onde convier:-ArC. -Fica nómeado o 
. Sr. BartJosa Lima para o fim do requeri
mento em discussão, podendo convidar os 
collegas que entender uevel'em auxiliai-o. 

Sala das sessões, 26 de <l.gosto de HlOl.-,--
Alfreclo Ym·ella: 

O S1". Fausto Cardoso-Sr. Pl'C
sidonte, vou ser muito ra.pido, mesmo por
que acho que este facto já está muito pro
longado. Pergunto ao nollro Deputado pelo 
Rio Grande do Sul si os collegas que o nobre 
Deputll.tlo escolher não o quizerom :l.compa
nhar, como estão no sou direito~ 

O requol'iniento do nobt'e leade1· da maioria 
desta ütl.mat•<t não pódo dor approva.do por 
ella, porque entroga.ntlo o negocio. nus mãos 
do nobre De_putado polo Rio G1•:tndo do Sul, 
ou teria como consoquoncia <1. humilha;çã.o do 
nobl'O. Dopntado, ou a cousa. si não fu.r'i<.l.. 
Não lH.t su.hida. aqui, ou a.lmmilltaçã.o pa.I'a.o 
nobre Doputa.do, ou <L medida. mio tor·la s~
guimonto. 

Si o St•, Bn.t•boso. Limo., po1• esta. cn1ondt~, 
p6dc chamat' os collcgaq ptu•a o companllaio, 
si i;om nomo;~do a. commissã.o do inqum·lto; 
si, lloróm, os Dopnt1ttlos, quo olle convidar, 
nã.o pedem accoír.u.t·, tom o St•. Jln,l'b0.1it 
Lima. do ir só, e osta omonda não tmn razão 
do ser. ·· 

O Sn .• CoSTA JllNIOR-Pois que v<t.· só. 
0 Sn .. ÜASTXO DA CuNUA-Declaro·quo não 

acceito nem uma., nem outra. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO-Eu, que acceitat?ia 

a nomeação no inquerito parlameotal', ·não 
a acceito sob o ponto de vista individual do 
convite. -
. Eis porque vot.o coutra. a sub-emenda, e 
contra a emenda do leader da. maioria. Vo· 
taria convencido o requerimento do Sr. 
Azevedo Marques ; mas, já que foi retirado, 
yoto pelo innuerito parlamentar, que é o 
unico q11o a Cama.ra devo ap_proviir, t~ftm üe 
q~o a quost~o fiq,ue liquidada o ní'i.o se possa 
d1zcr amtl.n!m. quo o Sr •. Barbosa. Lima traz 
pa1'a aql1~ o syneto de· ·suas P!1bçõc~! ·· (.Muito 

. bem ; mutto bem.) · 

O Sr. Barbosa Lhna - Peço a 
pn.lavra. - · 

O Sr. Presidente- Não posso con
ceder ::i. palavra a V. Ex., porque já fallou 
tres vezes. 

O Sr. Barbosa Lima - Perdão ; 
unia das vozes fallei pela ordem ; sou o autor· 
do requerimento. 

O. Sr. Presidente- Tem ·a palavra 
o nobre Deputado. 

o Sr. Barbosa Lirna-SI'. Presi· 
dente, ning1.1em pôde ter mais interesse em 
não obstruir a di~cussão do que ou. São duas 
palavras apenaf.: que julgo conveniente dizer: 
a primeira é que tel'e occasião de dizer o 
signa.tario da sub-emenda quo lHtYia coUegas 
quea.cceitassem essa commissão parlament~r, 
a segm1da. é uma duvida que submetto aos· 
constitucionalistn.s da Ca,rnara ; a Camara, 
que tom compctoncia para nomear commi.;..,. . 
·sõos parla.mentares, póde ir n.té ao ponto de, 
em vez de nomear essa commissão, investir 
urn sü de seus membros isolado dessa ext1·a· 
ordinaria competoncia que Ih~ d<l. ? 

F'ica. n. intel'l'oga.çã,o feita. 

O Sr. Presidente-Em virtude do 
art. 39 do Regimento, fica. adiada a votat;;ão 
de l'eqnurimonto du. emenda. e da sub-omenlla; 

V ao a imprimir o seguinte 

I'ROJECTO 

N. 91 B.;._l90l 

Ema!lda tlo Senatl~ ao pl'ojecto ,,, 91 .4., deste 
anno, que autol'i:;a o Go1.,e1·no a ab?"i1: o. 
c1·ecUto necessm·io pm·a pagamento, no· co1·· 
1·enta cxe1·aicfo, a wn chefe de scoçiio·, in
cumJ;ülo da bibtiotheca da Ctunal·a elos Depu· 
tados e de ttm conservador da biblioth.eca, 
nonwados por deUberaç(ío da mesma C'a· 
11/al'a, em SIJSS,ÍO de 6 do julho do C01TC1~te 
anno 

A Conimissão de Policia~ examinando ~
ememla do Sen:\do .ao projecto n. 91 A, do 
correp.te anuo, autoriza.~~o o Goverp.o a 
ab~ír o creditopreciso para pagamento, no 
correu te exercício, de um chefe de secção~ 
incmúbido d.\ bibliotheca da, Ottmo.ra dos 
Deputado.3 e .a um cot1servadol' da bibliothecà 
e consid.erando quo a retul'ida emendt~ tem 
em vi.'r&él< fixal' OCl'cdito preciso e determinar 
a rcspeGti va vorb~, é do parecot• que seja. 
ella approvada pela Cama~a. . · 

Sala das Commissõos, 26 de agosto de 1901. 
-Co.rlas Vaz de Melto, Presidente.-OÇJ:rlos 
de Nouaes, 1 o Secretttri.o. - · An,i)elo Neto, 
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ANNA,f:S DA CAMARA 

2° Secretario.-Agapilo dos Santos, 3° Secre
ia.rio .-Luiz- Gualberto, 4° Secretario. 

P1·ojecto n. 91 A, de 1901, da C amara dos 
Deputados, qMe auto1·iza o Gove1·no a ab1·ir 
o credito necessario para pagamento, no 
corrente exe1·cicio, a um chefe ele secçao , in
cumbido da bibf.iotheca da Carnam dos Depu
tados e a um conservador de bibliotheca, 
nomeados po1· clel.iberaçiío da Cama1·a, em 
sesscío de 6 de julho do corrente anno. 

O Congres3o Nacional resolve: 
Artigo uni co. E' o Governo autorizado a 

abrir o credito necessario P<11'a pagamento, 
no corrente exerci cio, a um chefe de secção, 
incumhido da bibliotll'eca da Camara· dos 
Deputados, e um conservador da biblio
theca., nomeados por deliberação da mesma 
Camara, em sessão de ô do corrente, o pri
meiro com o vencimento annual de 9:000:5 e 
o segundo com o de 5:000$, sendo dons ter
ços de ordenado :fixo e um terço de gratifi
cação; · revog<tdas as disposições em con
trario. 

cri.mal'a dos Deputados, 17 de julho de 
1901.- Carlo$ Va:: de Mello, Pt•esidente.
Oarl.os Aug'ttSI·O Valente de Novaes, 1° Secre
tario.-Ange&o Jose da Silva Neto, 2° Secre-

-tario. 

Em.encla do Senado ao prqjecto n. 91 .A., da 
Cmnara dos Deputados, qwJ autorrza o Go
t,erno a abl'i1' O C1'edito necessa1'ÍO pa1•a pa
gamento, no cor1·ente exeJ·cicio, a um chefe 
de secç(ío, inctunbido dct bibliothecQ., da Ca
ma?·a dos Deputados e um conservador da 
biblio/.lwca, nomearlvs por delibel'açiío da 
Camm·a, em SC!lSttO do a de julho elo C01'1"Cnte 
anno. 

Ao artigo unicJ ondo se diz-o c1·eclito ne
ccssm·io-diga-se : o m·edito supplomenttw de 
6:727$754 li ·l.'iel'lut-Pessoat da Se1.!1'eta1·ia da 
Camm·ct (/os Dcputculos. 

Senado Fodora1, 24 do n.gosto de 1901.
Francisco de Assis Rosa e Silva, Pt•esiuente. 
-Joakim de O. Calunda, 1° Socrotario.-.4l
be,·to José Gonçalves, 2° Socl'et<Ll'io.-Henri
gue da Silva Coutinho, 3° Secretario .:-Gene-
1'0so Ponce, 4° Secretario. 

Foram apresentadas nn. ses~ão fle 26 de 
agosto de 1901, ao projecto n. 150, de 1901. 

. orça.ndo a Receita Geral da R.epublica, para 
o exercício de 1902, as seguintes 

. EMENDAS 

. Ao art. 2°-Fica desde j<l. isonto de novo 
im})osto de consumo-o ~ml refinado ou bene
ficiado no 1miz. 

· S<üa das sessões, 26 de agosto de 1901.
Alf?·edo Pint.o~ _: 

Art. 5°-Supplima-se. 
Sala das sessões. 26 .de agosto dé 1901.

Paula. Ramos. 

Accrescente-se onde convier-Fica revo
gada a disposição cori.tida no n. IV do art~ 2° 
da lei n~ 741, de 26 de dezembro de 1900. 
(«A arrendar ou alienar, do modo que jul
gar mais conveniente, as estradas de ferro da 
União, applicando o p1•oducto da operação â. 
reorganizaÇc1.o financeira do paiz » ) .• 

Sala da.s sessões, 26 de agosto de 1901.
Paula Ramos. 

Art. 1°, n. 29-Redija-se assim-Idem 
sobre vencimentos e subsidias, exceptuados 
os vencimentos dos juizes federaes (§ 1 o do 
art. 57 da Constituição) e os subsídios dos 
membros do Congresso Nacional. (Art. 25 da 
Constituição.) -

Sala das sessões, 26 de agos&o de 1901.
Paula Ramos. 

Art. 2°, :a. · IX-Supprima-se, não só por
étne os im1Jostos de consumo são cobrados em 
virtude de . lei especial e que não deve ser 
alterada por uma lei annua, como tambem 
porque a at~ribuição de expedir instrucções 
e regulamentos é · p1·ivativa do Poder Ex
ecutivo. (Art. 48, n. l da Constituçãe.) 

Sala das sessões, 26 de agosto de.1901.
Paula Ramos. 

Art. 2°, n. XII-Supprima-se.'-. 
A Camara aguarda a terminação do actual 

contracto, para resolver a respeito. 
Sa.ln. .das sessões, 26 de agosto _de 1901.

Paula R(tmos. 

Acct•escente-se onde convier-Continüa 
em vigoro art. 8° da lei n. 741, de 26 de 
rlezembro de 1900. 

Sala das sessões, 26 çle agosto de"1901.
Paula Ramos. 

· Art. 2°, n. V-Suppríma-se. 
S:tla das ~essões, 26 de agosto de 1901.-

Paula Ramos. · 

Fica isenta de imposto de consumo a 
vela naciom.1 de stearina ordinaria acon
dicionada em pacotos azues do peso mínimo 
de 400 grammas. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1901.-
Nelson Vasconcellos · 

Qnde convier : - FiCl:L sujeito apenas â 
taxa :fixa de .t;:, 2 todo e qun.lquer vapor ou 
nn.vio á. vela seja qual for a sua tonelagem 
ou C<Ll't'cgamcntb que demandu.r qun.lquor 
dos··p-ol'tóY·- da União, com o fim exclusivo de 
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liS!SESS!I'd~ bk iG6S±b41 bi3J.1!/or 

receber ordens e seguir o seu destino, po
dendo demorar-se por lO dias sob a fiscali
sação das alfandega~, respeitados os regu
lamentos de saudo ·e policia do porto, a re
ceber provisões, a~ua e combusti v eis. 

§ l. 0 Na referlaa taxa serão compre
hendidos bdos os impostos aduaneiros com.o 
os demais a que estiverem sujeitos os refe-
ridos navio::;. · 

§ 2. o O prazo de 10 dias poderá ser pro
rogado por mais 5 dias pelo inspector da al-. 
fandega, salvo CJ.so de força maior, que de
verá ser justificado. 

Terminado o prazo de 5 dias, :ficará o navio 
ou vapor submettido ao me3mo regimen dos 
que dão entrada por inteil•o, franquia ou 
arribada.. · · 

Sala. das sessões, ~ô de agosto de 1.901.-
Teixeira de .Sà. · 

Accrescen te-se onde convier:-Fica rev6-· 
gado o art. 3° da lei n. 741, de 26 de de
zembro de 1900. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1901.
Paula Ramos. 

Art. 2.o-Oude convier:-A isentar de di
reitos o material para abastecimento de agua 
potavel á cidade de Santa Luzia do Rio du..
Velhas, no Est<tdo de Minas Geraes, impor
tado pela respectiva Camara Municipal. 

Sala das sessões, 26 de agosto do 1901.
Theophilo Ottoni.-Olegario Maciel.- Alfred(J 
Pinto.- Jocro Luiz.- Oarlos Ottoni.- Espe
riclião. 

Ao art. 5.0~Supprima-se. 
Sala das sessões, 26 de agosto de 1901.

Anizio de Abreu.- Joao Gayoso.- Joaquim 
Pires. 

Onde convie1•:- Os instrumentos de la
vom·a e machinisnios, quando for vni desti
naclos ás fabricas de fazer assuca:r e outros 
productos agrícolas, ficam isentos ae impos
tos de ·importação. 

Sala das sessões, 2í3 de agosto de 1901.
E,·mirio Coutinho.~ .Malaquias Gonçalves.
Atfonso Costa.-Rodrigues Doria.-Pedro Per
nambuco.- Julio de Melto.- B1·icio Filho.
!lfórei·ra Alves,-Perei1·a de Lyra. 

Ao art. 2o-Accrescéníe-se onde convier: 
-Do beneficio das loterias que forem cx
trahidas 10:000$ ~orão des-tinados tt manu
tenção do Hospital da Santa·casa. de ~iseri
cordia. da cida.de da. Cachoeir<t (no Estado da 
Bahia). 

Sala ditS sessões, 26 do agosto de 1901.
• 1. Milton. 

·Ao art. 2°-Accrescente-se onde convier : 
-Do ben~ficio das loterias que forem ex
trahidtts 20:000$, se.eão destinados á manu· 
tenção do ins&ituto «Electro-tlwrapico A. 
Alvim» (na Capital Federal). 

Sala das sesbões, 26 de agosto de l90l.
Ca1·los de Novaes. 

Ao art. 2°, n. XII-Supprima-se. 
Sala das sessões, 26 de agosto de 1901. -· 

Vi1·gilio Brigi{lo. 

Onde convier :-Modifique~ se o art. 3°, 
§ 1 o da lei n. 641, de 14 de novembro de . 
1899, na parta relativa ás taxas do imposto 
~e consumo do seguinte modo :-Em vez de 
25 réis por maço de cigarros nacionaes até 
20 cigc.trros, diga-~L :-Po1· maço de 20 ci
garros nacionaes, 20 réis. 

Sala das sessões, 26 de ago.;to de 1901.-
J. A. Neiva. 

Accrescente-se ao n. 21, § 2<> do a1•t. 21, · 
da lei n. 428, de lO de dezembro d.o l89ô 
-sendo elevada ao dollro a quota destinada 
ao Lyceu de Arte3 e Officios. desta Capital, 
sem prejuízo d .~f3 consignações das institui
ção de caridade, morite-pio e Lyceu de Artes 
e offi.cios e Institutos Historicos o Geo
graphicos. 

Sala das sessões, 26 de ago>to do 1901. -
Barbosa Lima. _..,...,-· 

Ao n. 28, ·do art. 1° - Accrescentc-se, 
-sendo o producto deste scllo adhosivo ap
plicado ás obras do e(lifi.cio ~ monumento 
do Lyceu do A1•tes e Offlcios dest.a Capital. 

Sala das sessõos, 26 de agosto do 1901..
Barbosa Lima.-J. A. Neiua. 

Ao n. 29, do art. 1°, onde so diz: - Im
p)sto sobre vencimentos, accrescente-se: -
ficam excluidos deste imposto todos os que 
perceberem vencimentos de 2:400$ annuaes 
e inferiores. 

Os que vencerem mais de 2:400$ pagarão 
2 °/o até 5:000$-4 °/o a~é 10:000$ e 7 °/o 03-
c1uc excederem des:::es vencimenios. 

·sala dassessões, 26 de agosto de 1901.
J. A. Neiua. 

Accrescente-se onde convier: - Entre as 
autorizações concedidas ao Governo: - A ' 
isentar de dieeitos os ol.1jectos precisos aos 
ctubs de regatas. 

Sala llas sessõe~, 26 de agosto do 1901.
J. A. Neiva . 
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O Sr•. Presidente ..;;_ Est.ando ade
antada a ho1•a, designo para amanhã, a se-
guinte ordem do dia: . 

la parte atG ;ts .2 l/2 horas, ou antes: . 
Votação do requerimento do Sr. Barbosa 

Lima, apresentado na ~•essão anterior ; 
Votação das emendas do Senado ao pro

jecto n. 151, de 1901, c 37 J, de 1900, qüe 
reorganiza ,o quadJ•o do Corpo de Saudc da 
Armada, discussão unica ; 

Vota<:iio do projecto n. 18 A, de 1901, re
lativo ;i, emenda substitutiva, do Senado, á 
proposi~~ão n. 18, do corrente anuo, da Ca
mara dos DeputarJos, que autoriza o Poder 
Executivo a abl'ir ao Ministerio da Marinha 
o credito necessa1·io para. pagamento do 
premio quo cnnpete ao profeJ30l' sub~tituto 
da Escola. Nav<1.l, capitão-t.encnto Dr. Nar
ciso do Pl'ado Cm·vallw, pela obra -Lições 
de BalisUca, dis~ns::;ão unica ; 

Votaçilo do peojecto n. 1:30, de 1901, rela.
tivo <.t emenda do Senado ao projecto n. 193, 

" de 1899, que autoriza. o Poder Executivo a 
reintegrar no serviço activo da armada, no 
posto ell'ectivo de c<tpitão de fragata, e cl~s
sificaçào no qmMlro c:o;pecial do corpo do
cante, o capitão de fragata, graduado Fmn
cisco Augusto de Pai.va Bueno B1•amliio, 
discussão unicr~ ; 

Vot::~.ção do-pi•ojecto n. 257, ·de 1900, auto
riza.ndo o Poder Executivo <t abrir ao Minis
todo da Marinha o credito especial de i3:00D$, 
para, pagar os venclmrmtos que, no cor
rente anno e no proximo futuro, competem 
ao ex-soJrot<ti'io do extincto Arsenal de Ma
rinha de Pernambuco, João Sabino Pereira 
Giraldes (2a discuss~o) ; 

Continuação c).a ·2a discu.jsão do projocto 
n. 121, de 190 I, autorizando o Podor Ex· 
ecutivo a abrir ao· Ministerio da. Jtt~tiça o 
Negocias Interiores o credito de 100:000$, 
SUllPlementae ao n. 14 do art. 2° dtt lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900 ; 

DisctH';íio nnic:t do paroeor• n. :l6. do lfHll, 
opinando pela nfi'l ;wcoitaç·fl.n das alLm·a~~lios 

· ]H'opostas pelo Sr. l'aulêt Rnmos ao ]HU'<L· 
g1·apho unico do aré. 132 tlo Regi monto; 

2a r)i.;;cussão do projodo n. 110, do 1001, 
autoriz:tndo o Governo :t abi'iJ', por conta 
do Ministol'io dtt .Justiç~a o Nogoclns lntel'io
l'C~. o credito do 53:5HOl:il;·!J40, pn.r·a pn.g:uncnto 
de (liversas obras o mo ho1•a.mentos no edi-
1ieio do Lyeou de Artes t~ ·o meio, hojo lH'OlWio 
nacional ; . 

3a discussão do lWOjocto n. 57, de HJO 1, 
autot~izando o Poder Executivo a :_tbrir ao 
Ministerio d<t Fazenda o cl'cdito extraordi
nal'io do 104: 5'12.~5i-:3, para. oecorrcl' ao:> pa
ga.mento d:•s gratiô.c~a.ç~uc:-; dovldas u.o:'\ crn
)Jrcgados'd.e· di versas altandegas da RepulJlicu. 
incumlJidos do serviço do cstatistlcr~ c l:o
YÍ.':l~to de deSllaclws em 1897 e 18!!8 ; 

3a discussão do projecto n. 58, de 1901, 
autorizando o Podee Executivo a abeie ao 
iVIinistel'io da Fazenda o credito extra.ordi
narlo de 8:00:)$. p:1ra pagamento do aluguel 
da casa onde funccionou, de setembro a de
zembro da 1899, a Deleg:1cia Fiscal. no E:'ltado 
do Rio Gról.nde do Sul c o supplement(tr de 
20:00J$ it verba 9a-Caixa de Amortização
lei n. 746, de 29 de dezembt\) de 1900, 
art. 28-As~ignatmas de notas ; 

3a discussão do projecto n. 77, de 1901, 
relativo á emenda o1fm•ecida na 201 discussão 
do projecto n. 217, de 1900, autorizando o 
Podor ExecutivÓ a abrir ao Ministerio da 
Guel'ra o credito especial.de 8:415$600, para 
pagamento dos vencimentos do tenente-co
ronel Innocencio. Sorzedello Cort•êa, rever~ 
tido 'ao serviço do exercito e de lento da 
E::>cola Militar, por acto legislativo ; . 

3a discussão do projecto li. 67, do 1901, 
autoriz mdo o Podo1• Executivo a abriL• ao 
Ministel'io da Guerra o cre H to exti'àordi
m1.rio de 4:806$630, para cnmpri:J;' a sentença 
do Supremo Tribunal Federal, que mandou 
pagar ao major Democritó Fm•reira da Silv<1. 
os vencimentos que· deixou de receber como 
lent'3 em disponibilidade, da Escola MilHar 
do Estado do Rio Grande do Sul ; 

2a discussão do _projecto n. 120, de 1901, 
antoi'izando o Governo a abrir ao Ministerlo 
da Guerrà o credito · extraordinaJiO do 
2:401$800, p<1ra pag<ttnento ao marechttl .José 
de Almeida Bat·reGo, em virtude de sentença 
do Süp1•emo _Tribunal Federal. ; · . . 

2a discussão do projecGo n. 133, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerlo da Justiça e Negocias lnteriores,o 
credito de 0:850$, supplementar.á verlJa .9a 
art. 2" da loi n. 746, de 29 da dezembro do 
1900; . . 

2o. discussão do pNjecto n. 10:5 A, de 1901, 
do Senu.;lo, creando · no Dh;tricto Federal 
ma,is um officin lle registl'o de hypothecas 
com a clcsignaço dn terc.JiPo. ·'· 

2n lliseus~ã.o <lo projecto n. 4::>, A, de l901, 
atrl;oriz<tndo o Podor Executivo u. abrir ao 
M'inisl.m•io th• .Ju~1.i~J:L o Negoeios In tel'iores o 
cJ•cdil;o exlt·a:wt•din:n•io diJ :~:8.27$800, p~u·:t 
pilg:unnn to t\ O. Eugenia, Tm•t•r•.U.o COI'I.'Ô:1 
de AmuJo, viuv.1. do juiz do 1lireHo orn dis
ponibi I idade, bacharel Lindolpho Hi:-~hello 
Conêa de Ar:lnjo; 

2o. di.:'lcus J:-Jíio o o projecto n. 85 de l 001, au
tol'izando o p,)dcr .J~xecutivo, ·a releva.r a 
viuva, ~ herdeiros do finallo major Bene
dicto Ribeiro Dui;l'a a divida por ello con· 
trahida com o cofre lla brigada policial da 
Capltal Federal, na importanc:in. de I: 197J532,1; 

'::!,fJ. discu:-~sfio d.o projocto :ri; 04, de 190 l ;• au
torizando o Poder Executivo a. contar ao 2" 
cscriptural'io uo Thes:mro Federal Cyriaco 
Antonio dos Santos, corno tempo de set·viço' 
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o decorrido d ·~ lO de fevereiro de 1879 a 26 Discussão unic:1.do projectoÍL 10.2, de 1901, 
de fevereiro de 1883, de 15 de novembro autorizando o Governo a concccler um anno 
de 1884 <t 4 de seteml)ro de 1880, e ue 22 de de licença, com todos os vencimentos, ao 
fevereiro de 1804 a 31 tle outubro de 1895. D1•. Manuel-José de Queir·oz Ferreira,, prepa- . 

Segunda parte (<'LS 2 1/2 horas ou ante.;) : . rador de physica d<L E:;cola. Polytechnica, · 
2"'discussãodo projecto n. 81, de 1901, l)aratratardesmtsauue; · . 

restabelecendo, pa1'a todos os eíTeitos, o de- Discussã.o unica do projecto n. 147, de 19Ql, 
~reto legislativo n. 657, de 25 de novembro concedendo ao Dr. Amaro -Rodrigues de 
de 1899 ; - . . Albuquerque Figueiredo, 2° tenente cirur-

l a discussão o do projecto n. 62 A, de 190 l; gifio contractado da armada, uma pensão do . 
alterando a classe P, n. I, das tarifas das 300.~ mensaes, autorizanilo o Governo a 
Aifaridega::~ ; abrir o necessario credito ; 

la discussã·J do projecto n. 113 A, ue 1901 1 Discus ão unica do parecer n. 22; de 1901, 
· autorizando o GovernJ <.L abrir o credito ele julgando que não ·devem ser acceitas ~s 

16:060$, para pagar ao bacharel Umbelino de eniendas o1Ierecidas na 2a discussão do pro- . 
Souza Marinho os seu::; ordenados, como ,juiz jecto n. 232 A, de 1900,"que autoriza o Poder , 
de . direito eni. tlisp ~mibilidade, decorridos r~xccutivo a. tt'amt'ormar as l \ 2a. o 3a. turma$ 
de 22 de abril de 1894 a 31 de dazcmbro- da Sub-Directoria dos Coh'eios em la, 2a. e. 
de 1900 ; 3a secções da Diroctoria Geral, passando os . 

la d.iscussão tlo pl'Ojecto 11. ll A, de 1901, che'fes de turma a chefes de secÇão, desde : 
autoriza.ndo o PoJer Executivo a abrir um ·que pr13encham as disposições regu1arnen-
credito da quantia de 2:638$045 ao Minis- tares, e dando outras providencias ; . -
terio · da Fazenda, para pagamento de 2a discussão do projecto n. 88, de 190Q,-.:. 
forra.gens, agua e objectos de expediente .declacando que ao· tenente-coronel graduad9 .. ~ 
fornecidos pela Companhia das Aguas dB reformado do exercito Antonio Galdino Tra- ': 
Maceió e outros, por conta do Ministet'io da vassos. Alves competem às quotas -de offi.cial 
Guerra, dm•anto os exercicios de 1894, 1896, superior desde a data do decreto que -·o 
1897 e 1808; reformou ; 

1a. discu;;são do pt•o,iecto n. 74 A, de 1901, . Nova discussão da emenda do Sr. Heredia . 
concedendo o prazo de mais um a,nno de do Sá <iO projecto n. 38 A, de 1901, quo auto
matricula, aos cx-n.lumnos do curso su- riza o· Governo a. confirmar, attondcnd!)ü.s . 
perior da Escola. Milita1' do Br<.1,zi!, dó:;li- necessarias Yt\g<L.-1, no primoit'o po.:~to de . . , 
gados .PJr motivo de reprovação em urna ofllcial do oxeecito, os alferés graduados que -~ 
mesma ma teria. durante dous annos conse- tiverem obtido as approvações plenas, de · ~ · 
cutivos, com emenda lia Coínmissão de Ma- que tra-tà o art. 95 do 1•eg.ulamento de 18 de : 
rinha c Guerra; · a.bl'il de 1898; . . .. , 

la. di~cussão do p1•ojocto 11. 72, de 1901, :3" discussão .do projecto n. 103, de 1901, ~: 
doclaramlo que gozarão da.Jmhquia postal marcanuo os casos c a f'órma. da revisão das ~, 
a correspondencia ê as .«Revistn.s» uos Insti- condemnações·; . . 
tü~os Hisl;oricos c Geograpllico.:l do Bt·azil, ~I"' discus~ão tlo projecto 11. 127, tlo 1901, 
ilo Pa.t·tL, Ceará, Ballüt, S. Pn.uio, Paraná · e dispondo sobre a coJlta~rom da antiguid: ~llo 
Sa1l1ia C<~tlmriua o dos InstUntos Arcbeologi- tlo posto dos olleíaos do exercito. tt quo se 
cos do Alt"l.gihs c POl'tmmbnçd:; · '· l'Oftwom Ol4 al'ts. 1° o ~o tln, lei n~ 350, do 9 do 

3u. disc'ussií.o üo peojecto n. ~17, tlc 1000, d.C;!Olll ht•o do 1805 ; 
itul;oi'ÍZtmdo: o Podur' J•;xoeuf,i\'o it itht•it• <tO ta tliseusii"í.o do p1·o,jr.do n. 304, ll'o 1893, ' 
Ministério du. Marinlm o cl•cdito cspechLl do autorizando o. Governo a. appliear, em favor 'i 

11:700$, para paga. monto tlo soldo ao- vice- llo D. Maria Adelaide Antunes tlo Abreu e :; 
almira11tc Ar1;hur Jaccguay, l'evcrtido l~o outl'a, ·parentas consanguinoas de Ft·. St1,tm•~ ") 
c1mtdro offectivo da armad<t; · . nino de Santa Cltu•;t Ailtnnea tio Aurou, prQ~ :'\''. 

. :3•~ diilcus~ão dO pl'o,jccto n. 264, elo 1900, l'cssor aposentado do Gymna.sioNacioúa.l; jâ; :!,~ 
autorizando <i GoveL•no a prot·oga.r o pt·:.tzo í'allecido, a disposiçãü do a.r•t. 27. l1ypotheso :c: 
eoneed1rfo <L Sociedade Montepio OL!J';_i.l de 7", do rcgul;•.rncnl;o quo b:í.ixoueom o dec1'0to '·> 
Economi;t cli'J~ Scrvluores do Estaclo pa.rn. n. !H2'A, de ~H de outubro de 18f!O; . . . ~ 
indomnízar o The~OIU'O Fedet·al da Cluantia. 1 a. discussão do Pl'ojecto n. 1 n, de 1897' ::; 
do rtuo lho~ dovedora,ató qüc os~a inst,ítuiçã.o a.utorizandó o Governo t"l. rever·te1· paru. a :;<~: 
l'l!lguluJ•Izo sua sHuu.çiio, puclondo mesmo re- classe activa ela armada o 1 o tenente Ho1•u.çío (~~ 
}OVILI·n tio JUgn.monl,o 1!1~ lmportn.ncia em· Nelson de Paula Ba1•r•os, caso, submet.ti<lo a ,.f~ 
qHn Henu ah.!llllf:;~du, 1111 IWI\o dn lK0!1; . nuva .inspccçã.o üc sa.w.lc, feita ncsttt Capi'tal;'::A 

:l11 tlil-iCII~illiO d11 jll'ltJi•Cio 11. :_1:-Jl A, de 1000, (i.JL' CIIIISÍUCl'U.dO pt•ompto ]JU.ra, O SCI'VÍÇO; . :;·~: 
olcvallllo a 111 o 11111111•I'U 110 ongnnlud1•o . ..; Discussão unica. do pl'ojocto n. 242,t.le 1895, . ;; ::-~ 
c.horos tle t.lllitl'il.l1.o, 1101 Uil'lll'tul'lt~ UuJ•ul tios olovantlo a. l00$1110llí)aes a pensão li~w· J?OP:.'~.· .···. ·.· 
Telegr·o.ptw~, uo üXOI'uiC'!u do lUtll i l~ohn IJ. Cybcte 1lo Memtonçu, Souz:~ Monteu·oi~:;~ 
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viuva do tenente honorario do exercito He
leodoro A vellno de Souza Monteiro. 

Levanta-se a sessão á:; 6 horas e 30 minu
tos da tarde. 

84a SESSÃO El\I 27 DE AGOSTO DE 1901 

Presidenc_ia dos S1·s. Vaz de Mello, (Jwesi
dente) e Ccwlos de Novc\es (1° secretario) 

O Sr·. Carlos de No,7aes (1° Se
crehwio) procedo ú. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio: 
Do Sr. lo Secretario do Senado, de 26 do 

cor-rente, communicando . que, nessa du. ta, o 
Senado enviou á sancção presidencial a re
solução do Congresso Nacional autol'izando 
a abertura do credito de 120:47:1$521 desti
nado ao IJagamento de vencimentos dos func
cionarios dn. Repartição Geral dos Correios, 
aposentados c oemi.ttidos de 18!)3 a. 1895, 
em virtude de actos do Poder Executivo e 
postoriormento reintegrados.- Inteirada. 

Ao lneio dia procede-se á chamada, à que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Gados de O Sr. I•resident.e-Antes de dar a 

,Novaes, Angelo Netto, Agapito dos Santos, p;du.vra aos diversos Sr;:;. Deput<:tdos que se 
Luiz Gualbe1·to, Carlos l\farcellino, Albu- inscrcYCl'a.m :par;:~ f< ~ llar m~ hora do expodi
querque Serejo, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, ente, devo fazer sentir <L C<nnara que toemi
Url.lano Santos, Josú Euzebio, Cllristino Cruz, nou hoje o :pr:~zo :para as emendas ú.o pro
Cunha Martins, Ra.ymundo Arthur, Nogueira jocto do orç~amento d : ~ Receita. 
Accioly, João Lopes, Frederico Burgos, Gon- A Mesa vae examinar <tS roí'erid:~s emendas 
çalo Souto, Eloy d · Souza, Tava,res de Lyra, pa.ra ver quaes são as acceitaveis c depois 
Pereira Reis, Soares Noiva, Lima Filho, envial-a::i <i Commissã.o. 
Trindade, Camillo de Hollanda, Celso de Tom a 1mlavrtt o Sr. Sealm:t. 

- Souza, Teixeira de Sá·, Gomes do Mattos, 
B1·icio Filho, Pereira de Lyra, Ma.lacJUi<tS O S•·. Sea.bl:•a pens;t que o assum})to 
Gonçalves, Corne1io dn Fonsec<~, Ped1·o Po1·- que aqui se tem clobtLtido, }H·ovoca.do pelo 
nambuco, Affonso Costa, José Dua.rte, Epa- nobre Deputado do Rio Grande, Sr. Barbosa 
minondas Gra.cindo, Arroxellas Galvão, Ray- Lima, não pode fic<H' esquecido, tem de ser 
mundo de Miranda. Joviniano de Carva.lho, Uq11id<tdo para honra da Cn.mam, que não 
Sylvio Romero, Fau:-;to Cardoso, Seabl'a, pode coni:!ontir c1ue continue o seu· dcspresti
Neiva, Augusto França, Milton, Tosta, gio diariamente affirmado pelos orgãos de 
Francisco Sodré, ,Manoel Caetano, Alves Bar- pu1Jlicidade, quo a opinião publica continuo 
bosa, Adali.Jerto Guimarães, Paranhos Mon- a ser transviada., que a Nação continue a 
tcnegro, Pinheiro Junior, Hercdia do S<í, :-;er enganada. 
Henrique La.gdcn, Augusto de Vasconcellos. Vac refel'ir-so a O Paiz de hoje, jornal que, 
Raul Ba,rrozo, Alves do Brito, Silva. Cn.::;tro, como sa :-;ahc, é re_digido por um ox-redactor 
Pereira Lima, Martins Teixeira, Oliveira de dclmtes desta Ca.mara, o Sr . Medeiros o 
Figueiredo, Joaquim Breve:;, Theophilo Ot- Albuquerque. . · 
toni, Gastão da Cunha, João Luiz, Monteil'o A um ap<~rtc do Sr. Ca.l'lo:; do Nov<tcs, di
de Barros, Pcnido Filho, Monteiro da Sil- zondo quo e~::;o ex--Deputado não üosompo-

·veíra, Bsperidião, Bueno de Paívn, Alf1·odo nh<~V<L nónhunm funcção na C<~lll<~l'tL, o alli 
Pinto, Caenciro do H.ozondo, Ft·t~ncisco Su.llcs, vinha u.ponu.::; como reprcsonta.nto üos co.n
Mu.yrink, Carlos O&tonj, :Manoel Fulgeneio, · liracGu.nto::> do sorviço do ~tnnogt'<:~pltiu. e do
Nogueira Junior, Lindolpho Ceatano,Ednal'UO batos, o o1•ador diz quo a qualidade da. 
Pimentel, Ologario Maciel, H.otlolpho Paixão, funcção nn.o vem a.o ca:;o, nom altoru. tt gru.
Padua Rezende,· Fernando Prestés, Dino viuado uu, <~ccusu.ção quo vao í'n.zer. 
Bueno, Valois de Castro, Costa Junior, Joa- O Paiz, do hoje, quo ainda uma voz cha.mn. 
quim Alvaro, Azovedo Marques, Hermeno- tL m;ta, C;~sa do Congt~osso do Camara. tlc scr
gildo de :tvloraes, Teixeira Brandão, Manoel vls, é redigido pelo Sr. Medeiros o ALlm
Alvos, . Alencar Guimarães, Carlos Caval- quorque, o mesmo qno, 1m s"s::;i'io tlo q11inttL· 
canti, Francisco Tolon tino, MtLrc;al Escohtu' , feira Jl<tssudu., omquanto o Sr. Uarbo:;a Uma 

· . Angelo Pinheiro, Gcr·mano 1-Iasslochcr, Fran- pl'Ollllllcia.v:~ tltlllell n ui~Clll'sü, quo LOL'fllillOU 
cisco Aloncastro, Rivatln.via Corrêi.L c Vcspu.- l>OhLs va.ías o aggr·o.~stios a Dopul,:~dos, llto 
smno do Albuquerque. onviou UIH lJUho1;inllo, lomiJra.ntlu q11n dovh~ 

Alm:~-se a llOSilâo. terminar o sou tli::;cut·.-:o por um fi,[JO de 'Vistas 
para. onthu~iasmu.r a~ g·.•dm•ias. 

E' lt'd,·• c. ",·•cJll '1 eb,"i,·o ·,·•pprov<.t.!li.~ a acta da s 1 J • t · • , u ,. • Esporo quo o r. Hal' Josa .• ww, o au ·or1zo 
sessão antcccuonto. • u. pulJlica.e osi;n documento, ;dim tio quo vcju. 

Pa.ssa.-se M expediente. a. Nação como se faz a popularidade. 
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E:;te bilhet.inho foi encontrado, tendo ca- Reia, Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, · 
hido dos papeis do Sr. BarboJa Lima, quando Sá Fraire, Barros Franco Junior, Antonino 
descia . da tribuna, laureado de apptausos, Fialho, Nilo Poçanha, Lour;mço Baptista, 
por um dis tincto collega, que o confiou ao Custodio Coelho, Francisco Veiga, Lamou-. 
orador. nier Godofredo , Moreira da Silva, Rodolpho 

E' a lettra do Sr. Medeiros, provada pelo Miranda, Edmundo da Fonseca, Luiz Piza, 
confronto com diversos outros autographos Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Xavier 
seus e pelo testemunho de varias ca.valhairos do Valle, Lamenha Lins, Barbosa Lima, 
que a conbece.m. Assim como espera ter a Soares dos Santos. Victorino Monteiro, AI
autorização para publicar o documento, es- fredo Varella, Campo.> Cartier e Diogo 
pera tambe1n que o seu . autor terá. a hom- Fortuna. • · 

· bridade de não negar a prop1•ia ob1•a. Deixam de comparecer, com causa partici-
Diz O Paiz t1e hoje que a accusação do Sr. pada, os Srs. José Boiteux, Pedro Chermont, 

Barbosa Lima era, de terem votado em causa Luiz D.:>mingues, Rodl'igues Fernandes, Gue
propria, quando se votou a lei que apro- delha Mourão, Franciscq Sá, Augusto Severo, · 
veitou :tos interesses do Banco da Republica, Silva Mariz, Estacio Coimbra, Elpidio Fi· 
diversos congressista.::; de que o · banco era gueiredo, Vergue de Abreu, Marcolirio 
c1•edor. · · Moura, Dionysio Cerqueira, Sampaio Ferraz; 

Não é ·isto . .Está er1•ado~ A accusa.ção foi Martihho Campos, Pereira dos Santos, Aure
que congressistas havia. que tinham recebido liano dos Santos, liangal Pestana, Estevão· 
dos bancos officiaes supprimentos inconfes- Lobo, Viriato Mascarenhas, José Bonifacio, 
savei:l. Ildefonso Alvim, Adalbert9 Ferraz. Leonel 

Isto é que cai>ia Pl'OVê1r ao honrado Depu- Filho, N~esio Tavares, Antonio Zacarias, 
tado riograndense. S. Ex., porém, preferiu Arthur Torres, Miranda Ãzavedo, Gl~stavo -
não provar nada, escapando do dilemma- Godoy, Domingues de Castro, Oliveira Braga, 
de provar. ou t01'nar-se incompatível com o Adolpho Gordo, Paulitlo Carlos, Alfredo 
convívio dos seus collegas-pela porlia fa,l.sa Ellis, Antonio Cintra, Ovídío Abrantes, 
de um requerimento que não ê certo pro'- Paula Ramos, Franci.~co Mom'<t , Pinto da 
duzir o ell'eito desejado, illudindo assim a Rocha e cassíano do Nascimento. 
questão e a Yontade da Camara, mais con· 
descendente para com s. Ex. do que o foi E s:lm ·ca,uaa 03 S:s. João Gayo$o, João · 
para com \Vilson a camara Francoza. . Vieira, Felix Gaspat>, Eduard.o Ramos, Irineu 

A accusação, como agora, a quer traduzir Machado, Deocleciano de Souza, Julio 
O Paü, não é verdadeira e não tom valor, Santos, Henrique Salle3, Landulpho de Ma· . 
})Ol'que congressistas podia e póde haver galhães, Lamartine, Buljno de Andrada, Ca
com transacções commercútes perfeitamente jaclo, Cincinato Bl'n.ga, João Candido e Aura
licitas com o B:tnco d:t Republica.. Póde liano Bat•bosa. 
falla1• assim o orador, quo· na.da deve ao 
banco. . _ O Sr. Rlvn.daviaCorrêa-Peço · 

a pl\lavra para, uma explica,çã.o pessoa,!. Espera a autorizaç-Jo para publicar o do
mlmento a que alludiu; E' uma demo!)s~ 
tração de quo o nobt•e Deputl.do pelo Rio O Sr. PJ•eshlente-Tem a palavra 
Gl'ando não trouxe para aqui oa tr[1nsporte3 o nobre DeputarJo. 
da sua conscioncia. S. Ex. armou um fogo 
de vistas ... encomn'lendado. .: O Sr. Rlvadavia Corrêa ''em 

Felizmente, véla a Pcovidencia sobre a á tribuna sob uma impressão segura de que 
nossa Patria e sobre a Republica.. Ficai'tí cumpre o seu dever, rompa o silencio em · 
ago1·a sabendo toda a gente como se faz pa- que se tem conset>vado, athei:J aoa deb::tte~ e 
triotismo e I)Opularidade em nossa terra. ás luctas, para levantar uma duvida exposta 
(llfuito bem. Palmas no recintp. O omdo1· é no seu discurso pelo Sr. Bat•bom, Lüria, qué, 
aJn-açado por muitos collegas.) . elle mesmo, qualiftmt de infarnia, ma,s que . 

Compal'ecem ma.is os Srs. Arthm• Lemos, nã.o attinge o orador. 
Antonio Bastos, Indio do Brazil, Serzedello Não ~!"advogado de partido do Banco Hypo
Corrêo., Anizio de Abreu, Joaquim Pit•es, · thecario.Acceita ca.usasdé.{te banco em·exer
Thomu.z Accloly, Vil'gilio Brigido, Sergio cicio de um direito e de sua profissão.Nunca 
Sauoya, Ermirio Coutinho, Mot•eh•a Alves, porem, interveiu, nem ,junto á ca.mara., nem 
l~smeraldino Bandeit•a., Jullo de Mello, junto no Governo, para a mínima concessão 
Araujo Góes, Rodrigues Dor la, Castt•o Ite- ou negocio daquolle estabelecimento. . · 
bello, Eugenio Toul.'inho, Paulo. Guimarães, A unica ve:& que inte1·veiu, e junto da 
Sa.tyro Dia'$, Augusto de Ft•eitas, ~odrigues propria directol'iu. do banco, pedindo um fa
Lima., Tolentino dos Santoi, Ga.ldino Lo reto, vor•, foi a instancias do p1·opx•io S1•. Barbosa. 
José Monjardim, José Marcellino, Celso dos Lima e pal.'a. servir a um seu irmão. 

Camara Y. IV 00 
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Quando o banco fez a transacção com o 
Banco da. Republica, que tant'Js prote:;tos 
tem levantado aqui, nã.•) teve siquer cJnhc
cimento das m~gociaçõe3, sinio depois de 
realizada.. a transa.cção. 

RecorJa a sua vida.anterior de advogado 
e ·de pJlitico; e lembra que em S. Paulo, 

·~.:. olide et~a .. Deputado, quando s~ deu o gJlpe 
de. E::;tado, r33ignou o seu mandato, pl'Jí'e
rindo assim procoler a apoiar aquelle at
tentado á Constituição. Sac1•ificava assim 
avultados interesses, porque era tambem 
nessa occasiã.o director de um b::mco, que 
tinha depenclencias directM e importantes elo 
Governo Fede1•al. · -

Não vê em que o exercício digno da pro
:fissão de advogad.o de um qualquer 'estabele
cimento infann o individuo. Não ha na 

· Camara ninguem mais dígn:) do que o seu 
honeado lo Vice-Pr~sidente, o distinctissimo 
Deputa.do pelo Mara.nhão, Sr._ Urbano San
tos. Em que o desdoura se;.' advogado do 
Lloyd ~ 

Falla em seu' nome e em sua defesa, es
. tranhando que o Sr. Ba.rbosa Lima, que fez 
· . a insinuação que :iabia dever ferH-o, não 
· eatoja presente para óuvil• a sua resposta, 

que era natueal esperar. · 
Não pensa que S. Ex:. esteja com a ban

cada; vê, ao contrario, que a veiu collocar 
em posição (Htl'anha. O seu discurso não é 
tal uma slmplos analyse a um acto do Go
verno. E' muito mais que isto. 

Ltl.rn3nta estes fttctos, como republicano e 
como ~tmigo de sua terra. 

Lamentn. que um ospir.tto que chama.rc't 
dia.bolico tenhn. quebrado a harmonia que 
sempre caractel'izou a qll.ncada l'io-gl'an-
dense. . 

Não veiu tl tt•ibuna p:wa discutir politica 
gm~al, mas para levantar uma insinuação 
que não mercco e que envol vc uma injuria 
ii. Camara, pois a honra ele um Depuhdo é 
a honra da collectividade. (Apoiarlós.)· 

· Termina, i'ttzendo votos para que os repu
blicanos ab:wdonem os caminhos tortuoso.~ e 
tenham sõmen\e deant(} dJs olllos a imagem 
da Republica e da Patria. (Muito bem; muito 
bern. 0 orado1· e cumprimentado.) 

dos jornaes, que . solicitam a aitenção pu
blica em sutt secção editorial.-

Devo decla1•ar que nada conhecemos da 
que.3tão do Sr. D1•. Julio Ottoni e nem inte
resse algum ·~cm:ls em favor dos- seus con
tendores, os ·S t•s. Fonse~a. Irmãos & Comp., 
porque esta. casa. commercial da praça de 
Pernambuco é dirigidtt p3lo Sr.- C01•biniano 
de Aquíno Fons3c::t que supponho ser monar
chista e por dons dos seus filhos, todos nossos 
advel'>arios politic,)s, sendo que um delles 
foi candidato do grupo opposicionista no 
ultimo pleito municipal alli ferido. 

Nesile a1•tigo ha uma. parte em que o 
mesmo doutor se ref.~re a um contra.bando 
occo1•rido na Alfttn·leg:1 de Pernambuco, e 
que peço licença p:n·a ler <t Camara: 

«Feita.s estas a verig1mções, devem Fonseca 
Irmõ.os & Comp. S3t' obrigados a. pagar ao 
fisc.o não só o imposto de oitocentos l'Jis por 
kilo de stewina c maü o tresdob1•o e a 
multa, pois nesse caso fiCa ve1•ificado o maior 
e o mais escand:tloso contrabando de que ha, 
noticia no Br;Lzil.:. 

A Camara não ignora qu@ o inspecto1• 
dessa Alfandeg<.1, a quem temos feito, por 
vezes, e desh tribuna. rnferencias sobre o 
seu Ü'l'Ogultw procedimento não é tamben1 
nosso amigo. 

Demais, es.se inspectol', ainda ha bem 
pouco tempo, foi agraciado pelo ex-Ministro 
da Justiça com urna. patente de coronel da 
guai'<ia nacional e é pm·sóna g1·ata do Sr. Mi
nistro da Fazenda, cüm quem o Sr. Julio 
Ottoni neve cntemlm·-se, certo de que nós 
não temos sinão um desejo -que sejam 
dadas prompttunentn. a~ providencias que 
S. S. pede ao Governo (aJJoiados da ·bancada 
pernambucana), no ~;;cntido de nã.o .ser pro
telada a deci.~ão da quesGão que mantem 
com os seus contendores. ( 1lfuito bem ; muito 
bem.) 

O Sr. Neivn.-Se. Presidente, serei 
breve. A Cama,t'a. n<~tura.l.monte está. soffregil. 
para vottu• o requerimento hontem ·aqui 
apresentado, dando assim solução a umà 
questão de magn•1 importa.ncia para a di
g,nida.de dos Se:L Deptnados Eu tinha mesm:o 
declarado a. V. Ex. q uc não faria que.:;tão 
de que V. E~c. me insct·eves:le depois dos col• 

O Sr. Pedro Pernan1bueo ·- lega.~ que pretendiam se occupar desse as
Sl•. Presidente, proferirei poucas palavras sumpto. 
e dec1aro dosde j;i, qne sã~ e~tranlns ;L Desde, pot•óm, tlUO V.Rx. dou-me a palavi•a, 
questã.o inca.ndoscénte quo p~·onde agora. a u.3arei della. pa.ra lembt'!Ll' que, no meio da 
attençã.o da. Ca.mara.. agitação polit,icc\ do m,)monto, o povo deiita. 

Venho, em nom9 da bancada de Porna.m- Capital pr<~sonciotl domingo ultimo, um es
buco, ciosa. do cmceito que, devido ;.t cohe- pec&aculo vot•dadeir.·tmente digno de apreço. 
rencia de su:t conducta, tem merecido, Refiro-me ao brilh:a.nte e<Lmpeonat(), em que 
explicar á Ca.mara uma l'eferencia t'eita hoje f. i vencedol'U. a famosa. Syrtes pe1•ante 
pelo Sr. Dt•. Julio ottohi, presidentB da aquella extt•aordina.rh agglomeração de 
Companhia Luz Stearica, nos a pedido povo que, anheln.nte dB enth.usiasmo, sau-
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•<dava de toia a vasta. b:thi \ . de Botafogo; em _çamento d·1 Receitá, pedindo dispensa do~J::~ 
·iet•ra c::l'no no m·w. aqneUa mocidade o:ffe- impos~os plra a~ embarcaçõe.;, I'em.os · e ;j):,· r-1 
,. gante, valorosa, que dava . prova. inquestio- mal.:rilidispens:tvel a este util spo1·L . · ·_ · '<;;:~ 
.navel de suas forÇas vitae3. . Posso gal'antir a V. Ex.- e á Camara;qU:e:+;.'~ 

A essa-inolvidavel festa compareceu o que todos os paizes S3 esforçam em prol' 'd~sta:!:!t*G 
ha de mais distincto na, nossJ. sociedade ; &O~ in::;tit1.1içõe5 proveitosa<; á. Patria. Nestàiif'Wi. 

.. dos á porfia se esforçavam por .applaudir -condições, apre3entai a emenda e estou cert() ,'~~ 
. ·essa mocida.de briosa, que em voz de se atirat• · de que ella merecerá. a, attenção da. Cama r a e_~:,~:~ 

a diverdões menos propriai! , em vez de.pro- mesmo ada Commi:;sâodeOr·çamento, de cujg<r;~ 
curar lagares onde éom a saude possa.m·per- parecet' de_pe_nde; porquéjulgo q_ue elle .;.deve:_c~: 
·der os nobres impulsos do .caract:n·, procura, esta.r conv1cta do b_ello exemplo que dao os:;; 
~com<? outr'ora os gregos dostempas de Pe~·i- socios -desses clubs riauticos, mostrando ájl.l:}~ 
cleS~Jogos sa.lutares! onde se predi,põo para as ventude .actual que pode applicar suas ho~:::~~ 
Jutas, fortalecendo · o corpo pela a.gilirlade e 1'a.s de lazer a uma divisão em que se apreríd,13::~:1 
:pelo exeecicio e simulGaneamente o cal'a.ctm·, a lutar na disputa leal, em (lUe póde se';'~! 
habituando·se a disput<t da victoria, alfron- tornar forte e sadia , prevalecendo-m~/~: ~ 

;tando pe1•igos, e corno . muito bem t·egistrou das escla.~ecida.s opiniões do estima vel e_:::; 
o inspirado poeta ftuminense que abrilhanta apreciado jól'nali:;ta da Tribuna, pois o ho7::;1 

.a nossa folha vespe1•tina,- «robustecendo o e.>- mem forte e sadio tem em regra. a alm1L ~~~ 
pirito, acrysolando a coragem e favorecendo, grande e a maldade está para. a alma com~x·:\ 

-dentro das almas, o desabrochai' dessas un:.. a molestia :par.a. o corpo. . .. __ ~-(~ 
·das flores do ideal que perfumam a vida.» Venham, pOIS, os poderes constltmdos em.-?;~ 

A esta sociedade de sport pertencem c.erca. auxilio justo dos que, em ami$to::;a convi~.;)! 
-de 2.000 moços, Mademicos, caixeiros, ne- vencia em lutas francas, corajosas e sorri~.~~ 
goéiantes e até ho1uens formados e func- dentes, buscam alcança.t• premios que ser,.;};}; 

·Cionarios publicos, oper~rios, homens do vieão de estímulos a novas e admiraveiS ",s 
trabalho emfim, que se dedicam a nrovar conquistas. (Muita bem.) _ . . '',;: 
assim o seu amor á Republca. - Pedmdo a V. Ex., pedindo Ct Commissão,';j 

Todos · os paizes do extensa costa, como que ap: esente o parecer, o meu intuito;;!} 
·este;teem dado decisivo apoio a. estas insti- não ê outro sinão ver si o projecto a~-~ 
tuições, e o :proprio Cltefe do Estado.·aca.ba. Sr. Bm•ros Franco recebe acolhimento. .p,o~;-~; 

_:de croa.r-lhes unH medalha,que distribuiu J?.O parte da CamM·a. . '>,::· 
meio de acclamações ontb.u:~iasticas. E' geral Todavia, não quer isto dizer que V, E~:il1 
-o apre<:.o, tanto por parte da impt•ensa., como colloqne-o <i, frente dos domais, com p~ete~,,;:_ 
:por parte do Chefe do E~&ado, como deve 1•ic;ão das leis annua.s, do orç~amento e dos:"i 
.ser por quantos se interessam pela cansa creditas; mas acho que a Camara deve to-:Ji 
publica. .. mu.l~o na dovidu. considot•ação. (Apoia~os·i-)~~ 

O SR. JoÃo LOPES-Sãi) moços que consti- Sei qual a supcl'cxcita.çã.o que pa.ira em) 
-tuem um grupo que honríl. a sociedade bra- todos os espíritos, e quo .o assumplio de que,5~ 
:zileira. . tPabmos honcem o vamos tratar huje diz:~ 

respeito á nossa. soberania o dignidade ; en;.~ 
O SR. NgrvA.-São moçosc1tt0 se habilitam, tendo porém, que a Camara não deve cuida.~;-: 

que procuram ganhal' força o. t:OL~ag.·m e sóib.ente destes assumpiio.~. mas ta.mbem 'dQ.~ 
.que muito podem servil' ;i. Republica; é insliituições desta. ordem, cujos . t1•iumpbo~'< 
muito para louvar quo . cere<t d\) 2.000 jo· hontem, todos~~pp!audit·am 0 toda a. imprens~~ 
-vens, longe do dedicar-se a mistór menos regish·ou, de modo eloqttente e louvav~~;} 
:proftcuo, de que podem result<H' males a si e sobrelevando o esforço desses moços que - s.e ~ 
:á Patr"ia, dediquem-;;se a. ganlu\r P1'emios. dedicà.m a ·esse trabalho digno de -todo'':().;; 
·(Apoiados.) . . . louvor. · ..;;:. 

Estas _minhas palavras, -afM&a.das destes .E:->pero quo Y. Ex. J·unto á Com.miasa. o_·'_· :~_:_ 
·movimentos peoprios do.~ homens notaveis _, 
..que tra.tam d~ assumptos. politico~, talvez insista para que esta acceite a. emenda q~~;; 
-destoem üm pouco. (Ncía apoiados. Apartes.) apresentei e 1Jem assim o pr?jecto do. ~~bf~} 

Todavia, procuro praticar este acto de Deputado pelo E~tado · do R10 d.e Janeno,o1~ 
.justiça. e lombrar á digna Commissão quo (~\!t,ito bem.) . 9 
;apresente _quantJ antes o parecer ao pro~ Tenho concluido, pedindo á Cama.ra dE!s;l 
.jecto·de que foi a.utot• o illu::~tre rept•esen- eulpa. polo tompo precioso ·que llle roubei.;; 
tanto do .Estudo do Rio, o Sr. -Dr. B.trros . (Nao <?tPaiados.) . · '<: 
iFraneo. _ . .. . . : . 

Eu, ad cautelam, roeeioso quo, com a .vinda O Sr. Fauato Cat-doso-Nunc~ . 
.do orçamento, ni'i.o so pudeg::le at~ender a esse subiu á tribuna, sentindo t'anta neces3id~E.?.1 
_pt•ojeMo, ~tpt•esentei já umlt eme·r1d ·1. M Ol'·. de calma, de pô L' em e"-<orcicio, em funcçMrr' 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:48- Página 5 de 32 

ANNAES DA CAMARA 

'"" ' --------------------
os·seus sentimentos da justiça, de dizer a r O Sr. P1•esidente-O Sr. Deputad@ 

.. ,· v:erd·,tde inteira, como n3 ;te momento. Fausto Cardosrnnandou á Mesa um requer h 
·· ' A Camara testemunhou a, scena p:>.rla-~ mento de urgancia. Havendo a Camarf!. 

mentar de hontem e racor·da-se de quo o hontem voh:lo urgencia para. o I·equeri
:,i nobr•e Deputado pelo Rio Grande do Sul, vindo manto do Sr. Barbosa Lima, requerjmento 
',:.á tribuna defender-se de increpações que lhe cuja discussão foi encerrada, vou submetter 
· foram feita::; no dia anterior, leu varias tre- prlmeir·o a votos o requerimento do SI'. Bar

\.' chos de discursos proferidos pelo orador na bosa. Lima e depois o ·do Sr. Fausto Car-
~> sessão do anno findo. doso. 
"''' Não o disse claramente, mas o intuito d~ E' amíuncia.da a votação do re1ueeimentg 
~;.~.·nobre Deputado -todos o perceberam-foi do Sr. Barbosa Lima apresentado na sessão 
~'-~patente'lor a incoherencia do orador. de hontem ' 
:, · . Antes de explicar essa incohel'encia, de- • 

.. clara que não accusou o nobre Deputado, o Sr. Angelo Pinheir·o (pela 
< porque o feitio do seu coração não lhe per- ordem.) - Pelo requerimento que se va0 
;-:mitte atacar um homem contra o qual todos votar, Sr. P1•esidente, apeesentado pelo il-

cse atiram. . lustre Deputado pelo Rio Grande do Sul, o 
, Quando a Camara, no anno passado, re- Sr. Dr. Barbosa Lima concluiu pedindo a 
· jeitou o requerimento ·de que foi autor, nomeação de uma commissão parlamentar 
· identico áquelle que se vae votar hoje, o que, estudando e examinando os livros do· 
. orador disse que a Camara dava direito, não Banco da Republica, apresentasse á Camara. 

querendo fazer a luz~ aos ultrages, ás du- a lista. dos seus membro5 que tinham recebi· 
.'; vidas. do dinheiro daquelle estabelecimento banca ... 

Não accusoü o nobre Deputado pelo Estado rio, na vigencia do seu mandato, dinheiro 
., do Rio Grande do Sul, porque reconhece em não resultante de operações honestas, e, ao 
t~S. Ex. um homem de extra.ordinario talento, contrario, rec3billo deshonestamente por 
· de inatacavel hone:stidade e porque sabe o membros desta Casa .•. 

·que é se ficar só, b::ttendo-se contra uma Ca
niara -de homens de talento. 

O nobee Deputado pela Bahia devia, si S9 
julgou melindrado pelo artigo do Nacional, 

:·. vir no dia seguinte pedir explicações. Não o 
• fez. Esteve silencioso durante dous mez3s. 
· A um aparte do Sr. Costa Junior, responde 
· · o orador que não attribuiu, nem attrilme ao 

Sr. Barbosa Lima, a vaia e ~s apupos de que 
foi victima. 

O seu aggressor foi o secretario do orgão 
monat•chista e todos sallem que o nobt•e 
Deputado Sr. Barbosa Lima não tem ligações 
com monarchistas. 

O Sn.. PRESIDENTE-Lembro ao nobre Depu
tado que ostú. finda a hora do ex.pedien te. 

0 Sn. FAUSTO CARDOSO-Lamenta. que a 
Mesa· o interrompa no momento em que ia 
provar que ó coherente no apoio que, na 
actual conjunctura, presta ao chefe da 
Nação. 

... Não lhe permittinuo o Regimento re
querar prorogação de hora, requer urgencia 
para defender-se das arguições de incohe
rancia, feitas pelo nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul. 

Vem á Mesa o seguinte 
REQUERIMENTO 

Requeiro urgencia para ,justificai' n minha 
· attitude politica ne:;ta Camara, á visttL das 
referencias a· mim fi3itas pelo Deputado Bar

. bosa Limu. em disctirso ho.ntem pl'oi'erido. 
.. Sala.das ses .. ;õcs, 26 de agosto de 1001.
··Fausto Oa1·doso. · 

O SR. SEABRA- Supprimentos inconfes
saveis. 

0 SR. ANGELO PINHEIRO _;_ , . , sqpprf~ 
mentos inconfessaveis, por isso que esses. 
membros accusados tomaram mais ta1•de 
parte na votação de assumptos que dizia.m 
respeito (t exi-:;tencia destes mesmos estabe-· 
lecimentos de Cl'edito. 

O nobre Deputado por S. Paulo, discutindo 
o requerimento, alvitrou uma emenda :mbsti
tuinuo a Commissão lembra~la pelo 1~epreserr-· 
tante do Rio Grande do Sul e modificou-o na· 
parte em que se pedia a nomeação da. com
missão, ent1•egando este encal'go ao illustre 
auto1• do requerimento. 

O meu illustt•e amigo, o Sr. Deputado Ar
fredo Varella, apresentou uma sttb-emenda. 
a esta emenda do illustre Deputado, cujo 
nome peço licença para declinltr, o Sr .. Dr· .. 
Dino Bueno, acceitando a nomeação do Sr. 
Barbosa Lima para fu.zer o inquerito morru
lizador e facultando·1he a e3collla de outros 
membros desta Casa que o auxilia,sem em. 
sua patriotica tarefa. 

Este alvitre ap1•esentado como sub-emenda, 
a meu ver constitue umtt emenda mais am
pla elo que a dó nobre Deputado de S. Paulo;. 
pol' isso que, além de encal'rega.r o St•. Bar·• 
lJosa Lima, autor no requerimento, d3 pro-· 
ceder a esse exame, faculta-lhe ainda a es ... 
colha dos membros desta Casa que o auxi
liem nesse inquerito. 
· Pedi a palavra para requeret• prefet•oncia 

na votação para a sub-emenda do nobre, 
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Denutado polo Rio . Grande do sul, logo sua honestidade denunciando os que a estãô o':' 
·depois da votação do reque1•imento, porc1ue enxovalhando. :·;.:: 
essa sub-emenda está intimamente ligada. â . Peço, pois, a. V. Ex. que consulte a Ga~ -~

, ~~menda do S1•. Dioo Bueno; é amplíativa ga mara si dá preferencia â emenda additfvà( . 
mesma. do meu illustre companheiro de bancada{:O ;j 

V. Ex. com'prehende que, vingando o re- Sr. Alfredo Varella. . · . /! 
querimento do illtistee Deputado do Rio 
·Grande do Sul, a Mesa terá do luctai' C;)l11 
dífficuldades para faz:n· · a. nomeação dos 
m.embros <lessa Commissã.o, por isso que lhe 
faltam os elementos necessarios para saber 

•(lJ.l<lAB ós De;mtatlos não co1nprohondidos na 
accusação. · 

Assim, ninguem mais no caso de encarre
,gar-se des:'!a ardua e moralisadora tarefa do 
que o- nobre Deputado pelo Rio .. Grande do 
Sul, autor do requerimento.· 

Até hontem, da discussão havida em torno 
-do requerimento, verificava-se que o unico 
membro desta Casa que estava em condições 
de fazer varte dessa commissão era o seu 
.autor, visto que era o unico que estava com
pletamente forro ás accus:tções por S. Ex:. 
formuladas. 

O Sn.. SEADR.A.-Pol' ser o accusador. 
0 SR. ANGELO PINHEIRO -Hoje, porém, 

.apezal' de terem sido accusados nominal
mente dous illustres membros desta Ca
mara, aci•edito qüe estão em condições de 
fazer :par te da commissão esses cloua illustre.s 
•collegas accusa.dos, os Srs. Joaquim Pires e 
:Rivadavia Corrêa., porque se defendemm 
brilhantemente, ficando a Camara perfeita
mente con,.vencida, em vista da Íl'itgilidade 
dos argumentos e da improcedencia das pro
v,':l.s, que !l-' accusações não attingiram a 
BS. EEx. . 

O SR. CosTA. Jul'\IOR- Acredito que todos 
estão nas mesmas condições. Por honra da 
.Repubiica, aqui não ha Deputados ven
d-idos. 

0 SR. ANGELO PI~liEIRO'-Ai~da quando 
existis.l"em outt•os collegas nas condicões do3 
,mustres r.:Jpreilentantes. a quo rrí.e refiro, eu 
me decidil•üt pela solução _do nobre Deputado 
.Sr. Alfredó Varella.. · 

Além do a..t•gumento proveniente da diffi
.c.uldade, Sr . . Presidente, em que V. Ex. se 
J).oria na escolha dos membros da commissão 
accresce: })l'imoiro, o nobre autor do reque
Jrimento, concot•dou expressamente da. tl'i-
.buna com essa solução. · . 

UM Sa. DEPUTA.Do-Mas a arbitrio delle. 
0 SR. ANGELO PINHEIRO-Perfeitamente. 

.S.egundo, facultando .a Camara a S. Ex .. a es
.{)Olha dos companheiros, amplia-lhe a Ca
. mara o seu campo do acção, porque natu-
.r.almente S. Ex. irá fazer a escolha de quem 
tenha incontestavel compatencia, de quem 
:z_ele os creditos desta Gama.ra, integre-a na 

Tenho concluído. 

O Sr. Presidente - Ao requeri~_i> 
monto apresentado pelo Sr. Barbosa Lima /:: 
foi o1fe1·ecida uma emenda pelo Sr. Depu·<! 
tad.o Dino Bueno, concebida. nos seguintes ':;: 
termos: 

« Em vez de:-Elejc.~-se uma col.n:rnis:;;:;'; 
são,etc.-diga-~e: Nom~ie-so.o Sr. Depli.• :/ 
tado Ba-rbosa Ltma para vcrrficar, etc.»i:': 

A esta emenda foi apresentada, pelo Sr~;\ 
Alfredo Varella., a seguinte sub-emenda: . : 

« Onde convie1•: A1•L 'Fica nomeado o. ~ 
S1·. Barbosa Lima para o tim do reque- (. 
rimento em di~cu~~ão, podendo convida1· :.~ 
os collega~ llUe entendm· deverem au-·:.< 
xilial-o.» 

Nenhuma de.'lta.<.: emendas é substitutiva_.: · 
do requerime11to; modificam apenas pa1•te{i 
deste. ';· ~ 

Portanto, vottpôt• a votes o requei•imonto, -;;: 
salvas as emend.a.s, e por essa occasião sub-" :} 
-metterei á ap1•eciação da. Camam o requeri~ : ·:~ 
mento de p1·efer~:ncia, do nobre Deputado:;· 
pelo Rio Gra.nde do Sul, pa.ra que se vote deo:,; .. : 
p1·eferencia a emenda do Sr. A.Lfrcdl Ya.- ·~' 
~~ ' d 

,_ j' 

O Sr. Briclo Filho (pela o1·clem).:~ 
pede que se consulto a Ca'!a. si consente·na.\ 
votação nominal. · 

Consultada a.. Casa, é approvado o requeri- -~\ 
mento do Sl'. Bt•icio Filho poL' 100 votos con~ :: :i 
trtt 27. • ~t!. 

_ ._; 

O Sr. Valols de Castro (pela:;.: 
o1·dem)-Votei contra o requerimento do . Sr r:,~ 
Bricio Filho pedindo votação nominal -:POl'~.: f 
que eatou coi.J.vencido de que o requerime!lt~;:;j 
do Deputado Barbosa Lim1~ estú. nas· cpn•·.\;.1 
dições de ser approvado por acclama(}ã.Q~1 
nesta Camara. · · . ' ·.:: ~ 

0 SR. AUGUSTO FRANÇA.-:- Em todo caso+:) 
tem o meu voto contra. , ~:· ,·::; 

o SR~ BRICIO FILHo-Requerendo votaçao.t~ 
nominal usei do uma facultlade regimental.Lf 

0 SR. PRESIDENTE_:_Ü nobre Deputado; . ~·~ 
Sr. V alois mandare~ a. sua declaração por;·:~ 
escripto, na. fórma do Regimento. -: .,:: _,~ 

,.' ,, ·,~ ;·.: 

o' Sr. Presidente declara que os;: 
S"rs. Deputados que vota1•em a favor - do': 
requerimento do Sr. Barbosa Lima dirãO:: 

f. 



Câmara dos Deputados -Im presso em 20/05/201 5 16:48 - Página 7 de 32 

e os senhores que vot~rmn contra dirão · · ctorino Monteiro, Rivada via Corrêa, Vespa- . 
siano de Albuquerque, Alfredo· Varella e~ 

Procedendo-se á. votaÇão nominal, respon
~t1iifu;,~ti0_:_. si?n- isto ú- approva.m o requeri
~ 'do Sr. Barbosa Lima, os Srs. Carlos 
~~!i~arce:llino, Albuqum•quc Serejo, Gabriel Sal

Peixoto, Artlml' Lemos, Carlos de 
Jlntonio Bastos, Indio do Brazil, 

gfi,;~erzt3d€lllo Corrêa, Urbano Santos, José Eu
m;;:z~lbio, Christin0 Cl'uZ, Cunha Ma1•tins, Anizio 

AlJreu, Joaquim Pire;;,Ra.ymundo Arthur, 
omaz A~cioly, Virgílio Brigido, Nogueira 

y, Joao Lopes,Frederico Bo_rge:>, Sergio 
•. ~~·~v ..• ~ . Gonçalo Souto, Agapito dos Santos, 

Souza, Tavares deLyra:, Pereira Rei:'\, 
res Neíva,Liiila Filho .. Cumillo de Hollan
Et•mirio Coutinho, Celso de Souza, Teixci
de Sá, Gomes de Mattos, Bl'icio Filho, Pe

~i:·rf'liJ•n. de Lyra, Malaquias Gonçalves,Moreira 
... , •••. _,.,_.L •• ,.,,, Esmeraldino Bandeira.~ Cornelio da 
ts:.>ziFonst~ca, Julio de Mello, Pedro Pernambuco, 

A1lt·onso<.Josta.,José Dunl'te, Angelo Neto, Epa
Gracindo, .Araujo Go1~s. Arroxellas 

Raymundo de 1\Uranda, Joviniano 
arvalho, Rodrigues Douia, Sylvio Ro

!J..J.inú~-rn, . Fausto Cardoso, Seabra, Castro Re
Neiva, Milton, Tosta, Francisco SodrJ, 

Caeta.no,Eugeni o·Tourin h o. Paula Gui-
!-iu.l-a.'t:~::s, Sn.tyro Dias. Alvos Barbosa, Adai

Guimarães, Augusto de Freitas, Tolcn
dos Santo:-J, Paranhos Montenegro, Gal
LfJretn,Pinheiro Jnnior,.losé Mon,jard'lm, 
Marcellino, Horedia de S(L, Celso d~s 
, Henrique Lagden, ·Nelson de Vascon

;i.'!,( ct:~lltJS, Oscar Godoy, Angusto de Vascon
~·-ceuo.s. Raul Barroso, Ba,rro.~ Franco Junior· 
s;;;::n.JJ ~unino Fia lho, Nilo Peça.nha, . Lou renç~ 

tista, Alves de Bri:.o, Silva Castro. Custo
Coelho, PereiJ':t Lima, -lVJartins Toixcil'a 

n '%: ·n 11 ......... a Fi~ueiJ'edo, Joaquim Br·cvr.s, Theo: 
O!,toni, Fra.ncbco Veiga, · Gastão du. 

~\7·:··-~.J-uu.<a, .João Lu'z. Monteiro de Barros. Pe
ho, ~outeiro da Sil ~eira, Espiridião, 

~t~':~~~~~;~d~ Patva, Alfredo Pmto, Carneiro de 
~ , Francisco Salles, Lamollnier Go· 

t~_dt>t"r~E~do, Mayrink, Carlos Ottoni, Manoel 
Nogueira JuniPr, Lindolpho Cae

rdo Pimentel, Ol('gario Maciel 
~;RQd1DliJ1bo Paixão, 'Padua Rezende, Fernand~ 

Moreil•a da Silva, Dino Bueno Va
Castro, Costa. Junior, Rcdolph~ Mi

Joaquim Alvaro, Edmundo da Fon
~~~-s,e·ca, Luiz Piza, Aze.vedo Marques,Hermene
~:::~gild.o de Moraes, Teixeira Brandão, Benedi

de Souza, Lindolpho Serra, Manoel AI
Xavier do Valle, Alencar Guimarães 

r.~~ .St:~i:~~;~ih:~~a~.Lins, Carlos Cavalcanti, Francisc~ ri .· . Luiz Gualberto, Marçal Escobar, 
o . dos Santos, Angelo Pinheiro, Ger-
Ft-'~ano Hasslocher, Francisco Alencastro, Vi-

Campos Cartier. (143). · 
Responde-.,.-não-o Sr. Augusto França. (1) •. 

O Sr. Presidente -Responderam. 
sim 143 Srs. Deputados; não, 1. Total 144. 
O reqtWi.'imento foi approvado. 

Antes de proceder á votaç~ão do pedido de · 
preferencia, apre.,;entado pelo Sr. Angelo 
Pinhairo, para a sub-emenda do Sr. Alfredo. 
Varella, vou sulnnctter a. votos o requeri- · 
mento do St·. Azevedo Marques, pedindo a . 
retir<;da de sua emenda. 

Consultada a. Camara, ê concedida a reti-. 
r a da l)edida. 

Posto a votos é approvado o requerimento 
da preferencia pedida pelo Sr. Angelo Pi- .. 
nheiro. · 

. . 

O S:r .... Joa<Juim Pires (pelam·-· 
dem)- Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. 
que se digne consulta.r u. Casa si concede
votação nominal para a emenda do Sr. Dino 
Bueno. 

. O §r. Presidente- A Camara já. 
concedeu a preferencia na votação · para a 
emenda do Sr. Alfredo Varella e urna vez ·. 
votada esta preferencia fica prejudicada a . 
do Sr. Dino Bueno. (Apcwtes.) 

A emenda do Sr. Dino Bueno dispõe. (Lê.) . 
A do S1•. Alfredo Val'cl1a diz. (L8.) .. 
A emenda, portanto, é ampliativa da do. 

Sr. Dino Bueno; é mais ampla. · 

O Sr. Seobra (pela M·dem)-SI•. Pl'e- 
sitlonto, parece ;í. primeira ''ista. quo a 
emnndu. flo nohre De1mtado pelo Rio· Gt·ande· 
do Sul é ide_!lticrt :i._ do nobre Deputado por · 
S. Paulo. Nao é a.ssun. 

A emenda. do hónra.do Deputado pm• São. 
Paulo escolhe o Sr. Barbosa Lima e apenas . 
aco~selha a Mesa para ·nomeai-o, não a. 
obr-1ga, ao pasw que a ornonda do Sr·. Varella 
diz <<fica nomeado»; por·tanto, pela emenda 
do Sr. Varella a Camara é quem ·nomeia 'o. 
Sr. Barbosa Lima., e a do Sr. Di no Bueno . 
a :Penas aconselha esta nomeação. 

Ha., evidentemente, uma differença entre · 
as duac: na; primeira :fica a Ca.mara com a . 
liber·dade, na segunda · h a uma determi
nação. 

E!•n.m estas as considerações que tinha a. 
oppor. · 

O Sr. President.e-Parece que não: 
Pl'Ocedem as considerações . feitas pelo nobre
Deputado pela Babia, porquanto a emenda. 
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·~ · ~: . .· : · · :~- ~:s·xssx.o ,: ~t:M':-,~"t'(Pª}:;·x~oa~.rQ 'tl)J,C;( jiJUf, 

do· Sr. Dino Bueno não faculta á Mesa a no
meação ge ·qualquer outro Deputado que não 
sejà o Sr. Barbosa Lima.. · · 

Por conseguinte, u. Mesa não tem o alvitt•e 
àe nomear outro Deputado, porque a emenda 
diz - «nomeie». · ·· . 

O SR. SEADRA-Não quer dizer- «fica no
meado». 

O SR. PRESIDENTE-Mas ê a mesma cousa. 
(Jipoiados.) 

O Sr. Joaquitn Pires (pela oJ·
dem)-Requeiro a V. Ex~ votação nominal 
para a emenda q :1e se vae votar, que é a do 
Sr. Al!'redo Varella. 

Consultada a Camara, ·é concedida a vo
tação nominal pedida. 

. O Sr. Presi<lente--Vae S3 pro
ceder á votação da sub-emenda do Sr. Al
fredo Varella. Os senhores que appt•ovarem a 
sub-emendn. rcsponderã•) sim, e os que a re-
jeitarem responderão niiQ. · 

0 SR. DINO BUENO- Pcç~o a palavra lJela 
ordem. 

0 SR. PRESIDENTE- Nã') p:>SSO dar a pa
li1vra ao nobec Deputado, porque a votação 
ost•L iniciada. (.Mttilos a1wiados e apm·tes.) 

O Sn .. 13mcw 'Fu.no~ A opposição a.poia 
a conducta da Men. 

Ul\I SR. DEPU'l'ADO- Totln, a Camara. (Tto
cmn-se muitos opt.wles. Som•l u~ tympo.nos.) 

0 SR. PRESIDI~NTI~- Attonc;fto ! A Mesa 
nã.o fez mai.; do quo cumpl"it• a Rogimlmto. 
( 1'·rocam-se nunu;~rosos ap,wte.ç. Suam os l!Jm
panos.) 

0 SR. PRESIDENTE- Attençtio ! Vao-se 
procedm· á ch:.unaua. 

Procodcnuo-sa <i. chamada. nominil.l, l'espon
dem sim- isto ê, appt·ov:.Lm a siJ.IJ.:JI'nenda 
do Sr. Alli•odo Varella, os S1•a. Artltm· Le
mos, Carlos de Novaos, Antonio Bástos , In
dio do Brazil, Serzedollo Corrêa, Anizio do 
Abreu, Raymundo Arthur, Thomaz Accioly, 
Virgilio Brigido, Nogueira Accioly, João Lo
pes, Frederico 13orgos, Sorgio Saboya; Gonça
lo Souto, Agàpito dos Santos, Eloy do Souza, 
Tavares de Lyra,Peroira Reis, Soares Neiva , 

. -Lima Filho, Gome.:; de Mattos, José Duarte, 
Angelo Neto, Epaminondas Gracindo, Araujo 
Góes, Arroxollas Galvão, Raymundo_de Mi
randa, Joviniano de Carvalh,o, Rodrigues Do
ria, Sylvio Romm•o,Soabr·a, Noivu., Francisco 
Sodré, Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Patila Guimarães, Satyro Dias. Tolentino dos 
Santos,Pinhoiro Junior. José Marcollino,Celso 
dos Rois, Osca1• Godoy, Augusto do Vascon
. collos, Raul Barroso, . Barros Franco Junio1•; 

- -

Antoníno Fialho, Niló . Peçanha; ·Lourenço 
Baptista, Alvés do Brito, Silva Castro, Custo- ·. 
-dio Coelho, Pereira .Lima, Martins Teixoh~â~ 
Oliveira Figueiredo, Joaquim Breves, Fran~ .· 
cisco Veiga, Gastão da Cunha, João Luiz;: 
Monteiro de Barros, Penido Filho, Monteiro : 
da Silveira, Bueno de Páiva, Alfredo Pinto, 
Carnóiro _de Rezende, Francisco Salles, La- · 
mounior Godofredo, Carlos Ottoni, Manoel 
Fu1gencio, Nogueira Junior,. Lindolpho Càe- ' 
tuno, Eduardo Pimentel, Ologario Maciel, 
Rodolp~o Paixão, Padua Rezende,. Fernando · 
Pt'este;, Moreira, da Silva, Dino Bueno, Va~ 
lois de Castro, Costa Junior, Rodolpho Mi- · 
ra.nda, Joa.1_uim Alvaro, Edmundo da Fon
secn., Luiz Plza, Az:JVedo Marqnes, Hm~me- · 
nogildo do Moraes, Toixolr;t Brandào, Bene•_' 
dicto do Souzit, Lindolpho Serra, Manoel · 
Alves, Xavjor do Vallo, AlencLLl" Gulma1·ães, 
LamonhéL Lins, Carlos Ctt valcanti, Francisco 
Tolentino, Luiz Gualuorto, Angelo Pinheiro, • 
Germn.no Hasslocher, Francisco Aloncastro~ , 
Victorino Monteiro, Rivadavia · Corrêa, Ves-: 
pasiano de Alhuquol'<lue, Alfi·edo Varella -e/ 
Campos Ca.rtioe. . ·· 

Respondem nc7o- o.s Srs. Carlos Mal'eeb ' 
lino, Albuquerque Ser~jo, Gabriel' Salgado, 
S(L Pvixoto, Urbano Santos, José Eusehio, ; 
Cln·istino Cruz, . Cunha Martins, Joaquim 
Pires, Camillo de Hullandu, Ermirio . Couti,. ~ 
nho, Celso de Souza, Teixeira de Sá1 Bríeio··. 
Filho, Paeoira do Lyra, Malaquias Gonçal \Tes;:, 
Mol'OÍI'a Alvos, Esmeraldino Bandeira, · ·Cor;; . 
nolio d<L F'onseca,, Julio de Mello, Pellro. Pe1·~ ; 
namlmco, Allonso Costa, Fausto · Cardoso;'. 
Cii.-;f.ro Robello, Augusto França, Milton, :' 
Tost;t, Alves Ba1•bosa, Adalberto Guima1:'ães~'·· 
Augusto do l<'roitas, Paranhos Mon tenegrq;: 
Galdino Loreto, José Monjardim, He.rcdia; 
de Sti., Henrique La.gdon, Nelson do Vascon.::· ' 
collos, TheoplliLo Ottoni, . Esporidião, May-_;: 
rink, .Marqitl Escobar e Soares dos Santos~ ~~ 

O Sr. President.e-Votaram ·si'li~:_·,, 
103 Sra. Deputados. ·· · j 

o SR. _MANOEL OAETANo-·Pcço a _pru1awra.'L 
pel-o. ordem. . - ).f 

0 SR. PRESIDENTE-Tom a pa.lavrao .noijrê;~ 
Deputado. . ;· .. 

O Sr-. Manoe,l Caetano (1?él4~~ 
01·dem.)-Sr. Prosidon to, na lista que .acaJ>_â,;:; 
do ler dos Deputados que votar·am a .fav_or,·'· 
está incluído o meu nome erradamente.. · ::i; 

Eu não votei-sim-e voteí-nc7o. . .. ·. •. ê;:. 
Nestas condições eu preciso da.1• a razãG 4~Y; 

meu voto. -;:;; 
Eu votei contra para que não se me .esoo~ ;:. 

lhesse absolutanionto, pois, eu não . me : 
presto a esta comm issão . Votei deste .modo:\ 
pam que o nob1•e Deputado pelo Rio .Grant.iO.;: 

•':l ' 



472 

do _Sul . fosse se orienta1· sosinho para. do;;. m·ada em consider<tçã.o como projecto em se-
. pois vn· accusa.r nomina,lmonto o~ seus parado. - -
· collogas e não fazJr o que fez, póde-so dizer, 
. fa~et~_9o uma engn.zopn.dcl<t p:.u·a enganai• a E' lida a seguinte 

opmrao. 

Eis por<1ne Yotoi nã0. 

· O Sr. Presidente-Vou - mantlttr 
fazel' a dcvid~t l'ectific<tÇ-ão. 

· ·. O Sr .1 o Secret at .. io procede â leitu
ra dn.list<L dos Deputados que votn,ram-nao. 

O Sr. President.e. -Attenção! 
Aclla se ~:obre a mes:1 o pro,j3cto n. 162,-de 
1~01, _ d,-., Commksão de Constituição, Le
gisl~ça.o _e ~ ustiç~l prorogando a acttml 
sessao legislativa, até o dia 2 de outubro do 

· corrente a.nno. 
Sendo estl materi'. de natureza urg-ente, 

vou submett:Jl-a <L discussão e votação da 
Cam:ar~1 antes déL urgencia rcqueridn. pelo 
Sr. Fausto Cardo3o. 

- O Sr:. Oric!o Filho(pela rJ1·dem)
, Sr. Pr~':'Hlente, nao ouvi bem o quo a. Me::;a 

annuncrot~: V. Ex. annunciou. alguma causa 
com relaç·ao ao ussumpto do requerimento 

,do Sl'. Barbosa Lima ? 
. O sn. PR~smJ~Nn:. - Este assumpto est;.t 
~ndo pela votaç-ao da. Camara, 

0 SR. llniCIO FJLJJO. - Ent::ío O quo foi qtlO 
V. E:x. annunciou ·t 

Osn. PRESIIJE:'\TE.- Annunciei a discussl!t> 
do pr·ojceto prurogantlo a sJssfio legislativa. 

0 SR. lllUGIO FlLIIO. -Neste ca.so me l'C
se~Vil,I'Ci pam pnclit· a palavra }da. ordem llc· 
pots de find:L <L discussão uo .projccto que v. 
Ex. acaba de unnunci LL'. 

El\IENDA. 

Durante a prorogaç,ão os Deputados ~u
sentes não percaberão subsidio. 

Sala das sessõe.;, 26 de agosto de 1901. 
-Gennano Hassloche1·. 

O S1 .... Presidente-A Mesa deixa 
de acceitar a emenda do nobre Deputado por 
não ter relação com o projecto e tambempor 
ser inconstitucional. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
ra.da a discussão do projecto n. 162, d~ 1901. 

Em seguida é posta a votos e approvado o 
wgu~~ · 

PROJECTO 

N. 152-1901 

P1'01'0[Fl a actual sessiío legislativa ate o dia 
:2 de at<tttbi'o do COI'i'ente cmno 

O Congres:w Nacional resolve : 
Artigo unico. E' prorogada a actual sessão · 

legislntiva até 2 do outubro do corrente 
anno. 

Sala <las Commissões, 26 de agosto de 1901· 
J . .r. Seabm, presidonto ~-A.;e"edo Marques· 
-Ji'1·ede1·ico Bo1·ges .--.4.lf1·edo Pinte.- Tei
xeira ele Scf.-F. Tolent.ino.-Luíz Dorningues. 

O Sr. Presidente - Vac-sc votar 
o requerimento ·de tirgencia. apresentado 
pelo S1·. Fausto Cardoso; os. senhores que 

i . ~ §a•. GeJ•nu.1no Jlnsslocher- . c~ncodom a yrgencia. queiram Leva.ntar-se. 
!: . Pcdt a. p:davm para manuar· á mc~a umn, (1 ~~wt.) . 

omcnua a esS:J fJI'Ojocto concebida. nestes h concedHla. . . 
tct'mos. (LiJ.) ' Os senhores que JU~ga_]n q_ue o.assu!llp~o e ! E' no intuito do mostrar que nós preten- do n~Lturoza tal ~lUO}I nao_ 1~r.discutJd~ lm

.· . demos tral.ta.lluu• e que se nzio podemos dar m~?utan:ente fic_au preJUdlC<tdo que1ram 
k- conta uc todo 0 i'erviço durante 0 prazo le\antar-.,e. (Pou~a.) 
j · legal é porque o trabalho é realmente ex- E' approvado. 
~ cepcional. Mas aqucllea qu.e não concor- · Tem a 1)a,lav1ia 0 Sr. Fausto ca1·doso. r: )'~lll. p:Ll'U. Ü.lZm' l1Ul11Cl'O em taes condições 
~' ·:~ .· nao devem perceber subsidio. 
~ ' ,_ - :Mando a. minha emenda [t Me.:;a. 

f:" .· O Sr. ~eabr'.n (JJela !1rdern)- O no
'·\ _ bre Deputado pelo Rio Grande do Sul apro-
0> . . ·sentou uma emenda a este projecto, mas 
~:::·· parece-me <ittt:l a Mesa não a póde acceitar 
~\:>,por is .~o que a emenda nho tem que ver com 
~i{:' ' ' o as~umpto do pt'ojecto, e só pode ser to
~\ : 

O Sr. Fausto Cardoso começa 
a.grl\.decendo a.os collegas a approva.ção do 
seu requerimento de urgencia. 

Bom 1oi que houvesse uma. interrupção no 
seu discut•so, pois que estava com a alma 
eriçada por emoções fortes, principalmente a 
que proveiu de um ar1arte dado pelo Sr•. 
Costa Juniot•, attril.mindo a vaia que o orador 
l'ecebeu ao discurso do Sr. ·Barbosa Lima. 
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Refeee-se aos teechos de discu1~sos por si 
})l'oferidos em opposição ao Governo, repro
duzidos pelo nobre Deputa,do pelo Rio Grande 
do Sul, mas nota: que S. Ex. esqueceu-se de 
muitos de maior opposicionismo como, por 
exemplo, o discur.>o que pronunciou quando 
o Dr. Campos Salles embarcou para Buenos 
Aires e um ttrtigo que publicou na irn:prensa. 
(Lê t1·echos de ambos.) 

.·473 

(1ue aqui a representem, or;do tantos repr~- · 
sentam as terras onde nasceram. (Muito bem; 
muito vem.) 

Comparece ainda o Sr. Luiz Domingucs. 
Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Já despiu-se moralmente, expondo a ~ua E' sem debato encerrado em 2• discussão 
pobreza, quasi miserla, para provar que o artigo unico do :projecto n.·. ôJ, de 1901, 
não se vendeu ; hoje vae despir-se intel- restabelecendo, para todos os e1feitos, o de
lectualmente perante a. Gamara. ereto legislativo n. 657, de 25 de novembro 

Historia 0 movimento político que sem- de 1899, :ficando adiada a votação. 
pre Só tom feito em torno á vice-presidencia E' annunciada a la discussão do projecto 
da. Republica, como si ella formasse um ri. 62 A, de 1901, alterando a classe la, n. 1, 
nucleo do victoría da bandeil:::~. futura, para, das ta,rifas das Alfandegas. 
mostrar á Camara a razão quo tinha quando 
declarou não portGncer á maioria nem á 
minoria, porqno não via dous partidos, mas 
dons lxmdus,, um inspirado no Presidente, 
outro no Vice--Presidente da Republica. 

Si tem accusado o Presidente da Republica 
e simultaneamente o toom defendido, é por
que· qum·ia impedir o movimento quo vinha 
a.pós o sou nome como bandciea o que so 
tocasse no Chefo do Estado. Naquelle mo
mento solomne, quando todos so calavam e 
uivavam .as galerias, seguiu a sua conducta 
i.nalteravel, tendo a,nto os seus olho~ a Ro
publica, amoa.c;ttda. do ::.or dividültt em ! o
queninas })LLtrias. 

Eis asua cohoroncia. O n,nno passado sa· 
criticou a sua vida, osto anno sacrificou a suu. 
honra. quo quizor·u.m tisn:tl' o sobro a qual 
viu cahir :.t babugem do nüsOl'<LVois mtulal'· 
chistas. 

E' um cohoronto, o si doL'ondo o CheCo do 
Estado.~ porquo inuividtmlmonto ó um ho
mem honosGo. 

Pon 'a quo o Sr·. nu.rlJOSLL Lima só tovo 
um Cl'imo: l'ili'ot·ü··so ii. balxu. oxplo~·açiío do 
actos do Govol'no taxados (lc cuntrarmndo. 

Dcíbndo o Pt•osidonto da H.opublica desta 
vilipendiosa imput<tçfto, como j:l doícn<leu u. 
Alcindo Guanab::tl'<t, son inimigo, como do
J'endoli ao nobr•o Deputado polo Rio Grande 

· do Sul, tambcm seu inimigo pessoal, porque 
.o orador é um homem justo o só procura 
inspirar-se nos altos sentimentos de justiça. 

O orador termina. fazendo uma evocação 
ao Sr. Ra1<bosu. Lima, pam que, unidos; j<t 
quo S. Ex. é um repudiado de sua buncada,, 
sorte de que pa,rtilhou o orador quando um 
dia lhe disseram quo não tinha no seu Estado 
:filiação partidiaria, sujam os defensores da 
Patria, os representantes da. Nação Brazi.
'loira. Sigam juntos o nobre Deputado do RIO 
Grande do Sul o o Depu~ado de Sergipe. A 
J.?atria Braziloira precisa do dous homen; 

Caruara V. 1 V 

O Sr. Galdino Loreto·- Peço a 
p:tlavra. - . 

O SR, PRESIDENTE -Tem a. palavra o 
nobre Deputado. 

O ~r. Galdino Loret.o diz 'que 
o projcc~o em discussão teve da Commis
são de Tarifas um longo parecer do que- fo~ 
rela.tor o Sr. Padua Rezende, parecm' qne 
foi assignado com rcstricções pela maioria 
da. commissão·. 

O OJ'ado1·: fez parto desta commil:!são, e, 
como não as$ignon o paPncm', o>porava que 
os seus collegas que (livm•giram do pa.rece1• 
viesl:!om (l/Lt' as razões de suas t•estricções. 

NautL ~en1lo quo oppul' á oppurmnidado tio 
pJ•ojoeto, dosdo cgw ollc parte du. bancada 
lllilwira, oi;pc1·a a. 2" discussão :para sa.bel' 
om quo t!Onsit~tn a di\·crgcncht tlos membl'os 
(i:L CommiHsão. 

FictL :\ tliscus,;ã.o a.üiaua pela hora. 
Vae a impt•lmir o seguinte 

l'RO.JEC'l'O 

N. 164 . .- 1901 

Pm·ece1· sob1·e a cmendt~ otfcl·ecida na .'3·' dis~ 
cusstío ao pl'ojecto n. 268 .4, de 1900 (do 
Senado) qwJ (ttttoriza o P~de1· Executivo a 
ga1·antil· os Jw·os e o.mort~zaçlío, dw·ante 
15 annJs, 1ut imp01·tancta (~'Y!nttal de 
71:500$, oon·espondentes ao emp~·estimo de 
650:000$, jw·os de 7 ° f 0 • e amorti~açtío de 
4 ° f 0 , q·ue effcotttar a Associaçciu do 4° Cen
tenr.wio do B1·az il, pai" a o fim de const1·ttú· 
o edificio destinado á Escola de Bellas 
Artes 

A Commissão do Orçamento vem dar o 
seu parecer sobre a emenda substitutiva do 
Hlustro Sr. DoinÜudo Germano Hasslocher 

60-
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ao projecto n. 268 A, de 1900, que autoriza 
o Poder Executivo a garantir os juros e 
amortização durante 15 annos, na im:portan
cia annual .de 71 :500$ correspondentes ao 
emprestimo de 650:000$, juros de 7 °/o e 

.amortização de 4 °/o, que eft'ectuar r~ Asso-
ciação do 4° Ccntenario do Brazil, para o fim 
de construir o edificio destinado tt Escola de 
Bellas-Artes. 

Com o devido respeito aos altos intuitos 
da emenda de V. Ex., a Commissão não 
pódc, entretanto, dar a ella o seu as:;enti-

• mento. O projecto como est;t redigido, acau
tela os interesses do E:;tado como ao mesmo 
tempo prevê uma neccssid.ade ha muito re
clamada e que S3 refc1•e :í. con:'>tr-ucção do 
edificio para a Escola de Bellas-Artes, que 
~erá afinal incorporado aos bens do dominio 
da União. 

Sala das Coi)llllissões, 23 de agosto de 1901. 
-Paulc~ Gui~;wnTes, presidente.- ]filo Pe
çanlw, relator.- 8e1·:;edef.lo Con·êct.-JJlay
?'Úlk.- F1·ancisco Ve1:ga. 

· ·Emenda do Sr. Gennano I!assloclte1· ao p1·o
._ jecto n. 268 A, do Senado. que auto1·isa o 

Poder Executivo a garantir os juros e amor
tizaçtio dw~ante 15 annos, na importancia 
a1mual de 71:500$, corre~>pondentes ao em-

prestimo de 650:000$, juros c~ 7 o;o, e 
amorUsaç(co de 4 ° (0 , qv.e etfectuat• a Asso
ciaçilo do 4° Centet'la?'io do Bra.zil, pa1·a o 
fim de constrtAir o edificio destinado ci Es
cola de Bellas · A ?'tcs. 

Accrescente·se : 
Art. 2.0 O pagnmento das quB.ntlns cor

respondentes il. gurautio. de jUJ·os e umorti· 
.sação do capital cessará no tim do 1-iegun::lo 
anno, si o editlcio não cstive1· concluído e 
·entregue ao Governo prompto para. a im;ta.l
lação com[Jleta. e definitivo. da Escoh\ de 
Bellas Artes. 

§ 1. o Nesse caso, as obras feit.ns re\'erterão 
para o Estado, sem que este fique obrigado 
a. pagar indemnisação alguma por ellas. 

• Art . . 3. o O Governo responde só perante 
_ a Assomação do 4• Centena.rio pelas obrigações 

que contrae, a ella. pagando a somma total 
. dos jur_cs e amortisação do capital e não aos 
subscnptores deste, que contractarão. com a 
dita associação, que é quem responde pe1·ante 
elles, não lhes cabendo nenhum direito a 

. q~aesquer :eclamações junt<? ~o Governo pelo 
'nao cumprimento das cond1çoes do empres

:' timo~ 
· Sala das sessões, 5 de julho de 1901.

Germano Hasslccher. 

P1·ojecto n. 268 A, de 1900, doSeitado, q~ 
autorisa o Poder Exécutú:o a gar,tnti1· as 
juros e amm·tisação, · dw·ante 15 annos, na 
importancia annual de 71:500$. correspon-

. dentes ao emprostimo de 650:000$, juros 
de 7 °/0 , e amortisaçcto de 4 °/o 1 que effe
ctt-<ar a Associação do 4° ·. Centenario do 
Brazil, para o fim de construir o edifício. 
destinado~ Escola de Bellas Artes. 

O Congresso Nacionulresolve: 
Art. 1. o E' o Governo autorisado a gara.il' -

tiros juros e amortisação, durante !5 annos,. 
na importancia annual de 71:500$ . . cor- · 
respondentes ao emprestimo de ô50:000.t,juros 
de 7 o;,, , amortiiação dá 4 °/0 • que effectua.r· 
a Associação do 4° Ccntenario do Br,1zil, para: 
o fim de construir o edificio destinaJo ú. Aclh· 
demia de Bellas Artes. 

§ I. o A Associação obrigar-se·hn. a construir-
o referido edificio no prazo de 18 mezes, a. 
datar de 1 de janeiro de 1901. . 

§ 2. 0 E~se edificio será encorporado aos 
bens do domínio federal pertencentes ao Mi
nisterio do Interior, e, uma vez construido, 
o edificio em que funcciona a actual Academia 
ser á entregue ao Mini!:,trerio da li'azenda. 
a fim de apt·oveital-o como dependencia. do,. 
TheEouro. 

§ 3. o O edifício da Acarlemia sorit construido, 
de accor·do com o Pl'o,lecto que ao Ministerio 
ilo Interior submetteril a Associação do 4° 
Centenario, a qunl se obrignrt\ o. terminal·'J. 
com o pl'oõuc:to do empl'Hstimo, sem direito 
a. qualquer outro pngumento, a qualquer 
titulo quu sejn. 

§ 4,o A~ rendas e emolumentos da. Acn.de· 
mia de Bellas Artes serão destlnt~.dos á.s des
p~zat_; do r•flfer·ldo ompre!itlmo; e o Govet•no 
11co. autol'lzudo a abrir o cr·edlto necessario a. 
csto servi(~CI durante o e~erciQio .del::1.a lei. 

8enado Federal, 18 de dezembro de 1900.-· 
Manool de QueiJ·oa Maltoso Ríbei1·o, Vice-Pre· 
sldcnte.- llem·iqu~ ela Sil~a CotAtinho, ser
vmtlo de }0 Secretarlo.-Anlonio de A.zereào,. 
servindo de 2~ Secretario.- Cleto Nunes, 
servindo de 3° Secretax-io.- Josà Freire Be
zerril Fontenelle, servindo de 4° Secretario. 

O Sr. President.e - Tendo dado 
a hora, designo para amanhã a seguinte, 
ordem do dia: 

Primeira parte, até ás 2 1/ 2 horas ou 
antes: 

Votação das emendas do Senado ao pro
jacto n. 151, de 1901, e 37 J, de 1900, que 
reorganiza o quadro do Corpo de Sa.ude da.. 
Armada (discussão uníca) ; 

Votação do projecto n. 18 A, de 1901, re· 
lativo á emenda substitutiva, do Senado, á.. 
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:proposição n. 18, do corrente anno, da ca~ incumbidos do serviço de estatística e revi- · 
maPa dos Deputados, que autoriza o Po<ler são de despachos en1 1897 e 1898; 
Executivo a. abrir ao Ministerio da Marinha 3a discussão do projecto n. 58, de I90lt. 
o ct•edito necessario :para pagamonto do pre- auto1•izando o Poder Executivo a abrir a,(} . 

mio que compete ao p1•ofe$sÇ)r substituto do Ministerio da Fazenda v credito · extraordi··
Escoht Naval capitão-tenente D1•. Narciso da. nario de 8:000$, para paramento do aluguel 
Prado Carvalho pela obra Lições ele Ba- da casa onde funccionou, do setembro a de
Ustica (discussão unica) ; . zerubro de 1899, a Delegacia Fiscal no Es-

Votação do projecto 130, de 1901, rela.tivo tado do Rio Grande do Sul e o supplementar
â emenda do Senado ao projecto n. 193, de de 20:000$á verba9a-caixa deAmorLização. 
l899, que autoriza o Poder Executivo arein- -da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900~. 
tégrar no serviço adivo da armnda, no posto art. 28 - Assignaturas de notas ; 
eftectivo de capitão de fi·agata, e classifi• 3a discussão do projeeto n. 77, de 1901, 
caç~ão no quadro es_pecial do corpo· docente, relativo á emenda oiferecida na 2a dis-
o capitão de fragata graduado Francisco Au- cussão do prcjecto n. - 217, de 1900, autori- ~. 
gustó de Paiva. .Bueno Brandão (discussão zando -o PodeP Executivo a abrir ao Minis· 
nnica) ; · - .,. , . terio . da Guerra o credito especial · de .. 

. Votação do projecto n. 257, do 19.00, auto- 8;415$600 para pagamento dos Yencimentos. 
rízando o Poder Executivo a abrir ao Mi- do tenente-coronel Innocencio Serzedello 
nisterio da Marinha, o credito especial de Corrêa, revertido ao serviço do exercito, e , 
6:000$ para pagar os vencimentos que, no de 1ente da Escola Militar, por acto legis
corrénte anno e no :proximo futm·o, compe- lativo ; 
tem ao ex-secretario do extincto Arsenal de 3a · discussão do pro.jecto n. 67, de '1901,. 
Marinha de Pernambuco João Sa.bino Pereira autorizando o Poder Executivo a a.brü' ao 
Giraldés (2a discussão) ; .. Ministerio da Guerra o credito extra o r- · 

Votação doprojecto n. 81, de 1901, resta.- diJ;w.rio de 4:806,: 630 :para éuruprir a sen
helecendo, . para todos os effeito3, o decreto tença. _do Supremo Tl'lbunal Federal, que · 
legislativo n. 657, de 25 de novembro de mandou pagar ao mu.,jor Democrito Fel'--
.1899 (2a. discussão) ; · roira da Silva os vencimentos quc> deixou 

Discussão unica d t emenda do Senado ao de receber como lente, em disponibilidade,
projocto n. 91 A e 91 B, de.;te anno, que au- da Escola Militar do Estado do Rio Grande-
toriza o Gover·no a abrir o credito necess;~rio do Sul ; . 
para pa.gamento, no col'rente exorcicio, a um 2a. discussão do projecto n. 120, de 1901,. 
chefe dr seeçã.o, incumbido da. l>ibliotlleca. da au·&orizando o Governo a allrü· ao Minis
Camara nos Deputado::~ e de um conse1·vu.dor torio da Guel'l'U. o credito extru.ordinol'io · 
da hibliotheca, nomeados por delibet·aç~ã.o da de 2:401$800 p<tra pa:.;amcmto ao ma,·echal 
mesma Camar.b, em sos~ã.o do 6 de.julllo do José de Almeida l3tLneto, om virtude de sen-
!Orrente anno; . . -tença do Sup1•mno Tribunal l?edoml; 

Continuação dá. 211 discussão do p:•ojecto 2"' discussã.o <lo projccto n. 133, do 1901, 
n. 1~1, de Hl01, autoriza.n1lo. o Poder Ex· autor!zando o Poder Executivo tt abt•ir ao · 
ecutivo a abrir ao Mini::~torio da Justiça e Ministerio da Juotiça. c Negocias Intcl'iOL'úS o 
Negocias Interiores o credito de 100:000;~000, · credito de 0:850$, ·supplementa.r (~ verba ga. 
supplemeptar ao n. 14, do art. 2° da lei do art. 2°·da.1oi n. 746, de 20 do dezembro.· 
n. 7t6, de 29 de dezembro de 1900; · · de 1900; 

Discussão nnica do parecer n. 36, de 1901, 2a discussão do projccto n.l05 A, de 1901, 
opinando pela. não accoitação das altera.;. de Senado, crea.ndo no Dist.ricw Federal mais
ções propostas pelo Sr. Paula Ramos um officio de regi:;tro de hypothecas com a. 
ao paragrapho unico do · art. 132 do Regi- designação de terceiro; 
mento ; . · 2a. discussão do :projecto n . 43 A, de~l901,. 

2a. discussão do projecto n. 116, de 1901, autorizando o Poder Executivo a abrir" ao--
. autorizando o Governo a abrir, por cqnta Ministerio da Justiça e Negoçios Interiores o 

do Ministerio da Justiça e Negocias Inte- credito extraordinario· de 2:827$800 para . 
riore::~, o credito .de 5J:580$940, para :pa~a.- .pagamento a D. ·Eugenia Torreão Corrêa de· 
mento de diversas obras e ~.J.elhoramentos Araujo, viuva do. juiz· de dil'eito-em disponi
no ediftcio do Lyceu de Ar~es e Officios, hoje bilidade, bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa-
proprio nacional; de Araujo ; 

sa.discussão do :projecto n. 57, del901, .2a.discussãodoprojecton. 85, de 190l,au- .. 
autol'izando o Poder Executivo a abrir ao torizrmdo o Poder Executivo a relevar á 
Mi:nisterio da. Fazonda o credito extra01•dina- viuva e herdeiros C.:> finado major Bene
rio de 104:542$583, pa1•a occorrel' ao paga- di~to Ribeiro Dutra a divida po1• elle con
mento das gra;tHlcaçõos devidas aos empre- trahida com · o cofre da brigada policial da . 
gados de diversas alfandega.s da Republica, Capital Federal,na importancia de 1:197$324; .. 
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. 2a. diSCUSSão do pl'(ljccto n, 9J, de 1901, au-~ dB licença, COlU todos OS Vencimentos, ao 
torizando o Poder Executivo a contar ao Dr. Manoel José dede Queiroz Ferl'cira, pi'e• 
2? escripturario do Thnsouro Federal Cyriaco pa.rador de physica da E::;cola Polythechnica, 
Antonio dos Santos, como tempo . de serviço, para tt•atar de sua saude ; -
o decorri~ode lO de fevereiro de 1879 ~ 26 Discussão unica do projecto n.147, de 1901, 
do fevermro de 1883, de 15 de novembro de concedendo ao Dt•. Amaro Rodrigues de A1-
l884 a 4 de seteml)ro de 1889 e de 22 de fe- buquerquo Fio-ueiredo 2" tenente ch'Ul'"'iã.o 
v:ereiro de 1894 a ?1 de outnbi'O de 1895. contractado (íà armad~, uma pensão de 3'00$ 

Segunda pa,rte, <LS 2 I /2 horas ou antes: mensaes autorizando o Governo a abrir o 
Continuação da. I"- discussão do projecto necesi>arlo credito ; 

n. 62 A; da 1901, a}te~·ando a classe P, n. l, DiNcus~ão unica do parecer n 22 de 1901 . 
. das tarif<~S das Allandegas; . . ,;:) ;os, '- · • ' • , ' 

la. discu,;;~ão do.projccto n. 113 A, de 1901, JUlg,mdo q~e J?ilO deve!n .~er , ~cce1ta~ .as 
a. 1tori 7ando 0 Governo a abrir 0 credito de ~mendas otferectdas na 2 . dbcu.,~ao do pio-

r. ;.' , a , ' · b 1 1 b . Jec&o n. 232 A, de 1900, que autoriza o Poder 
16.060;;, p~r~. pa:-:.ar ao ~:te :are U?I elmo Executivo a transformar as ta., 2a. e 3a. tur
de Souza Mal mho os seu;:s o r do nados, como d s b D' , t · d c , · · 1a. 
juiz de direito em disponibilidade, decorridos ~as''"' a. u_ · 11 ec ?ria ?.8 o:rews e~ , 
de'22 a,bril de 1894 a 31 de dezembro de 1900; 2, o ,) ::;ecçoes ~la Dtrectoll~ Geral, _pas:.ando 

1 a d'iscus3ão do projecto n. 11 A, de 1901-. os chef~s de _tm mas a !5hef~~ _d: secccrao, desçie 
.autorizando o Poder Execu1;ivo a abrir um que pteenclHtm as d1sposi90~:::. . ret>ulamen· 
c1•edito da quantia de 2:638$045 ao Ministerio tar~3, ~ dan~o outras P!'ovidenmas ; 
da FazendC1 para pagamento de forragens, 2 dtscussao do proJecto n. 88, de 1900, 
aO'ua e objectos de expediente fornecidos declara.ndo que ao ~enente-co~·onel ~raduado 
])~la Compa.nhia das Aguas de Mac3ió e ou· refo1•mado do exercito Antomo Galdmo Tl:a
tros, por conta do Ministerio da Guerra, du- vasso~ Alves competem as quotas de offic1al 
rante os e:iCl'cicios do 1894, 1896, 1897 e superwr desde a dah do decreto que o re- . 
::1898; formou; 

la.·discussão do projecto n. 74 A, de 1901, Nova discussão da emenda do Sr. Heredia 
-concedendo o prazo de mais um anno de ma- de Sà ao projecto n. 38 A, de 1901, que . au· 
tricnla aos cx-a1umno::; llo curso sup:=;rior U.a I toriza o Govm•no a confirmar, att3ndendo ás 
Escola Militar do Brazil, desligados por mo- necessarias ·vagas, no primeiro posto de 
iivo de 1'3provação em uma mesma ma.teria official do exercito, os alferas gra'1uados que 

. t!ur~tnto dons a.nnos consecutivos, com emen- ti verem obtido a;;; approva.çõas plena.s de 
da da, CommiiHã.o llo Ma,rinha e GnOl'l'<L; que trata o art .. 93 do regulamento de 18 de 

la. discu:::sio do prõjacto n. i2, tb 1901, do-. abril de 1893 ; 
·clarantlo quo ~ozm·ão th~ · fra.nQnüt p:Jsta~ a 3:1. tliscussão do projecto n. 103, de 1901, 
co1·ro~pon~ancia o n,s Rcry1stas dos I~stttu- marcamlo o.'> casos e a fórma. tla, revisão das 
tos ~:ftst::m~os e ~oog_;aplucos tlo B.~·.:\ztl, do condemnações ; . 
. Para, Ceal,L, Balna,S.Paulo, Paran,L o Santa 3a 1._,, .,- d , · t 127 tl 1901 
Catharin[1 c do,; Institutos Archeologicos de ·~ t Iscus~a~ o P,IOJOC(l'o n. .' .o .. , 
Alagô:ts 0 Pernambuco; dt:spondo sob r e n,. contao em d~ anttgmlhtt~e 

3a. di:scussão do projecto n. 217, do 1900, ~o .posto d?s ?~ci~es g? oxo~ctto a que ~o;e 
.autorizando o Pouor Executivo a ttbril' <to 1 eferem v::> al t~. _l o.., -dtt let n, ~50, lle g de 
l\Iinisterio tln, Mrtrinha o ci·edito especial tlo dezem.bro d~ l89o ; . . 
"11:700.~, para pagamento do soldo tto vire- . Ia. d_tscussao do Pl'JJecto n. ~Oi, ue !R93, 
.almira.nt':l Archm· Jacegun,y, r~vortido n,o autorlz:tntl.o o Gov~rno a appliC<I.l', om i<LYOl' 
.·.qnadt•o o1fectivo d<t armadn,; tl.e D. Ma,rm Adclattl.o A~tunos de Ahrou e 

3a discussão do projocto .n. 264, d3 1900, o~1tra, paeentas <~onsi1gmnoas do l•'I'. Satur
autorizantlo o Governo a prorogar o prazo mno de Santa Clara Antuno:i_de Abr~u, Pl.'?-

;(concmlitlo ;i, Socie~latle Montepio Geral tle ~essot·. r~.posen~tlo ~o- Gymnasto Nacwnal, Já 
Economia dos Servidores do Estado para in- talloculo, a d1~pos1çao do a.rL 27, hypoth.ese 
.. demnizar. o Thesouro Foderal da quantia ele .7a., do regnlament:J que ba.1xm~ com o decre
.que lh3 é devetlorn,, n,té quo essa ilistittlição to n. 9!2 A, de 31 de outubro de 1890; 
regulariz3 si.ut situação, poclendo mesmo ra- 1a. discu.:;são do projocto n. 173, de 1897, 

-leval·a do pagamento U.a importanchtmn que antorizantl.o o Governo a reverter para ~ a. 
ficou alcançada no anno de 1899; classe n,ctiva da armada o I" tenente Hora-

3a discussão do projecto n. 231 A, de 1900, cio Nelson do Pn,ula Barro3, caso, submeliti
elevando a 16 o numero de engenheiro;; do n, nova inspecção de sautle, · feita ne.>ta 

<Chefes de districto na Directoria Geral dos CapitC1', fôr considerado prompto para o 
Telegrapho.,, no exerci cio do 1901; sm·viço; 

Discus.~ão unica do projccto n.l02,de 1901, I Discu.ssã.o unica do pro,jocto n. 242, do 
. autorizando o Govci'no a conceder mn rmno 1895, olovttntlo a 100$ monso.os a pensão c1ue 



pet'cel)e D. Cyhele de Mendonça Souz:1 Mon
teiro, viuva do tenente honor11rio do exercito 
Heleodoro Avelino de -souza Monteiro. 

Levanta-se a sessão ;ts 4 hora> <la tarde. 

85a SESSÃO EM 28 DE AGOSTO DE 1901 
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--Deixam de comparecer com causa partící· 
pada os. 81's. Vaz do Mello, Ul'llano Santos1 
José Boiteux, S<l, Peixoto, Pedr:o Cheemont, 
Luiz Domingues, Rodrigues Fernanda<;, Gue
delhaMoufoão, João Lope~. Francisco Sá., Trin· 
dade, Silva Mariz, Moreira. Alves, Esmerai~ 
dino Bandeira, Estacio Coimbra, Elpidio Fi
gueiredo, Castro Rebello, Vergne de Abreu, 
Marcolino Moura, Dionysio Cerqueira, José 
Monjardim, Celso dos Reis, Sampaio Ferraz, 
Sá Freire, Martinho Campos , Pereiril. 
dos Santos Aureliano dos Santos. Rangel 

Presidencia do Sr· . . Satyro Dias (2° Vice- Pestana, Estevão Lollo, Viria to Masca.-
Pr·esidente) renhas, José Bonifacio, Ildef'onso Alvim, 

Adalberto Ferraz, Leonel Filho, Necesio 
Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual Tavares, Antonio Zacharias, Mayrink, Ar

respondem os Srs. Satyro- Qía.s, Carlos de thur Torres, Miranda Azevedo, Gustavo 
Novaes, Aagelo Neto, Agapito d_os Sant?s• . Godoy, Domingues de Cast1;o, Oliveira. 
Luiz GuallJerto, Albuquerque SereJo, Galmel Braga, Adolpho Gordo. PauJino Carlos, Al· 
Sa.lgado, Arthur Lemos, Antonio Bastos, José fredo Ellis, Antonio Cintra, Ovídio Abran;. 
Euzebio, Christino Cruz, Cunha Martins, tes, Barhosa Lima, Francisco Mom·a, Angelg 
Raymundo Arthur, Nogueira Ac;:ioly, Fre- Pinheiro, Victorino Monteiro, Pinto da. 
del'ico Borges, Gonçalo Souto,· Augusto Se- Rocha e Cassiano do Nascimento. · 
veeo, Eloy de· , Souza, Pe1•ciea Reis, Tavares E sem causa os Srs. Carlos Maréellina,. 
de Ly1'a, Soares Neiva, Lima Filho, Camillo Indio do B1·azil, Serzedello Corrêa, Anizio 
de Hollanda, Ermiri0 Coutinho-, Celso de de Abreu, João Gayoso, Joaquim Pires, Tho
Souza, Teixeira de Sá, Gomes de Mattos, maz Accioly, Virgilio Brigiuo, Sergio Sa
Bricio Filho, Malaquias Gonçalves, Cornelio .lJoya, João Vieh•a, Pereil'it de Lyra, Sylvio 
da Fonseca., Julio de Mello, Pedt'o Pernam- Romel'O, Rodrigues Lima, Tolentino dos· 
buco, Affonso ·costa, José Duarte, Epa,nü- Santos, Eduardo Ramos, Galdíno Loreto, 
nondas Gracindo, Araujo 'Góes, Arro:xellas Irineu Ma.challo,Nelson deVasconcellos,Oscar 
Galvã.o, Raymundo de Miranda, .Toviniano Godoy, Antonino Fialho, Julio Santos, Joo:-
de Carvalho, · Rodrigues Doria, Fausto Car- quim Bt•eves, Fr•ancisco Veign.; Monteh•o de · 
doso, Seabra, Noiva, Augusto França, Milton, B<w1·os, Monteiro da Silveira, Bueno U.e 
Tosta, Francisco Sodrê, Felix Gaspar, Ma.- P<\iva, Henrique S<tlles, Nogueirn, Junior, 
noel Caeta.no, Eugenio Toarinho, Paul11 Gui- Lamartine, Fernando Prestes, Bueno de An
mal'ães, Alves Barbosa., Adalberto Gnimarãe3, dmdu, Edmundo da Fonseca, Luiz Piza, Ca-· 
Au(J'usto de Freitas, Pa.l'anhos Montcnegt'O, · 1 c· · t D B .1' t d S 
Pl.n°lloi'ro Jt:Int'or·, José M&l'collíno, Het•odia de JU.< 0 • mcma 0 · raga, eneu.tc 0 e ' ouza, 

Manoel Alvo_-:;, João Candido, Son.1•es dos 
Sâ,Henrique Lagden,Augustc de Vasconcellos, santos, Fl·<~ncisco Alencastro; Rivad<tvia. 
Raul Barroso, F1·anco Junior, Nilo Peçanha, Corrê<t e campos ca.rtier. 
Deocleciano de Souzí.\, Lourenço Balltista., 
AlYcs de Brito, Silva. · Cn.stro, Custodio A ln·e-so a. sossiio • 
Coelho, Pereh·n. Lima, Martins Teixnira, E' lidtt e som dob:1.te apprvvada a n.cto. úa. 
Oliveira. Figu~iredo, Theophilo Ottoni, sessão nntecedonto. 
Gastão da Cunhà;, João Luiz, Penido Filho, Passn,-se <to expediente. 
Esperidião, Alfredo Pinto, Carneiro de Re-
zende, Francis~o Salles, Lamounier Godo- 0 Sr. Augelo Neto (2o SecJ·etario., 
frado, Landulpho de Magalhães, Carlos se1··uindo de 1°) procede á leitur.1 do seguinte
Ottoni, Manoel Fulgencio, Lindolpho Cae-

_, tano, Edua.rdo Pimentel, Olegario Maciel, EXPEDIENTE 
Rodolpho · Paixã.(), Pa,dua Rezende, Moreira 
da Silva, Dino Bueno, Valois · de C<'tstro; Reqmn·imento de Candido Vieira da. Costa, . 
Costa Junio1•; Rodolpho Miranda, Joaquim pedindo l'estituição dos diraitos de consumo 
AlvarJ, Azevedo Marques, Her·menegildo que pagou pelos exemplares do livro intitu-· 
de · Morae3, Teixeira Bran4ão, L~ndol_pho lado «As duas Ame1•icas)>, conuriemorativo do 
Serra, Xavier do VaUe, Alencar Gu1maraes, 4° Centenario do Brazíl, que foi impresso 
LaiU:enha Lins, Carlos Cavalcanti, Paula em Lisboa .. -A' Commissão de Orçamento. 
Ram1s, Fra.riciseo Tolentino, Marçal Esco
bar, Germano Hasslocher, Aureliano B1r
bosa, Vcspasiano de Alhuquerqua, Alfredo 
Varella e Diogo Fortuna • . 

O 8r. Seabra (pela 01·dem) - Sr. 
Presidente, estava inscripto para responder 
hoje a uma local do um dos jornaes desta.. 
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-capital, a respeit') dos incidentes que se toem 
desenrolado nesta. Camara. D:wia tambem 
-ler o documento a que hontem aUudiu, de
"JlOis de ter tido o as.>entimento das partes, 
documentos que veem demonstrar que esta 

':Cama.ra t3m sido invadida por perturba
,.:dores da ordem e q a e neste recinto mos mo 
.. te em entrado arruaceiros-

Hoj-e, porém, Sr. Presidente,_ não posso 
·desmnponhar-me de.;te dever, portanto, 
wenho trazer á Camara -dos Deputados, e 

· -com pezar, a noticü~ do fal!ecimento do hon
-rado Ministro do Chile, acrellitado junto ao 
·Governo brazileiro. _ . 

Nação· amiga, como é o Chile, eu creio que 
, exprimo bem o sentimento da Camara, pe
·dindo a V. Ex. se digne de consultal-a, si 
•consente em um voto do peza11 na acta por 
'esse infa,Jsto passamento, como ainda a 
suspensão dos seus tralmlhos, como demon
.stração do respeito e amizade áquella Nação. 

Pe~o igualmente que se insira na acta um 
voto de profundo pezar pelo falleeimento ·do 
illustre brazileieo visconde de Alvarenga. 
1(Muito bem,; muito bem.) 

O Sr·. Presidente-- O Sr. Depu
tado Seabra propõe que se lance na acta 
dos nossos k:tbalhos um voto de pezar. pela 
morte do ministt'O chileno, ac1•editado jnnto 

··do nos;;o Govet•no e mai; como domonstt'a· 
ção dos sentimentos de puzar por esse in
-fausto acontecimento, a. Camara levn.nta. a 
. sua sessão. 

O nubre Dcputarlo pela Bahia pedo tambcm 
'que se la.nce na acta um voto de profundo 
_pezar pelo fa.llecimento do illustre bra.zileiro 
Sr. Vübonde d) Alvarenga. 

Posto a votos, é app-L'OV<J..do o requeri-
,mento. · 

-0 §r. Presidente -A' vista da 
·delibet•a.çã.o rla Cas~~. entendo dever nomear 
um:t eommis~ã.o paea represBntar a Cama.t'a 
nos funera.es do St' . ministro do Chile. 
Designo p:tra es~a. com missão os Srs. Bricio 
Filho, Alves Barbosa e .\Jilo Pecanha. 

Vã.o a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 37-1901 

·'Concede licença ao S r . Deputado A1·tliu1· P into 
. da Rocha, pat·a conservm·-se ausente dos 
trabalhos da Camara 

- A Commissio de Petições e Poderes. atten
·dendo á razão allegada pelo Sr. Deputado 
Arthur Pinto da Rocha, para conservar-se 
.ausente dos trabalhos da Camara. dos Depu
tados, durante a actual srusã.o , é de p:trecar 

que lhe seja. concedida a licenca que pede 
para esse fim. 

Sala das Commis.~ões, 27 de agosto de 190l. 
-Esperidüio, pre.~idente.-T1·indade, relator. 
- Jose Euzebio. - Tav, .. wes de Lyra. - A. 
Galvao. 

N. 38-1901 

Co11 cede licença ao Sr. Deputado Ped1·o L<Jite 
Che1·1nont 

A Commissão de Petições e Poderas, a.t
tendendo as considerações apresentadas pelo 
Se. Deputado Pedro Chermont a respeito de 
sua permanencia no e::;trangeiro, motivada 
por molestia em pessoa de familia, como 
prova o atte:Stado medico junto a.o respacti v o 
requerimento de licença, é de parecer que 
lhe seja concadida a licença. devida até que 
cessem aqueltes motivos que o inhibem de 
voltar ao Brazil. 

Sala das s~ssões, 28 de agosto de 1901.
Espel·irlicTo, prPsidente.- ArroxeUas GalvcTo, 
relator.-Jose Euzebio.-Tavm·es ele Lyra
T1·indade. 

Vão a imprimir os seguin!es 

PR.OJECTOS 

N. 64 A-1901 

Determina que os ci;·twgiões de 5a classe do 
cxe1·cito _e m·mada pe1·cebam as me~mas 
g;·ati(icaçrias que os 1·espectivos cirurgiües 
de -ta clct,sse e autoriza o Gove;·no a ab1·i1· o 
credito ]?l·eciso pa;·a a execuçtio desta lei 

A Commissão de Orcamonto, não se oppJndo 
a.o projoeto a.p,·e:;entttdop~lo Sr.Deputado Ru.y
mundo de Miranda., determinando quo as gra
tificações dos cit'lll'giões de 5a clas;.;e da ar
mada sejttm a$ mesmas que Percebem os de 4a. 
classe, por consirlerae de oquidu.tlo que pre
valeça na at•m:tú:1 a disposição atlop·~ada para 
a mesm:L classe no exercito, tem o dever de 
informaL\ cntt•e.tanto, que o augmento actual 
da despez:t com a a9pr0vação do projecto é 
de l :427$972, quantia que será elevada a. 
3:075$6:~2, si pt•eenchida.~ forem todtts as 
vagas existentes no quadro. 

A Camara resolverá em sua sabedoria, 
como enr.endel' conveniente. 

Sala das Commissões, J4 de agosto de l90l. 
-Paula Guimaraes, presidente. -Nilo Pe
çanha. -SerzedeUo Cor1·êa. -Mayrink.-Co1·· 
nelio da Fonseca~ vencido. 

P1·ojecto n. 64-1901 

O Congresso Nacional resolvG: 
Art. I. o Os cirurgiões de 5a. classe no 

exercito e armada p3rceberão as mesmas 
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:gratiftcações _ que os . respe~tivos cirurgiões derando que o Eshdo de .Sergipe não póde ___ , 
·di! a classe. prescindü· de um instituto de credito, como 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado a ins~rumento indispensavel para o desenvol
.abrir o credito preciso para immedia.t:L exe- vimento ele sua producção ~ e;q,a,nsão e ra~ 
·Cução desta lei. · · - gula.rização de sua vida commel•cial, e àtten- -

Art. 3. 0 Revogam-se as leis e di::;:posições dendo a que esse Estado tem vivido at1•a.v6s 
·em contrario. da grande crise que tem assoberbado o paiz 

Sala das sessões, 22 de junho de 19:>1.- sem auxilio de especie a.lguma por-parte da. 
Raymundo de Mi,·anda. Uníão, e que o auxílio p1•oposto pelo projecto . 

importará em pouco mais de 1:.000 contos 
N · 106 A-1901 durante um prazo longo; (!.ttendendo mais~ .. 

.Autoriza o Governo a abrir ao Mínísterio da que esse auxilio será nominal, pois, quando 
Justiça e Negocias Interiores o cre'díto ne- dispensado delle será reembolsàda a União~ 
cessaria para pa.rJamento do premio de porque é mais que provavel que as transa
-viagem, de que t1·ata o a1·t.221 do Codigo de cçõos tlo banco lhe deem lucros regula1•es, é 
Ensino, ·conferido a Peclro Denwsthenes de parecer ·a Commi:;são que o projecto 
Rache seja acceito com as modificações seguintes: 
Presente á Commissãó de Orçamento o No art. Jo; em vez,de 6 °/o-diga-se 5 6 /o. 

projecto 11 , 100, de l90l, autorizando 0 Go- Esse é o juro no1•mn.l de nossas apolices e, 
b · d't como garantia supplementar aos ca.pitaes 

verno a a ru• o cre 1 ° necessario para pag:1- emp1•egados no Banco, parece sufilciente. 
:tnentó do :premio de viagein, de que trata 0 Ao art. 2u, depois das palavras: a depo· 
:art · 22L do Codigo . de l!:nsino ; e, conside- sitar - accrescente-se: annualmente. · 
.·rando que o disposto neste artigo é termi-
nante desde que o alumno dos institutos de Ao mPsmo artigo, onde se diz: na impor
.ensino superior houver completado _os es- tancia de 163 contos, valor da garantia 

- tudos e tol' classificado pela congreg-ação diga-se: na im:portancia do valor da garantia 
~ etc. ' como o primeiro ostud<mte entre os que com 

_ · elle f1•equentaeam o curso, cabendo ao Go- Sala das Commissões, 20 de agosto rle 1901. - · 
verno arbitt•n.r a somma que julgar conve- - Paula Guimai!íes, presidente.- Se,·::e
niente <t manutenção do mesmo alumno no d~Zlo Corrêa, r•elator:..:.... ltfay1·ink.- Fran~ 
ponto para, anele se dirigir com o intuito de ·cisco Veiga.- Nilo Peçanha.- Cornelio da 
continua,r os e:r;udo::~; é de parecer que sej:t Fonseca, vencido, por·que tenho negado sem· 
.adoptado o a.Uudido pt•ojocto. p1•e o mm.1 voto ás gat•antias de ju1•os e por-

Sala <l<LS Commissões, 27 do agosto (le l90l. quo entendo que, so tratando de auxilios <i. 
,;_Paula Guimm·~.ies, presidente.-Mayl'inh, lavoura, se deve cogitat• do um<~ medida 
relator .-Serzoedcllo Corrêa.-.Nilo Peçanlla. geral. tond() pJr flm, niio só proporcionar 
~Cornelio da Fonscca-F1·ancisco Veiga. t•ocur·sos immcdiato3, como, ainda o princi-

palme:Ito, fu.cilita.I' o 'uaratoar o transporte 
P1·ojecto n. 106, de 1901 dos .prod.uctos, co'!llo propuz em projecto 

O Congresso Nacional resolve: qu:J mfellzmonte a.mda. pondo do parecer da · 
Artigo uni co. Fica o Governo aut'Jl•izMlo t•especti v a. Com missão. 

a abrir ao Mini~~ ~erio da .Justiça e Nog Jcios 
IntorioL·os o credito ne~ossario pn.t•a, pt~gn: 
monto do pt•omio de viagem, de que tt•ata o 
art. _ 221 do Codigo de gasino, contl3l'iclo a 
Pedro Den • .>sthenes Rache, revogadas a.s dis
posições om contra.L'io. 

\\ Sala. das S3ssõos, 15 de - julho de 1901.-
~.IJiogo Fo1·tuna. _ _ 

N. 12.2 A-1901 
.. ,Autoriia o GoveJ·no a conceder ao ciclacli.ro 

João Pe1·ei1·a Barreto, ou, _ á sociedade que 
elle organi -:;m·, ·a garantia de jtwos -de 6 °/0 

e de amoJ"tização em 20 annos da quantia 
de 2 .000:000"$ , para. fundar em Aracãjú 
;(Sergipe) ttm bànco de credito agricola mo· 
-vel, e dá outras p1·ovidencias (com emendas 
-da Commísstto) · · 

A Commissfío de Orçamento,esttÍdando com 
·-P maior cuidado o projecto n, 12~ e consi-

Pl'ojecto n. 122-1901 

O Cong1•esso Nacional decreta: 
Art. l. o Fica. o Governo autorizl:lilo a. con

ceder ao cidadão João Pereira Barreto ou â 
sociedade qúe elle o1•ganizar a garantia de 
juro de 6 °/o o de amortização em 20 a.nnos. 
da quantia. de 2.000:000$, ~para. fundar em 
Aracajú, Estado de Sergipe, um banco de 
crediG·.l ag~icola movel, sob o titulo-Banco 
Agricola de Bergipe, tendo por fim: 

a} auxiliar ·os lavradores, · de prefereii· 
cia os de canna e algodão, · fazendo-lhes 
emprestimos mediante panhor de productos. 
armazenados, e _ adeantamentos mediant~ . 
penhor de safras futuras, ao juro maximo 
do 9 °/o; --

b) . abrir uma secção commissa.ria. ,que 
estabele~;a ralações direc~as com as pra.ças do 
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norte, a.tê Man1ios, o do sul, atrJ Rio GI·anrle, 
para nellas vender os productos dos mutua
ri 08 o consignantes q nc o q nizerP.m, rle 
conta delles, mcd.iante commissão quo se não 
eleve a 3 °/o; 

c) promover a navegação a vapor do 
porto de Amcajú ao do Rio Grande pelo de 
Santos, caso o governo do Estadõ mantenha 
a lei n. :392, de 2:3 de outubro de 1900, que a 
sulJvenciona com 60:000$ annuaes. 

Art. 2. 0 O concessionario fica obrig:tdo: 
l. o A doposi ta r com an tecedencia na De

legacia Fiscal do The ;ouro em Sergipe 
lettras assignadas pelos mutuarios, na im
portancia de 163:000$, valor da ga.rantia do 
juros o amortização dada pelo Governo, e a 
resgatar essas lettras ao passo que se liqui
darem as operaçõe:J qne as tiverem origi
nado. 

2. o A limitar a importancia do::; omprcs
iimos e aden.ntamentos sobre saJeas futuras 
ao mínimo de 6:000$ e ao maximo de 24:000$, 
c o prazo dos mesmos a 18 mezes, no ma
ximo. 

3. o Não effectuar novos contractos com os 
mutuario::; antes de cumpridos o s<JJdados os 
anteriores. 

Al't. 3. o O banco crear;t um fumlo espe
cial do intcgmJização de 3.000:000$, do qual 
serão suhscriptores os lavradores do E~tarlo 
e o proprio Esta_rlo de Sergipe; este, si se 
mantiYer a lei n. 38G, de 18 de , outubro 'de 
1900, que o manda subscrever 300:000$ do 
capital do lmnco que ahi se fundar. 

§ 1. 0 Os mui;uario:.; subscrovorli.o }Xtra esto 
fundo um valor or1uiva.lonte a 10 % do. im
poi•tancia do sons contl'actos. 

§ 2. 0 O banco omittit'<.t cautelas da.s on
t.rada:; CJ.UO O:) Snhscri})tOl'.JS realizarem, e. 
sobre esse.~ titnlos, emprestará. dons terços, 
levando os luct'os cgw, porventura, resul
tarem dcss<.~ operação ao credito dü fundo 
especial do intogra.lizaçn,o. 

§ 3. 0 Essas cautol<~s sol'ão tit.ulos de depo
sito e rept'oscntarão acçõos a inte~t·alizat•, 
mas só sorão tt'ansmissiveis por herança, 
cabendrJ aos herdeiros, l~tYl'adorcs ou não, o 
direito do as intcgraliza.r C·se tornarem 
accionistas do banco. 

§ 4 . ., A integralização <lo fundo especial 
far-se-ha. por chamadas annua.es de lO% . 
Para ella concorrerão ainda, além dos lucros 
resultantes dos emprestimos sobre cautelas, 
as quotas de 10% de seus lucros liq_nidos, que 
o ba.nco para isto abonará. 

§ 5. o Os valores entrados c de.3tinados á 
integralização (lo fundo especial serão redu
zidos pelo banco a apolices e outros títulos 
de credito publico, cujos juros pertencerão 
ao fundo. 

§ ~.o Si antes . de _passado o prazó da ga
rantia de amort1zaçao o fundo CSl)CCial es-

tivm· integralizrtdo, o bn,nco líquida,r<t a ope
ração a qne ella (let• ot'igem, c loo·o que o 
fundo estiver integralizêtdo, convocn.rá o;~ 
subscriptores delle pél.ra orgitnizar nm novo 
banco com o capital de 5.000 :000$, o qual 
succedera ao primeiro · com o mesmo ti
tulo, fins e com os mesmos direHos e obri
gações. 

Art. 4, o O Governo nomeará um fiscal de 
sun. confiança, e lhe fixará, com a'3 attri
buiçõcs que entendei', lwnoral'ioca, que o banco 
pagará. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 23 de julho de 190 l • -
Fausto Cardoso. · 

N. 139 A -1901 

Estctbelece que as etapas dos offic:iaes do exel·
cito e da cw'inada nunca senTo infm·iores a 
1$4.00, qualquer que s~ja a guamiçao a que 
pe1·tençan1-, so,Z.vo as exccpçües da lei 

A Cornmissão de Orçamento, tendo em 
vista o projecto d.o Se. Deputado Hereclia de 
S•L, e julgando conveniente fil'roar o valor 
das etapas dos officiaes de terra c mal', sem 
prejuizo para estes, dada.s as oscillações que 
se o param nessa p trte do sous vencimentos, 
nem m<.dor gt•avamc pat·a o Cl'ario publico; 
e considera.ndo quo a. média da despcz:t da. 
etapa dos officia.es foi no anno p~1,;sado de 
l$300 c n. das lH'aças l$800 (anncxo do re~ 
hLtorio J.o Ministerio da, Gnm'l'a), jn\gn. de 
,justiçtt e oquidadc adaptar um alvitJ·c quo dê · . 
a p1•ecisa estabilidade aos voncimemos dos 
sct•vidores militares da Pat.r·ht e, por tal 
motivo, aconselha <t arlopçi\.o do ;tlludido 
p1·o,jecto, moditloado pelo seguinte substitu· 
ti v o, r1 uc tlpL'esen ta. <'~ con~idcL'<tção dtt C a" 
maru. 

O Congra;so Nacional resolve : 
Art. I .0 A blse do calculo das etapas dos 

olllcia.es do exm·cHo e a1•mado., a quo se re
fm•o a lo i n. 247, tle !5 de dezembro de l894, 
ficartí. sendo a do valor fixado no Orçamento. 
m.n_vigor (l$400), qualqucl' que S3ja aguar
mçao a que os mesmos pet'tençam, salvo a. 
excepç-ão contida no art. 17 da lei n. 746, da 
29 de dezembro do 1900, relativa aos Estados 
do Pa.r11, Amazonas, Mattó Grosso e outros 
que em lei posterior foram contemplados 
pelo Congresso. · 

Art. 2. 0 ReYogam-se as disposições em 
contrario. - ' f 

Sala (las Commissões, 28 de agosto de 190l. 
-Paula Gttima1·(íes, presidcnte.-Francisco 
Veiga.-Se1·zedelto Co1·rêa.-Nilo Peçcmha,. 
-Mo.y1·inh, 
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PR.OJECTO 

N . 139-1901 

O Congresso Nacional resolve : 

de um capitão de ma.r e guerl'a e um de 
fragat; ~. promovidos e os vencimentos de 
tre:-.l medicos de 5"' clas:-.le, nomeados, t'<~zendo 
a.; nece>sarü1s opert~ções c revogadas <.~s dis-
posições em contr·ario; sendo: · 

Verbn, n. 8....... 24:399$999 
Vel'h n. 14....... 15:282$000 · 
Ve1·ba, n. 21....... 37:8::19$900 

Art. l. 0 A etapa. dos officiaes do exercito 
c dtvarmada, a que se refet•a a lei' n. 247, 
de 15 de dezembro de 1894, nunca será infe· 
rior _a l$400, qu~1q_uer que seja. a guarnição 
a que os mesmos pertençn.m, salvo a ex

. cepção con tidrt no a1•t. 17 da lei n. 7 46, de 
29 de dezembro de 1900, relativa a,os Estados 
do Pará, Amazonas e Matto G1·osso e outros 
qu13 em I.oi posteriol' foram conGemplauos 
pelo Congresso • . _ 

Su.la das Commissões, 23 do agosto do 1901. 
-Paula Guimarc"tes, presidonte.-llf11yrinh; 
rela. Lor.-Pmncisco Veiga.-Nilo Pcçanhá. 
-Ser.zedello Corrêa.-Uornelio dct Fonseca. 

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

Sala das sessões, 31 de julho ·de 1901 -
He1·cdia de Sd. 

N. 165-1901 

Autoriza o Poder Executivo a ab1·i1· ao llliniste
rio da ltial·inha o credito de 77:521$899, 
sttpplementm· as ve1·bas ns: 8, 14 e 21 do 
cwt. 8o da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900, para pagamento -de · vencimentos 
ao corpo de patrões-mores, augmento de 
-venci?nentos de um capitão de mm· e gtierra, 
um capitão de fragata e vencimentos de 
tres medicas de 5a. classe 

Em mensagens de 7 do corrente :-.olicitou 
o Sr. Presidente da Repu blica os creditas de 
57:973$200 e 19: 548$69!), aquelle para paga
moa to dos vencimentos ao pessoal do corpo 
de patrões-mores, creado pelo decreto le· 

. gislativo n. 695, de 1900, o mte para o do 
· augmento de vencimentos qtD passaram u. 

perceber em virtude de promoç:ão no quadr'O 
cxtra.ordinario da. arm~a o capit.ã.o de l11l1l' 
c guerra João Nopomuceno Baptis.ta o o 
capitã.o de fragata Augusto Guedes de Ca.l'·
valho, o bom ao3sim o Srs. cirurgiões de 5(\ 
cla~sc ultimamente nomeados Dr~. Arthur 
Cai'los . Naylor, Adhemar Mesquita Barbosa 
Romeu e Eugenio Eenesto Barbosa. 

· E vori.tic®ndo a Commissão ele Orçamento 
que taes. despezas não foram coqtempladas 
nas verbas orçamentarias do vigente exerci· 
cio, é . de parecer que seja adaptado o se
guinte projecto : 

O Congresso Nacion:>.l resolve:· 
Artigo unico. Fica o Podm~ Executivo 

autorizado a abrir ao Ministerio da Marinha 
o credito total dD 77:521$899, supplementar 
ás verbas ns. 8, 14 e 21 do art. 8° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, para 
P<\gamonto de vencimentos do corpo depa
tJ•ües-móres, crea.do pe\1} dccl'eto legishttivo 
n. OU5, do 1900; augrucuLo llo vanciruento~ 

c~ruua v. 1 v 

N. 166:.....1901 

AuÍwiza o Poclur E x ecutivo a ab1"i1· M J.l!i
nisterio da Justiça e Negocias lnte1·im·es o 
c1·edito de 13:300,) pcwa pagamento . do 
premio e imp1·essao de 1.000 exemplm·es•da 
o(n·a-Theorüt de Processo Civil e Com
me1·cial- composta pelp Dr. Jor.1o Pe1·eü·a 
Montei1·o 

- Em petição dirigida ao Congre.~so Nacio
nal, solicita o Dr.;.. João Pereira Monteiro, 
lente cathedratico e vice-director da Fa
culdade de Dü·eito de S. Paulo, a necessaria. 
autorização ao Poder Executivo para abril• 
o credito preciso ao pagamento a que tem 
direito, como premio o impressão da sua. 
obra-1'heoria do P1·ocesso Civil e Oommm·
oial-nos tor•mos dos arts. 35 e 36 do docreto 
n. 3.890, de l dejanoit·o de 190L. 

Juntou o peticionarío <~o seu rcq_uerimonto 
o Diarío Official de 8 do corronto, ontlo 
so lê o despacho :prororido pnlo Mini:-lt1·o 
da. Justiça e Negocios InterioJ'es :u•bitl'a.ndo 
o pt'OJnio em 4:000$ o untm·iz1~ndo i\ im
pre!lsiio de J • 000 nxomplat\lS pol:t q uan l.i;L 
do 9:300$, segundo a avu.Ha.çilo da. rmpt'l~nst~ 
Naciqna.l. 

Assim, n. Commissiio de OL·çn.mtmto, tendo 
examinado a pretonção do referido Dr. Ivion· 
tGiro, o con:-.liderando que dos propdo~ termos 
do despa.cl1o ' do Minis~ro da Justiça, suprn. 
metl.cionados, resr~lta <t prova de qno foram 
attendidas as formalidades e exigt~ncias dos 
arts. 35 e .36 do Codigo do Ensino promul· 
gado pelo deceeto n.· 3.890, de . l de janeiro 
do corrente anno, é de parecer que seja. ad· 
optado o seguinte projecto : 

O Congre3so Náciona.l resol v c : 
Artigo unico. Fica o Po:ler Executivo au- -

torizado a a tJrir ao :Minh;tei'lo da. Justiça e 
Negoch s Interiores -O credito de 13::100$, 
pam p~tg<tmento do pl'Cmio ·e impressão de 
l.OOO exemphwes d<.t ouru Theat·ia do processo . 
civil e cmnme1·cial, conl.postn. pelo De . . João 
Pereil•a; Monteiro, lente cathedra~ico da F<\· 

Ül 



Nova discussão da emenda do Sr. Heredia 
de Sá. ao projecto n .. 38 A, de 1901, que au
toriza o Governo a confirma. r, attendendo 
às necessarias vagas, no pl'imeir.:> po3to de 
offi.cial do oxet·cito, os alferes gr.~duados que 
tiverem obtido as appro'\rações plenas de 
que trata o art. 95 do regulamento de 18 d:) 
abril de 1898; - -

3a discu~são do projecto n. 109, (le 1901, 
marcando os casos e a; fôrma da revisão da.s 
condomnações; · 

3a. discussão do projtict:J n. 127, rle 1901, 
dispondo sobro a cont<\gem d:l. a.ntiiguidade 
do posto dos officiacs do exe1•cit!), a que se 
roferem os arts. lo e 2° da lei n. 350, da 9 
de dezembro de-1895 ; . · 

P discussão do projecto n. 304, do 1893, 
autorizando o Governo a applicar, em f<~vor 
de D. Mariit Adelaide Antunes de Abreu e 
outra, parentas consaguineas de Fr. Satur~ 
nino de Santa Clará Antunes de Abreu, pro
fessor aposentado do Gymnasio Nacional, já 
falleeido, a disposição do art. 27, hypothe.se 
7a, do regulamento que baixou com o de':"' 
ereto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890 ; 

P discussão do projecto n. 173, de 1897, 
au~orizando o Governo a reverter p:tra a 
classe activa da ar!lk'\da. o 1° tenente Ho
racio Nelson .de Paula Barros, caso, subtnet
tido a nova inspecção de saude, feih nesta 
Capital, fúr considerado ·p1•ompto para o 
serviço ; - · · · 

:. Discussão unica do projocto n. 242; de 
1895, elevando a -100$ mensaes a pJnsão que 
percebe D. Cybote de Mendonça Souza Mon
t:Jiro, vi uva do temente honorario do exerci
to Heleodoro Avelino do Souza Monteiro. 

Levanta-se a sessão á 1 hora da. tarde. 

: 
86a.. SESSÃO EM 29 DE AGOSTO DE 1901 

Presidenâa dos S1·s. Saty1·o Dias (2° Vice. 
Presidente) e .Cm·los de Novaes (to Secre. 
tario) · · 

Ao meio dia procede-se :t chamada, a ·que 
respondem os Srs. Satyro Dias, Carlos de 

. Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz·Gualberto, Gabriel Salgado. SerzedeUo 
Corrêa, Urbano Santos, Raymundo Adhur, 
Nogueira Accioly , Francisco Sa , Frade
rico Borges,· Gonçalo Souto , AuO'usto 
Severo, Eloy de Souza, Tavares de Lyl'a, 
Lima Filho, Trindade~ Ermirio Coutinho. 
Celso de Souza, Bricio Filho, Pe1•eira de 
Lyra, Julio de Mello, Pedro Pernambuco, 
José Duarte, Raymundo do Miranda, ;lovi-
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niano de Cal'Valho, Rodrigues Daria·, Seabra, : 
Tosta, Francisco Sod ré, Fetix. Gaspar; Manó'el > 
Caetano, Alve3 Bar}Josa, Adalberto Guima- ··: 
rães, Paranhos Monten.egro, Pinheiro Junior; ~· 
Heredb de Sá, Celso do~ Rei,;:, Henrique La~:< 
gden, August'l de Vas~onceUos, Deocleciànó.: 
de Souza, AI ves de Br·ito, Silva castro, Mar~ :;; 
tios Teixeira, Oliveit•a Figueieedo, Joaquim· ;': 
Breve>, 'Í'heophi.lo Ottoni, Francisco Veiga, < 
.João Luiz, Penido Filho, Carneiro de Rezop.- .': 
de, Francisco Sa.Ues, Ma.yrink. Carlos Otto•·.; 
ni, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano; .:~ 
Olegario Maciel , Fernando Preíltes , Dino -. 
Bueno, Valois de Castro, Costa Junior, Ro.~~·:; .. 
dolpho Miranda. Joaquim .Alvaro, Edmundo~:.;; 
da Fonseca, Hermenegildo de Moraes, Tei;:, ,~: 
xeira Bt•andão, Manoel Alves, Xavier der .~·~ 
Valle, Alencat· Guimarães, Carlo; C.:tvalcan- · .. :: 
ti, Pâ.ula. Ramos, Francisco Tolentjno; ·· Ge~.:. 'J,i 
mano Hasslocher, Vespasiano do Albuquer;;.< 
que e Diogo Fortuna. :. :;;;~ 

Ahee-.Je a. se3sio. '· :,:1~ 
E' lida e sem debate approvada a act~d,~Jf~ 

se.;;são antecedente. · <' :·i§ 
Pa'lsa-se ao expediente. • ~ .;i~ 

O Sr. Luiz Gualberto ( 4° Se~â~ 
cretw·io seruindo de 1°) p1•ocede ú. leitura dq;;~2, 

soguinte . gspEOIENTE. Si~~ 
Offieios _: . . _ :·i~~ 
Do , Ministerio Ja Guerl'a, de 27 · ' 4Q.. ';~~~ 

cor1·~nte, envian..Io os papeis em q:U-~ <~~ 
o:.; emprega'los da Administração do Hos:' :;ti~: 
pital Militar em Pernambuco, pedem :;?: 
augmento de vencimento:::. - . A' ConF:tt 
missão tle Orc;àmen to. ~ .: : ;.'"~~ 

. Da Es~ola Nacional lle Bclbs-Artes, de;?i~ 
22 do corrente, convülando a e::;ta Camara;<LC~ 
em nome do Conselho Superior de Bellas+i~,fi 
Artes, a assistir á inq,ugurJ.ção da sa. E:lC+,~;~~ 
polição Geral de Bellas-A1•tes; que se rea~.~,J,~ 
lizará no edificio deJta 'Escola, no dia>L · 
de setembeo, ao meio· ' dia. - Inteiraéiâ.' 

Requerimentos·: . ' . : o;sái 
Do Dr. Aristides Galvão de Queiroz; pe:.'/}íl 

dindo interpratação do acto que o apüseh- :.,P· 
tou, · pelo motivo supposto dé haver · per-: 
dido o logar ex-vi. .da lei n. 0 f?S, de 8,ge;· 
janeiro de 189.2. - A' Commissão d(' Cons~ 
tituição, Legislação e Justiça. . .. ·.· .:. 

De Virginia Olympia de Mello }?âeca 
pedindo rever . .;1o da pensão que percebe 
sau filho que completa maioridade a 16 di).·,-:r,~íã 
c·orrante. -- A' Commissão .· do Pensõns e· :f·~~ 
Contas. · :;13';~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 16:49- Página 2 de 29 

486 ANNAES DA CAMARA 

o Sr. President.e Estú. con-
clui~a a leitura. do expeLliente. 

O Sr. Alves Barbosa- Peço a 
palavra. pela ordem. 

O Sn. PRBSIDE:'\'rE- Tem a pn.hwt'<l.. 

O Sr. Alves B::u•bosa (pela O!'

dem)- Sr. Presidente, venho communicar ;L 
. G_asa que a comíni-ssã.o cumpriu a honrosa 

ÜJ.ctimbencia, que lhe fôra commettida pela. 
Mesa, comparecendo hontem aos funeraes 
do illustre ministro plenipotenciario e en
viádo extraordim~rio do Clüte. 
- 0 SR, PRESIDE~'l'E - A Cama.ra. fica in
teirada. 

, O Sr. Tost:a-Sr. PI'e.:;idcnte, não ve
n:lto propria,mcntc fazer um discmso, ve
nho apenas remetter á. Mesa da Camara 
uma repr'esentação, que me foi enviada, do 
meu Estado, contra a aggra v ação das taxas 
relativas ao imposto de fumo. 

0 SR. FRANCISCO SoDRÉ-]\1ais uma das 
muitas que teem vindo. 

0 SR. ToSTA-Peço â V. Ex., Sr. Presi
dente, que mande publicar, no Diario do 
Congresso, està representação, para que a 
Camara. dos Deputados e o paiz inteiro 

-leiam as razões incontestaveis, inconcnssas 
em que se fundam aquelles que veem agora 
reclamar contra a ag'"l'ava<;ão de impostos. 

Em 1899, fiz parte de uma commissão es
pecial, que foi encarregada de el<tborar 
uina lei, sobre imposto.3 ,de consumo, que 
viesse garantir a estabilidade ao commercio e 
á industria do meu paiz, para"que todos os 
annos não estive:ssemos a· reformar aquillo 
que entende com os interesses vi".<tes d:t in
dustria. 

Apres.:mtei entio voto em SOQJ.Iwlo; bas
tante desenvolvido, pronunciei longos dis
cursos, e, neste voto em separado e discur
sos, procurei demonstrar o seguinte: q_ue 
a aggravação dos impostos de consumo, so
bre os artefactos de fumo, trariam como 
conseq uencias: 

1 a, a reducção da ronda; 
2'", o desenvolvimento ela fraude com a 

corrupção dos costumes sociaes ; 
- 3a., a atropllia- da cultura e indu!:ltria do 

fumo. · 
Sr. Presillentc, pretendo discut1r o orça

mento da receita e hei de demon:{trar com 
dados mathemn.ticos, com dados inconcus3os 
g_ue as mesmas prophecias, tristes prophocitts, 
se realizll.ram: a receita diminuiu, apezar 
da aggra vação exaggerada do impos ~o ... 
'O SR. SERZEDELLO CoRRÊA- Peço a :pala

vra •. 

O Srt. ToSTA- ... a cultura tem climinuido 
considet'twclmento o a industriu. est<í com
pletamente atrophiada, })elo mono~ no B..;-
tado d<t B<thia. ' 

Nosr.as condições, Sl'. 'Presidente, remct'to 
á. Mesa <1 representação, cortJ <leque será pu
blicada c e.;peeo que a Camara. dos Deputados, 
tomando om c::msidel'açíio essas razões, f.:l.l'á. 
justiça ás classes eminentemente conserva
dol'a:'l, ás cla.sses productoras, a.queua,: que
voluntariamente acceitaram a aggra vação 
das t:J.:ms para melhorar as finanças publicas· 
que não podem mais ser oneraria), porque ha 
um limite, além do qual o imposto não póde 
passm', sem golpJar profundamente a for- · 
tuna particular. 

0 SR. FRANCISCO SODRI~ E OUTROS Sn,s. 
DEPUTADOS-Muito bem. 

Vem à Mesa, é lida c enviada 11 Com missão 
de Orçamento, a segt~inte 

1WPRESENTAÇÃO 

Illins. Exms. Sra. Presidente ô Membros 
dô Congresso Nadonal - Os_ representantes 
das principaes fabricas de charutos dos mu
nicípios de s:~Felix, Cachoeira e Maragogips, 
no Estado da Bahia, emporio dessa industria, 
tendo sciencia de que, no novo orçamento, 
se trata de atterar o limiGe de 40$ ( preço do 
mil/leÜ'O de charutos) para a cobrança do 
sello de 8$ de imposto (le consumo, elevando 
esse imposto a 20$ por rhitheiro de charutos 
~o preço tambem de 20$ p:1ra cima, pedem 
venia a VV. E Ex. pam ponderar que essa me
did<t, altamente prejudicial ao pt'oletariado, 
que vive_ exclusivamente do sa.htl'io nas 
gJ.'andes e peq_ueila> f<tl.Jricas, longe~ de au
gmentar a receita do imposto em questão, 
neces3aria e fatalmente ha de reduzil-a·, 
pr.:juuicando, por stta vez,· aos inclustt'it~.(''l 
que serão coagidos a restringir a sua pro· 
ducção. · 

Não é sem elementos que os abaixo as3i
gnados se dirigem ao pn.triotico Congeesso, 
impetPando medidas de salvação para uma 
industria, que constituia no interior do Es· 
tado da Bahia uma':l das suas fontes de 
riquezi1, infelizmente hoje quasi anniquilada 
pr.lo pesado tributo com que foi. sobrecarre
gada de impostos federaes, estaduaes c mu-
nicipaes. -

Tomando-se para termo de comparação o 
município de S. Felíx, onde existiam as 
maiores fabricas de charutos da B.thia, nota
se o seguinte: 
As férias com os salarios dos 

operarias nas fa.bl'icas em 
l897subiram mensatmente a 

Eml900 de;;ceram a .. , ..... . 
Em 1901 descemm a .• , ..... . 

122 000$000 
82 OO:J$000 
63 000$00(1 
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Esta pi·ogressão decrascentc indica: talJellas de impostos· de GXl10rtação arreca-
1. o Que tt prodncçã/J do charuto diminuiu dados pelos munie!J:lios e as e,:tatisticas eu-

consideravelmente. viadas, mensalmente, ao Ministerio da Fa-. 
· 2. o Que o numero rle operarios prejudi- zenda pelos fis~aes do fumo. 

cn.dos11 1la metade do numero daquenes que O charuto consumido pelas classes menO~o~ 
outeôra encontravam ness.t industl'ia meiol n.bãsta.das é de 100 réis no r0talho e seu 
honestos de st1hsistencia, contanllo-se entre preÇo vari<l. nas f<~bl'icn,s de 21$ a 36$ po,r 
clles mulheres e meninos. mitlleiro, conforme o forma.to e o acondlcío-

3. o Que· o proprio imposto está produzindo namento; este charuto paga, actualmente. 
actualmente monos do que já. produziu. como se ~verifica pelas tabollas de preçJs 

4. 0 Que a mi~eria publica tem augmen- depositadas jJelos fabric:1ntes na.s ,Delegacias 
tado nos municipios do S. Felix, Cachoeil•a FisJaes, o sollo da 8 réis. OPa, alterando-se 
e Maragogipa, onde a população, por falta o limite pn,ra 20.'ji por milheiro (preço de 
de recursos; vê-se obrigada a abalidonar até falJrica) o , mesmo charuto passa a pa.ga1• 
as casas em que habitava, que perh1anecem 20 réis de imposto de consumo, ou 12$ mais 
fechadas, agglomcràndo-.m tres ou quatro por milheiro do que até agora. . 
familias eril urna mesma ·casinha. E como O imposto de consumo de 8$, sobre o cha- · 

·não ser assim,.si a e3tatistica do salariô das ruto, d.e 21$ por milheiro nas fabrica,s, cal
férias em S. Felix accusa um decrescimento, <mlado approximauan~entc 4p 0 / 0 passando a 
do anrtó de 1897 ao anno de I!JOI, de 59:000~ sol' 20$, attinge-quasi a cento por cento. · 
mensaes ? - .. · Por 'outro lado, quando se creou o imposto 

Perniittam VV., EEx~ . que enuniêremos do consumo de 8 réis e 20 réis por charuto~ 
aqui os impostos lançado.:; sobre ocharuto; em ll;:-98, o cambio estava a 7 l/2 d. e, pre-· 
deante desta l'elação o patriótico. Congi•esso sentemente, a lO l/2 d., com tendencias a. 
se ha de conipari(ltrar de que itidustr'ia ai- altct. 
guma pôde resi~tir .a tãO pesado . tributo. · Isto significa que , se tomando o mil reis 

Imposto deindustrias e profissões,confornie pelo valor real; de accordo com o cambio,· 
o municipio, 50$ a-100$000. tem-se umi1 differença, agora contra os pro-

Imposto de exportação ao múhicipío 200 ductores, de 50. o j o, de sorte que o imposto 
rei~ por niilh<:üro. _ de 8$ .por milheiro já está. elevado a 12$ e o· 

Inipo3to de importação aa município, $éde de 20$ a 30$000. . .. · -
da fabrica; sobre fliinos éstrahgeiros, eti- Finalmente a elevação do imposto de con~ 
quetas, fitas, papel, arcos de ferro e outros sumo do 8$ para 20$ ao milheh•o, sobro o 
aviamento.;;, o. volume $500 a l$000. . charuto de · 100 réis a retalho, tr~trá como 

Imposto d~ transito ao inunicipio da Ca- conseque.ncia inevitavel a extincção deste ar-
pital, 300 réis por milheiro. · . l tigo no interior dos Estados, diminuindo a 

Imposto de exportaÇão ao Estado, 3$ por producção dctS fa1Jricas e lançando na. mi~ 
milheiro. . . . seria centenas de operarios. . 

Imposto ·de estatística ao Estado da Bahia Nestas coildições os petiCionàrios appellani 
6·)0 réis por milheiro. · -. parâ o pati•iotico Congt·esso Nacional, pe· 

lmpos~o de industrin,s e profissões ao Es- dindo, como medida lle salvação, que, no caso 
tado da Bahia, cont'orme a importancia, extremo de rtão sereni reduzidas u.s taxas es~ 
da fabrica, 400$000 a 2:000$000. . tipuladas no decreto n. 3,622, art. 12, § lo, 
, Imposto de consumo ao Governo Fed;,râl, sejam ellas, ao monos, conservadas, inàS 
8$ por milheiro,_20$ 0)00$ por cento. . nunctt alteradas para mais. . . -

Imposto de importação sobre cad<t ldlo de Confiados na sabedoria e ceiterio dos Mem-
fumci estrangeiro, ao Govern:J Federal 2$400 bros do Congl'eSso Nacional, os peticionarios 
pol' kilo (a 4o. parte ouro). . esperamjlistiÇ<t e pedem deferimento. 

Iniposto de impot•tação ao GovJrno FMeral S. Fclix:, 20 de agosto de 1901.-Por pro~ 
de ca.da kilo de 11tn. de soda, 30$ por kilo cmação do Dahnomành & Comp., Jonas.
(a 4a parte oqro). . . Pmncisco Yici1·r.t de llfello.-Jlnselmo Thoma~ 

Impost.ó tle import.açü.o de ca.da. kilo de ela Sil,.IJa,-Cus!t;, Ji'mTei1·a & Pennct,-Zac(t· 
etiqueta ao Goveeno Federal, 7$ por kito 1·~as A .. ilfilha::es & Comp.- Yczlç1· & Hae
(a 4a pal'te onl'ó). . · . . _ . ning.-Por peocuração de Poock & Coinp., 

Imposto de impJrtn.ção em alguns Estados, da SecÇão Bahiana, A. F1·aeb.-Fàreira Oà1·· 
coí:nô Ala.gôas, Pei;nr.unbuco, Maranhão, Pa- doso & Com.p. -Arthtw T. de Simas. -B. 
rahyb11 e Pará, 2$600 a ll$000. Rodernbw·g. 

Dest t simples relação de impostos se con~ Comparecem mais os Srs. Gastão da Cunha, 
clúe que a industl'iu.. do charuto tributada Cal'los Marcellino, Albuquerque Serejo, An
:por demais tende a des.a.pparecet' no . Estado tonio Bastos, . Luiz. Domingues, . Anjzio de 
da Baltiá, como p1•ovam, durante o anno de Abreu, João Gayoso; Joaqhim Pires, Thomaz 
1901, os livros de féritts ue· operarias,, as Accioly, João Lopes, Sergio Sabóyà, Camillo 
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de Hollanda, Teixeira de Sá, Gomes de Mattos, tinham penetrado os arruaceiros, e que essa 
Moreira Alves, Esmeraldino Bandeira, Cor- campanha., quo está sendo feita contra .o 

. nelio da Fonseca, Araujo Góaa, Arro-.ellás Governo, não se inspira no patriotismo. · 
·. Galvão, Augusto França, Milton, Eugenio Respondendo a apartes .dos Srs .. Bricio 

Tourinho, Paula Guima.rães, Augusto de Filho e Julio de Mello diz que não está. 
Freitas, Tolentino dos Santos, José Mareei- fazendo a menor referencia á illustre ban· 
lino, Oi:lctw ~Godoy, St~ Fi·oirc, Lourenço cada parnambucana, cu,ja opposição consti
Baptista, Peeeira Lima, Monteiro de Barros, tucional respeita. 
Esperidíão , Lamounier Godofredo, Landt!lpho Não estava obrigado a pedir a perm·ssao 

. de Magalhães, Eduardo Pimentel, Paclua de ler o documento, porque elle nem é assi-
. · Rezende, Moreira da Silva, Luiz Piza, Aze- gnado, nem dirigido a ninguem. Não é, por· 

vedo Marques, Benedicto de Souza .. Lindolpho tanto, um papel . que pertença a terceieo, 
Serra, Angelo Pinheiro, Francisco Alenc<J.stro, sandice que já foi escripta .. 
Victorino Monteiro, Ri vadavia Corrêa, Ame- O autor do documento jâ reconheceu publi-
liano Barbosa e Alfredo VareHa.· camente a sud. autoria, o que j<t estava 

Deixam de comparecer, com causJ.. partici· demonst1•aclo IJOl' provas circumstanciaes. 
pada., os Ses. vaz de Mello, José Boiteux, Si o seu autor negasse a autoria, o orador 
Pedt•o Chermont, Rodrigue:o; Fernandes, Gue- teria sido obrigado a p1•oval-o pelos meios 
dell1a Mourão, Pereira Reis, Soal'e.:; Nciva, jmliciaes. · · · 
Silva Mariz, Malaquias Gonçalves, Estacio O que acha extraordinario é que tenha 
Coimbra, Elpidio Figucil'cdo, vergue d~ sido o Sr. Medeiros quem viesse estr<1nhar 
Abreu, Marcolino :!\loura, Dionysio Cer- ao orador ter recebido ·e ü· tornar publico· 
queira, Sampaio Fet•raz, Raul Ba,rroso, Mar- um documento sem as$ignatnra., nem dire
tinho Campos, Pereil'a dos santos, Aureliano cção, qua.ndo este mesmo Sr. Medeiros sem 
dos santos, Rangel Pestana, Este:!lão Lobo, autorização de ninguem,jLilgou-se no direito 
Viria to Ma~cn.renhas, José Bonifiwio, Iltlcfunil() de torm1e publico um documento pertencente · 
Alvim, Alfrodo Pinto, Ada!l.Jerto Fel't'az, a um archívo nacional que se lhe tinl1-.1. 
Leonel Filho,Necesio Tavare3,Antonio zacha- confiado para m•gani.zar. 
J'ias, Artlmr Torres, Miranda Azevedo, Gus~ Par_a que bem seja comprehendido b do-

- tavo Godoy, Dommgues de castro, Oliveira r.umento que vai ler, releva salientar que o 
Braga, Adolpho Gordo. Paulino Carlos, discurso do Sr. Barbosa Lima era esperado, 
Alfl•edo Ellis, Antonio Cintra, Ovidio Abran- havia muitos dias, e fô1•a annunciado, dizen
tes, p1·ancisco Moura, Pinto da Rocha e do-se até muitos dos asmmptos de que elle 
Cassiano do Nascimento. &e comporia. · 

E sem ca,usa, os Srs. Sá Peixoto, José Euze- O documento diz assim: 
. bio, Christino Cruz, Cunha Martins, Virgilio «O auditoria, .que tens, torna nece::;. 
Brigido, João Vieira., J:!~paminonda,s Gracindo, sario, que tenhas um final menos tech-
.~ylvio Romoro, Fausto Cardoso, Rodrigues nico, mai:; politico: um bonito, um f'ogo 
Lima, Etlua.rdo Ramos, Irineu Ma.chado, de vistas. -
Nelson de Vn.sconcollo{, Bn.uos Franco Ju. A moralidade Jo José Carlos '? A des-
nior, Antonino Fialho, Nilo Peçanha., Custodio ·nacionalizaQão 1» . 
Coelho, Julio Santo.;, Monteiro da Silveira, Isto que ahi estU. é a prova da suprema in· 
Bueno de Parva, Hemique Sallos, Nogueira decencia e dõ supremo atrevimento. E' mais 
.Junior, Rodolpho Pu.ixã.o, Lamartine, Bueno do que uma auda.cia. Nem sabe qualifical-o. 
de Andrada., Uaja!lo, Cincinato Braga, João Que sinceridade é a de urn jornal, cujo 

.Ca.ndiclo, B•~rbosa, Lima., Marçal E~cobal', redactol'é assim um at'lnador de bonitos e de 
Smwo~ dos Santos o Campos. Carti.Br. . fogos de vistas, um incitador de arr•uaças?. 

Respondendo a apartes da bancada de Per
O Sr. Presidente-Tem a palavra nambuco diz que os que sustentam ·que o 

o Sr. Seabt•a. documento que acal)a de let' não é um incita

O Sr. Seabra diz que, na ultimã 
sessão quo fallou, deixou collocada nos seus 
9.evidos tet•mos a questão agita.da e provo
cada pelo Sr. Barbosa Lima, cuja ausencia 
lamenta. Refeeiu-se a um artigo do Paiz, 
demonstrando que estava sendo desvir tuado 
o ass ttmpto. e no>ta occasiã> pediu ao Sr-. 
Deputado pelo Rio Grande licenca. para. ler 
um documenco que :;e escapá.ea dos seus 
papeis, que demonstrava que neste recinto 

mento a arruaças, devem .ter a franqueza de 
a sustentarem da tribuna. 

Vae agol'a ler diversos artigos d''O Paiz, 
para que li.J.ue registrado nesta Camara o 
delicto que diariamente se commette contl•a 
um dos poderes publicas da Nação. · 

Começará analysando o artigo d'O Paiz de 
hoje. 

Uiz o Sr. Medeiros quo no ·bilhete não 
mandava o Sr. Barbosa Lima dirigir-se ás 
galerüts. 
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Mas a. que audítorio referia-se ·o Sr. Me
. deiros ~ Aos Deputado:{ 1 Não que os seus 

nobres collega.il não se deixam levar p:)l' 
fogos de 'l)ista. 

Allega ainda. o retlactor d'O PaiZ que é 
costumo enviarem·so hilhetes desta natureza 

- nos oradores. 

Despreza. as injurias que lhe são atiradas, 
para só se occnpar daquellas . que são diri
gidas á caUectividade, á Ca.mara a que tem ·y 
a honra ele pertencer. 

A um aparte do Sr. Teixeira de Sá, re- -:;. 
sponde o orador que rldiculo é dizer que a :~ 
provocacão, a desordem, a ameaça ê cousa· 
muito natural. 

J11 é ridiculo defender-se o Parlamento! 

Do fa.cto, quando um Deputado sóbe á tri
buna, de improviso, som preparo, é licito, é 
permittido a um collcgi1,-maq tão sómente 
a · um c::ülega - lemb1·ar·-lhe qualquer as- ~stá cumprid) . o seu dever, indicando o 
sumpto. :mguerir-lhe mesmo um argmnent'1. dellcto e os delmquen_tes; os ot;tros qt~e 

Um e~tranho, porém, não.ten:>. o direito de cumpram o seu; o JUIZ que apphque a lei. - · 
enviar taes bilhetes~ · . · Agora veja a Camara o que se mandou~- ~ 

Demais, não se tratava de um impt•oviso.J diz.er para a Prensa, de Buenos Aires: «Sue- · 
O discur:so já vinha preparado e o proprio cesso.§ no · Brazil-Successos · politicos san

Sl•. Modeirós confessa qu9 conhecia alguns grentos na Camara dos Deputados-Legisla- · ~ 
pontos delle. doras gove~nistas vaiado.'!- Aggressão do 

Ag.ora~passa. a demonstrar que ha injui'ia povo-Varios Deputaclos feridos- Desterro 
á Camara nos artigos d'O Pai=. de militare$-A candidatura presidencial de · 

Commen tando o discurso do . Sr. Bal'bosa Castilhos-Hoje o Deputado Barbosa Lima in
Lima, diz O Paiz de 27 de agosto q_tie «era terveiu na discussão do projecto do seu coL-
tardo para, espertezas, para manejos.» lega Irineu Machado, pelo qual se retard<\. o:::: 

_Isto ê, o Congresso que votava quasi una- arrendamento das vias-rorreas. · · 
nin;1emente. o requerimento do nobee Depu- o conhecirlo orador fez um discurso poli
tado pelo R10 G1:ande do Sul, usava de csper- tico com declarações de actualitlade ; fez 
~ezas, d_e m.ane.)oS · . gra. ves accusa,ções ao Governo, terminando 

Man~Jo, dt_z o o~'adot', fm o que fez o Sr. Bar- por declaear-se partidal'io da cu.ndiclatura 
bosa Lnna, Illl!du~do o ropto de ho~ra que de Julio de Castilhos, pois dis3e que este era _ : 
en:t defesa da dtgmda.de do Parlamento, llle o unico homem capaz de salvat' a Republica. 
foi . Ja~çado. . . . . As galerias applaudiram com enthusiasmo, ·, : 

Contmuando, dtz o ;:u•ttcuhsta. que por mats sendo a ~essfio suspensa. ' . 
forte que seja. a Sociedade do Socc121'ros Mu- A B b L' cr • • _ t D •. ) 
tnos contra, o desprezo publico na o conso- ar Jsa lll~U. .S.~~uu am se ou ros e pu . ;~ 
guir;t subtrahír os culpado$ aos justos e me- tados que se exp1 e::>:scl.t J.m 1:0 _ m~smo sen~tdo , 
rocitlos cu.stigos. c qu~ ~ccent~.~~ ~m. a~ accu.;açoos d.o Governo, -

A um aparte do Sl'. Teixeira de Sá, re- em ter mos 'wlen t?s. . .. 
spondo o ot•adot• que não osttt kata.ndo dJ Fausto Ca.rdo~o üülou p_ara defender o ~o
quo escreveu o irmã.o elo Sr. Pro.,;idente da verno. O ~ubhcn das .tr1bun~s e gu.lerms, 
Ropublica. Nã.o se póue ,iHst.illcar uma in~ sorpt•ohendld_o .co1.n attltude atndc\ ha. pouco 
j'•.Jria. com outra, com conceitos monos justos, t~mp~ o:ppostclonts~ll. deste Deputado, 1_\Sso: 
do quem que1• quo sojrt. (Apoiados.) vwu, va1~u e . ..;tl'opttosamente o orador atê 

A logica do Sl'. Medoh'os (} est<L: não pótle que 0 obt•Jgou a c~lar-::?e. . 
um Doputa.do, no justo empenho de de~:f'}obrir Pare.co qne mmtos tl~s pre~e~tes estavam 
os n.rruacoil'os set•vir-so do um bilhête sem no segredo da. ov-oluça.o polltiCn. de Fausto 
as.,;ignatura o ;em destinn.tario .. Mas é '1icito Cardoso, poi::! h:l':iam ido prepaFados de t:'.-· 
subtrahir do archivo do Marechal Flo1•iano chos, latr1S e Vt1Sllhas de man r.e1ga e grand-3 . 
um tolegramma e publica.l-o com o fim ele quanUdado de batatas que. deinram cahir . · 
desmoralizar um corto individuo?. sobre o orador e outros amtgos do Governo.» ~-

Esta é .a logíca do redact~r d'O Paiz! ! ! O telegt•ammn. co:ltinúa, no m~smo tom, 
Ac<n•escenta o Paü: «A camara parecin. a ~1a:1'<1r ?s a~ontecunentos do d1a 22 quo 

quintal onde a baixa domesticidadc se ti- to:lo:s presenc1ara.m. - . . , 
vesse juntado para lJisbilhotar um papel ca- Confirma-se, por essa fôl'ma, o que o ora-

-hido no cisco em q_ueella vive.» · dor dis3c: <L Cama.ra foi victiína de uma ci.o · 
Ouviu o nobt>e Deputado o Sr. B1•icio Filho lada.. 

a leitura deste trecho'? Julga-o inoll'ensivo '? Nestes condições cumpre um dever de pa" 
Respondendo o Sr. Bricio· Filho qi.1e não tr.iota, .vindo á teibuna desmascarar os ar

julga o trecho ofiensivo, diz o orador queé ruaceiros e pedir á. Camart1 que concorra. 
caso .de dar-se parabens a. S. Ex., pois mos- para a. manutenção da paz e da RepubJica, 
tra ter um estomacro muito sadio, p'Jclendo p1·estig~ando o Governo. (Muito bem. ; muito . 
digerir, c~lmamente, cousas desta ordem. bem. O M·ádo?· 8 ctmt11rimentado.) 

Ca.mnra. V. IV 
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ORDEM DO DIA l'ido po1~ preço igual ao da . compra e mais 
uma bonificação, que não poderá ultrapa.ssa1• 

O !!!h•. :B.ricio Filho- Poço a pa- tt porcenta.gem de 20 °/o, calculada essa por-
·Ia.vra para uma explicação pi~s3oal. centagom sobre o Pl'eço da á.cquisição. O 

O Sr. PI"esideutc- E$ÜÍ. annnn
ciada a ordem do dia, o darei a. pttlavea. ao 
nobre Deputallo dopõis de votadas as mate
rias que não p-:Jdem ser adiadas. 

O Sn.. BRICIO FILHo-Pcrl'eitamonte de ac
cordo c um a. opinião- do V. Ex. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado <"~ Commissão de Ot•çamento, <:r ~e-

Governo d:wú. pref'erencia, pa.ra execução 
clesta lei, á empreza que exigir menor pot'· 
centa.gcm. 

Art. 6." Dentro de . cada anno ag1•icola não 
poder~t see exporta-la quantidade d,e café 
snpGt'ior ü.quella constante da avaliação a 
que se l'clfJt'e o ar&. · 3°; s:üvo autorização 
express~t do Governo. No caso,. porém, em 
que não fôt• dadà pelo Governo a citada per
missão, o excesso verificado da colheita 
devorá sor exportado em anno. agi•icóla pos

' terior, cuja colheita for avaliada em quanti-
dade infer-ior ao daquello eli1 qlie se verificou. 

PRO.TEG'fO . 

guinte · 

N. 170-1901 

Auto1·iza o Governo a cont~·acta1· com a emp1·e,;;a 
nacional ott est1·angei1·a que m.aio1·es van
tagens off.e>·ecer a 1'egttlm·i:::açl7o do mrw
cado ele- ca{'e para e.~po1·taçao e dri o~ttras 
prqvidencias 

O Congre3so Nn.cional resol v c : 
Art. 1.° Fica aut0riza.do o Poder Executivo 

a contractar c::>m a emprozà. nacional ou 
estrangeira que maiot·es vantagens otrorecer 
a regüla.rização do mercado de cate paea 
exportação. . 

Art. 2.0 A emprez<~ rcfeeida obrigar-se-haa 
pagar o café de c~da saft•a, destina.clo tt expor
tação, por um preço a.nnualmentc convencio
nallo entre o Govot•no e a. omprez:t, devendo 
.a expoetaçãe s~r feita exclusivamonte })Olos 
poetos de Santos, Rio, Victoeia e Bahia, e 
sahindo o ca.('é p<trn. o emb:1rquc directamonto 
dos arm<tzens un in ~cll'po~tos esta belo c idos 
para esse fim pcl;vnwsma ompl'cz:t. 

At•t. :3. 0 A llxação do pt·oço a quo SJ t•oll•t·o 
o artigo an tel'iot• dop~mdm·<i de :w:.dia~·ã.o 
foiCa em fevorei t•o d.o cada anno, do total <la 
colheita do c:tt'é bl'ar.ilclt·o <lo::itiMdo :~ sm• 
oxpo1•tatlo no Jl:'!J'iodo em·ro3pondon to u.o 
futut·o a.nno a.g-ricola, o ct ual p:u·a. to(los os 
ellbHos 1lestct loi sm·t'~ eonta1lo (lC l fie müo 
a. :iO de abril do anno seguinte. A ava.lia.çito 
rcfm•i1la. sor<t rcaliz<Mht pül' nn1a commissã.o 
composta 1lc dclcgn.clos do Governo c dtt cm
PI'llZct, em nnmet•o ig-n:\1, c .tbcndo n.o Govemo 
a, nomeaçlio do ttrhitJ'i) doscmpa;1;a,doJ\:- sem
pre que f'lie noccssn.rio, lica,ndo a ompt•oza 
obrigada a conl'urmn.t'·Se com o laudo dcsJi3. 

Art. 4. 8 O preço u. que S3 rcfet·t~ o a.Pt. 2° 
será o mínimo estn.belücido pr1r<L ca :la s:rfm 
annuat, podendo, por·üm, mcdiu.nte ac~or~lo 
entro o Governo c a empl'cz~t,set• elle elevado 
clentrJ do me.3mo anno agl'i ~o la., si circum
staneitts surpeevcnicntes Cl.s.:;im in1licn.rem. 

Art. 5. 0 A cmpreza. se obrigará. a revender 
pa.rn. cxpol'tação todo o café por ollu. adqui-

\ 

o excesso. 
Art. 7. o Para os elfeitos destà lei, o café 

para cxportaç~ão sel'á classificado em uma. 
tabella de typos orgnnizn.cht pelas partes 
contract.a.ntes, Governo e ciupreza., ta.bella 
que su <.tpproximarii. o nuis posslvcl . da 
a.ctua.l classificaç~ão <tdniitida. no~ mercltdos 
americanos. Uma. vez feita essa classifica<;:ão 
elht preva.lecertt por tod1) o tempo da vigencia 
do contra.cto, salvo accordo das duas 1)artes 
em modificn.l-n.s. 

Art. 8. 0 Ptu><t recebimento do café que 
tiver üe ser adquil•ido pelo ompreza será 
con . .;tituido nos portos de expot'.iaçã.o um 
telbunal,ao cp.w.l incumbil'â o serviço de clas
sHic•w t\S t~mostt•as ele ctLi'é que lhe forem 
apr·esontad::ts, tt•ibnnal que su comporá. . do 
delegados do Governoe da. empreza, prevale
cendo em cas.) de desaccordo o laudo proferido 
por um representante <lo Govet•no e:<tt•anlto 
ao tt•ibnnal. 

At't. 1-J.o O pt•cço a que se refero o art. 2° 
s •rtL cttlculiulo sobro cada libra (459 gram
lllas) 1ln caLU conlwcitl.o polo do typo. 7 de 
Nrmrt Yo>·h, v.dondo os ontl'o.; typ3S do 
qu:diJ.it!lo supol'ior m:.~.is 50 pontos na es
c;.dtt tL<;comlento o o.~ do qualidade inferior 
monos 50 pontos na oscala. doscendonto. 

Art. lO. O pt•J'rlo de unidade cafó será 
SCmpl'O calculttdo sobro O valor do dolla1• 
a.meeicn.no, our•o. 

A1•t. 11. A em preza contractante ftLrCt 
cntl'egtL n.o Thesouro Nacional ou ;1. insti
tnição 1le Cl'llflito que o Governo de.~ignar 
de todo o otu•o ou en.mbiacs onro cot•rcspon
flontcs ao val(w do caf'ú que clla fô1• a<lqui
rinrlo, fazonllo o Governo a.os vendedoras-do 
café comprado pola. empreza p"tgamsnto 
em m~eda papel correspondenée ao valor do 
om·o, c"ücuhtdtt à ta:m médi<.t cambial do dia 
ant:;rior.- ·· 
. Art. 1.2.. A ernproza. contractanto não 
adquieirá café inferior ao actualmcnte co
nhecido como o do typo 8, ficando assim im
pelUda a sua oxportaçã.o. · 
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Art .. 13. · Sempre que o Governo enten- Posta a votos, é tü.mbem it})lWovada a se-
der poder<t exigir da em preza o café por guinta emenda do Senado: 
ella adquirido, pagando-lhe O que tiver «ÂCCl'8SJCUt8··S8: 
despendido, a(;cre~cida a bonificação a que 
a, mesma cmprezn. tiver direito pólo con- Art. Os mctlicós que tenham p3rt(\ll~ 
t 1·acto. citlo ao c}rpo de saude dit armada,, mediante 

Art. 14. o pru.w do primeiro contru.cto a concm•so, poderão reverter ao mesmo corpo 
titulo de cxperlencia serêt de tees unnos, po- independente de novas provas.» 
dcndo serprorogado por outeos ti•e8. E' o projecto enviado á Commissão de Re-

Art. 15 •. A empreza cont1·actante clepo- d:tcção,_ofticiando-se ao Senado. 
sita ri . no Thesouro Na~ional ou na Dele- • E' annunciada a votação_ do projectn 
gacia, BrazHcira. em Londr.)s uma quantia n. 18 A, de l9Jl, relativo á emenda substi--
nunc ~ infcriol' a 5QO mil libras stertinas, tutiva, do Sena1o, á proposi(lãó n. 18, do 
pn•a garantia do contra,cto · . corrente anno, da Camu.ra doe; Deputados, 
, Art. lô. O Governo expedirtt o necessa- que autoriza 0 Pocler Executivo a abl'ir ao 

'sal'io reg'ula.mento par~t execução desta Ministerio da. Ma.rinlla o Cl'edito necessado 
lei· ~ .. · · · . paPa pagamento do pramio que compete ao 

Ad. l7 · Sã.o revogadas as disposições em professor substituto da. E~cola Navat,capitão-
contmrio. . . tenente Dr. Na.rciso üo Prado Carvalho, 

Sala dtts sessões, 24 de agosto de 1901.- pela obra-Liç~ães ele Balística. 
Barros Franco Junior. , . . . _ Pcsta a. votos. é élpprov<:~oda. q, seguinte . 

E annuncu1.da a votaçao da,s emendas do emenda do ~emulo: 
Senado ao projecto I?· 151, de 1901 e a7 J, ~ io art 1 o_substitua~sepelo se(•uintc· 
de 1900, que reorgamza o quadro do COl"PO l <l < • • • < " • 
do saude da armada.. Art. 1. o Fica. o Podor Executivo autori~ 

Em seguida é po.:ita a .votos e approvada a z~do a <.tbrir a.o Min.~s.~eri~ .<~a, ~~_Einha., de 
seO'uinte emenda do Sen'l.do ao -projecto a.~,cordo con~ a respo~h_va lt~postç.~o elo Co-

"'37 I d 1900 · · · 1 d, d drgo do Enswo, o crecltt.o necossaew pat>a a. 
n ·, • o • qu~ reorgamza 0 q Ia r o 0 . impt•essã.o da ob1·n do lente sub:;tituto lla. 
corpo de saucte da arm:tda. Escola Naval, ca.pit1.o-tonento DL'. ~<trciso do 

«Ao art. lo substitua-se pelo seguinte: Prado C<.~rv,Llho, Líçties dlJ Balistica, tlovidtt-
Aet. 1. 0 O yuad~o do cor~po_ do saude da mente nppt'OYêt ltt pola co~gl',11;1l9fi,o cl:tltllolla. 

armada ficara a~:!lli1 constttUld<;~: escola, on, no caso de Já est:tl' unpt•es ltt a 
l inspector de samle na.val, contra-almi- referida olH·a, para ~nrlemnizar o seu aul;ot• 

raute; dtt dc:;p.)za que ltouvm· !'nit•.> com a impt•essã.o 
2 cirurgiões,. capitães de m.:tr o guorra; do numero do volumes, tle quo tratn. o citado 
ü cirurgiõas, capitães de ft•agata ; Codigo do ·En~ino. 

18 c!t'urg\~os, capitã.es:tenentes; F' 0 })l'OJ'ecVl onvh•h it comrni~s;;o de Ro-
'JO cirur•LrLUe' los tenente·• · ·' - , ' . . ' · · ' · · ·• 2o cirurgiõe~: 2os t.mente~ '; tlacça,o, otncmn lt.Hlo n.o Senado. 

l chefe de phttt•macia, ca.pit:l.o do fcagattt ; E' tLil nu nelatla a volittr,\tLo do pr •jenl;o nu-
2 phal'mu,ceuticos, c:tpitã.os-tonentes; lll3l'O Iao, do tDOt, t•ot<Ltivo iL Olll011Uit do 
3 plmrmaceuGicos, luH tencntos; · Sunatlo ao PL'·J.iocl;o 11. 193, de 1809, quo 
8 phwmacoutico3, 2"s tenentes; aut.ot'Í1.tt o Podtll' 1.1}~ccul;ivo a rcitltogt•at• no 
3 pharrnaceuticos, guaL"das-mn.rinhns. serviço acti vo tltt at•ma.'la, no 11osto etrectivo 
§ 1.0 O pos;o de contr·a-almiran.te, insp3- do cwll;io do Ct·ag-a.t:J.,cLét,.;sillcaçU.o no quadro 

ctor de saudo na.vttt, como posto de acco.Jso OSlXJCial !lo cot•po docente, o ca})itã:.> do fpa
quc é, set•á. sempre pl'cencllido p01' cir'urgião· gata gt•adttat~o F.r;wcisco Angnsto de Paiva. 
de la. classe, capitão ele lUltl' e guerra, de lluen.o Bl'andao. 
conformidade com o twt. 85 da Constituição 1~· posta c votos e approva.da a snguinto 
o com n.s leis o regulamentos vigentes. emenda. do Sona.do. 

§ 2.° Fica extincto o qua.dro ex:tranume
rario, transferidos os ofriciae3 mndicos ncllo 
exi::rte1rtos p~ra o quadro ot'dinM'io, tlc que 
tt·ata este artig:o. >> 

O Sr. Moi•eh·a. ~lves (pela o;·dem.) 
rcq_uer verificação da votaoão. 

Procedemlo.se (~ vceificn.ção, reconhece-se 
ter sido a emenda appPovada, por ~);~ voto~:~ 
contra l4, totall07. 

«0 Cong·posso N;tcional docPol;a: 
Ar~igo unico. Fl.Cct o Poder Ex:ecntivo ,auto·_ 

rizado a rJvEn>tet' para o servi~::> activo dn. 
armada e classiflcu.e no q nadro esp::~cial dos 
oflicia3s do marínlut quo se.evem il·) cqrpo 
doc:mt1 dn. Escolu. Nava.l o C<1pitão-tencnte, 
graduado om capitiio do fl'agttda, Feancisco 
Augm:!to de Paiva, Bmmo Beandã.o,sem outra 
vantagem mais, a niio ser a da_contagem do 
tempo quo tem scrvirlo como lente, pari 
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ulterior reforma ; revogadas as disposições 
. em contrario. 

E' o projec~o enviado á Commissão doRe
dacção, offl.ciando-se ao Senaio. 

Posto a votos, ê appL'ovado em 2a dis
cussão o al'tígo unico do projecto n. 257 
de 1900: · 

O Congresso Nacional dect>eta: 
Artigo uni co. Fica o Poder Executivo au

torizado a abril' ao Ministerio da M:winha o 
credito especial de 6:000$ p:tra pagar os ven
cimentos que, no corrente anno e no proximo 
futuro, competem ao ex-secro3tario do extiri
cto Arsenal de Marinha de Pernambuco João 
Sabino Pereira Giraldes, como funccion.trio 
vitalicio, em disponibilidade até 31-do c.Jr
rente, e addido á Contadoria da Marinha a 
contar de 1 do mez vindouro em deanto, f<\
zendo as necesaariaE; operações e revogadas 
as disposições em contrario. 

Posto a votos, é approvado em 2a. (lis
cussão o artigo ~ unico do projecto n. 81 
de 1901: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica restabelecido para. to

das os etfeitos o decreto legislativo n. 657, 
de 25 de novembro de 189!:1, revoa-adas as 
disposições em contrario. "' 

O Sr. Paranhos MPnt.ex'tegro 
(pela o1·dem)- Sr. Pl'esidente, poço a. v. Ex. 
que consulte ti. casa sobre se co1sentc dis
pensa de intel'.3ticio para este projocto n. 81, 
de l90l,entrar m~ ordem do dh de amanhã., 

Trata-se de ,magistrados quo tcom deixado 
de receber seus vencimentos por ful ta do 
credito. 

Consultada a Ca.marn., ê conce1ida a dis
pen:n petlida. 

O Sr. Heredia de Sá (11ela 01·dem) 
-Sr. Presidento,ha.sog-urn.mont;e dous mazo::~, 
sem quo. a Cam<\l'it Lonlm tido o on~o,io do so 
pronunctar sobt•o o pro,jcct;o n. :18 A, a·1 
qual apresentei umn. cmc.n tln fJUO l'oi u.cc.Jita 
pola Commissão de :Marinha. n Guorl'.~ quo 
op.inon por a sua acccitação; entretanto. 
fo1 esta emonda. destacada para constituir 
projecto em separado . . . 

O assumpto é, }?OI' tlem:.üs, con ltacido pela 
Cam_E.ra o ll•"!l'e(hto que não sofl'l'Ot';i dis
cusSêl.O alguma., c, c )Jllo é a ultima vez q uc 
a Cam<u'a tem de SG pl'onunciar sobt'e ellc, 
peço a V. Ex. quo consultr: â Casa afim de 
v~l' s~ clla co~ce~c pt•cfr.rencia p:wa ~cr 
d1scnt1do em pr1mcll'O log a1'. · 

O SR. Pn.ESIDE:.'oi'l'E - Tomm'ili nn. devida 
consideração o lJedido do nobr,1 Deputudo 
e~ tempo oppot·tuno. 

E' annunciada a niscussão unica da emenda. 
do Senado ao pr·ojecto n. 91 A e 91 B, deste 
<inno, que autoriza o Governo a abrir o cr~
dito nec_ess:tr!:> pa.ra pagamento, po corrente 
exercício, a. um chefe ·de secção, incumbido 
da biblíotheca da . Camaea ·dos Deputados e 
de um conservadot• da bibliotheca, . _ nomea~ 
dos por delibet'ação da me3ma Camara, ·em 
ses Jã.o de 6 de julho do corrente anno. 

Ninguem pedindo a palavra.,· é encerrada 
a. discussã0. 

O Sr. Presidente-Havendo nu
mero, vao-se proceder á votação. 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda do .senado ao projecto n. 91 B, de 
1901, da Ca.mat'<.t dos Deputados: · · · 

Ao artigo unicJ onde se diz-'-o credito n·e
cessal'io-diga-se~o c1·edito snpplementa1· de . 
6:727$754 à ve1·ba-Pessoal da Sec1·etaria clà 
Camara das De]Jutados. 

E' o projecto enviado (t Commissão de Re
dacção. 

O Sr. Pereira Lima- (pela o,._ 
rlem)·requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 103 Srs. Deputados e 
contra 2, total l07. 

O Sr. Carlos <:le Novaes -
(1° sec,·elm·io) Sl'. Presid-ente, achando-se 
sobre a me~a a redacção final do projecto, 
requeiro a V. Ex. quo _con.mltc â Cam.'l.ra 
se cunsente dispensa (le sua. impresslo, afim 
de ~;er vota.lla immcdiatamente. 

Consultaria a. C.mlal't\, t! concedidc1 a· rlís" 
pensa petlida. 

En~ seguida <! posta. a, Yotos e approvada. a. 
~oguml;o 

RlmACÇÃO 

N. 91 C- 1901 

Redacçlío final elo p1·ojecto n. 9l B,' do co1·-
1·ente armo, que autm·i:m o Gove1·no a aln·i1· 
o credito supplementm· de 6:727$754. li 
verba-Pessoal da . Secret~tria da CatnaJ·a 
dos Deputados . pa1·a pagamento,· no co1·1·ente .. 
exe1·cicio, a wn chefe de secçcio, incumbido 
da biblj_otheca da Camara dos Deputadas e 
a wn conservador da bibliotheca, nomeados 
po1· delibe1·açtío da mesma Oama1·a, em seistío 
de 6 de ,julho do cor1·ente anno · 

O Congl'esso Nacional resolve: . . 
Artigo uni(!o. · g• o Governo autorizado li 

abrir o credito supplemenbr do 6:7.27$754, á 
vcrba--Pe:;soa.l da Secretat·ia da. Cu.mara dos 
Deputados pa.ea pn.g:.tmen to, no corrente 



Camara dos Deputados - Impresso em 20105/2015 16:49- Página 9 de 29 

exerCICIO, a um chefe de secção; incumbido impopular (ti'-Ocam-se violentos apcwtes ; soam 
da b.ibliotlieca ' da càmara dos Deputados, e os tympanos), que t.;t.nto infelicit<t a nossa · 
a um con:>ervador da bibliotheca,, nomeados estremecida Pa.tria, fel-o só, sem convida.r . 
por deliberação da me::;ma Camara, em sessão um só dos rep.·es:;ntante.> da Nação, sem · 
de 6 de julho do corrente a:mo, o primdeo pêrguntar quem a seguiria na jol'nada. 
c,am o véncimento annuttl de 9:000$ e o se- (Apoiados da bancr!-da pemambucana.) 
gundo com o de 5:000$, sendo dous tet·çoa de Nãó podia escutar em silencio as insinua
ordenado fixo e um terç:> de . gratificação; çõe.;; dil'igidas ao Sr •. Medeil•os e Albu-
revogadas as di~posições em contrario. querê1ue. E' amigo dos bJns .e dos mãos dias. 

Sala. das commissões, de agosto de 1901. Vem em auxilie> daquelle que ne.3te mo-
-k-aujo Gôes.-Ounha !11artíns.-Landulpho meuto é. atacado de varios pontos da Ca
de Magalhcies . mar a.. Essa é a sua norma de proceder, não 

. só com · os amigos p<1rticulare~,. c.Jmo tam-
0_ Sr. Preside:iite-=-Estão findas ·as bem com os poltticos. E;colhido pelo chefe 

· do par ,ido republicano . do Est<J.do de Per-
votaçõe3. - nambuco, onde não conta elementos elci-

. Comparecem ainda bs Srs. Arthur Lo.mos, toraes, para representar es:!e Estado no Con- . 
Indio do Brazil, Affonso Costa, Casteo Ra- grosso Nacional, será sempre alliado ao 
bsllo, Noiva, Galdinô J~oreto, José Monjar- grupo q_ue o elegeu, não só nos momentos 
dim e Lamenha Lins. de alegria, · como tambom nas horas de 

O Sr. President,e-Tem a palavra 
o S1•. Bricio Filho, para uma explicação 
pJssoal. 

O Sr" Brieio Filho (pa,·a tmu.t ex
plicaçcto pessoal) Não era sua intenção oc
cupar a a1;tenção da Casa. Quando discut'· 
sava o digno repr.:senh•1te da Ba'hia, o 
Sr. Seabra, foram levantadas accusações ao 
Sr. Medeiro.:l e Albuque ·que, cheJ1Lndo-sa a 
insinuar que o illustre moço fo:->se capaz do 
negar o que tivesse escripto; · 

Deu então um aparte, · afiançando que o 
conhecia desde muito e que o reputava 
incapaz de fugir á re3pon~abilidade de qual
quer a~ção :por elle peatica.da. 

Pretendia limitai' n~sses tet•mos sua inter
Vt!Dção no assumpto. O . Deputado bahiano, 
}>oi'ém, no correr d~ sua, oração referiu-se 
fl'equentes vezes ao o1•ador o, a pro1Josito das 
considerações quo ia desenvolvendo, convi
dava-o a mani1'0star sua opinião 4cerca dos 
vm·ios pontos debatidos - · · 

1~' por isso que sobe á. tribuna. . 
Referindo-se aos telagrammas passados 

. para Buenos-Aires relati.vamente ao discu~·so 
proferido na Camara p:üo eminente repu
blicanQ Sr. · Barbo~a Lima, S. Ex. tentou 
incutir· no espírito dos que o escutava,m a 
insinuação de o que o repr·esentante do Rio 
Gra.nde .do Sul obedecera a. um movimento 
combinado, chegando a, afiaflçar c1ue os 
outros collegas, no momento preciso, fal
taram á combinação, não vieram secundar o 
ataque de S. Ex. · 

Não sabe a q_uem se reím·o. Apt•oveita., en
tretanto, a opportuni<.lado de estar com u. 
palavra para declarn,r que, no momento em 
que a bancada pernambucana entendeu, em 
faca de tristes acontecimentos políticos, cltu• 
combate ao Governo nefasto, ímpatl'iotico, 

tristezas. Não acompanhar<í aquelles que, 
encontrando mão protectora. · que os · em
pure no scenario da vida publica, os aban
do tam nos momentos ditficeis, na) horas . 
amargas, até mesmo quando nece:;sitam da 
pie1ade dos beneficiados. · 

O Sr. Medeiros e· Albuquerque é ·milrepti· 
blicano cheio de serviços, com uin activo de 
dedic.l.Ções, t9ndo da.do o melhor do seu ta
lento e dos s::ms· sentimeiltos á - causa que 
triumphou em · 15 da novembro de 1889. 
(.r1poiados.) . . · . - , _ 

O Paiz, a brilhante folha. do que S; S. é 
um dos mais illu.i!tres redactores, é um or
gão de publicidade q_ue, Si nao tiVeS30 outros 
motivos paea merecer a conúderação pu
blica, bastaria apreseutlr _os dous .gramles 
fei tos q_ue se chamam-ab()liçã.o da escravi
dão e proclamação ·da R,epublica. (Apoiado$.) 

H.efor~-se ao bilhete apresentado pelo S1·. 
Seabra. o enviado ao Sr. Barbosa Lima, 
qua.ndo n::t tribmw .. 

Embora nach~ veja de ox.ti\tordinrLrio nas · 
linhas escriptas pelo alludido jornalista., em
bora não cncontt•e nella.s incitamento a ar
ruaças e movimentos sediciosos, é o pri
meiro a atnrmar que o S!'. Medeiros e Al
buquerque a.ndou · mal oín endereçar o bi
lhete a~ representante d:> Rio Grande · -do 
Suh · 

Leva maig longe o ·jogo da franqueza, c 
diz q_ue. peiol' andou o Sr. Seabra, qüe usott 
de um documento ctue não lhe pertencia, 
que, embora não . trouxesse en<Jereço e 
assigaatura, S. Ex. previra a q riem pertencir~, 
ta.nto que isso deixou bem claro na sessão 
de 27 do c .r rente. 
· S. Ex. hoje declarou que podia fazm· u.so 

do documento sem autorização. Mas S.-Ex., 
mesmo na sessiio do 27, foi quem entondc•u 
quo i\ au&orizaçiio ora noccssa.l'ia, tanto quo 
pt' oferiu as seguintes p<tlavra::;: << E::;pom quo 
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o Sr. Barbosa Uma. o a;utorise a pu.blicl"ll' 
este documento, afim ele que · veja a Nação 
como se faz a popularidad\3. » 

Analy:3ando o al'tigo em que O Paiz ex
aminou acontecimentos tla Camara, declara 
primeiw que as asserções não se rcfe~·em á 
toda a Camara, mas ao Deput.ado baluano e 
a alguns membros da ma.iot•ia .. _ , 

Não concol'da com a < ~prectaçao nnal do 
artigo; nào a sub:3creve; lll<l,S dahi a malsina.r 
o referido orgão, a fazer com que passe como 
arruaceiro, como pertur·bador da ordem, va.e 
uma grande distancia. (Jlpoiados.) · ·-

Muito mais do que disse .contra o Con
o-resso O Paiz, escreveu o Sr. Dr . Albedo 
Salles, irmão do Sr. Pre.3idente da Rcpu
blica. 

Fallan:dn do Congresso, disse ellc: 
« Nào ha mais um vislumbre . de di

gnidade c independencia naquella grande 
cot·poraç~ão. Agachado o humilde, como 
os miseraveis cortesã.os do Oriente, ra::;
tejando aos pés do Gõverno, cujos in
tuitos procura adivinhar, com medo de 
desagradar, o Congresso Federal . 6 o 
symbolo mais perfeito c acabttdo de 

, nossa, profunda decadenÇia moral c po
lítica .. E dizor-se.c1ue tudo isto, que toda 
esta obra de desmoronamento e de ruína 
se tem realizado nocurto espaço de dez 
<tnnos !» 

Fallando dos governadores aecrescentou :. 

« A politica divorciou-se inteiramente 
da moral. Governadores e Congressos 
firmaram entre si pactos reprovaveis, 
esquecido-; e despresados os devol'es 
constitucionaes, para se entt•egarem á 
g-atunagem e-á licença,enchenuo as algi
beiras com o producto uo imposto e 
afugentando os hone.~ tos com a perse
guição política. O mundo official n~s 
Estados quo devia representar o escol 
da população, cahindo, d~ dia, em di<t, 
na mais abjel:ta depravação, nãl) passa 

_ hoje, com rarissimas cxC.OlJções, de ver
dadeiros grupos de bttndidos, organizados 

. ~~ sornbm d:t Constituif,,?ío c das leis.» 
Poclm·-sc-ltil1 ent::-io pwgnntá.l' como~~. que 

S. Ex., além 1le nã.o IH·otrHtar eontt·a insultos. 
tão violentos, foi ltombrcn,r, dias depois, com 
o antot· destas linhas, em uma f0sta, no 
Palacio da Prªsidencia. ( T1·ocmn-se apartas.) 

I?az ver que:cassim como ha discursos que 
são jogos de víeta IJara o povo, tambem ha 
orações qúe são fogos de vista ]n~m o Go7 
verno, confeccionadas de modo a serom 
queimada:-;, agradando 1i.qcwlles que dirigem 
a Nação. ( Apoiados, apal"tes e protestos.) 

A uru aparta do Sr. Cosí;a Juníot•, diz que 
~s suas ínter'l'll})ções uão · o incommoda.m. 

Seus apa.rte.s :são barulhentos, parecem 
deitar o mundo abaixo, mas não amedron
tam, são trovoada.:; scccas. (Ri so.) 

E depois os clpposicionistas teem semp1·e 
uma preciosídn.dc que guardam com g-rande 
cal'inlw : o coração de S. Ex. P-:.rque o ap(lr
tista. tem o costume a.ntigo de oífel·ecer a 
cabeça. aos goverríos e o coração <:ts opposi
\;\Õe:;. A opposiçãn guardará com cuidado 
e.:lse coração e pedirá que pulse, que lhe for
neça os melhores batimentos e as mel!}ores 
inspirações nos momentos em que, trans
viada, precisar de bons conselhos. (Risos~) 

Trata por ultimo da. imprensa; quer que 
~lia soja. livre e independente. Mes~o a que 
é apaixonada, mesmo a que é desorientada, 
até ac1uella que se pr·onuncia com injustiça, 
até essa tem suas vantagens, aconselha os 
governos, impede que · elles de~lisam pelo 
caminho do abuso e da prepotencw .. 

Quanto mais livre é a impren~a de um paiz, 
ta.nto maior é a feliciuade de seu povo. 

Que o jornalismo possa independentemente 
examinar a "conducta dos opposicionistas, 
dos governistas e dos repres ~mtantes d~ Podee 
Executivo, ::;em que os retlactores 1los Jorna.e.s 
soll'l·am attentados e perseguições. 

São os seus votos de patriofia c de -hmzi.· 
leiro. (Muito bem, ; mttito bem. O omdo1· d 
cumprimentado~ ) 

O Sr. Lima FUb() (pela m·dem)
Sr. Presidente, vi hoje com, surpreza. no 
Diario do Congresso a publicação de um langó . 
escripto que tem o nome de discurso pro-
ferido pelo Sr. Trindade. . 

Neste discurso, que é!-SSisti e que S. Ex. 
interrompeu por incommodo de saude, apar
toci .constantemente a,s ~ffirmações de S. Ex. 

No ·entretanto, com surpreza para mim, 
vejo ho.je ·que os meus apal'tes ou estão ;;im
plesmente silenciosos, pol'que dizem·simplea
mentc «0 Sr. Lima Fif.ho dà um apal'le», ou 
então estão coi'roborando a:-~ affirmn.ções in· 
justas de S . Ex. , coJítra ·as q uaes eu pro-
testava nes.~:.t occasião. . 

E, p:.tra. que p:>:-:~sa ·.com mai~ razão argu
mentm• contr:t I~Stas · :tfTil'll1ll.ÇÕCS ÍllVCridiC11S 
qun alli ostã.o, 11 coni.l'iL as q1ii1es llrotostpi, 
requeiro a V. l~x. que me ma.nde · í'oi.'necer 
as·notas tachyg·rapbicaJ deste discurso para. 
que as pos.~:J. verificar. _ · 

0 SR. PRESIDENTE- 0 pedido no no]}re 
Deputado será attendido. · · 

O Sr. Trindade - :poço a palavra 
para uma explicação pessoal. 

O Sr. Pt•esid~nte-·Tem a p~lavr.t 
o nolú·e Deputado. · · · · 
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O $r. Trindade (pm·a w~~a expli- Naquella. occasião, depois de haver eu 
cação pessoat)-St•. Presidente, o meu digno referido á Ca.ÚÍi1ra torlos os actos de .com
eompanheit·o de represe[}tação, Sr. Lima pressãopraticados . no gstado da Parahyb:l. . 
FÍlho, requereu a V. Ex. · a exhibição das p0los amigos do então Ministro da Justiça, ~ 
notas tacP.ygraphicas do meu discurso, profe- o Sr. Dr. Epitacio. Pessôa, para se apoderai' 
rido na !:lessão de 12 do corrente e hoje publi~ este do governo . do -mesn1o Estado, passei a 
cado no Diaiio do Congresso. · relatar a~ astucic:ts, tramas e, artificios, de 

A razão d;.1 exhibição dessas notas é, no que e'se cidadão, vn1endo-se da. posição or~ 
dizer de S. Ex. ,não terem siuo publicados ficial que occupava, lançou mão para con
integralmente no meu discurso os a. partes seguü• aquelle fim, ·uma vez frustados 
com que o nobre Deputado o honrou. aquelles actos de compressão e terror pela 

V. Ex. deferiu o requerimento do nobre inepcia dos seus amigos, e, chegando á con
Deputado e como eu tenho aqui as notas ta- testação opposta pelo illustm leader da . 
éhygraphicas, cuja exhihição o illu~tre col~ maioria ás affi.rmações dos dous illustres .. 
lega. roq~oreu, as oil'ereço a S. Ex. para as Deputados pernambucano:;, disse eu que os 
examinar. Aqui estão ellas -(mostrando) á sua telegrammas alludidos pelo honrado leader, 
disposição. · expedidos p~lo illu:;tre Sr. Dr. Epi tacio 

o SR. LIMA Frr"uo-Não são essas, são as Pes~ôa a,.os homens politicos de~ Parahyba, 
notas do tachygrapho. - ·· pedindo-lhes que « de . toda a forma_ em,bam· . 

0 S TRIN ADE-S~o ostas mesmas que çaSSQm, que de modo . algum co~sent~sse?n ~m 
• ~ ·- . - D 1 a <' · ~· · . que o governo do Estado fosse subsltt'wdo 

aqm e..,tao, nao .la ~utras. Eu as P.11?reço ao. menos legitimamente» não abalam de leve a · 
exame de V. Ex., sao as notas or1gmaes do v d d. d· f· t . ffi. ~ • 1 · ' 
meu discurso que me foram entregues por ~r. a 0 . 0 ac 0 ~ r~a.co, porq_ue o, ex-
parte dos Srs. tac}lygr~phos, e MS quae.:; Mmtstro. da J~~tlça ~ tmha_ cert~za de qu~ 
assentei o mesmo di:Sctn':'lo que sahiu pubH- qualquer depos19ao nao ter1a apo~o do eml-

d . . d - . ·, .. -' · . ·· . , . . fd nente Sr. Presidente da RepubliCa, e con-
c.a o com or1os _. e unple~~a?, mas co~n 1 e- -tava ellé, ex-Ministt•o, tiear pa1•tido do ardil 
lldade nos a.p:11 tos uo nobre J?cputado, .con- de que então coaitavtt 
stantes das notas tachygr~ph1cas, que lhe . · · o - ' • • • . . 

oft'ereço par~ verificar~ O SR. LIMA Fituo-Qual?. 
O SR. Ln.rA Fiuro-Essas pol'tencem a O Sa. TRINDADE-O Sl'. Joaq_uim Fer-

v~ Ex. Eu req~eri _as nota~ tachyg_raplíicas. nandes assumir o Governo d0 Estado e pas~ 
O Sa. TRINDAl>E-Nã.o lla oni;ra.s sinfio 

estas que aqui te ri h o. -
O SR. LIMA FILHo-Pelo que foi publ.icado, 

ou ·apoiei a V. Ex., quanüo sempre im
pugnei o que V. Ex. aífirmava o até mo 
comprometti a responde.r u. V. Ex. 

0 Sa. TRINDADE- Pois o quo V; Ex. 
apoiou e não apoiou ao que a:ffit•mei é o quo 
os Srs. tachygt•aphos a.panh:wam e co.~sta 
rlestas notas ol.'iginaos que, revmititias· de 
toda autoridade, aqui tenho o e.3tou ex-
hibindo aJ nobi'J Dcputatlo. · 

Sr. Presidente, na sessã.o de 12 llo cor
rente ou fazia considerações no pensamento 
do correspon(lor dll modo completo ao ap
pcllo foi to a:> meu testemunho pelo illustre 
Deputado, Sr ~ Linn Filho, sobre ·negocias 
p<_>líticos domou Bshdo, qu~nqo fui subita.-

. ment~ atacado de forte indisposição; que 
mé fQrcol! a susp:mder o mau discurso e 
deixar a· tribuna, compromottendo-me, ncssu. 
occasião, a tér~uinal-o logo que mo resta.
belecef)se. 

E' o que venho fazer hoje, aproveitando 
a occasião para. responder ao _repto· que, nos 
« A pedidos » ,do !orna~ ~o. Commercío de 14, 
m13 lancóu o Sr. cx-lY,llmstro da Justiça, a 
própof3ito de um ~c to ~~ S. ~~. por mim 
affirmado naq uelle meu d1scurso·. 

sal~o ao Sr. João 1\tvares o não ao Si'. .Tosé · 
Peregrino. 

0 Su,. Lnv._ FILHO-V. Ex. ainda aflirma 
.isto, não.é? Que o Dr. Epita,cio tramou este .. 
ardH para que foss3 passado o Governo ao . 
Sr. Joaquim Fernandes e este o passasse ao · 
Sr. João Tttvares?. · 

O Sr. tachygi'apho tome not<t. 
0 SR. TRINDADI!]- Affirmo, porque O Sl'. 

~pitacio Pe.:;soa isso manifestou ao omlnonto · 
Sr. Vice Presidente da -Republica, que ine o 
referiu, como referiu . aos dous illustres re
presentante.:~ de Pernanibuco, qüe se oc- Y·: 
Cll.param desse facto na sessão do lO do cor~ 
rente: , · 

0 SR. Lii\IA FILTI0"7'Affi·rma por si? 
0 S~. TRINDADl~--Ailil'lUP l'epito, pol'q i te' 

me o ref~:wiu o eminenb Se. Vice-Presidente 
da Republica e pQl'que essa. reforencia.se corri·. 
bina plcn:~lllOilte c_~m as varias circumstan· 
elas occ01'1'idtts e quo j!L nu.rrei. 

O SR.. LmA. L?u,uo (clirigi11do-sa ao tachy- · 
graplto). Tomo notn., • 

0 ~. TlUNDADE-lsto COili:ltU. do IUOU tliS· 
curso. 

0 SR. LaiA FILUO-QUOl'U 1lll0 Yil OullfiL• .. 
mandó o que a.ffi.1'nwu. 
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~ - -~-~-----~----------------------~----------------------------------~---
O SR. TRINDADE-O· que quer V. Ex que no do Estadõ e passai-o ao meu amigo,Sr. Dr. 

eu confirme mais ~ Confirmo tudo quanto Joaquim, Fernandes, isto em conferencia que 
~ affirmci no meu discUPso e affirmei p3lú3 me solicitou, poucos dias a pó.:; minha chaga-

fundamentos referidos no mesmo. da á capit:.Ll de meu Estado e quando os ami-
Eu. não vi telegramma. do Sr. Epitacio ao gos do Sr. ·Dr. Epitacio affirmavam que o 

S1•. Gama, affirmando aqnello.a e.,tc collo-:- Sr. Dr .. João Tavares seria o empossado 
cação importante pJ.ra passar o governo do no governo e não o Sr. Dr. José Peregrino. 
Estado ao Sr. Dr. Joaquim Fornandcs, meu (Apartes.) 
amigo; não as.,;istiá confe;.'encia. havi<h ent.re o Sn. EsmmAT~DI!'{O BANDErhA.-Aqui nesta 
o 81•. Dr. Epitacio e o Sr. ViC3· Presidente Capital corria. com maxima insi~tencía que 
da Republica, na qual aquelle valeu-se o Sr. Dr. Jos6 Peregrino não· tomaria c-:>nta 

.<deste para obter de mim que o to vice-pre- do governo. 
sidentc assumisse o Governo e o passasse ao 0 Sa.· TRINDADE-E no Estado da Para- . 
Sr. João Ta.vares e não aoSr. José Pel'O· hyba garantia-se e apostava-seque o Sr. Dr. 
grino, mas.·· João Tavn.res seria o empossado no governo, · 

O SR. LlMA FILHo-Já destúa do que est;t a ponto do:~ proprios am_!gos ·da situa.ç~o re-
no discurso de V. Ex. · ceiarem a posse do Sr. Dr. Peregrino. 

· Ora, semelhante manifestação . do illustre 
0 SR. SR. TRIND.t\!-DE - Fa.ça. favor de S~. Dl'. Gama, presidente do Estado, inte-. 

deixar-me continuar· ressado peLo triumpho definitivo do · seu par-
O SR. LmA FILHo-Pois não. tido na succe_ssão do seu governo, fei~a a 
O SR. TRINDADE- ... o Sr. Vice-Presidente mim a.dversario commum de S. Ex. e do 

- da Republica me raforiu esso pedidJ do S1•. Dr. Epitacio, demonstrava bem a exis· 
Sr. Epita,cio, que não 0 útria, si não h:m- tencia de alguma suggostão nesse sentido do 

,,_ vesse. precedido Pl'Jposta des~c ao illustl·e então Ministro da Justiça, e que por aquelle 
· ·Sr. Dr. Ga,ma par·a a pa.s3a.gem ao Govemo modo o h·mrado Sr. Dr. Gama. pl'ocurava 

.do Estado ao 1 o Vice-Presideute 0 respost .• preE~àuta.r o meu modo de pensar a respeite 
·. a_nim_adora do incsmo Sr. Dr. Gama, e eu an· . pa1~à repellir com mais segurança o effi.ca.-
. ·cià a audaciosa tent:J.tiva do Ministro. 
· . .teponho a atfirma'ti va do eminente Sr. Vice- Terceira circumstanc_ia: Que agora me oc-

Presidente da Republü:a á U3gatíva do correlcmbra;r e-o foi pelo illustre represon
Sr. Dr. Epitacio Pessôa. tante de Pernambuco, Sr. Esme·raldino Ban

O SR. LmA FILHo-Como eu anteponho a deira,u. negação da demiasã.o do Pi'OCUl'ador da. 
dq Sr. Dr. gpitaciJ a delle. Ambo3 me . me- secção do Pernambuco, qmmdo fóra cHa so-

. recem muito. licita.da''instantemente llo Sr. Ministro da 
o SR. TRINDADI~+A do Hlustre Vice-Preü- .Justiça. pelo Sl' • .Ministro_ da Fazenda, como 

dente da Republica. merece maü, porque se ora, então de nótoriedado publica, e a doere
combina com va1•ias cii'omnstancias impor- tação da mesma pouco.\ mozos depoiil da. 
tantes occol'l'ida.s a.n tes 0 lbpuis llossu. conl'c- 1' Jcnsa feita pelo eminente Sr. Vice-Pre-
1~encia, havida OJÜl''' aqncllo 0 0 SP. DI>. Epi- sid.entc \la. Ropnhlica ao pedhlo do Sr. D1•. 
taoio solJre esse assumpto, nas pr•oximidatles Epitacio J9:1l'tt o honl'aclo 1 o vice-pt•o.'lidento 
da tra.nsmissã.o do Governo da Rcpubllc~t. da, Pa.rahyba assumi!' o governo e transmit~ 

Primeir·u. ciL•cumsta.ncia: A a.íllrma~.ão do til-o ü.o Sr. Dr. Jo1o TavaroiJ e não ao hon
St•. Dr·. Epita,cio Pessoa, foita ao illustt•o rado St·. Dr. Jos1~ Pcl'egt•ino. 
Sr. Vice-Presidente ela, Republica. de que o O SR. LiMA l•'rLno- 1~ depois da chegada 
honrado Sr. Dr. Gama, então presidente da do Presi lente da Republica, que tempo clc
Parahyba, acceit<trin. uma boa conocação e cort·eu ainda para o· Dr. Epitacio dat• ·a, sua. 
passaria o governo ao vice-presidente. · domis::~5.o ?-

·, · · Semelhante aífil'mação só poderia ser O SH .. TRINDÁDB -Pouco ll1<tis do dou::; 
· ! ·· feita, nos termos em que o fUra. e para o mozes. Serht . escandaloso si o fize.::se imme
/ ' fim quo tivera o Sr. ex-Ministro da Justiça, dia.tamente. Não deu essa demissão quando 
. sendo baseada em troca de eorrespondonc1a instantcmcnte solicitada pelo seu collegúl. da 
.·.: . entre este e o honrad~' Sr. Dr. Gama, n, qual Fazenda, porque queria. nmnter t\S boas 
., .. gerJ.sse no espil'ito intcl'cs.~ch•o da.queUe a g1•aças do illustre Vice-Pl·csidcnto <la Repu-

certeza do ih.cto atlirmado, isto é, quo o Pl'C- blica, do quem contavu. ·obter aquelle tão 
·Sidente ,da fn.I•ahybu. u.cccitaria a boa collo- assignn.LLdo set•viço, deu-a, po1•óm, depois de 
cação c passn,l'ÜJ. o govei'no u.o 1° vice-prcsi· recusado aquoUe serviço c qua,ndo ,já. haviam 
dent3, uutã.o seu advorsario na política, do desappal'ecido a.s ru.zões da demissão. _. 

· · J~staclo. Quartl\ cil•cmnsbncia.: ·A noticia. dadapor 
Soguotln.: O dcsignio a mim manitestt1.<.lo telogrt~mnu1 do ox-Ministro da·.Justiça. aÇ> juiz 

_.. ,. ·peb illu!:itl'cSr. Dr. Gama lle deix.<H' o gover- socciona.l d<~ Pamhyb<~, dizendo-lhe: <.(~udo 
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pcrJido»; coincidindo ,justamente com a re
cusa d.o illu:::tt·e Vice-PresidentJ da Repu
blica. Est:J. se l'ealizou aqui no dia 15 ou 16 
de outubro e aquella. chegou n:t rapita.l da 
Pa.rahyba no dia · lG do mesmo á nem te, sc
gllndo foi noto rio alli. 

Em razão desse telegramma, como disse, o 
digno juiz seccional dirigiu-se pessoalmente 
a Mulungú na, manhã seguinte. 17, e fez 
voHae o Dr. João Tavares, que alli estn,va de 
viagem pa1•a a c:tpital, para a sua esperada 
l)OSSC a ~.2. • 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA-Mantenho 
integ1•almente todt~s as minhas palavras do 
di.-;curso que proferi ne,:;ta Cn.sa. 

O SR. TJir~DADE-Eu s,uppunha, Sr. Pre· 
sidente, que o meu digno companheiro de 
representação... · 

0 SR. LDIA FILHO __:_Não estâ ·llO seu clis~ 
curso a declaração que f'ez ilqui, de que votou 
comnosco ní1 mesmJ, cha.pn. ém que se ach~t
vam amigos seus. 
. Isto é prova exlmberante de que V. Ex. 
·sabia do accordo que havia feitJ com os 
nossos amigos. 

O SR. TRINDÀ.DE -Não ha tal; V. Ex. 
esttí.... · 

0 Stt. Ln.IA. FILHO - V. Ex. votou OU nâo· 
na cha.pa? · 

. 0 SR. TRINDADE - Que chapa ? 
0 SR. 'LIMA FILHO- Na Ch'l.:pa pai'a depu• 

ta dos estaduaea. 
: 0 SR. TRINDADE- Isto não tem nada 

com o n.ssumpto que se discute. 
0 SR. LIMA FILHO- Peço ao Sr. ta.chy.o 

grapho tome nota do que o orador declarou 
ter votn.do. 

0 SR. ESl\lERALDlNO BANDEIRA (dirigindo
se ao 81·. Lima Ji'itho)-Eu eséou ancio.~o para 
ver as p1•ovas que V. Ex. pretende api•c-
sentar en;t contrario. O SR. THINDADE- Qual nota ; votado o 

O SR. TRINDADE (cli1·igindo-se ao lachygra- que 1 
pho)--:E' b·nn que o Se. tachygrapho se es- O SR. LIMA l<'rLuo -Votado na. chapa. 
force ' pa.r;u:tpanhar os apartes do Sr. Lima para deputados esti1duaes. .. 
Filho, afim de evitat· novas queixas des~e, o SR. TRINDADE_ Eu nego 0 que jâ. disse 
por infidelida,do da publicação dos mesmos. aqui na sessão de 17 de julho ultimo, quando, 
Como üt dizcndq, Sr. Pl'osidente, cu suppu- em virtude de um aparte do Sr. Camillo de 
nha qi.le o meu digno companheiro de rcpt'o- Hollandtt me occupei da :politica da Para
scntação, em vista de suas declarações, igno- 1 b ~ 
ravt~ esses fc\ctos c cil•cumstancias, mas está lY :.t · · .· 
me parece!ldo que S. Ex. ·tem perfeito co· O SR. LmA FILHO- O aparte não foi do 
nllocimento dJ tudo. ·Sabe do oJl't}recimento Sr. CamiUo de I-Iollanda, foi meu. 
feito pelo Sr. Dr. Epltacio de um logar ou O SR. TRINDADE- Qual do v. Ex. ! V.Ex:. 
colloca.çã.q irnpot'tu.ntc a,o hom•ado Sr. Dr. nom aqui estava quando mo occupei desto 
Gama. c i\'Iullo para. c-;to deixar o govet•no as.m:mpto ; e como é que vem me intorrom
do Estad:), passando-o ao Sr. Dt•. Joaquim per com esses ap<1rtes ?-
Fm•tla.ndes, com o pcns:11i10nto latente de Na sessã.o de 17 do julho, qut~.ndo eu dava. 
obter q uc o eminente Sr;. Viee P r.o ;idente umn. explicação pessoal a proposito da ac
da Repul.Jlicn. conscguiSJQ pn· motl intet·me· cusa.ção que mo .fez o meu collega, eleito 
dio que, de posse do governo, o mou illustrc pelo 0° districto do Minas, por tol' ou qua.li· 
amigo, 81'. Dt·. Fot·nandos, o Gt'itll'smir.bi~sc ao ficado escandalosa a oloição de uma ou mais 
SL'. Dr. Ta.v<n·e~. nã.o eloito, com '}Y1·eteri· :::>2cções daquelle' districto, veiu á bailtt a 
ç~;:to tlo S1•. Dr. Peregrino, jtt rcconhocido o eleição da Pa.ra.hyba, o nessa occasião, o Sr. 
proclamado presidente do Estado ; srL~e da Camillo do Hollanda deu-me um aparto, a. 
confet•ancia. do St·. Dt·. Epitacio com o illus· 1•espeito da. conferencia quo tivera r.om o 
tl'c Vice-Presidente <la H.epublica para esse iUustre pecsidente do Estado em cn.sa do 

· fim c de tudo o mais que occorreu para quo honrado Sr. desembargador Bcltrão~ Tra
se rc~liza.ss3 <L a::;pirttçti.o do cx-~Iini:'\f.ro. ta.va, do objecto des.:ltt conferencia, quando, 

Concluo, pois, o meu tesl.elllnnho, a c1ne om ra.zão <lO out,ro <qKtrlic do illustre Depu~ 
L'OCOl'l'OU o meu üigno compa.uhoir·o de l>an- tauo pol' Al:~gôa~, Sr. Gt'lo:;, tive necessida,lc 
cu.du, affit·ma,ndo quo S. Ex. nem outro do rel'orh• todos os factos o cil'cumsta.ncin.s a 
n.migo do St•. DI'. Epitacio Pcs~,):t promovon I'OS)Wito cloii :tccorclo~ concm•tn.dos o não ren.
pol' <itmlqucr mo<lo moios pa.l'it a. p:\z nos lizn.tlos orüro mim o o Sr. J~pitaclo Pes.~ua,, 
partidos politico~) tio mou Est : ~do. Em rol<~· sobt•e ;,~ polittcu. do nosso Estado. 
ção ól.Os meu,;; amigos, aillrmo CJilO jú.mais HoLePi-mo n. um uccordo u, c1uo chegamos 
fôra. promovidó polo Sr. Dr. Bp.itacio o sons nesta. Capit.al, óm 1897, ·ontre mim, o St', Dr. 
amigos meio algum de paz sincero, o lettl, e, l~pHacio e o illnstre Sr. marechal Almeida 
com relação aos partidal'i.os do governo do Barroto, accor<lo quo não teve eifecti-vidado 
li~sta.(lo, os üJ.eio;c, omproga.<ios í'or<tm esses quo no Es(;a.do, poln. opposição de alguns a.migos 
referi. · clo Sr. Dr. Epita.cio, entre os qui:\es V. Ex., 

Cu.marD. V, IV . 63 
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quo se haviam conchavado com o governo O Sa. LIMA FILHO dá um aparte. _ 
·do Estado. 0 SR. TRINDADE-Perdoe-me V. Ex..; ~~O 
. o SR. LIMA FILHO- E' exacto. · referi tamhe}n ~s3es fac.tos m. occastao 

. . . .- em que üller ult1tnamente, por me achar 
O. SR .. TRINDADE--:- Depois, rafer.l-:ne ao muit0 indispo.sto, cJmo é notorio~ tanto que 

s.egundo accordo reaJrza~o n_esta capital edm\ fui forçc\do então a interrompel' o meu dis-
? 1ins de 1899 para a combmaçao da chapa e , ' ' 
c~ Senador e Depuhdos Federaes, ac~o~·do CUISO. _ _ _ -~ 
·:que recusei muitas vezes, apezar do sol.iCita- O SR. LIMA FILHO - V. Ex. me desJulpe 
,,çã() de 'amigos. entre os quaes o __meu respei~a- si . o estou incommodando. Eu q~ero me 
.. vélami(l'o o illmtre Sr. marechal Almeida ortentar. .. 
Bari.·eto~ pqr julgar• inc~pazes de lea~dade e o SR. TRINDADE-E' que V. Ex. suppõe 
:fidelidade, e_m s~u cumprun:nto ~s amç~os do que eu quero fugü• darespon;Sabilidade d_e 
Sr. Dr. Eprtacw, que o promovm por mter: minha affirmação- de não .ter o Sr. Dr. Epr
medio daquelles, mas ao qual afinal . acced1 tacio por si e seus amigos 'empregado meios . 
pe!a intervenç~o ~e amigo., ~mmente, sinceros e leaes para a harmonia ~a politic:J ... 
CUJOS conselhos nao tmha eu o dn erto de re- do Estado, quer com os meus am1gos, quer 
cusar. . . _ . . .· com os do governo do Estado.. . ·· . . ·· 

Accedt por dedwaçao poht.ICa e_ estnn~ Em relação aos meus am1go3, combmm 
p~ssoal a este amigo, n:~1.s dtsse-llie: . esta aqui com S. Ex. e o. iUu~tra Sr. marechal 
fe1to o accordo, fique, pm em., V. E!x. ~81 ,to de Almeida Bii.rreto a Juncçao·.dos dous grupos 
que elles, os amigos do St· .. Dr. E_pttacw,, . tra- politicos formando o Partido. Republicano 
hil'c7o. Ao que me reda.rgum S · Ex.: deixe-os com 0 dieéctorio constituido . com . amigos 
tt•allir, nã.o se impoete. Isto occorr~u na meus c de s. Ex:. Esta combinação não fôra 
vespera de minha partida para a caprtal do sanccionada pelos amigos de S. Ex., Sr. D;,·. 
meu Estado. · . . . . Epitacio, isto em 1897, quando se abPju a 

Ahi che~ando, der sc1en~m do occorrrdo aos scisão no Partido Rapublicano· Federal, do 
meus amigos, ~ lhes pedl ;para me ~~om- q_u~tl eu era humilde ~:~oldado e do qual afa.s
panharom á eletçao quo se 1a proceder _pa;a tei-me. Dep)is, ein l899,,acc~itei o accordo 
Deputados do Estado,sulfragando sem drscre- ·a. <!Ue ha pouco me refer1· fm de novo tra· 
pancia a ?haJ?a organ~zada por parte do hido peios m.esmo.3 que r~mperam .a. chapa 
Sr. Dr. Epltacw, e retm:t.ndo aquclla que que combinamos immediatamente á sua con-

.. ha':i<i sido co~binada po1~. elles,. nossos fecção. ' _ . 
anugos; consegm,, até, que nao apparecesse Do>sa traição tive confirmaçao em Cam· 
uma chapa orgamza.da pelo commm•cw. pina Grànde no di::t 20 de dezembro, por no-

oi J~ ch.apa organizad?- por par~~ do ~r·. Dr · ticia qu~ po{• telegra.~ma me tr~nsmittiram 
Ep1tacw e que mç for a mostrn.da . c:Jntmha meus amigos da Cn.pltal. Incontmento tele
muito poucos nom.os do ~neu~ .am~go~.' ~em gru.phoi ao meu illu:>tt.:_e amigo ~r. ma.rechtil 
emlmrgo, a suffvag~unos IlrLS UI nas n.t CcLpttal Almeida. B:1rreto, enta.o na capital da Para
e em outros c~llegtos, onde .Pud~ram chog·~r, hyba, e que cGmmigo. e 0 illustro St·. Dr. 
em tempo, a mtnhu. commumcaçtw c~ o alludulo Ven·mcio Nei va entrara na combina,ção 
accordo o as minhas recommendl~çoe8 pal'a a da~ ~hapas perauntandu-lhe si era. exacto 
fiel obsorva.nc~a D? pleito da chapa. POl' parto a ;etirad~ 'do nome do meu honrado amigo 
do Sr. Dr. Epltamo · . Sr n'r Muniz da chapa do Deputa.llo e, me 
. ,.Tudo, porétu, foi baldado; apezar dos 1:neus da,;1do ~llo r. sposta aftl t•ma.tiva, oú, sem por
esforço~ pa~·a a fl~l o le!t~ observan?ra.do da de um minuto, expedi-lhe novo tolcgra.m
accordo.a:qul combmado ~ora. olle t1ahtdo ma declarando-lhe desfeita a alliança do.~ 
pelos am1gos do Sr. Dr. Ep1tacw. · · mcu:-.i amigos com os do Sr. Dr. Epitacio, e 

O Sn.. LIMA FILHo-Não apoiado~ providenciei para ?~ diversós muni?jpios Jlo 
o SR. TRINDADE- ... c tl'ahiram logo no Estado sobt•e a eleiçao dos meus am1gos para 

·dia seguinte á combinação das. ~l!apa~ para Deputados, e ~o illudtreSr. marechal Barre·Go 
: . se!lado1' e deputados. Dessa tratçao tl v e eu para So?adoi_., . . _ _ . _ 
. aviso nesse dia o na occasião em que acom- Tudo Isto J<~ rafel'l ac1m na_ sossiW prcec-
'pânlJ.b.V'a ao. seu cmbarq~e: o meu illu,,tre dente de 17 d.e ,Julho e é noto~LO no ~stado, 
cõllega e amigo Sr. Dr. Amzw de Abret.l, quo onde flz _Pubhc,~r os telegrammas troca~os 
a.té ·lembrou-me o alvitre de commumcal-a, entre mune o lllustre Sr. marechal Almmda 

·_ppl~ telegra.mrri~, Ctquelle meu emi~ont.c Bn.rret'o .. _ .. . , . 
artugo desta Capital, ao q_uo me recusei, dl- Com relaçao ao,, nossos am1~os,.a ha:moma 
zendo•lhe que este f'ôrti por n~im pt•evenido pro.cl!rada. pelo_ Sr. pr. J~p1tac10 v~m.va a 
dessa traição que eu prev1a pelos. pr~- tra~c;ao, ·.que se reallz;)l~ ; com 1•olaça? a~s 

· · cedentes dos ami(l'os ·do Sr. Dr. EpltaciO mmgoA do governo do E~tado, a harmoma e r a 
Pessoa,- c · promovüla por meio do ardil que encobria 
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a má fé para apropriar~se elle do governo O SR. LIMA FILHo-Qual é a má fé ~ ·· 
do Estado, logrando aquelles. _ o SR. TRINDADE~ A mâ fé se pa.tentêi~i.; 

6 SR. ·· LIMA FILno -Como V. ··· Ex:. sabe do.'l actos que acabei de mencionar. . · ·. :::; 
que foi de má fé. OSR. LiliiA F1Luo-Ou V. Ex. argumeritã;~ 

-o SR. TRINDAm:-Por essa serie de actos e PJlas impressões que tem e chegá a conClü.:: _:, 
circumstancias que referi, se vê que todos re- soes falsas, ou argumenta de má fé. . .. . 
velam a má fé do Sr. Dr~ Epitacio; pois que . o SR. TRINDADE--...;.A má fé do Sr. ex-Mi• ': 
não póçle ~star. d_e boa f~ o Ministro que se nistro da Justiça elle descobre nessa confei.:; 
vp.le _desta_ pos1çao officutl par~ propor ao rencia ·que ti ver a com o emi-R ente Se. Vicj3{-· 

_ c1dadao ele1~o e ~cclamado Presiden_t~ ,doEs-:-: Presidente da Republica, c:1jo auxiliõ pediÜ). 
tado. a resignar .0 seu car~o p~r outr 0 · q ~~.e :_para, q'\le o Sr. Dr. JOaquim Fernandes. aSSU';;~:: 

· S.)~_x. lheolieyecm, colll: vwla.çao da ~?nstr-: mi,"?se o governo do Estado e o transmittiss(fi 
tmçao do ~stauo e das lers da moralidade e a uni phosphoro seu amigo -B não ao eleiW/} 

-da decenma. . _ seu adversario, com. quem aliás elle tratava.'' 
O SR. TEIXEIRA _rm SÁ (di1·igindo-sé ao de-accordo para a sua renuncia do cargo, re";-: 

Sr. Lima Filho )-:-Esta proposta é exacta.1 ceb~ndo em preço uma cadéira nesta .ca,.; :c o sn.. LIMA FILiio-Qual ~ mara. Ha artificio mais fraudulento-? . , - ~::' .. : 
0 SR.' TEIXEIRA DE SÁ-A da·renuncià, do 0 SR. LIMA. FILHO-EU contes~eitudo istÇI~~~ 

St'. José Pe1;egrino. o SR: TRINDADE- Não contestou. V. :Et,z:j 
. 0 SR. LiMA FILHO_:_E' ex.acta,-; . cbnfess~u que o Sr. Epitacio Pessoa ernpr~: 

O SR. TEIXEIRA DE SÁ___:_ Então bas·ta. gou~ews para. obter que o ~l'; Dr.; José .PJ~ff 
(Trocam-se apartes entre os Srs.- .Es'ineraldino 1:egrmo trocasse . o ?argo de_presldente_d() :·:: 
Bandeira, Lima Filho, Celso de Souza e A{-- Est~do por uma cade1r_a nesta Camara • . __ \/! 
fonso Costa.) - _ . .. .· O SR. LIMA FILHO - Isto é outra q1le.stã(); <' 

o SR. TRINDADE-Ora não e honesto não Affl.rnieie quero que conste do discursodq ;~ 
ó decente contractar so~re ne<rocio illi~ito. nobreDep~i;ad.o esta decla_raQã.O: que s.u_gge_t~:'i 

- • _o . • . ao Dr. Ep1 tacw Pessoa a 1de1a de reahzar~se:-. 
• Ç> .SR. LIMA FILHo-Porque o negomo era. uma conferencia entre s. Ex. e o Dr. ·Perê;/ ·· 
llhclto. . . grino. . . . ·<-:::} 

O SR. TRINDADE-Porque os cargos poliü~ De motO prop1•io, eu fui: pedir ao Si' •. Pe~~ 
cos são confel'idos no interesso gora.l, para o regrino que, antes de retirar-se destr~ _câ:.i, 
bem publico, e nestü.s condições não po- pital, tives~e üma conferencia com o Sr. Epi~:·; 
dentlo constituir objecto de contracto no in- tacío, afim d~ ver si era possi·veles~a.beleoer\~· 
teressc ·individual. O Sr. José Peregrino não conciliação politicã no Estado. O sr~~ F?~l'.ê-~~.., 
:podh\ renunciar o cargo de que o Estado o_ grino tev0-- a fineza; da qual lhe sou nitiit<r~~; 
investiu pa.1•a. o exercicio de um <lo:,; or·gãos grato, de acceitar o meu convite. o-oclareL: 
da soberania para .oc_cupa.r outro no interesse a s. ·Ex. 'que a conférencia. podia ter logar:; 
pJssoal por meio lie uma t1•ansacção, pén'a na casa do Sl'. Epitacio, ou, caso não lhé:~··i 
a qua.l o eleitorado não lho deu podel'e&. conviesse esse ponto, marcasse S. Ex. ~ ouP~c< 

O Sn.. LnrA FILIIO-'-Ello podia renunciar. ao qualiria o Sr. Epitacio. O.Sr. Perogrin!r? 
ospoutanoamento. · : _ -~ foi á casa do. S1•. Epitacio e lá fez .. as :Pr.9~~:~ 

o SR. TRINDADE- Podia siin .por motivo postas constantes de um docurnento·-q_de;:lr 
de oi•dempolit-~ca, ou impedimento pessoal possuo e· qtte opportunamente mostrárà~Jf; 

. que 0 . inhibisse . do 1Join desempenho .com Foi isto ó que affirmei, tendo sido os · m~ti,~Js~ 
vantri.gem publica ; de outro modo trahiria apartes alterados. ·· · ·::~ 
a contianç··· publica, . o pensamento politico o ·SR. TRINDADI~ -Agora 6 que -v. :Et-~';:~~ 
do sou partido. (Apoiados.) está referindo essa historia. Posso atHrinâr:~ 

· Senhore~, não tenho um qualificativo·para a V. Ex. que nos seus ap_artes . ao . meu di~~-xj 
a deshoriestidade do ox-lvlinistt'o da Justiça, curso não a. 1•eferiu. Aqui estão· as ·notai('{ 
e o illu~t1;e Deputaâo, que devia negar se- tachygraplúcas aut-henticas Jo meu discüi'sQ''~ 
melhante pl'oposta, .veiu confirnial-a. ! . · · .· e estou cançado de o1ferocel-as ao exame de .~ 

O Sr. Dr. Epitaciõ nossa. propo3ta não vi::_ V. Ex. · . . .;. ~ 
sou um accordo sincero e leal, embora -illi- o SR. LIMA Fn"uo ·-Então estão desta~/':. 
cito osouobjecGo, mns sim um logro... cadas. · · · · cf:Í\ 
- 0 Sit. LIMA Fnuo-- Isto que V • . gx ,- está . - 0 SR·. TRINDADI~ ..__Nem isto. Estão t6~á~:~:) 

dizendó nada prova. em . SCUS log'al'€S; COIUO do propl'ÍO diSCUi'~Ó f~i 
. . o Sri.. TRINDADE ••. - ·a() prosi~ente eleito, s~ conhece. ·. V. Ex. n.ã:o as exami11a por(_ll:lé ~~ 
. ao Sr. D1•. Gama. o todos os u.m1gos dos tos.. nao quer. St as ~xamu~ar conhec~rá. qu~?~:_y 
Estl\v~ de má., :fé, seus apartes estao fte1s l\tú na collocaçaor~~ 
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·· -~--------------~--------------------------~----------
:."'/Aqui e:;;tão as notas tachygraphicas tL sua honraJlos parahybanos, Srs. Drs. Gama e 
:· -disposição . . . Peregrino, para se livrarem dolaço em quo 
/\ Passarei agora, Sr. Presidente, a occnpar- os preGendia. prender o astuto . ex-:Ministro. 
:';."me do repto que me lançou o ex:-Ministro da SS. EEx. na situação em que então se acha· 
.;·~'Justiça, o Sr. Epitacio Pessôa nos «A pmliuos» vam, rodeados de ameaças de todo o genero, 
S: do J01·nal do Commercio,de 14 do cot'rente, a para a realização da posse do Sr.Dr. João 
{-:p.roposito da affiemação quc,no meu r·eferido Tavares, não tinh~m outro alvitre à tomar, 
.· .discurso pl'of'erido a 12, fiz de lia. ver· o mesmo sinã.o ~imnhu• a acceitaçã o de todas as pro
.;_. Sr. Epitacio Pes;;ôa se dirigido por telegmm- postas e promo~sas do Sr. Ministl'O da Jus
~/ma ao illustre Sr. Dr.Gamil e iviello,então pre- tiç~a, afim de ganhal'em tempo até a lJOSse 
{;sidente da Parahyba, pondo á disposição do Sr. Dr. .José Peregrino; como :fizeram. 
',· deste uma boa. collocação para renunciar clle Sr. Presidente, o Sr. Epitacio PesSOa, 
· o governo do Estado. tendo con:->cienci<t da notoriedade da sua peo-

. Nos «A l)Cdidos» do Jon wl do Commercio do posta ao honrado Sr. Dr. Gama e Mello, 
dia anterior, 11 do corrente, o Sr. Epitacio pondo á. disposiçã.o deste uma boa collocação 
Pessôa, a proposito dos discursos prol'erldos pela renuncb do governo do Estado, pas

:': no dia 10 pelos dous illustres represent,wte::l sando-o ao meu honrado amigo Sr. Dr .. roa
:·· de Pernambuco, rev:ela.ndo .o pedido feito quim Fernandes+ procura, entretanto, enco
:; pelo mesmo Sr. Epita.cio Pe;sôa, então Mi- bril-n. nas dobras dcum repto a mim atirado 
··nistro da Ju:5tiça, ao eminente Sr. Vice-Pre-1 para que eu exhiba. o telegramma dessa. pro
' s,idente da Republi <.!a para a transmissão do · p'osta ou precise a data mais ou menos de 
>-governo da Parallyba a seu amigo. declarou sua expedição e assim se expressa no seu 
· .. aquelle que arfwJ.rdava o 1n·omettido disca1·so escripto pub~icado nos «A pedidos» do Jo~·nal . 
L:. 'do,S1·. Deputado T-rindade para re.sponder do Commercio de 14 do corrente, a que já 
;> á,quelles illustre:> Dcputa<los. me ref'eri. ~ · 
)< Não o esperou,porém,e serviu-se do rosumo «O Sr. Deput;\do TL'indaclo affirmou 
~:_ do mesmo d iscurso,publicado sem meu c~n.mo que- eu tclegl'aphci ao Dr:··Gama, olfere-
.y:ç responsabilidade no Diario do Congtesso de ccndo-lhe uma boa. collocaçã.o com a con-
;. )3, atirimdo-me o ropto de honra, para qu,~ dição, porém, de p:1:5Sa.r o governo.uw 
~- eu cxhibi o telegramma. expedido ao Sr. Dr. Dr. Jo:•,quitu Fernandes, vice-presidont~. 
!:~·-Gama o Mello, a que allLtdo aquelle resumo. Alfirmo, por minlm vez, que S. Ex. 
L Era natural quo a. revelação feita da. tri- faltou <L verdade. Dirijo-lhe . daqui um 
:' buna desta Cam<u·a por dou:; dL;tinctos re- rapto de honra. para que publique osso 

presentu.tes de Pernambuco sobre o facto do tclogr<~mmn., ou a.o menos indique <L data 
quu.l estavam halJilit.ados '\tor scicnciu., llcs- ccrtt~ ou t~ppl'oximada em qu(j elle foi. 
cobrinuo 9 phmo la.tontc tlO ex-Ministro da expedido, i~ftm de quo cu o <mtorizo a 
Justiçt~ para engalfinltar-i:m no govel'JIO. lhL obter uma certidão .. » 

. Parahyba. por. meio de <tt·tificio ft•<ttHialonto, Os tm·mos do minha alludüla a.ffirmação 
. logL'111Hlo tt·:sim o illnst!'e Sr. Dt· .. Jo:;(\ Pc- nã.o auto1·iz ttn1 oS .:\i~ hcspanlwlwla do St·.' Epi
·-.. J:ogrino, com 'lu em alit1' aquollo ox-l\Hn ist.t·o, ta cio Pcssô<L. u quo cn disse o a.IIirmoi o· 
' · por si o po1· ttrnigns desta Ca.pital m<~ntinlm constn. llo meu discurso, foi que aqui fui pro
,_ corrcspondencia tclcg-t'tLphica, simulando ac- vcnido 1lossn, proposta do S. Ex. ao illust.rc 
;• cordo com o mesmo Sr .• José Porogrino para St·. Dr. Gmm~. Chegando tL Pt~mhybtL alli tive 

obter a l'Cnuucía dc~>te em troca de uma ca- JJoticü~, quo me dol'tLm meus amigos, dessa 
-; <!eira nesta. CanuLra, era. natural, digo, que mesma proposb, noticia que se oricrina.va 
· -semelhante revelação incommodasso o ardi- de a.migos do S1· . ex-Ministro du. JustiÇa, que 
, )oso Ministro, e o forçasse a oppor á affir- aíiirmavmn om tod<~ <1 pü.rto que o illustre
. '.mativa categoricu do facto u.rgumclltos Sr. Dt·. G<~m<~ deixarht o governo -c passaria 
-~- que pudossom, .a.o menos, gorar a duvida. n.o Sl'. Dr . .Joaqn.im Porna.ndes, garantindo-se 
.· sohre '-': suu.. roa~dadn . . . . . · _ tmnbem quo o empoBs<Mlo no governo sot•ia 
~ .-. . Terr·1vcllllusao! A dclesiL do Sr. Epll;tww o St·. IH·. Tn.vares. . . · . 
; _ : p~~sôa nos «A pedidos» do Jonwt do Corn- Es:ms nol,icias se combinaram com as pa-
: _me1·cio de 14 o 15 do COl'l'ento envolvo a. sua lan·;~:-~ (lo Hlustl'c Sr. Dr. Uama diri(l'id<~s á 
~· confissão do fa.ci;? rcvolado. ~~ pa.toni~cia. hem mim na conl'nJ•oneia. a qne me hoi ro"'rorido • 
. -~) acerto tla 1mnlHL . prensa.n J•oveladn. aofl o Sn. LmA J..'JLHO ·- Fo.~so como fosse 
lllus~res Srs. Drs. Gama, c M~llo c .Jusé Po- v. Ex. ·amrmou. ' 

. ::regrmo, acerca. do accoruo disputado pelo 
_então Minisl;t•o da .Justiça. 
·"' O Su.. ELoY m~ SouzA-I!:' que elle não con-

. ·,tava com V. Ex. . 
O Srt. TRINDADg-Nfio contava, e nom da

.- q,uolla minha revelaçào careciam aquolles 

O Sn .. CJJ~Lso DE SouzA - V. Ex. não viu o 
.tologra.n:un;t? 

O Sa .. 1'RINDADJ~ --Não vi tliel~;gramma, 
nm? procurei ver .. Aflirmei o quo <tcu.bo de 
r·ciOl'H' por eBsas clt'emusti:l.ndas o pela. m~r-
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v. Ex. sabe q~m esses üwtos só se provani 
por ~rcumstancias, porque se tratam - resel'~ 
vadamente. · ·· 

O. SR. Lil'liA Frwo - Mas essas circurii'-' 
stancias a.pontadas . por V. Ex. não valem 
nada. · ' 

0 SR. TRINDADE -No conceito de V .Ex:; 
O SR. Esli:IERALDINO -BANDEIRA- Era uma mas no conceito do publico valem tudo. Pois. 

espécie de suborno. v. Ex. contesta quo o St'. ex-Ministro da.-.: 

ração que me fez o eminente Sr. Vice-Pl'esi
dente da. Republica. -de o ter. procul'ado o 
illustre Sr. Dr. Epitacio para. obter da mim 
que- o :meu amigo; o l" vice-presidente do 
Bsta.do, assumisse o governo , e o k<tns
mittisse ao 81·. João Ta.vares. Esh cii•cum
stancia completa ~\ pl'ovtt do facto. 

O SR. TRINDADg- E bem qualificado. Não Justiça entr·ou em transacção para a su~~ 
vi esse fallado telegramma., é nem posso cessão do governo do nosso Estado por meiO 
saber a â.ata. de sun. expedicção, afim de pl'i- illicito c immoral? 
cisal-ana autorização que me ofl'erece para 0 SR. LIMA FILHO_ Immoral diz ·v. Ex_. ~ : 
a certidão do mesmo ... 

0 SR.. Líl\IA FILHO- Mande-lhe pedir o 0 SR. TRINDADE -V. Ex. não póde de~ 
telegl'amina. - centemento transigir sobre objocto intran;~_: 

sigivel ; nã() pôde contrastar compra e venda;': 
b SR. TRINDADE - ... e nestas aircum- sobre objecto que não se pôde negociar. O 

stancias respondo a.o repto do Sr. ex-Ministro Sr. Dr. José Peregrino podia transigir con( 
da Justiça com outro: S. Ex. me autorize a 0 cargo popular de que.o investiu o Estado, 
obter da Repartição Geral dos Telegraphos cedendo-o a outrem, adversario politico dó 
certidã.o dos telegra.mmas expedidos por si partido c1uo 0 elegeu, como o deposiiíari.o de 
aos illustres Srs. Des. Gama c Mello, ,José sua suprema confiança, mediante vanta,gem· 
P.,cregrino c Venancio Noiva, de julho a pur<:~mente pe..;soal ~ 
outubro do anno p1·oximo passado de 1900, 
sobre a renui1cia do governa.Jor da Pa,rahyba · O SR. LnrA FILHO -.V. Ex. póclo ou nãó 
e sua transmissão c o convencerei e ao publico resignar o seu mandato? 
da -yerdade de minhas afil.1·maçõ_es. . o SR. TRINDADE-Posso, porque a Con-

Sl S. E~. ~ hom~m de bem, st andou msso stituiçã.o me permitf,e; mas não devo fazel-o 
d.e _boa fé,- autor1ze-me a ohter essa cer-· por movel menos digno ao homem de bem; 
ttdao. posso c devo por motivo de ordem política 

O SR. LIMA FILHO- V. Ex. póde fixar os que me incompatibilize de exercei-o no inté._ 
pontos a talvez possa eu fornecer esses do- resse publico ou ele accordocom o pensamento 
cumentos. político do . partido quo m'o conferiu, ou 

. d t 1 - por motivo. 1lo molo;;;tia ou outra mzão · q SR. fRINn,A~E-.l'fa. ~ en lO ,c?m V. Ex. pessoal (lUQ obste o oxacto cnmprimento elo 
e sn;l com o ~~: c:x-Mln~str ~ da Justlça .. O q1le dever inhoron to i~O ma.ntlato; niT.o posso o 
qu~ro .é exlum a lHOVct ~ocu~en~''} d~s nem devo pot' nngvcio, pJrque 0 ,justo e. 
me;?~ md~ccmtes .de( ~lu~ 0 ~1_.· DI· lp_vttacw honesto mo inhibem do P<Lctmu• sobre o c1ue 
P~s~o.a, v,t~endo-so la 11~S1Çcto .. . offict,tl que níio é, nem sobt·e tútnilto do que sou met•o 
entao occupa.va, lat!çou mao. pae>~ cm~~~mar doposita.rio. 0 man1lato _que ntí.o envolve ~ 
o governo. da r:a1 ahyba, lllu~lmdo ~.t .• e os 0 podet• do transi.rir (.Muito bem. 11iuito 
seus propt'lOS amtgos, qua,ndo sunulava pro- b ) - o • ' · 

ceder-s:.J (L nova eleiçã.o, pela espc:!<tda re- em. . . _ . 
nuncia do íllustro Sr. De. José Pcren·rino c O 1llustre Sr. Dr. José PcPogrmo nao 
substituir o S1•. Dr. João Ta. vares por rea.lizaria essa transacçã.o deshonesta e inda
outro. cento, que lhe pleiteava o St•. ex-Mimstro . 

0 SR. LIM"A FILHO- Não n.poiado. V. Ex. 
· não prova isso. 

0 SR. TRINDADg - Então V. Ex. não 
sabe? 

·0 SR. LIMA FILHO·- Repto a V. Ex. para 
p1•ovar. 

O SR. TmNDADE -Ora. repto, repto ... 
Então o Sr. nr. Epitacio nfLo propt•oz ao Sr. 
Dr .. José Peregrino !'enunciar este o cargo 
para o qual se acltitYa eleito c reconhecido 
pa1•a proceder-se i~ nova olciçiio, na qual o 
Sr. Dr. João Ta vares seria substituído por 
outro, que ,itL lli..o.~tu.va CSJ)Orando a eleiçã.o ?! 

da Justiça,que com semellutnte conducta. me. 
fez desconhecer a pureza de seu caracter, .= 
valendo-se da posição official que occupava· 
pa.ra tentar investir no seu ]~stado um giv: 
verno filho da indecencia e da fraude. S. Ex( ; 
deixou-se dominar ·por sentimentos inte.:; ·: 
r(•ssciros de politica com sacriftcio da llo.nes-.· 
tidtvle do pttrahy bano. · 

0 SR. LIMA FILHO- Elle pode dizer.· <Ô 
mcsmacousa do V. Ex. (.!1pa1·tes;nríoapoiaclos;:· 
pl"oteslos 'l'ehem.ent es.) · · . 

. 0 SR. MOREIRA Ar,vgs- 0 St•. dosori1har~ ; · 
gado r. Tt•indade honra p Estado qu~ roprc- . · 
senta. (Jtzwiados ,qeraes; muito lmn.) · · · 
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iNNij$ bi .·. b$MX1ii 
··c-: 

. O SR.. -TRINDADE-Appello para o propriü" 
testemunho do nobre Deputado, meu digno 
companheil'o de representação, que conhece 
"bem a minha vidn., os meus costlllnes. · 

·. · _Graças a Deu~ não tenho até o presente, 
~quer como homem volitico, quer como par
}icular, na minha vida,j<í. longa, uma nodou,. 

.O SR. LnrA FILHo-Apoiado; é a pura. vee
jlada. 

0, SR. TRINDADE - Pobre, humilde (ncío 
,. çpoiados), muito ollsc~ro (nao .apoiados ge
: ráes), mas lwnrado.Nao lo6a.rm fortun:t a 
minha familia,mas Jhe legarei o melhor the· 

: s·óuro que possuo e zelo-um 11omc homado. 
· · O nobre Deputado poderá !lizer quo sou po-

.Jitico decidido, extremado, mas não tlir~~. 
;: 1)~111 alguem até hoje o dis~e,que serei ca.paz 
· .rle no interesse partidario, ir até á corru

]?ção. (Apoiados; muito bem,) 
.~ ,_· 0 SR. PRESIDENTE -Eu peço .ao nobre 
, peputtJ.do que se dirija ti. Mesa. 

0 SR. TRINDADE-_Feço desculpa. a V. Ex:.; 
· estava respondendo ao meu collega e amigo. 
.. 0 SR .. Lil\IA FILHO-V. Ex. é um cidadão 
i(hcmrado, um pae de f'iu;nilía exernplar,não co
( :pheçiJ na sua vida particuln.r e publica um<~ 
~: :sq -nodoa; posso dizer a seu respeito, debaixo 
2:>cl.~ste ponto de vista, que ninguem o excede; 
f~ ~9Cialmente merece tudo, .politicamente, 
\ porém, V. Ex. lança mão dos mesmos re
:. cursos de que lançiun todos os políticos. 

·O SR. TRINDADE-~unca h1nce-t rn~o destes. 
· 0 SR. l\foREIRA ALVES-Apoiado; SÓ lança 
mão dos recur.:;os licitos. · 

O SR. Lu.u Fir.no-Cfomo cida(lão, cu at
, testo a sun. honorahilidade; é honrado, é 
. probo c merece todas· as consideraç.ões so

~·:c~~es; como político, lança mão de todos os 
': r~cursos de que lançam mão os politicos. 

0 SR. APFONSO COSTA-J.icitos. 
0 SR. TRINDADE - Lícitos, honestos, de

centes. 
O SR. LIMA F1Lno- V.l~x. mo conhece 

.. '~ como politico e eu a V. Ex. ; respeito-o 
,7: ~uito. 

:;>,- O SR •. TRINDAD~ - V. Ex. me desculpe, 
:~1~ ~:~,'. Presidente, s1 eu estou fóra do Regi
t~,>IQ~n to •. 
: :; .. ~::·· . 

~>: .:Q ~R. PRESIDENTE - Poço a V. Ex. para 
0··Jln~Igir~se á Mesa • 
Jf'~- Ó SR. TRINDADE - V. Ex. me desculpe. 
~:~_Estou ~espondendo aos apartes do nobre 
r':collega e ••. 

~~~~·- O SR. LIMA ·FILHO -.V. Ex. dá licença 
;;:;~para um aparte ? Desde já previno que h oi 
\ "de cumprir o meu dever como V. Ex. csUt 

cumprindo o seu. Não veja em minhas ex
peo:3sões offonsa <i. su<1 pe:)so.a; longe de 
mim. Vou contestar a V. Ex. com toda a
vantagem, mas fique prevenido de ·que não 
irei oll'eildel-o. 

O SR. TRINDADE - Esl;ou procedendo do 
mesmo mouo, si qualquer expressão"lninha 
julgar offensiva a. V. Ex., rec_lame qne rc
tiraJ-a-hei incontinenti. 

0 SR. LiliiA FILHO- Nem faço de V. Ex. 
outro conceito. Já disse quo V. Ex. como 
politico é honroso ; pôrmitta.:.me dizer, é 
um macaco velho; timivel, não trepida, 
porque todos os recurs JS são bons; como 
cidadão, porém, é digno de consideração o 
rcspeHo. · 

0 SR. TRINDADE- Disso, Sr. Presidente, ' 
que ao · repto d;> illustro Sr. Dr. Epitn.cio 
Pessôa eu respondo com outro repto nos f:!C· 
guintos termos: autorizo-me S. Ex. a obte_r 
da Repartição Gor<.tl dos Telegrapl1os certJ
d~o dos telegrammas expedidos por S. Ex. 
aos Sl'S. ·Gama e Mello, José Peregl'ino e 
Venaúeio Neiva, de julho a outubro ele 1900 
sobre a renuncia. do governo da Parq.hyba c 
sua transmissão e eu lho darei e ao publico 
a prova documental do qut affi.t•mei ; por 
ora oiroreço a. circumstancia.l que exbibi ela 
tribuna, do q_ue _$. Ex. dirigira o fallado te
logra.mma ao illustro Sr. Dr. Gama e Mello. 

O SR. LIMA FnJHo- Acho que não bastava. 
apenas essa. affirma.çã.o, em que pezo ao 
muito q ne me mm•ece a. sua. })<Lla;yra. 

0 SR. TRINDADE- Continlta o Sl'. Dt•. 
Epitacio : · ·· · 

«Mas vel'<t o publico quo o SP. Depu
tado Trindade l'ai alongar-se om oxplica· 
ç:ões, rodeios c evasivas, o 11ão acmlil'ú. 
ao a.ppello que r.tgora fit~:o. » 

gstn.:-~ . cxpt'essõo~ indimtrn q11o o Sr. Dl'. 
l·~pitaeio tem conscicnci<J. da vot·dade tlo q no 
me referi nosta tl'ibunu., o reeoit~ quo me 
alongue om oxplicaç·õos tlo quo pos::~a Slll'git• 
a. oviclonciu.. 

0 SH .. LIMA F!LliO - Nã.o ; é porque elle 
cst(L prevenindo o quo S. Ex. _estú. dizendo. 

O SR. TRINDADE- Ime vem pl'cvonindo, 
porque sal1e que havh eu de refet•ir ·as cii•
cumstancia.s <1uo fariam a luz sobre o ~as-
sumpto. · . _ 

0 SR. PRESIDENTE'-·Peço i10 nobre DepU· 
tado que não interronJ,pa. o orador, porque 
a. hora está find~. . . 

0 SR. TRINDADE...;..Neste caso, Si'. PreBi
de_nte, peço a V. Ex. 'me consinta continuar 
por mais um quarto de hora pa.ra ·concJuir, 
pois não desejo voltt,r m~is a éste vergonhoso 
assumpto. · 
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Continúa o Sr. Dr. EpHacio Pes Joa. na es-
capa to ria de sua espm·teza: · 

«Nem ao menos ou poderia cont:tr 
com o annuencia. posterior do Sr. Dt'. 
Gama: e Mello, á.quelle conchavo, ·por
quanto para isso seria precis:> suppol-o 
capaz dest::\ inqualificavel traição: pas
sar a admini,;tração. ao Sr. vicc-:pre.'li, 

Si o Sr. cx-'Ministro confessá ter pleiteado 
a renuncia do Sr. Dr. José Pet•egrino, dando_,. 
a. este uma. cadeira nesta Camara, seme· 
lhnnte pl'etenção não envolve menos um,a 
compra e venda do que a que S. Ex. mani· ' 
festou a.o Sr. Dr. Gama, de p1ssar este o · 
o-overno de Estado ao vice-11residento me
diante uma bo:1 collocação • . 

dente com o intuito reservado de intri- o Sa. Lll\IA Fir.uo-0 argumento está. 
gal-o aos adversarios.» mui~o bom. 

Não colhe a defesa. S. Ex. parece estar pa- o s·R. TRINDADE-S. Ex. não teve escru-
decendo dos e1l'eitos do de~..tpontt\mentos que pulo de propor esse negocio ao Sr. Dr. José 
lhe produziu a dcscobei·ta do seu manhoso Peregrino, eleito de um partido, para trocar · 
plano; o r.~ciocinio não parece fructo da. rncs- 0 cargo de suprema confiança politica do 
ma fonte 1 fecunda de idéns e pemmmentos mc13rno partido; tinha-o· de propol-o a;o Sr. 
para o bem e para o ID:\.L. Dr. Gama, sendo o objecto ülentico em seu 
· O illustre ex-Ministro da Justiça o . que principio c. em seus resuHados ·! I~·Go é que 

pleiteava com o honrado presidente da Pa.- não é crivel. 
rahyba, Sr. De. Gam11 e Mello, era a pa.s.-;a.- S. Ex. errou a sua defesa, que só encon
gcm do governo ao 1° vice-pt•esiuente, pondo traria no :;ilencio . . Esta que oiferece ao pu
à sua disposição uma bon, collocação, sugge- blíco sob a ro-;ponsabilidade de sea nome o 
rindo m.anho3amente-· áquelle a conveniencia compromette. Resigne-se S . Ex. com o 
de ser a nova eleiçílo que se procederio,, pela logro <tne lhe passaram os illustres Drs. 
renuncia do S~. Dt'. Jos6 Peregrino, que Gama e Mello e José Peregrino, dous velhos ·. 
S. Ex. hnto pleiteava, pl'Osidida. por pessoa partidarios politicos, a quem S. Ex. teve o 
e.~trilnlHL a ambos, no pensamento reservaria pensamento pueril de ernbrulhat· nas ma
deste, que oPa o honrado to vice-pl'esidentc lhas (lesse ardil imlecente, deshonesto que 
}H\ssa.r o governo a.o Sr. Dt•. Tavares não vein dcscobril' n. bonra.dez doex-Ministro da 
eleito e não á.quollc.,contrtndo S. Ex. para Ju;;;tiçi1. . 
isso com o auxilio do ilLustrc Sr. ·Vice- Vou concluir·, Sr. Presidente, deixando o · 
Presidente da. Ropublica. mais que se contüm nessa defi}Sa do Sr. D~. 

A il1fJHri.liflcavcl lraiç,7n seria. do honl'ado Epitu.cio Pessôa., pa.ra. não lhe ma.gua.L' ma.1s 
Sr. Dr .. Joaquim Ferna;ndcs, não pn.ssando o as fcriua.s c1ue o a.torn'l.entam,e peço a S. E:l. 
governo ad' legitimo elo i t.o, o o illf?tilo 1·esr!t'· e <L camara desculpa por ter fu. tigado a. sua . 
vaclo p:~ra. ossn. tt•a.i<;ão o>t<LVét no Sr. Dt•. preciosa at ·;onção (niío apoiar.los) so~ro a.s·, 
Epit.o.cia, o não no illust.I·e Sr. Dr. Gama, sumpto tã.o des:l.grado.vel, ao qualnao vol-
que <tnd:tva de h0n. fú, aot•euit:\ndo JHflUOlltü; t~1·ei. (1\Iuilo bem; útttito bem.) . 
consid~J·açõo.~ nutnlwsas quo lho fazia o cs-
pol'to Mini.i~Po do soL' a 1:ova. eletr.~ão.prositHtb , O Sr. Presidente-Estando n.dean
lJOl' pOlHOIL ostt·anlm u. um c out;ro. ta.dtt a hora., designo para. a.manhã, a se-

Esta t'1 c1uo O a vord:ttlB, que d1~col'l'e ovi- guinto ordem do 11ía: 
tlontl) du. troea !lo insistentes tolegt'ammas 1o. pal'to, u.td 2 I/2 horas ou antos: 
lltl.t'a. u. Pm•ahyh•L e da.! i para. cª~t~ .. Crtpita.t, Votação do pt•o,jocto n. HH, de 1901, com 
do todas as eit•cumstancitt~ occoniua:;. ptWecel' sobre a omonda ofl'erccidu. na 3a. dis-~ 

Ma:-~, p1•osegue o Sr. Dr. gpHa.ció: cussã.o do projecto n. 268 A. de 1900 (dp 
«Nõ,q era. c1•ivel quo um chefe de p<tr- senado), que autoriza. o Poder Executivo . 

tido, um prosidcnto de Estado, havendo a garantir os juros e· amortização, dú· -~ 
escolhido e apresentado ás urnas o seu rante J5 ttnnos, na importancia. a.nnua.l <le 
successor, havendo-o· felto ,eleger e ro· 71:500$, . corl'es:pondentes ao emprestimo do 
conhecer por seus coi·religionu.rios, man- 650:000$, juros de 7 o f o, e a,mortizt~.ção do . 
t~ndo com elle as mais estre~ tas 1;~la- 4 o 1 o; que elfectua.r a Associação do Quar~o 
çoes pessoaes, se . vendesse a . ~llt_Ima. c_entenario do B1·azil, para o fim de const-c_u1r . 
hora por um emp1•ego, elle que JU. tmha 0 edificio destinado á J~scola. de Bell<ts-Artes · 
um alto cargo na administraÇão fiscal, (311 discussão)· 
e entregasse governo, Estado, partido, Conttnuaçãb -da. 211 discussão do pr~jec~o. 
tudo aos seus a.dversarios». n. l2l, de l90l~ autorizando o Poder·' 

Não e:t•a com elfeito crivel· entretanto o Executivo a abrir ao Ministerio da . Jus- ' 
-Sr. Dr. Epit:LCio julgou tudo' isso possivel e tiça e Ncgocios . Interiores o erudito de 
poz mãos á obra, procurando subornar o 100:000$, supplementar ao n ·. 14 do art. 2°. 
presidente e o successor deste com o penso.- da lei n, 746~, dç 29 4e de~embro Q,e · 
mento reserva..do de logra~· ~ a..nJ.~os. · 1900 ; 
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ANNAES·DA CA?.1ARA 

Discussão unica do parecer n. 30, de 1901, 
opinando pela. nü.o accaitação das alte
rações proposta-s pelo Sr. Paula Ramos 
ao paragrapho unico do art. 1~12 do Regi
mento; 

2a. discussão doprojecto n. 116, de 1901, 
autorizando o Goveeno a abrir, por conta do 
Ministerio da Justiça, e Negocias Interiores, 
o credito de 53:580$940, para pagamento lle 
diversas ohras e melhoramentos no odificio 
do Lyceu de Artes e Officios, hoje proprlo 
nacional; _ 

3a discussão do projecto n. 57, de 1901, 
autorizando o Poder Exo.mtivo a abrir ao 
Mi:nisterio da Fazenda o credito extraol'cli
nario de 104:542$583, para occorrer a.o pa
gamento elas gratificações devidas aos em
pregados de diversas- alfandegas da. Repa
blica incumbidos do S3rviço de estatistic<L e 
revisão de despachos em -1897 e 1898 ; 

sa discussão do projecto n. 58, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abril• ao ~Ii
nísterio da. Fa.z:mdt o credito extraordin:trio 
de 8:000~, para pagamento do aluguel da 
casa onde ftwccionou, de s~tembro a dezem
bro de 1899, a Delegacia Fiscal no Estado do 
Rio Grande do Sul e o supplemenhr de 
20:000$ á verba ga_caixa do Amort.izaçãn
da lei n. _74fi, de 29 de dezembro de 1900, 
art. 28-Assignaturn.s de notas; 

3a discussão do projecto n. 77, de 1901, re
lativo á emenaa offerocida na. 2a discussão 
do projecto n. 217, d'J 1900, autorizando o 
Poder Exocntivo a abrir ao 1\Hnisterio da 
Gum•ra o cl'edito e~pecial do 8:4l5$GOO, pa.l'J. 
pagamento do.:~ vencimentos do 'tenonto-co-

' ronel Innocencio Serzet!ollo Corrêa, rever
tido n.o serviço uo oxm•cito c do lente d<L Es
cola Militn.t•, pot• acr.o legislativo ; 

3u. discussão do ·pt'ojccto n. 07, do 1901, 
autot•iz:tndo o Porhw Exccnti vo a itbl'ir ao 
Minit~tol'io <lu. Gnerr:~ o crOLlito extraol'di
nn.rio de 4:80!3$6:{1), pa1•n. cumpL·ir a sentença 
do Supremo T1•1lmnal Fo;lot·al, quo mandou 
pagar ao major Domocl·ito I<'m•reiea da Silva 
os vencimentos que deixou de receber como 
lento, em disponibilidacle, da E~cola Milit<L' 
do Estado do Rio Gritnde do Sul ; 

2a discussão do 1wojecto n. 120, de HlOl, 
autorizando o Governo a abrir ao Mini;;terio 
da Guerra o credito ext1•aordinario de 
2:401$800, para pagamento ao' mcrechal 
José de Almeida Ba.rroto, em virtude de 
sentença do Supremo Tribunal Federal ; 

2a discussão do projecto n. 133, de I 90 I, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministel'io da Justiça e Negocios Interiores 
ocredito de 6:850$, supplemontal' :1. vorh:LfJ" 
do art. 2° da lei n. 74(), do .'20 de dezembro 
de 1!)00; 

2adiscussão do projecto n. 105 A, de 1901, 
do Senado, creando no Districto · Federal 

mais um oficio do rogistl'o de hypothccas 
com n.- design'1ç:ío do terceiro ; 

2a. discussão do projt}cto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abl'ir ao 
Ministel'io da Justiça e Negocios Interiores o 
credito extraordinario de 2:8~7;3800, para pa
gamento a D. Eng:mia Toncão Cot·.rêa. de 
Araujo, viuva do juiz do clircHo. om disponi
bilidade, bachaecl Lindolpho Hisbello Corrêa, 
de Araujo; ' · 

2a discm·são do proj3cto n. 85, de 19)1, 
autorizando o Poder Ex:acntivo a relevar ú. 
v in v a e herdoiro' do firia.do mn,jor Benedicto 
Ribc~ro Dutra a. divida por ello contrahida. 
com o cofre da brigada policiaJ da Capital 
Fede1·al na. impo1·t;~mci1 de l: 199:?324 ; 

2a discu:3são do projecto n. 91, de -wo l, 
a.ntorizanclo o Poder Executivo a contar ao 
2° escripturario do ThcsourJ Federal Cy
rin.co Antonio do.> Santos, como tempo de 
serviço, o decorrido de 10 do fevereiro J.c 
1879 a 26 de fevereiro lle 1883, do 15 de m
Vümbro da 1884 a 4 de .)etembl'O de 1889, c 
d0 22 de fevereiro de -189! a 31 de outubro 
de 1895 ; 

2° parte c.ts 2 ·1/2 h:Jras, on antes : 

3a discussão elo p1•ojecto n. 81, de -1901, 
rosta.bolecendo, para todos os offeitos, o de-
creto legislativo n. 657, de 25 de novemlJro 
tle 1899 ; 

Nova (Uscussão ela emenda do Sl'. Hercdia, 
do S<í. ao projecto il. 38 A, de 1901, que 
autoriza o Governo a~ confirmar .. attcndendo 
(ts nccessa.rh~s va.ga.s, ·no p1•imei'i•o posto de 
officin.1 do exercito, os alfJrC:3 grarlmtclos 
que tivcPem obtido as al)Pl'uvações plen;Ls, 
do que trab o art. 93 do regulamento de 
18 de abril de 1808 ; 
Continuaç~ão da, la diseussã,r) do proje.~to 

n. 62 A, do 1901, alterando a.classc la, n. I, 
da.'l tarif'as d:ts Alf,mdega.s ; 

ta discussão do projec~o n. l !3 A, de 1901, 
auto1•iza.nd:J o Governo a. abrir o credito do 
l6:0Ci0$, para pagar ao b;wlul'ol Umbelino 
de Souza M<1.rinho os seu':l oruenados, como 
juiz de direito em disp:Jnibilid~de, decot•
riJos, como juiz do direitü em disponiiJi
lidade, decorridos do 22 de abril de 1894 a 
31 de dezembro de 1900; 

1 a discussã.o do projecto n. ll A, de 190 I, -
autorizando o Poder Executivo a. abrir um 
credito da quantia de 2:638$045 ao ~Uniste
rio ela Fazcncl<~, pa.ra pagamento de forra
gens, agua o objectos de oxpecliente forne
cidos p3la Companhia das Aguas de Maceió 
e outros, por conta do Minis·Ge!'io da Guerra, 
durante .os CXOl'CÍCÍO~ de l8~H, 1806, 1807 C 
1898; 

la discussão do pPojocl;o n. 7-! A, do 1901, 
concedendo o praw do mais nm anno do-ma
tricula aos ex-alumnos do cm•so ~mpm•iol' <la 



Escola Militar do Bra;lil, desligados por mo
tivo de reprovação em uma mesma ma,teria 
durante dous annos conscJCutivos, CIJJU emen
da daComnlissão de Marin !1a e Guerra ; 

la discussão do proje::.to n. 72, de 1901, de
clarando que goz:teão <la ft·anquin, p)stal a 
crorespondencia, e as «~~evis~as;> dos lnstittt· 
tos I-Ibtoricos e Geogeaphico::: do 13r·azil, do 
Pará, Ceará,Ba,hitt, S. Pa,ulo, Pa:ra.nít e Sa.nt.a 
Catlw.rj na e dos Institut::>3 ArcheJlogicos tb 
Alagoas e Pel'nambuco ; 

.3a discussão do pro,jecto n. 217, de 1900, 
autoriza,ndo o Poder Execn:;ivo a abrir ao 
MinisGerio da Marlnha o credito especial do 
ll :7130$, parn, pagamento do·soldo n,o vice
almirante Arthur Jn,cGguay, revertido ao 

· qua.deo cífecti v o da armada ; 
sa discus,;ão do pr,.jecto 11. 2134, de .1900, 

autorizn,ndo o Governo a p.1·orogar o prazo 
. concedido (t Soc.i.edi1de Mo:lt3pio Geral de 
Economia dos Servidores do Estado para 
indemnizar o Thesouro· Federal da quantü 
que lhe é devedora, até que e:;sa instituição 
regularize suv, situação, podendo mesmo 
l'chw<~l-a tlo pagamento da importancia em 
que ficou alcançada no anno de 1899 ; 

3" discussão do projecto n. 231 A, de I 000, 
elevando a 16 o numcr.) de engenheiros 
chefes de dis';ricto, na Directoria Geral dos 
Telegraphos, no exercro de 1901 ; 

Discussão unica do pro,jecto n. 102, de 
190 l, a.utorizanclo "t Governo a. conceder um 
anno de licença, eom todos os vencimentos, 
ao Dr. Manoel J>sé de Qu ,ir.n Ferreirn., pre
parador do phy;:;ic:.t <In, Escola Polytecbniea, 
para, tratar ele sua s:tude; . 

Discussào unica tlo pt'cJjecto n. 1'17, de 
1901, concedendo ao De. Amn.ro Rodrignes 
de Albuq uerqno FigneiL·cüo, 2° tonr.n to ci
rurgião conktctado ua· <1l'maua, nm:.t ponsfio 
de 000.~ mcnsa~s. a.11turiz tndo o Govot•no a 
abrir õ necossal'io Cl'edito ;. 

Dis::m.,são uni c :L do p:tt\}Ccl' n. 22, do 190 I, 
julgando que n~.o devem sJr acl..Jitas a.i 
~mendas o1rerecida.s m~ 2" tli.:;cns1àt! do. pro
Jecto n. 232 A, ele 1900, que nutorizao Poder 
Executivo a tran~;f"ormar a-; Ja, 2n.. e :J:• tnt•
mas da Sub-Diroctoria dos Correios em la, 
2a. o 3a secções da Directoria Geral, pu.ssnndo 
os chefes de tm•m:1s <t chefas de :::ecção, desde 
que preencham as disposições regulamenta
res, e dando outras providencias; 

2a. dicussão do projecto n.88,de·l900,decla
rando que ao tenento-corJnel gradtutdo re
formado do exercito Antonio G<tldino Tra
vassos Alves competem as quotcts de official 
superior desde a data 'do decreto cg1e o refor
mou; 

:~a di:wussão tlo projecto n. 103, ele l !JO I, 
marcando os cítsos c t\ fórma dn. l'ovisão das 
coúdomnaçties; 

CanJP ra V • TV 
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aa discussão do pro:jecto n. ) 27, de 190 I, 
disponuo sobre a contagem da antíguidadG 
do poSG'J do.; offi0iaes do exercito, a que se 
raferc~m os arts. lo o 2° da lei n . 350, de 9 · 
de dezembro de 1805; 

I a di.~cu :sã0 do projccto n. 304, de 1893-
autoriz,ttido o Governo a applicar, em favor 
de D . .M<.wia Ade1aide Antu:1es de Abreu e 
outc·a, parentas consanguineas de Fr. Satur· 
nino de Santa Clara Antm)es de Abreu, pro, · 
fessor aposentado do Gymnasio Nacionn,l, jt."t ' 
fallecido, a dispo:;ição do art. 27, hppothese 
7", do regulamento que baixou com o de
creto n. ·942 A, de 31 do outubro de 1890 • 

P discussãe> elo pl'ojccto n. 173, de 1897; 
autorizi),ndo o Gov0rno a reverter para o 
clas:;e activa da armach o 1 o tenente Hora
cio Nelson de Paula Barros, cctso, submettido 
<:t nova inspecção de ·~audo, feita nesta Ca
pital, fôr considerado prompto para o ser
viço; 

Discussão unica do pl'ojecto n. 242, de 
1895, elcvamlo a 100.3 rnensae3 a pensão que 
percebe D. Cybele de Mendonça Suuza Mon
tBiro. viuva do tenente honorario do exer- t 
cito He1éodoro A velino de S uza Monteiro. · 

Levanta-se a ses3ãn ás 4 horas c 15 minu
_tJs du, tttrde. 

SiiL SESSÃO EM 30 DE AGOSTO DI·~ 19.)1 

P1·esúlencia dos S1·s. An,qelo ~Yelo (2° sec,·e
lal'io), Cm·los de .Novaes ( fo secl'cta1··io e 
:jialyro Dias (2° vice-Jn·esiclenle). 

Ao meio di:~ PL'OJede-se (~ chn.mn.<lt~, a que 
l'O.~pondom os ~~·s Stt tyro Dia~, Cu.rlós de 
Novu.es, Angelo Noto, Aga.pito dos Santos, , 
Luiz Gwtlbul'tn, Albuquoi·quo Serejo, ·Gabriel 
Salgado, Sm•zmlello Cot·rêtt, Cunha Mat•tins, 
.José Euzobio, Nogueira Accioly, Francisco", 
Stt, Frederico BorgJs, Gonçalo Souto, Pereira .. 
Reis, Smtros Neiv<~,, Limn. Filho, · Camillo de 
Hollanda, Brmirlo Coutinho, Celso de Souza; 
Gomes ele Mattos, Bricio Filho, Julio lre 
Mello, Pedro Pern:tmbuco, José Duarte, Epa
minondas Graeindo, Raymundo de Miranda,-· 
Jovioiano ue Carvalho, SylvioRoméro, Faus
to Cardoso, Seabra_, Fru.ncisco Sodré: Ma
noel Cae4ano, Alves Bal'b0s1., Rodrigues Lima, 
Pinheiro Junior, Hel'adia de Sá, .D3oclecüm::> 
de Souz:t, Nilo Peçanha, Làueenç:J Baptis~a. 
Alves de B1·it•J, Maetins Teixeira, Oliveira · · 
Figueiredo, Tlleophilo Ottoni, João Luiz, Bs
peridião, Carneiro de Rezende,·· Fra,ncis2o 
Sctlies, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
Edun,rdo Pimentel, Rodolpln PaJxão, Fer-

64 
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.,- -- nando Prestes, Dino Bueno, Valoii de Castro, 
-•... _··._ Costa Junior, Joaquim Alvaro, Eclm"undo da 
_ Fonseca, Azevedo Marques, Teb.eil'a. BranJão,
:, Benedicto de SJuia, Lindolplw Serra, Ma:wel 

Alves, Lamenha Li.ns, Carlos Cavalcanti, 
Paula Ramos, Francisco Tolontino, Soares dos 

. Santos, Germano Hasslochm• c Vespasiano de 
. Albuquerque. 

-·· 
Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a acta. 

O Sr. Rodolpbo Paixão
S1•. Presidente, gosto muito de tomae 
lições da Mesa ,em materia regimental, por 
i -;so venho pergunta,r a V. Ex. si um pro
j~cto que trata de assnm}Jto da mais a,lta 
importancia, porque .é de assumpto eco_: 

. no mico, como é aquelle que se refe1'e ao im-
- .posto de gado, e que já estava em discussão, 

portanto, em continuação de discus::ão, pôde 
sJr relegado para o terceiro log,~r na ordem 
do dia, como íoi hontem, pela Mesa. -

• _Pergunto a V. Ex. si o Regimento per
mitte que isto se faça, dando-se preferencia 
na discussão até a p1·ojectos que se referem 
a. casos parti~ulares? 

0 SR. PRESIDENTE-O Regimento é omis:'.lÓ 
a respeito ; a organização da ordem do dia 
_compete exclusiva mente ao Presidente da 
Camari1. E' o q11e tonllo a dizer em resposta 
ao nobre Deputado. . 

O SR. RoDOLPHO PAIXÃo -Venho- recla
mar contra esta collocação e V. Ex.~ sendo o 
Presidente, neste momento, pôde perfeita-
mente attendet•-me .. ' . 

0 SR. PRESIDENTE- Ao nobre Dep:utado 
compete, nn. occasião-da votação, requerm• 
preferencia pa~·a a discus~ão do seu projecto. 

Em seguida é app1·ovada a acL:t da sessão 
11.ntccedente. 

O Sr. Agap.IJ,o dos Santos 
. ( 3° Sem·etm·io, servindo de f o) procede tt loi
. tura do seg11inte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 

llfENSAGEl\I 

Sr>3. Membros do Congresso NaCional
Em fcvel'eiro do corrente anu-o o tl1esou~ 

reit·o da Recebcdorüt da Capital Federal 
levou ao conhecimento do Ministerio da Fa
zemla, pot' intel'medi_p da commissão que se 
achav~ inspeccíonando aquolla repartição, 
as difficuldades com quo, por falta de auxi
liares, lutava para attcndcr á grande cópia 
de tt·ahalho que pesava sobre a thesouraria 
com a cobrança dos impostos de consumo. 

Verificado e!fectivamente que a escassez 
do pessoa.l havia contribuído sobremaneira 
para o estado de v,trazo e desorganizaçãodos 
serviços a ca1·go daquella secção da Rece
bedorb, resolveu o dito Ministerio permittir 
que o mesmo funccionarip admittisse dous 
auxiliares, e concedeu logo -à citada Ropar
tiçã~) o credito Jo 10:113$598, · pól' contL da 
vorba-FiscaUzação e maiJ deJpezas dos im
postos do consumo-para attender ao pa.ga
mento do J rosvectivos vencimentos- até o 
fim do corrente exercício. 

Esta providencia tom surtido os desejadas 
offeitos c não convém que conserve o c·:1-
racter p:tssageiro que t.:)m, porquanto, con
fõrme í'ez sentir o inspcctol' de f'àz:Jnóilr Ma
noel Jansen Muller, chef0 da commíssão, a 
c1 uo me raferi. em officio n. 71, ele l de maio 
ultimo, dirigido ao ThesoUl'o Federal, é in- , 
dispensavel ao regulai' a~damonto do serviço 
da mencionada thesouraria o concur.lo da
quelles auxiliares. 
.. _ Nestas condições, cabe-mo podie-vos a 
Cl'eação dos respectivos logarc-:, ficando as3im 
élevaclo a sei.s o numero de iiois llo thosou
reil'0 da Rocebc>doria da Capital Federal, 
fixado em quatro na proposta que jú tivo a 
honra de apresentar-vos para a de.:;poza -do 
Minist()rio da Fazenda., ?O oxercicio de 1902. 

Ca.pital Feuoral, 27 do ago3to de 1001, 
13° da Republicu,.- M. Fermz de Cam1Jos 
Sal/as.- A' Commis>ão do 0l'Çtunento. 

Do .l\Iinisterio da Marinha, (le '20 do cor
rente, enviando a seguinte·-

MENSAGEM 

Do 81•. 1 o Secretario do Senado, de 29 do 
corrente, tt'ansmi.Úindo- emenda- á _pro

_. posição desta Camara, autorizando a aber
tura do credito necessario para pagar a gra

.· .· tificação a que teern direito Camillo José 
·Monteiro dos Santos ·e Joacruim Gonçn,lves da 
Costa:-A' Commissão de Orçamento. 

'Srs. Membros do Congres:;o Nacio~lal
Não dispondo o orçamento do Ministerio· da 
Mal'inha de recm·sos sufficientes para faz~r 
fa,ce ás dilfer~nças de cambio Ji.os pagamen" 
tos realizados no exterior da Republi.ca, · 
sendo, entretanto, obrigado a attendel' a taes 
di1ferenças nas despeza~ effectuu.das pelo 
Cl'uzador Be:njmnin Constant, actua.Lmente no 
estrangeiro, em viagem de in.1tl'ucção ílo 
guartlas-marinha, e nas que terá ue effectuar 
no Rio da Prata o cruzador torpedeiro Ta
moyo, que alli va.e estacionar, solicito--vQs, 
de accordo com tt inclusa exposição, o cre..., 

Do Ministerio da Fazenda. de 29 do cor
rente, enviando a seguinte · 
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dito especial de 526:334$644, para occorrer á 
diffm•ença. de camlliv na~ de.~pezas daquelle 
crnzn.dor, e o d3 50:000$, . para a acquisiçã,o 
de sobresalentes destinados a c:;te torpedeiro, 
emq uanto se achar fóra· de aguas nacionaes. 

Capital FcJcral, 28 tle agosto d<' 190~ .-
111. Fe.1·raz de Campos SaUes.-A' Commissão 
de Orçamento. · 

Em apoio do seu-projecto lembrará· que 
em 1894 fo1•am augmentados os venciinentos 
dos fançcionarios do Thcsouro, e agora 
mesmo, em 1901, dos empregados da Paga
doria da· Guerra. Inspirou-sG na justiça :1 
Camara approvando essas duas leis ; é pre
ciso, porém, agora que a sua- justiça se 
complete, abrangendo a todos os funcciona
rios das Secretarias de Estado. 

Do Mini:stm:io da Guerra., dn 28 do cor- Tem a esperança de que finalmente com 
rente, enviando os papeis em que o coronel 0 seu projccto essa justiça se fará, tanto mais 
con~mandant~ do 18_0 batalhão_ de infan- quanto os funccionarios a que· se refere o 
tarm,_ FI:anCisco F~lu do ArauJo, pe_de que seu projecto não toem remuneração com
a antrgurdade d_o posto que tem seJa co~ pativel coni os altos cargos de que estão 
tada de 15 de noy~mbro de 1897, em ra~3:rcr- ·investidos. Basta, para exemplo, dizer que 
mento dC' prej;er1çao que allega tee soflr1do. 0 dire.ctor de Secretaria de Esta,do tem os 
-A' Commis.:!ão de Marinhao Guerra. vencimentos de 9:000$ por anno, l3endo que 

Do mesmo ministerio, de igual da. ta, en- a da Justiça representa hoje a fusão de ·tres 
·dando o requerirp.ento, em que o capitão do Secretarias, .no tempo da. Republica,. e de 
3° regimento de· cavallaria Acastro Jorge do duas no antigo regimen. Mais ainda: nesta 
Campoa pede transferencia para a· arma de Secretaria foi o governo autorizado a re-
infantaria.-A' mesma Commissão. duzil• o pessoal. 

REQUERIMENTOS 

Jsto não bastará-para justificar o augmento 
pedido na remuneração de funccionarios a 
quem se elevou o trabalho ? • · 

De Gortrudes dos santos c Silva, pedindo Para que se possa. exigir dos funccionarios, 
uma. pensão. - A' cómmissão de Pensão e que dediquem toda a sua actividade ao ser
Contas. viço publico, é preciso igualmente recom

Do bacharel. Thomaz de Lemos Duarte, 
lo escl'ipturario da Délegacia Fiscal do The
sonro _Federal em· Pernambuco, pedindo um 
anno de licença com o respectivo o1•denado, 
pam t1•ntar de sua saude. -A' Conunissã.o 
de Pcti9ã.o o Po<l.eres. 

O 81•. Presidente - Está finda a 
leitura. do expediente. · 

Tem. a llalaVI'a o S1•. HerQdia de Sá. 

O Sr. Heredla de· Sá vem oc
cupat• [L pt·eciosa attenÇão dos seus collegas 
com ligeiras considerações JJ.UO sirvam. de 
apresentação a um projecto de lei que 
vae submettcr ao Hlustrado exa.mo da Ca-
mara. 

pensal..;.os na proporção dos serviços que se· 
lhes exige. · · · . -

O augrnent9 de despezas que o seu projecto 
acarretará. não é excessivo; eleva-se apenas 
a I69:00U$000. 

Com o projecto envia.. igualmente á Mo3a., 
afim de que sirva aos estudos da digna Com
missão de Orçamonto, uma tabella orga.ni
sada pelos proprios interessados no as
sumpto. 

Espera que a . Camara tómará na devida 
consideração o projecto,que submette ao seu 
criterio e espírito de justiça. e agua.rda-se 
para di:'lcutü mais longamente o as:mmpto, 
quando olle vier a ãebato. (Muito bem.) 

Fica s~1Ji.'O a Me:m,at.:~ ultol'ior deliberação, 
0 seguinb 

Elaborando-o, inspirolH1C apenas nos' mais PROJECTO 
elevados sentimentos de justiça. 
Su~ pretenção é a de que . sejam equipa- o Congresso Nacional resolve : 

rados os vencimentos dos funccionarios das . 
0 

. • • f · · 
Secretarias de Estado aos do Thesouro Na·- Art. 1. O~ vencimentos dos unc~10nar1ds 
cional. · · das Secratari~S de _Estado ficam eqmparados 

Desde a promulgaçao da Republica que aos dos fun~cwnarws do Thes?mo .F~deral. 
aquelles funccionarios solicitam do Con~ Art. ~.o Revogam-se as drspos1çoes em 
grosso essa justa equiparação, mas sempre contrano · . . _ 
debalde, apezar do auxilio que teem encon- . Sala das sessões, 29 de agosto de 1901.-
trado da pttrte de alguns Deputados. Heredia de Sâ. · . . · 
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Quadro demonstrativo do augmentó da diispeza com a eq_uiparação de vencimentos dos 
empregados das Secretarias de Estados aos do Thesouro Federal 

«·O distincto Deputado Dr. Luiz Domingues, interpretando o pen.'samento do St•. Mi
nistro da Justiça Dr. Epitacio Pessoa, externado em seu relatorio, á pag. 22, correu 
pressuroso a submetter á Camara um projecto de lei elevando os vencimentos do magis
terio superior da Republica, sendo de 6:000$ e de 7:200$ a 9:000$ os dos lentes; e de 
4:200$ a 5:400$ os dos substitutos. 

Essa despeza, que att.inge a 123 lentes, foi ca.lculada em ~18:600.$, a qual, sommada 
â quantia de 1.061 :400.~ que se de'lp3ndo hoje cJm o pessoal docente, ticará elevada ~'L 
quantia de 1.380:000$000. 

Do projecto do illustre Deputado docorl'e uma clamorosa injustiça, quo não podemos 
deixar de salientar, afim de que S. Ex. tão s'Jlicito e~ aquinhoa.r os lentes dos esta.be
lecimentos do ensino superior, estenda a sua benevolencia em fJ.voi' de outra classe de 
servidores da Republica., atirada, sem razã.o, ao de~peezo dos l'ept•esentantes da Nação. 
E' a dos 'empregados da-; tiecreta.rias do Estado, cujos vencimentos são tambem ainda,"' 
como os do3 lentes, os mesmos, que llws foram <trbitrados em 1800 e antes. 

Entretanto, os do Thesouro Federal e de outras rcparUções do Fazenda já foram 
·augmentados desde 1894; . e agora mesmo a despeito da actual crise fina.nceiea, acabam 
de ser elevados no corrente exercício os vencimentos dos ompragallos dá., Contadoria da 
~~! . . . 

Porventura sabe o distincto Deputado Dr. Luiz Domingues em quanto imp::>rtaria o 
augmento da despeza para igmdar os vencimentos do pessoal das cinco seceetal'ias de 
Estado aos do Thesouro? O augmento sel'ia do 169:000$ annuaes para. 188 empregados. 

O dístincto Deputado não ig:nora de certo que quasi todos os lentes dos nossos estabe
lecimentos, além de perceberem um accrescirno de vencimento periodÍCo, desde 5o /o .até 
40 o 10 , accrescimo este que nunca deixam de receber até mesmo exercendo out1•os cargos, 
como os de Deputado, Senador, etc., etc., accumulam aos seu::! logares os de identica na
tureza em diversos estabelecimentos de ensino. E' assim que um lente do Gymnasio 
Nacional 6 ao mesmo tempo lente d•t Escola Naval, da Polytechnicn., do Collegio Milita.r, 
da Faculdade de Medicina, etc., etc. 

Ora, si as condições desse pessoal assim remunerado mereceram do distirlcto Depu
tado Dr. Luiz Domingues a. mais dedicad<t protecção, porque não a estendo áquelléL 
outra classe. cujas condições são muito mais precarias, de3de que nã.o lhe ~ permi.ttida 2 
accumulação 1 · · · 

Os referidos 188 empregados são distribuídos assim : 25 á Secretaria da" Guerra, 3n 
á da MarinlH~, 47 á da {ndustria., 66 á da Justiça e 27 á das Relações Exteriore;. 

O a.ppollo q,uc om lllzomos é tanto mai:3 justo quanto é sabido que com c.ts uUimas 
reformas pot' que passaram a.3 Secretarias de Estado, nellas se fez economia de centonares 
de conto:; de ré i~, como é facil VOl'ificar. » _ 

Convém.notar que, só com a refol'ma decreta.dt\ em i de janeiro do 1800, houve na 
Secretaria da Justiça uma. economia de 77:130$ que, confl'onta.d•t com o augmcnto de 
despeza de que se trata. na impot•tancia, do 52:800$ para ossn.· Secretaria, ainda fica a 
economia real de 24:330$000. -· 
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SESSlO EM. 30 DE AGOSTO DE 1901 

Vircctores geraes ............ . 
» de secção .......... . 

1 o a officiaes ......•............ 
2"• » •..••.••.•.••...••. 
sos » ~ •..•.......••.••... 
Archivista ................... . 
Porteiro ............ . .•....... 
Ajudante do porteiro ...•...... 
Contínuos .................... . 
Correios .......•.•............ 

Para pagamento a oito eÚ.lpre
gados da SeCl·etaria cleste Mi
ni sterio da difl'crença. entre os 
vencimentos que recebiam na 
q ualhla.de de lo e 2°1 ofilciacs 
o os que passaram a perceber 
na de 2° e 3°1 offieiacs por 
clfeito do deJreto n. 3.191, de 
7 de "janeiro de 1899, quo rc· 
organizou a refet•ida sccre· 
tal'iu. ......• , .•.....• -.... ! .. 

Augmcnto ......... .. 

Secretaria da Justiça 

3 
6 
7 

12 
24 

1 
I 
7 
5 

Vencimentos 

Actuaes 

27:000$ 
43:200$ 
35:000$ 
48:000$ 
72:000$ 

3:000$ 
2:000$ 

11:200$ 
8:000$ 

36:000$ 
54:000$ 
42:000$ 
57:600$ 
86:400$ 

4:800$ 
3:000$ 

14:000$ 
10:000$ 

8:000$ 2:400$ 

Secretaria das Relações 
Exteriores 

1 
4 
4 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
2 

Vencimentos 

.Actuaes 

11:000$ 
28:800$ 
20:000$ 
16:000$ 
21:000$ 
6:000$ 
3:000$ 
2:400$ 
3:200$ 
3:200$ 

12:000$ 
36:000$ 
24:000$ 
19:~00$ 
25:200$ 
6:000$ 
4:800$ 
3:0001 
4:000 
4:000 

257:400$ ;310:200$ 114:600$ 138:200$ 
--------------------~--------~ 

52:800$000 23:600$000 



5l0 .. 

Secretaria da Ma" 
.iinha ·. 

Secretaria da 
Guerra. 

Secretaria da-Indus.,. 
tria., Viação e Obras 
Publicas 

Pir!lciores ge. raeª . .: •. ! • • • I 
~ ge lj!l}ççao,,... 3 

l.9• otn.ciaes .... ., ..... , ... 5 
~· :. .; •• '' •..• ' ••. 4 
ao§ » ' ••• ' •••.•. ! • • • 4 
Porteiro .• , •.. ,.......... 1 
Muc!.íLnte t:le porteiro. , . • . l 
QQuttnuos ... ,., .... ,.... 1 
OQf-l.'ªios. , •.• , •. , , •.• , • • . . 3 

9:000$ 
21:600$ 
25:000$ 
16:000$ 
12:000$ 
3:000$ 
2:000$ 
1:600$ 
4:800$ 

12:000$ 1 9:000$ 12:000$ 3 27:000$ 
27:000$ 2 14:400$ 18:000$ 6j 43:200$ 
30:000$ 5 25:000$ 30:000$ 61 30:000$ 
19:200$ 6 24:000$ 28:8. 00$ 7. 28. :0001 .. 
14:400$ 6 18:000$ 21:600$ 151 45:000 
4:800$ 1 3:000$ 4:800$ 1 3:000 

· ~~g~~i · 4 · · 6;4õo$ .. &;õõó$ l t~88f 
6:000$ ........... ~ ...... 4 6;400$ 

36:000$ 
54:000$ 
36:000$ 
33:600$ 
54:000$ 
4:800$ 
3:000$ 
8:.000$ 
8:000$ 

95: 000$ 118:400$ 99:800$ 123 = 200$ · I~ 91 = ooo$ 237 = 400$ 

At1gmento .•• ; •••. '23:400$ 23:400$ 
.. i 

Recapitulação 

Secretaria da Justiça ..•.. , ...•...••. , •... ~ .•.•• 
:. das Relações Exter,iores; ... , ......... . 
,.. da Marinha. ... · •.. •·· ...•. , .. ·; ...•..... 
» da Guerra ....... ~ ..................• 
~ Industria, Viação e Obras Publicas.· ... 

46:400$ 

52:800$000 
23:600$000 
23:400$000 
23:400$000 
46:400$000 

169:600$000 
Sessão de f9 de setemb1o de 1899-Diari'O O:fflcial de 20 de setembro de -1899 

O Sr. Alcindo Guanabara-Sr. Presidente, tres Secretarias de E:;;tado foram ft·.ndidas 
na actual Secretaria da. Justiça e Negocias Interiores: a antiga Secretariada Justiça, a do · 
Interior e a da Instrucção Publica.. A actua1 Secretaria da-Justiça e interior reune, pois, o 
trabalho das t1•es secretarias anteriores. · -

Em 1894, a reforma do Congresso elevou os vencimentos do pesso_a.l doThesouroNacional 
e esse beneficio não aproveitou a nenhuma outra Secretari:(:]. de Estado, nem mesm1 á da 
Justiça, que tinha o trabalho de tres outras secretarias. Os Ministros de Estado teem, 
descle 1893, reclamado do Congresso a equidade a ·que tem direito o pessoal dessa secre
taria. Ultimamente, porém, aggravou-se -a situação em que se acham esses empregados 
da Secretaria da Justiça, que não tiveram augmento de vencimentos na Republica, 
aggravou-se pela. circumstancia de que o actual Sr: Ministro da Justiça, aproveitando-se 
da. autorização que lhe foi dada o anuo p;tssado, reformou a Secretaria, reduzindo 
o pessoal. · · 

: - .. E;ssa reducção veiu ainda mais aggravar a. situação em que está o pessoal restante 
Posto· que houvesse reduzido consideravelmente o pessoal, não pôde o Sr. Ministro da 
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Justiça augmerttar osven,cirnentos, :porque a autorização dada pelo Congresso obedecia á 
clausula de reduzir o pes~o;l.l, mas de não augmentar -a despeza. 

Conseguiu_ effectuar uma economiq. de setenta e tantos contos, mas essa economin. é 
injusta porque é feita á custÇL e em detrimento dos funccionn.rios que I<\. íi,carl!.rn mais 
sobrecarregados de trabaLho. . - · 1 

Como relator da - Com.mis~ão <l.e 0rç(l.mento, não poderb propor o augmeqto d,es,ges
vencimentos porquo a !lispo;;;ição regirneD,tal, votada pela Camara, !lão pertnitte ·augmen

. tar ou diminuir vencimentos em)efannua. Attendendo, porém, a que ·-~ do ab;;olut~ e 
rigorosajuatiça que se Ferrnmere meU~or o pequeno pessoal que li ficou ~obrecarregq.d,o de 

·todo o trabalho, tomeLa cl,eliberlj.ção de aPresentar, sob ~minha tesponsalüli<l<!.de pesso~J, 
o presente prbjecto de_ lei, que espero qjle pa.S3e os turnos da discussão -a ~!'l\npo <le Stlr 
incluído no orçamento dest!') anl}Q. · - - · · · -

- Er11< p qlle tinha a dizer. , 
Fica sobve a mesa, até ulterior cJ-eltberação, o seguh:~te 

Q Co!lgresso Nacional decreta: 
Art. l. • Os vencimentos dos funccionarios da Secret11-ria. d,a JustJça. e Negocias In te~ 

ri ores serão. os constantes da s_eguinfe tabella: 
3 directdres geraes a 8:000$ de ordena,do e 4':000$ de graWicaçã:o._ .. ;;,,.... 36:000$000 
6 directores de SEleção a 6:000$ de orqena,qo ·e ::! :000$ d,e gratifi,Qação ••.. , ..• · ·54: 000$000 
7 primeiros officiaes a 4:000$ de ordenado tJ2:000$ da gratificação, ...•.. '. 42:Q00$000 

12 segundós.otficiaes a 3:200$ de or-Jenado e 1 :600$ de gratitlcaç~o .. ; ... ~,,., 57:600$000 
24 terce~r_os o_fficia.es a-;~-:400$ d,e -õ_ rde_n\1-~o e 1:200$ d~ gra~ificaç~Q.,., .... ,.. 8E):400$000 

1 porteuo com 3.200.ji. do ordena,.do e 1.6 lO$ <l.e gratrtlcaçao ............ -..... 1.800$000 
l l!.judante de pJrteiro cqrn 2:000$ de ordena<l.o e l :000$ qe gratificação..... 3:000$000 
7 contínuos a l: 30?$ de orden\1-<l.o e 700$ de gratificação .. , , ... -. . • . . • • . . . . . . 14:000$009 
5 correios idem ideqt ...•.. , ,_ .••.. , ..• , •....... ,......................... 10:000$000 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 19 de setembro d,e 1899.-Alcinio Guanabar_a. 

0 SR. JOVINIANO DE CARVALHO- Infe
lizmente assim é. 

Sr. · Presidente, a l'epresenta,ção que os 
meus dignos patrícios, ámparados rto.§ 9• do 
ar·t. 32 da Consti.tuiçã,o, _ c}irigeru por inter
r:nedio do meu fraco orgão ... 

O SR. JuLIO DE MELLo-Não apoiado, é 
muito autoriz!J.do. 

o SR. Jov·INiANo _DE CAJlVALHo-:., ~ Ca
ma,ra dos Deputados, vem traça,d<l. em mol

Ag.,ra acaba de me vir áS mãos uma re- des dignos e respeitosos e é assígnada .por 
presen,tação do Commercio Agrícola no sul lav_radores impo·rtantes e dignoá-d\1 estim<l. 
do Es;ado que tenho a. honra de· aqui repre, e acatamento da CéJ,mara no- tocante ao 

O Sr. Jovini_~no de Carva
lho ( ·) - Sr. Presidente, em junho do 
corrente anuo receb-emos;- eu e meus dignos 
companheiros de representação; nesta eua 
outra Casa do Congi·esso, t!')legramma da 
cidade de Laranjeiras, assignado pelo Club 
União Agrícola, solicitando com empenho 
a nossa intervenção junto aos poder~s com
petentes em favor qa classe -agricola que S3 
debatiã, arcando com seri11-s e ingentes 
difficuldades naquella zpna. . 

. sentar, e que tem a sua sédt;J na importante pedido que f;1zem. 
cidade d,a Estancia, narritndo- com côras · Sr. Presitente, · sei com sati6fação,·que a 
vivas, descreveqdo lllinuçiosa.mente 0 que classe da. lavoura encontrará no seio da. 
vae de perim·i11-, 0 que vae de tristrza pela, representação nacional confol'to, abrigo e 
lavoura do súl do meu Estado . . __ · protecção. (Apoiados gel'aes.)_ · 

Vi, S1'. Presidente; com summo praz~r no 
(!o meço das nossas ses3ões o_ meu- digno amigo 
o talentoso representante do E.sta(lo vilün)lo 
ao <j.e Sergipé, o s·r. José Duarte, c~jo nome 
peço nnia 'p~ra qeclinar, tra?:er ao conhe. 
cimento desta Cas(!. uma indtc%Jão que .fun
damentou bril)lanternente com os f!llgores .a 

O SR; MALAQUrAs GoNçALVES -Infeliz:, 
mente é esta a situação em todo o paiz. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO. ~ Mas lá ainda 
paior, porque não ha nada. 

. 
( ·) Este discurso nãe-fRi revi.sto pelQ qrado_r !_ · rea.~ce de seu rl}conb,~cido t;~.Jen_tp ••• 
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- O SR. J.bsÉ DuARTE-E' bondade de V.Ex., 
agradeço os conceitos de V. Ex. 

O SR. JovrNIANo DE CARVALHO-... pedindo 
á Camara .<!.os Deputados que por intermedio 
das commissões respectivas olhasse para o 
estado dà lavoura' do paiz, estudasse os 
meios, empregasse esforços para que esta 
v!esse a ter o acolhimento do · paiz e reme-
dws para os seus males. , . · 

Ainda Ilontem, Sr. Presidente, tive a sa
tisfação de ver o operoso Deputado doheroico 
Estado da Bahia, e não menos amigo meu; o 
Sr. Dr. Ignacio Tosta, collocar-se nestf). Casa 
brilhantemente ao lado daquelles que intran
sigentemente/ se batem pela nobre classe da 
lavoura; 

O SR..· RoDOLPHO P AIXÃÓ·- E de todas as 
industrias. · · . . ' ,. · 

0 SR. JOVINIANO :Õíi: CARVALHO-Sr. ')?re
sidente, o riieu Estado produz assucar em 
quantidade súfficiente para. podei· ser qualifi
cado o segundo na producção desse genero. 

0 SR. J)JLIO DE MELLO-E' exacto·. 
O SR. JoviNIANO DE CARVALHo- Produz 

excellente café, produz mui to algodão e pro
duz em-grande abundancia· cereaes. Já vê 
V. Ex. que elle concorre para o erario, com 
quota não pequena ; vê ainda V. Ex. que 
elle tem o direit9 de reclamar dos altos po
deres da Nação remedio para os)leus males. 

Basta, .Sr._ Presidente, dizer que o meu 
Estado é digno de outra sorte e não tem en
contrado a protecção de que é merecedor. 

E' as.sim, ~r. Presidente, que alli n'ão existe 
um~ so estr~da de ferro por onde-sejam, em 
vehiCulo fac1l, transportados os muitos ge~ 
neros d~ sua próducção. · ' 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Lá não ha n1),da 
disso. · 

0 SR. JOVINIANO DE CARVALHO-Sr. Pre
sidente, os seus portos marítimos, . as · suas 
barras são das peiores 'que se notam nas 
costas do paiz, é agora, Sr. Presidente, nós 
VI3J.?OS pelos constantes sinistros que se dão 
e a!nda ha menos de dous mezes, a marinha 
de 15uerra ~e-:e a SUa perda com O brigue 
naciOnal PwaJá, ,na barra de Aracajú ..• . 

O SR. RoDRIGUES DoRI~-Não foi na barra 
foi na. costa, a. tres milhas ao norte da'barra: 
De accordo com V. Ex. sobre os p~rigos das 
bal'l'as de. Sergipe ; não são ellas, porém 

. respon_saveis pelos seis ultimas sinistros que 
alli se deram. 

0 SR. JOVINIANO DE CARVALHO-... e ainda 
ha poucos dias vimos que o vapor do Lloyd 
Conselheiro Saraiva, alli naufrao-ou. ' 

E.stas . circUmstanc)as fazem o temer ao 
maiOr. numer? ~~navios !llercantes que alli 
se queiram dirrg1r, e assun serão dobrad9s 

. , 

. . . . I 
os fretes sobre os gener;os, o que não · com-
pensa o baixó preço por que alli são ven-
didos; · · . . . . 

O SR. RoDRIGUES DoJ~:.IA-Perfeitamente; · 
as nossas barras intimidam os navios mer
cantes, que só podem· sahir rebocados e 
ainda assim não sem risco .. 
. 0 SR. JOVÍNIANO DE CARVALHO~Ainda, Sr'. 

Presidente, no meu Estado não ' se estende 
em tôdas as suas zonas a rede telegraphiea; é 
assim que pontos importantes, ainda não se 
acham ligados com a capital do Estado e, 
eonseguintemente, com o re.sto da União. 

Sr. Presidente, a classe agrícola que tão 
patrioticamente sujeita-se aos grandes im
postos~ que foram tributados sobre seus _ge
neros de :I)rodticção, e · que tão patriotica
mente concorre para solve_r nossos éreditoo 
no estrangeiro, tem o direit.o de reclamar ria · 
p~esente occasião, neste momento em que 
vap melhorando as nossas condições, que se 
lhe diminuam os grandes impostos que pesam 
sobre ella. · 

O SR. BRrcro FILHo - V. Ex. está neste 
ponto de accordo commigo. 

O SR. JoviNIÂNO DE CARVALHO- Sr. Pre• 
sidente, nesta Casa já. foi apresentado um 
projecto ·pelo . meu illustre collega, o Sr. 
Fausto Cardoso, e já. li que este projecto tinha 
tido parecer favoravel da maioria da·respe• 
cti'va cornmissão. · 

. Senhores, eis ahi um nieio para a Ca.mara 
·tomar em consideração. a reclamação dos 
meus dignos patriçios. . 

Devemos converter em lei este projecto 
afim de levarmos áquelle ponto da União um. 
soccorro ás suas attribulações. . . 

0 SR. FAUSTO C~RDOSO-Muito bem. 
0 SR. JOVINIANO DE CARVALHO-Apezar da· 

pouca competencia de que disponho (muitos 
não apoiados), apezar de me . 'faltarem ele~ , 
mentos para óccupar esta tribuna, da qual 
costumo conservar-me arredio, affirnio a · 
V. Ex. '· que o meu fraco concurso estará. . 
sempre á. disposição da classe da lavoura,: 
todas as vezes que isto se fizer neces.sario, · 
porque do seu desenvolvimento e doseJl>ro
gresso depende o engrandecimento da Na-
ção. · . . . 
. Terminando, peço a V .Ex. ,Sr; Presidente{ 

que se digne mandar publicar no Dia1·io do 
Congresso a representação a que .me referi. 
(Muito bem, muito bem. Q orador é cumpri· 
mentado .. ) · . 

0 SR. PRESIDENTE-O pedido de V. Ex, 
será attendido. _ 

DOCUMENTO A: QUE SE REFERE O SR. JOVINIANO 
DE CARVALHO 

E:rm. Srs. Representantes da Nação-Os 
abaixo assignados, proprietários e lavra
dores ela zona sul d·o Estado de Ser~ipe, fun- , 
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dadps na disposição do '§ go do art. 72 Con- Os abaixo assign:ido3 conf~ssam, ainda, 
.stituição Federal, . veem respeitosamente e que estão muito longe desse ideaJ; e que 
com o devido acatamento- expor a esta il- portanto, não podem deixar de recorrer á 
lustre Camara o estado. de penuria e aba- prótecção dos altos poderes da Nação, cuja 
titminto a que se acha reduzida a lavo),lra da sagrada missão é procurar fazer a felicidade 
mesma zona, e. pedir serias · providencias dos povos. 
em ordem a fazer desapparecer as causas E' rUdimentar em economia politica que, 
que a entorpecem e elevai-a ao gráo de en- quanto mais faceis e. baratos forem os meios 
gradecimento e prosperidaQ.e que é para de- . empregados no trabalho, tanto maior será o 
sejar. •. · . lucro do tr,~balhador, e é por isso que diz 

E para que seu pedido seja attendido pec um especialista que o productor terá mais 
dem licença para, ligeir~. e perfunctoria- lucro do artificio de que lançar mão do que 
mente, adduzirem as . causas que, no seu. do esforço bruto c material que cm.pregar 
entender, trazem o mal co.ntra ó qual se no trabalho. 
inanifestam. · . · - Os abaixo assignados não querem cansar 

A lavoura; como sabeis, a qual uma auto" a paciencia, nem abusar da . preciosa at
ridade na materia; -chamou a alma mater tenção dos venerandos legisladores expondo 
dos povos e classificou como o mais pode- outros muitos males que hoje pesam sobre 
roso elemento da prosperidade e engrande- a lavoura, porque elles são geralmente 
cimento das nações, a lavoura do nosso Es- conhecidos, pt>rque todos existem por todos 
tado., repetem, se. acha em completo estado os angulos do paiz. Confiam, portanto, que 
de abatimento e penuria a ponto de fazer .suas palavras nãQ ficarão perdidas no es
temer -o seu completo desapparecimento, paço, e que os ·mustres representantes da 
Exms. Srs. Nação, que não querem _a posição para au
- Um povo sem lavoura é como um corpo ferirem ·os·comrrfodos e vantagens della, mas 

sem ·sangue e, portanto, anemico ·e fraco, para trabalharem .em favor do povo, não se 
cujo perecimento será infalliyel si remedios tornarão surdos. e indiíferentes aos soífri
promptos e energicos não forem applicadi>s mentos dos abaixo assignados, e, antes, 
com o fim de restabelecerem suas funcções lhes fornecerão os meios de que dispoem com 
organl.cas e lhe imprimirem y{çl.a e força. o fim de minorarem seus males. 

As eausas do · mal são bem con11ecidas: E e"ntio pedom Iicénça ·para lembrar 0 umas são physicas e outras moraes, as quaes 
cumpre fao:er desãpparecer a bem do me- procedimento altamente patriotico e nunca 

.7' assás louvado do venerando Presidente da 
lhoramento das condições em que :se acham Republica. promettendo ao Congresso Agri-
os abaixo assignados. · . · t d 1· 

·Entre as primeires actuam a incerteza cola que prestaria . o o seu va toso apoio a 
das estações, a _qual, conhecem_ os abaixo as- todos os projectos da Garoara tendentes a 

beneficiar a lavoura. ·signados, está fóra das forças humanas re-
mediar; a falta de braços para o traba lw, E lembram ain'da que o Sr. br: Alfredo 

· ausencia compl!"ta de meios faceis 1 de Maia. foi mais além, dizendo que a lavoura 
transporte e ainda de machinas que· facili- e a industria prêcisam de todo o apóio do 
tem e abr-eviem o serviço rural. . Governo,lembrando o que se tem de ·fazer 

Entre as ultimas sobresaem a falta de sobre a taxação .de impostos inter-estaduaes 
estabelecimento3 bancarias que forneçam e municipaes e em. relação a tarifas e os

. capitaes com juros modicos; o$ . excessivos tradas de ferro ·é .a transportes mQ,ritimos, 
impostos sobre os gen-eros de su~ prod:ucção conforme ·os abaixo assignad,os -levam em te
e, finalmente, 0 baixo e quasi nu !lo preço legramrilas expedidos da Capital Federal para 

· deste ge'Aero com os .quaes para; obtel-os de.>- o Jornal de Noticias da Bahia, de 22 de julho 
pendem hoje qua!ltias fabulosas. · findo· · · · · 
. Os abaixo a.ssignados ·confessam que lhos Os abaixo assignâdosacreditam que com a 

cfãltam os meios pq,ra por elles somente re- crin,ção de um Banco neste - Est<1do, que 
moverem o mal, e conjurarem a .crise ; que, empreste, sob garantia. dinheiro com juros 
infelizmente, não estão no caso de outros modicos que não asphixiem 'os · devedores ; ' 
paizes mais adeantados neste assumpto, com üma loi de locação de serviços, que 
entre os quaes os Estados Unidos, a Repu- obrigue o pl.'oletariado ao trabalho; com a 
~lica Argentina, onde os lavradores nãq diminuição dos impostos, os quaes por cxces~ 
precisam de elementos extranb.os .e sómente sivos, quasi qu-e absorvem o producco dos ge· 
mediante seus proprios esforços tudo con- neros; e, finalmente, com o estabelecimento 
saguem, de modo que nadam em . abundancia de vias e communicações que facilitem a 
e marcham a · passos gigantescos para a conducção dos . generos aos mercados con· 
prosperidade a ponto de servirem de modelo· sumidores e exportadores_ terão conssguido o 
a todos os outros paizes. ' seu desideratum sinão plena e completamente, 

Camará V, lV 65 
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ao menos com minoração dos males que os 
acabrunham. 

E, nestas condições, o·s abaixo assignados, 
terminando, espera1p, confiados na justi9.a que 
o Parlamento Brazileiro tem manifestado 
em .:iodos os seus actos e principalmente nos 
que interessam ao bem publico, animam-se a 
trazer-lhes esta reclamação pedindo a con
cessão das medidas lembradas · que estive· 
rem na orbita de' suas attribuições. 

E as.>im, esperam .favoravel deferimento. 
· Estancia, 11 de agosto de 1901. - Paulo 
Car·valho de Monteiro Góes.-João Epiphanio 
Lima Filho:-Cantidiano Viei?·a . ..:_Elias Fer
nandes Leite . - Joaquim Amancio Monte· 
Alegte. -Pedro Costa Cm·valho. - Ant01~io 
José Vieira.-Seb.xstião de Avila Garce.:r.-Da 

Compareceram mais os Srs. Urbano Santos, 
Gastão ·da Cunha, Carlos Marcellino, Arthur 
Lemos,LuizDomingues,JoaquimPires,Noguei
raA.ccioly ,RaymundoArthur, Thomaz Accioly, 
SergioSaboya,Eloy de Souza,TavaresdeLyra, 
Trindade, Pereira de Lyra, M.alaquias Gon
çalves, Moreira Alves, .Esmeraldino Ba.ndei:.. 
ra, Alfonso Costa, Rodrigues Doria, Augusto 
França, Milton, To~ta, F!:!li:t Gaspar, Eu
genio Tourinho, · J>a.ula Guimarães, Adal
berto Guimarães, Eduardo Ramos, Paranhos 
Montenegro, Gald,ino .Loreto, José Manjar
jardim, José Marcellino, 'Henrique Lagden, 
Oscar Godoy, Augusto de ·vasconcellos, Raul 
Barroso, Silva Castro, Mon~eiro .de Barre~, 
Penido Filho, Bueno de Pa.iva, Lamounier 
Godofredo, Mayrink, Landulpho de Maga
lhães, Carlos Ottoni,Olegario Maciel, 'Padua ; 
Reze~de;' Moreira da Silva, Rod.olpho Mi
randa, Luiz Piza, Hermenegildo de Moraes, 
Ovidio Abrantes,: Xavier do Valle, Alencjl.r 
Guimarães, Barbosa Lima, Marçal Escobar; · 
Angelo _Pinheiro, Francisco Alencastro, Vi
ctorino Monteiro, Rivadavia Corrêa, Aure
liano Barboí!9. , Alfredo Varella, Campos Car- · 

.. vid Plino do Nascimento.-Francisco Gonçal
'Ves do Nascimento. ~João' Fontes de Menezes. 
-José Villa Nova.-José Dias Mot·ei?·a de Oli
veira . -José Florencio da Silva Cardoso.
José Francisco do Nascimento. - Libanio 
Ca1·doso de Menezes.-Epaminondas Esteves 
da Silva. - P edro Rodrigues do Nasci
mento.- Joiío Benevides Lima. ·- Manoél 

· Ferrei1·a de Macedo.-Thomaz Villa Nova.
.Manoel Ramos da · Silva. - Alfredo · José 
Alves de.Souza . -João Francisco da Silva. 
JoãO B aptista da Costa . ....: José ifartins Fon
tes.- Olavo Vieira . ...::..Joc"ío Alves de Andrade. 
-Firmino da Fonseca Mascarenhas. - B ar
nabé Alves de Andrade. - Clementino. Cosia 
Qa1·valho.- Francisco Costa Carvalho.-Mar
tinho José Viei!·a.- Jasson; José Alva1·es de 
Sottza . ....: Jocío de Oliveira Mmezei. - João 
Marice d'Avila Nabuco . - .Salvador de Fat·ia 

· Olivei!·a .- José Olino dõ Nascimento. - João 
Rod1··iguesa:rit. - José Som·es ·da Fonseca.
Purcino da Silva Ba1·reto. - Guilherme de 
Avila Nabuco.- Alipio EpipAanio Lima.-Do
mingos Alves Ribei1·o.-:- Antonio José da· · Sil
veim.- José Baptista de São João.- José de 
Olivei1·a Lima.- Antonio Ca1·doso da Cntz 
Lime•.- Fmncisco de Góes Nascimento. -
Oyrillo de Ol·ivei?·a Lima. - Antonio Macedo 
da Silvei?·a.. - J&sé Bastos Guimm·ães. - An
tonio da Silva Cardoso. - José Conrado de 
Amujo .:- Agrario ili endes de· Sou.za.-Abdias 
de Souza Costa.- Epiphanio Francisco de 
Olivei1·a. - Octavio de Sou:.a Leite.- Domin
gps Fi·nnino.- Libe1·ato Dias da Costa .-Joa: 
quim de Calazans.-Salustiano Simões F1·ei1·e. 
-Otilio Maciel de Faria.- Geminiano Fer
nandes dctFonseca.- João Thomaz Guimarães. 

· -José F1·anca Fontes. -João Vicente Fe1Teir a. 
- Ag1·ipino Macedo Si·lve.ira .- Domingps de 
Oli·veira Gimez.- David FrancisM · da Sil~ 
veira . - CamiUo de Calazans. - joaqtliin 
Macedo.- Vicente Olino do Nascimento. -
Fm11cisco José il1'artins.- Enéas Esteves da 
Sitva.- Antonio Pinto Mo?· gado.- Sizenando 
de Souza Vieira,. · 

tier e Diogo Fortuna. . · 
Deitam de Cómparecer com causa parti

cipada os Srs. Vaz de Mello, José Boiteux, 
Pedro ·chermont, Antonio Bastos, Rodrigues 
Fernandes, Guedelha Mourão, Silva Mariz, 
Estacio Coimbra, Elpidio Figueiredo, V~rgne 
de Abreu, Augusto de Freitas; Marcolino 
Moura, Dionysio Cerqueira, Celso dos Reis, 
Sampaio Ferraz, Sá Freire, Martinho Cam
pos, Julio Santos, .Pereira ·dos Santos, Aure
liano do3 · Santos, ·Ranael.Pestana, Estevão 
'Lobo, Viriato Mascare~as, JÇJ.>é Bonifa.cio, 
Ildefonso Alvim; Alft•edo Pinto, Adalberto 
Ferraz, Leonel Filho, Necesio Tavares, An- .. 
tonio Zac)iarias, Ar~hur Torres, Miranda Aze
vedo, Gustavo Godoy, Domingues de castro, 
Oliveira Braga, Adolpho Gordo, Paulino 
Carlos;- Alfredo Ellis, Antonio Cintra, Fran
cisco Mouea·, Pinto da Rocha e Cassiano do 
Nascimento. 
· E sem .cauaa. os Srs. Sá. Peixoto, João 

Gayoso, Virgilio Brigidó, João Ldp3s, Au
gusto ~evero, Teixeira de Sá, João Vieira, . 
Cornelto da Fonsec~, Araujo Góes, Arroxel· 
las Galvão, Castro Rebello, Irineu Machado, . 
Nelson. de Vasconcellos, Antonino Fialho, 
Cus todio Coelho, Joaquim Breves, Monteiro 
da Silveira, Henrique Salles, Noo-ueira Ju
nior, Lamartine, Bueno de Andrad~, Càjado, 
Cincinato Braga e João Candido. ' 

O Sr. Rodolpbo Paixão(') :...,_ 
Sr. Presidente, na f.:~.ina de concorrer com ·o 
meu pequeno esforço a favor da regeneração-· 

( ·) Este discurso nãó foi revisto pelo orador.· 
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· economica do paiz, venho, mais um:a vez, vicç_,ão, e estou ~erto de que é tambm~ a de 
o1ferecer á c·onsideração da Camara um todos os meus Jllustres collegas, pOIS em 
projecto -de lei, que será um factor dessa materia economica e financeira não podem 
almejada regeneração. . ser Cl'eadas illusões. 0 paiz carece de medi- . 

O projecto, Sr. Presidente, trata da taxa camento energico e efficaz contra a crise te
relat~và á manteiga estrangeira impQrtada, merosa que o abate, do norte ao sul. 
quer _seja. manteiga de leite, quer de mar· O café, o gado, o cacáo, o -fúrrio, tudo está 
g!l>rina. · · reduzido a preço . intimo. O assucar, urüca 

;Não preciso fazer largas considerações a fonGe de riqueza de alguns Estados ·do norte, 
respeito da. vantagem do projecto que ora já não dá para os gastos da producção : anele 
apresento. _A Camara sabe que· todas as buscar, si isto continuar, impostos para 
fontes de riqueza do nosso paiz estão mais_ faze-r face aos nossos compromissos externos 
ou menos estancadas ; sabe que os no3SOS e despezas com a admmist.ração ? Eis .. a 
principaes productos de exportação estão razão por que apresento este projecto á con
lutao.do com a crisa geral da baixa de preço; sideração da Camara, e estou certo de que o 
e que amanhã, talvez, não possamos susten- Senado, voltando suas vistas, com mais 
tar · o equilíbrio vnicamente orçamentario, attcnção, para o nosso tristíssimo ~stado !'JCO· 
que acabamos de tei· . durante os dous annos nomico, .não o recusará porquanto elle s:ü
:findos; a Camara. sabe, finalmente, quo a vará · uma industria nova e promettedora, 
questão financeira não ~stá. -resolvida. · como é a dos lacticinios, a qual começa a 

Seria uma verdadeira illusão suppor-se d'esenvolver.se no meu e em outros Es-
que, sómt:mte por termos conseguido saldos tados.. · 

, nos nossos orçamentos, estamos . com as fi- l3to não é nalla, ·mas sempre é alguma 
nança.s regeneradas (apoiados). A questão co.usa p11-ra se cpnseguir uma é,P<ica de espe· 
:financeira, póde,se dizer, está no me3mo pé, · rança,, de vida economica e financeira rela-

. porque é filha das condições economicas pre- íi vainente ·boa. · . . _- . 
carias em que nos achamos. Nôs apenas Como disse, a questão economiéa ·está de 
conseguimqs obter saldos no Orçámento da pé, e. tornaremos amanhã á situação la.men· 
Repüblica, pouco ou mesmo nada _ conse- tavel, si as condições economicas não forem 
guindo quanto á. ·questão :financeira, em modificadas ; situação ainda mais grave do 
geral. · . · que a que tinhamos antes do funding-loan. 
_ f'recisamos, portanto, voltar as vistas Esta é a minha opinião, como a de todos 
pa!'a o problema economico, amparando as os que prestam verdadeira attenção ao pro• 
1ndustrias nacionaes, que promettem viaa blema economico, que é transcendente, mas 
longa. (Apoiados.) perfeitamente soluvel. 
. A industria dos lacticinios; que tem todo Tenho dito, (M_i aito bem, _muito bem), 

desenvolvimento nós Estados de Minas, Rio 
de Janeiro e outros, é sGlm duvida uma das Fica sobre a mesa,até ulterior deliberaçâp, 
que mãis merecem a protecção do Co)1gí·esso o seguinte · · 
e do Governo. · ' ~ ·-

PROJECTO Seguiu. desta Camara para. o S()nado um 
p-rojccto sobre tarifas, consignando os aug
mentos de diversas taxas sobre ·productos 
em que a industria indígena compete com a 
estrangeira. Esse projec:;o foi rejeitado alli : 
creio, porém, que, em face da Constituição, 
a rejeição desse projecto, o qual constava da 
!.Iteração de taxas de varias artigos impor
_iados do. estrangeiro, não me pôde privar de, 
ainda este anno, .apresentar outro, relativo, 
sómente, aos lacticinios. ·· 

Estou cqnvencido de que a Camara ~ não 
deixará de acceitar. o projecto que offereço a 
seu exame criter~oso, porque precisamos 
salvar o paiz, economicamente fallando . 
· Não ha duvida que se precisa augmentar as 

fonte1nie receita. Não é com os saldos que se 
possam apresentar este anno ou no anno se
guinte, nos Orçamento11; que se poderá re
solver a crise que assoberbao pai.z. Desde 
que não haja productos, ,não poderemos 
lançar ·. impostos ; es~a é a minha con_-

O Congeesso Nacional decreta. : 
Art. 1. 0 Ao n. 60 da tarifa aduaneira em 

vigor serão feitas as seguintes alterações:
onde se diz-Manteiga. de leite, l$200 ' ; de. 
margarina, 2$400 - .diga-se - Manteiga dê 
leite, l$500; de margarina e snb:3titutos, 
3$000. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contra1·io. · · 

·Sala das sessões, 30 de agosto de 1901.
Rodolpho Paixão.~Padua Rezende. · 

O Sr. I,.indol_pho Sel"r~ ~Sr. 
Presidente, em um' dos ~ ultimas discursos 
sobre política de· Matto _Grosso, o . St•. Se- . 
nado r PoncJjproferiu, no Senado, as segttintes 
palavras: . . · -

«A 19 de agosto de 1899 o Sr. Dr. Me- . 
tello telegraphara ao Sr~ Dr. Manoel 
Murtinho pedindo-lhe listas dos futuros 
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-----------------------------------------~--------~---------
.Deputados Federaes e ponderanrlo-lhe a general cqmmandante do districto, que neSI!!J. 
conveniencia da inclusão de Lindolpho occàs.ião tinha sob suas ordens sómente 150 
Serra , que havia sido - um _devotado praças, fizesse r-etirar da Capital os revolu
campeão em favor daquella gloriosa cionarios,. ordem essa quo foi religiosamente 
campanha . _ - ~ cumprida no mes:rno dia. 

Esse cidadão que havia empregado Sr. Presidente, nunca admirei mais o va· 
todo o sêu -valor perante a guarnição de loroso coronel Antonio Paes de Barros,. o· 
_Corumbá; antes e depois do pléito elei- exemplo vivo da honra e do traôalho, do que -
tora!. merecia bem que S. Ex. o recom- nesse momento em que-dando cumprimento -

, -_mandasse .>>· -· ' á ordem do. Governo e resistindo á vontade 
·- S~. Presidente, o nobre Senador e os seus impetuosa e ardente daqueiles que, n·ão pre
-partidarios teem dito· tantas .vezes que o tri- vendo consequencias desastrosas, queriam 
· -urripho do partido constitucional foi devido á o assalto das : trincP,eira1;1 - impediu uma 
_intervenç_ão federal que eu me impuz a ta- horrível carnificina. _ 
refa de fazer algumas considerações sobre Em 1_892 o nobre Senador acceit~.t a capi· 

·_ .este ponto, tão deturpádo -pelos in teres- tulação do capitão Norberto e do joven e in
. sàdos. - _ ditoso 1 "tenente Ma mede, ambos dQ "Oxercito,, 

O nobre Senador parece ter fraca a me- e garante-lhes a vida sob palavra de honra. 
moria. _ _ _ Qs seus comihandados exigiram que esses 

Intervenção federal houve · nas revoluções prisioneiros sahissem do qua_rtel do _8° ba
O.e 1892 e de 1899, porém em favor de S. Ex.,_ talhão, que o!ferecia toda segilrança, para o 
tanto que_ em 1892 a força revolucionaria foi arsenal de guerra, tendo d~ fazer um per~ 

_paga como si do exercito fosse , percebando curso de dous kilornetros no meio do po· 
r:?- Ex. os vencimentos de general em chefe . pulacho embriag.çtdo pelo triumpho. 
-, Em 1899, querendo fazer reconhece1~ pre- O resultado não sa fez ·esperar :_ esses 
sidente do Estado um amigo seu, com mani- _,officiaes foram trucidados, commettendo-se; 

· festo pt'cjuizo do sympathico candidato do então, verdadeira selvagerüi; · 
partido constitucional, o illustrado O r. Me- Em 1892 a força revolucionaria invadiu o 

:_tello,que havia obtido incontestavel -maioria, arsenal de guerra e centenares de carabinas 
-~ o nóbre Senador; sentindo-se fraco, pede a Comblain _e grande quantidade de munições 

a intervénção federal. - ' foram de lá t iradas. . 
·Nem outro caminho havia a seguir. A<l_vo- Em 1899 os revolucfona.rios não receberam 

· .gando uma cau;;a i~justa . e em- sensível mi- um só real do Thesouro ~e retiraram- se 
noria, o dilemma _era este : ou pedir a in- da Capital na maior ordem possível. 
tervenção federal ou capitular. Vê; portanto, a Camara·que não ha razão 

O telegrapho estava, porém, interrompido para o nobre Senador ufanar-se tanto dare-
a. algumas dezenas -de legoas da . CapitaL volúção de 1'89~ e tão mal dizer da ·de 1899-. 

' Depois de seis dias de luta, quando S. Ex. S. Ex. deve queixar-se de si, do seu or
-tomava· medid;1s seguras para abrigar-se em gulho, que se tornou excessivo a ponto de, 
casa do actual presidente, onde já estava a- _por uina- rülicula questão de transito de 
sua Exma-•. familia recebendo carinhosa hos- bonds, obrigar um presidente fraco a aban

·pitalidade, tendo já mandado oft'erecer ao donar o poder. Esta e .muitas outras prepo-
~- chefe revolucionaria a r enuncia .de alguns tencias trouxeram-lhe a impopularidade. _ 
cargos políticos, chega um· emissctrio corri -Comparando ·os . dous chefes victo'riosos, 

;diversos telegrammas, entre elles um do de 1892 e de 1899, o meu intuito não foi_ re
'eíriinente Dr. Joaquim Murtinho respondendo taliar, porém sim mostrar qual dos dous 
aõ nobre Senador e aconselha.ndo a annul- tinha mais prestigiq , íuais força moral sobre 
lação,da eleição; como se pOde verificar por os· seus commandados. _ · b 

este tel~gramma: · . · - . Depois da retirada das forças da capital o 
«Cuyabá, 16 de abril- Senador Azeredo governo ficou de tal fórma ·despvestigiádo que 

-'-Já quasi sem munições, que Q Governo q presidente passou ao Sr. Senador Azeredo 
Federal não quiz- for1.1ecer, acceitamos· o seguinte telegramma: _ . 
accordo de. annullação da eleição e teria- · «lmpos~iveJ realizar eleiÇão presiden~ -
mos talvez capitulado si não chegassem cial em 30 de junho. Nêstas condições, o 
hoje providencias . - governo sem força estadual, a força po-
. Foi,_ porém, ,salva a- dignidade, por- licial apenas c,om 23 praças, pedi com-

que nao cedemos á imposição dâ força mandante districto auxilio força federal, 
armada e sim á intervenção amistosa do _ que foi negada . Telegraphei Presidente 

Sr . Dr. Joaquim Murtinho.-Generoso Republica pedindo providencias. Não 
Poncc.-Antonio Cesario.» - respondeu ainda. _Reclamq providencia 

. E u·m · outro telegramma do benemerito _ Congresso, não sendo attendido a bando· 
Presidente da Republica determinando ao narêi governo, que ficará.. acephalo_.» 
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Este telegramma é a prova cabal, cate- Sr. Presidente , isto é pura suppos içã.o e 
gorica do quanto estava impopular -esse go· t<tnto é as,;im que t odos os t elegrammas 
vérno que, dispondo dos cofre3 puf>liccis, não foram lidos por S. EL ;· c o qu::J pretende 
conseguia ter mais dé 23 policiaes l · que diz respeitJ <t minha humilde pessoa 

Po'i$ é esse partido, que nas .eleições esta- não foi lido, insinm»ndo que é este: . . 
duaes, mill1icipa~s e de juizé3 de paz i:lão con- < candidato índicado será novo Azo-
seguiu eleger um só candidato, que podia redo . Chefes Almeida e Paes preferem 
disputar eleições federaes seis mezes depois. e Bené. Penso que pàra a Gamara deveria 
quando· o partido constitucional já estava no indicar Mctell_o, Paes, Cal~fornia, Manoel 
poder~ · . · . · · Ribeiro.» 

No manifesto do· Sr. Senador Ponce, publi-
cado em. Cuyabâ a .26 de J't!nho de 1g99, lê-se Basta a propria redacção para, ver-se · quJ 

não se refere a mim. O autor de~se tele- · o seguinte trecho: · 
· . « o procedimento que orâ aconselho gramma, o meu digno amigo o ·sr. D1· . Lu-

aos meus amigos e correligionai'ios·(ab" cidio, lim cartalliz-me:_ 
stenção das urna-s). dará ensejo a que, «0 telegramma lido no Senado pelo· 
por uma feliz circumstancia, ·que não é Exm,. Sr. Senador Ponceestá deturpado 
preciso declarar, · entrê, talvez·, . para 0 e não se refere á sua pessoa, como o 
governo sem opposição um eminente mesmo Sr. Senador procurou insinuar .» 
membro da disüdencia, hoje convert~da ·vou explicar o facto de tão apregoada in" 
em partido constitucional, com o qual tervenção federal em Corumbá. · -
ha muitos annos tenho tanto na vida Para pr9duzir (). _minha defesa bastaria ler 
privada, como na publica, as mais ·um ~elegramma do. distinctissimo Sr. ge · 
solidas relações que muito . me honram e neral de divi:~ão João Pedro Xavier_da Ca- . 
que o tornam credor de-todas as minhas mara que commandava,, então, o 'districto; 
respeitosas <:l.eferencias . mas, além de lel-o, referirei os facto.J. 

. Embora militando .em campos opp.os- O telegramma. dirigido ab Exm .• Sl' . Pre-
tos, poderá. contar com a minha coadju- siden·Ga da Republica, é este: 

. vação; certo como estou de que ·s . Ex:. ·«Presidente do Estado adiou a eleição 
nunca. sacrificará o futuro do Estado, as para 20 de julho. Ju3tifico.u acto ·di-
responsabilidades do ·seu elevado cargo, zendo estar cidade Corumbá anal'chi-
os deveres imperiosos de sua honesta zada devido intervenção indebita força 
missão de sõ cogHar do bem publico, aos federal.. Protestei contra a inju~tiça de 
interes.ses d;\ olyga1·chia sem valor e sem, . semelhante accunção. E vos enviarei 
merito que pretende sob sau nome ex- · documentos que provam o .contrario do 
plorar . e macular o Estado de Matto- que dis~e o presidente do Estado. Garan-
Grosso.» - .· to-vos que forças feàeraes tesm-se mau-

Por a;b.i vê-se Clara.m3nte que S .. Ex. olfe- tido completamente afastadas -do movi-
recia o apoio ao futuro presidente si este manto politic'o do E;tado . Um unico offi• 
trahisse o. partido, porém como isto era im- cial etl'ectivo ·do exercito envolvido os-
possível porque o Sr . Capitão de mar o guer- t.ensivamerlte em tudo isso, chegançlo 
ra Antonio Pedro Alves de Barros tem um até a commandar batalhão patriota, é 

-nome honrado a zelar... · o tenente do 8° batalhão Pedro Ponce; 

. o SR_. ALvES BARBOSA- Apoiado. em disponibilidade, por ser deputado es-
tadual.-Gerrera1 CamaTa.» 

O SR. Lrl'IDOLPHO SERRA- .... e temadmi- Quq.ndo houve a scisão o Sr . Senador Ge-
pistrado o Estttdo com honestid-ade, :compe- nero~o Pouca declarou, pelo orgã ~J'de seu par
'tencia e patriotismo, não deixando o. nobre tido, que a luta ia ser de vida ou de morte e 
Senador reconquistar as posições perdidas, recommeO:dou aos seus amigos que não pau-
S. Ex . zanga-se e diz f[UC o digno presiden- passem sacrificios . . . . . -· 
t~ é um arbitraria que commette abusos e Os correligionarios de S. Ex._, v~rido em Co
tropelias, perseguidor odiento e açulador de rumbá as causas mal paradas·, contractaram 
beleguins, esquecendo que, as;,im expres- 40 cap mgas, na rriaioria estrangeiros, com 
sado·Sfil, cahe em flagrante contradicção com o fim de afugentae das urnas o elemento dis- .' 
os justos conceito; anteriot;mente emittidos. sidente . · 

O honrado Senador diz em seu discurso: A um dado signal invadem uína das séc-
«A esse respeito( candidaturas f~deraes), ções distribuindo-tit·.:~s e cacetadas . · 

porém, Lucilio telegraphara, reservada- O distYrbio prolongn:va-se e generati-
mente, erú 20 de agosto, dizendo que zava-se. 
não convinha Lindolpho, que Lindolpho · A bella e florescente cidade de Corumbá, 
era como Azeredo e que respondesse de geralmente tem ·Gão poucos policiaes que 
modo que Metello nada. percebesse .» mal chegam para o seu policiamento.. · 
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Diversos cidadãos vão ao commandante. Venho, sim, pedir' a S .. Ex. que, por 
do 2° batalhão e da guarnição, o distinCto e sua propria honra, envide todos . os es-

. brioso tenente-coronnel Bello Augusto Bran- forças conducentes· a serem restabeleci-
dão, militai• enérgico, severo tmmpridor de das em Matto Grosso a ordem, a paz e 
deveres e alheio á política, tendo chegado ha a tranquillidade de que tanto precisa 
J.lmicos mr:zes, . o pedem-lhe que fttça cessar aquelle povo.» 
aquelta anarcbia, tanto mais que Corumbá Para o Estado açula a revolução e no Se-
está situada a poucos kilometl'os da fronteira nado S. Ex . pede ao preclaro Dr. Mànoel 
boliviana. O substituto do juiz seccional fez- Murtinho a paz e a ordem. 
llle por escripto uma ponderação : a secção Como se conciliar co usas tão · antagonicas ~ 
eleitoral funccionava no mesmo ediftcio em Eu li um documento em que o nobre Se-
que estava o Correio, pedindo por isso que nado · aconselhava aos seus amigos que le
garantitise aquella repartição federal. O v assem a revolução · até o sul. 

' . digno militar deu ordem pll.ra q!le satlisse Os jÓrnaes acabam de publicar vm tele-
uma força commanda<la por um offlcial e os gramma do digno presidente de Matto Grosso, · 
malfeitores fugiram. Ora, Sr. Presidente, dirigido ao Sr-. marechal Minis firo da Guerra_, 
os correligionarios do honrado Senador ar- communicando que um bando de sediciosos, 
mama mashorca e depois queixam-sé. 

1 

dBpois-de saquear Sant'Anna de Paranahyba 
Vem muito a proposito ler alguns topicos seguiu para· o sul do Estado. · · · · 

de uma carta dirigida por S. Ex . , em 20 de 0- S · B · 8 · c ·t d 
. dezembro de 1900, a um seu correligionario R. ~~EDI?TO DE ou~A-. apt a~ea. o 
de Sant'Anna de Paranéltbyba e lida no Se- por um .corrrentmo .sangumarw . 
nado:' 0 SR. LINDOLPHO SERRA-Sr. Presidente, 

«Assim, emquantó o governo doEs- terminando, lembro ao Sr. Senador Ponce 
tado, por um acto offlcial, não capitular que a lagrima, o luto e a orphandade só po
acceitando os factos consummados, fa" dem fazer nascer o odio e nunca a confiança 

· zendo as nomeações das.autoridades que e a pop_ularidade, · condições _indispensaveis 
forem indicadas dahi, acho que os ami- ·pai?- aquelles que aspiram o poder. (Muito 
gos não deverão abandonm· as anr!as bem, muito .bem .) 

· . para garantia das autoridades que a re- · 
volução tiver empossado ... Agora._ é pre-_ ·O Sr. · .ltaymundo de Mi
ciso energia, nada de fl'aqueza e não es- randa-Sr. Presidente, venho submetter 
perdi cem a óecasião para exigir que os á consideração da Camara um projecto de · 
funccionarios electivos, que não são. lei que. visa principalmente melhor .. r as 
nossos amigos, renunciem por escripto condições actuaes "do Ios_tituto Nacional de 
os lagares de juiz de paz, vereadores e Musica, cujo augmelito de serviço, na. ;;e
intendentes e que os supplentes de juiz cretaria, por exemplo , ha crescido na razão 

· de di.reito peçam as suas demissões ... directa do desenvolvimento desse impor
Os nossos . _adversarios ficaram apavo- tante estabelecimento de typo superior, or
rados com os acontecimentos ·dahi. Estão ganizado sob a fórma de uma escola modelo. 

· com medo de que o facto se reproduza . Esse instituto, que se destina ao ensino 
no sul e se1·ia bom si assim aconte- completo da musica em todos os ramos da 
cesse •.. Peço que csc~·eva sempre dan- arte preparando .instrumentistas, cantores e 
do-me conta de tudo e aqui fico ás suas professores, alcançando os mais brilhantes 
ordens. Coragem, não esmoreç,l que tudo resultados attestados já pelos exames an
vae bem. Sou sempre seu amigo sin- nuaes e finaes; já nos concursos aos premio3, 
cero e obrigado.-Generoso Ponce.~ . já em todos os . actos publicos em quese 

A Camara· viu qúe o honrado Senador apresentam os alumnos e, finalmente, no&· 
aconselha que os amigos não devem aban- exercícios praticos, reclamà providenciás at.

: d-onar as armas como tambem que a revo: tiqentes ao · ·bom funcctonamento, que são 
Iução se propagtie para o sul. . justificadas.pelas vantagensnotoriasqlie pro· 

Peço licença para le.r o fin~l de um dis- porciona ao mundo artístico. · . 
·curso de S. Ex. O serviço da secretaria está a· cargo de 
· -«Vou terminar, pois, e o faço dirigiu- um secretario e um amanuense, pessoal evi

cto desta tribuna um appello ao Dr. Ma- dentemente insufficiente para o preenchi
noel José Murtinho, em nome do povo mento eiilcaz da multiplicidade de trabalhos, 
mattogrostiense que se tem mostrado . ..o que é attendido no projecto, assim redí-
mais amigo de 's. Ex .. do que S. Ex. de gido ; ' · 
seu E:>tado natal; venho dirigir este ap- . «Ar L I." · .Fica supprimido no IQstituto 
pelloa S. Ex., não pedindo piedade, corrt- Nacional de Musica o logar de economo e 
paixão ou misericordia, porque S. Ex. creado o de official, com 1:500$ de ordenado 

. sabe quanto são altivos os seus patrícios; e 1 ;000$ de gratificação , · 
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----------------------------------------------------------~---
. .Art. 2. 0 O offi.cial, será nomeado por por-· Ao guarda-pe~rt[Lo: 
taria do Ministr.o, · medhnte proposta do I. Abrir e fechar 0 edificio do Instituto ;ts 

- director. · horas regulamentare.> nos dias de aulas o 
Art. 3°. São devé'res do offi.ciàl: tambem em tempo de férias e dias feriados, 
I . .Auxiliar o secretario no desempenho das quando assim lhe fôr determin<j.do pelo di· 

suas attribuições, de accordo com as instru- rector ou secretario: 
cções que delle receber; II. Conservar eni asseio todo o edificio, 

II Substituir 0 secretario em suas faltas e bem como a mobilia, instrumentos e mais 
impedimentos. · o bjectos sob a sua guarda; 

III. Fazer as despezas miudas que forem 
Art. 4. o As attribuições conferidas pelos autorizadas pelo director; 

arts. 16, 17, 18 e 23 do actual regulamento IV. conservar-se na portaria e della não 
ao amanuense, e com inspectores de alumnos se ausentar sem autorização do director ou 
e guarda-portão serão modificadas do se- secretario, 
guinte modo: V. Fornecer os dados necessarios á elabo-

Ao amanuense competirá: . ração do inventario de que trata o n. II das 
I 'Fazer todo e qualquer serviço de escri- attribuiçõ.es do amanuense, guardando uma 

pturação que lhe fôr distribuído pelo secre-· cópia authentica. 
tario; Art. 5°. As penas disciplinares de que 

rr Fazer, annua.lmente, auxiliado pelo trata o art .. 110 do regulamento serão im· 
guarda-portão, o inventario de todos os rrio- postas pelo director, professores, conselho e 
veis, instrumentos e utensilios do instituto. 1nspectores de alumnos nos te r mo s do 

Ili Zelar pela conservação no archivo, bi- art. III . 
. bliotheca e museu, segundo as prescripções Art. 6°. Pela presente lei passaréí tam· 
que lhe forem dadas pelo secretario ; bem a ser de proposta. do director o cargo 

IV Substituir o official em suas fa.ltas e de amanuense. 
impedimentos. Art. 7°. Fica.m elevados a 7:200$ an-

Aos inspectores de alurrínos: nuaes os vencimentos do director, a 6:000$ 
I Manter a disciplin(l, no estabelecimento; os do secretario e a 1:800$ os do guarda-
li Admoesta.r os alumnos que se desvia.rem portão. . · 

da.s boa.s normas de civilidade, communican- Art. 8°. Fica ·o Governo avtorizado a 
do ao director, em caso de reincidencia ou abrir o> creditos necessarios p<l.ra a exe
de gravidade, a natureza. dessas faltas- pa.ra cução da presente lei no corrente exercício. 
applicação dos Q.evidas penas. Dentro das Art. 9o. Revogam-se as disposições em 
aulas, porém, só na ausencia dos respecti- contrario. 
vos profes~ores, exercerá os seus deveres 
policia.es ; Sr. Presidente, o projecto supprime o 

IIl Estar presente durante· todo 0 tempo cargo de economo e ma.nda que sejam as 
em que funccionarem as aulas frequentadas suas attribuições exercidas pelo porteiro, 
pelos a.l~Imnos e a todos os acto.> a. que estes creando o logar de offi.cial, indispensavel 
tenham de compa.recer, e duran·ts 0 período para os trabalhos da secretaria. 
da.s férias nos dias designados pelo director A e~tatistica séguinte demonstra o des-
e privativamente. · · envolvimento que, anuo a anuo, se vae accen-

IV. Distribuir e arrecadar as .musicas nas tua.ndo no instituto, a frequencia e matricula.. 
diversa.s classes, nos ensaios, nos exercícios que no ultimo decennro tem duplica.do, como 

. -pratic~ e nas sessões publicas. veremos: 

Matricularam-se em 1890, 243 alumnos, representando 338 matriculas 
)) )) 1891, 278 )) )) 473 )) 

)) )) 1892, 315 )) )) ~ 478 )) 

)) )) 1893, 337 )) )) 511 )) 

·» )) 1894, 276 )) )) 440 )) 

)) » 1895, 329 )) » 478;;:, » 
)) » 1896, 401 )) » 544 )) 

)~ )) 1897, 447 )) )) 660 ~· » 
» » 1898, 421 )) » 628 » •'··L 
» » 1899, 442 » )) 645 )) 

)) » 1900, 485 » » 681 » 
»' « 1901, 491 » » 679 .. :. )) 



520 ANNAES DA CUIARA 

UM SR. DEPUTADO- Apoiado. E8tá pro
vado. 

0 SR. RAYJ\WNDO DE MIRANDA- 0 au
gmento de despeza é diminuto, equivale a 
3:700$, pois si de um lado se augmentam os 
vencimentos do director e secretario, temos 
a deduzir a quantia de 2:000$ equivalente 
aos v:encimentos do economo, que desap~ 
parece, pqrqmmto suas attribuições passam 
a ser des~empenhadas pelo porteiro ·que, 
~por esse acc~'escimo de obrigações, pBrfeita· 
mente compatíveis com as attribuições que 
exerce, perceberá mais . 500$ annualmente. 
A dí8cussão do. projecto, melhor elucidará 
sua procedencia e para ella me aguardo. 
(Muito bem; ·muito bem.) 

Ficam sobre a mesa, até ulterior delibe-
ração, o seguinte · 

~ PROJECTO N. 

das aulas, porém, só na ausençia dos respe
ctivos professores, exercerá os seus deveres 
policiaes ; 

lii. Estar presentes durante todo o tempo 
em que~f'unccionarem as aulas fr•equentadas 
pelos alumnos e a todos os actos a que estes 
tenham de comparecer, e durante o período 
das férias nos dias designados pelo director, 
e privativamente. 

1 V. Distribuir e arrecadar as musicas nas 
diversas classes, nos en3aios, nos exercícios 
praticas e nas sessões publicas. 

Ao guarda-portão : 
I. Abrir e fechar o edificio do In3tituto á3 

horas regulamentares nos dias de aulas e 
tambem em tempo de férias e dias _feriados, 
quando assim lhe fôr determinado pelo ·diee-
ctor ou secretario ; -
_ II. Cons3rvar eiiJ- asseio todo o edificio, 
bem como a mobilia, instrumentos e mai~ 
objectos ~ob sua guarda; 

O Congresso NacionaLresolve: IH. Fazer as despezas miuda> que forem 
Art: [.o Fica supprimido no Instituto Na- autorizadas pelo director ; 

cional de Musica 0 logar de eco no mo e cread.') . IV._ Consel'var-sa na portaria e della não 
0 de official com 1:500$ de ordenado e 1:000$ se au~entar ,sem autorização do director ou 

. de gratificação. · do secretario. · 
Art. 2.o o official será nomeado por por- V. Fornecer os dados necessarios á elabo• 

ta.ria do Ministro, sob proposta do director. ração do ip.ventario de que trata o n. II das 
Art. 3. o· São deveres elo official: attribuições do amanuense, guardando uma 

cópia authentica. 
I. Auxiliar o secretarío no desempenho das Art. 5o. As penas disciplinares de que 

.suas attribuições, de accordo com as instru- trata 0 art. 110 do regulamento serão im
cções que delle receber. postas pelo director, professores, conselho e 

II. Substituir o secretario em suas faltas inspectores de alumnos, nos termos do 
e impedimentos. art. 11 1 . 

Art. 4. 0 As attribuições conferidas pelos Art. 5o. Pela presente lei passará ttmbem 
-arts. 16, 17, 18 e 23, do actual regulamento a ser de proposta do director a nomeação 
ao amanuensB, economo, inspectore.l de a lu- para 0 cargo de amanuense. 
mnos e guarda-portão serão modificadas do- Art. 7o. Ficctm elevados a 7:200$ annuae.J 
seguinte modo: os-vencimentos do director, a 6:000$ os do 

Ao amanuense compete: secretario e a 1_:800$ 01 do guarda-portão. 
r. Fazer todo e qualquer serviço de escri- Art. 8°. Fica o Governo autorizado a abril' 

_ pturaçãü que .lhe fôr distribuído pelo secre- os creditas necessarios para a execução da 
tario. · _ presente lei no corrente exercício. 

II. Fazer, annualmente, auxiliado pelo Art. 9. 0 Revogam-se as disposiçõel'! em 
guarda-portão, o inventario de todos os mo-' contrario. 
veis, instrumentos e utensilios do Instituto. , Sala das sessões, 30 agosto de ·19(1.~-Ray· 

III. Zelar pela conservação do archivo, mundo de Miranda-Sylvio Rornero-Lirna 
bibliotheca e museu, seguindo as pre;;;cri- Filho - Lindolpho Caetano - Epaminondas 
pções que lhe forem dadas pelo secretario ; Gracindo-Valois de Castro. 

IV. 8ubstituir o official em suas faltas e 
impedimentos. · 

Aos insp·ectores de alumnos : 
I. Manter a di~ciplina no seu estabeleci-

mento; . 
II. Admoestar os alumnos que se desvia

rem das boas normas de civilidade, commu
nicando ao director, em caso de reincidencia 
ou de gravidade, a natureza dessas faltas 
para applicação das devidas pen,;:ts. Dentro 

PROJECTO 

. O Congresso Nacional decreta : 
Art. r: o Fica o Podel' Executivo autorizado 

a abrir ao Mii1isterio da Justiça e Negocias 
Interiores o credito extraordinario de46:2$500, 
para pagamento do vencimento dó escrivão 
do Juizo Seccional do Estado da Parahyba, . 
Eutychiano Ignacio de Loyola Barreto, de 
lO de setembro de 1894 a 31 de dezembro do 
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mesmo · .. anno, que deixou de · perceber pJr 
falta de verba orçam~ntaria. 

Art. 2. 0 Revogatn...;se as disposiQões em 
contrario. 

Sala da sessões, 30 de agosto de 1901. -
CamiUo de Hollanda. 

O Sr. Eduardo Ramos-Sr. 
Presidente, venho declara1• a V. Ex. o á 
.camara que deixei de comparecer ás suas 
ultimas sessões por me achar enfermo e na 
absoluta impossibilidade de sahir . . 
. Devo, entretanto, declarar a V. Ex. que a 
gravidade dos assumptos de .que a Carnara 
se occupou nas calorosas sessões .passadas, 
quasi . arrastou-me a fazer o sacrificio de 
trazer para aqui este corpo abatido, que 
V. Ex. está vendo, para declá.rar, corno pre
sentemente declaro,que não sou solidario com 
a Camara na deliberação que ella, em sua 
alta s1bedoria, julgou tomar em relação ao 
requerimento do illustre representante do 
Rio Grande do Sul, o illustre Sr. Barbosa 
Lima. _ · . .. · 

.Si eu aqui estivesse, ·reuniria a humildade 
do meu voto á unidade daquelle meu. hon
rado companheiro de bancada qU:e quebrou 
a unanimidade com que a Carnara suíft•agou 
esse requerimento. Mas, para não incorrer 
ainda uma vez na pécha de orador « cheio 
de inopportunidade » (riso) que uma bella 
critica hoje assacou-me em considerações 
altamente lisonjeiras para . mim, reservar
me-hei para algum dia, si lá chegarmos, 
expor as razões por que tenho o dissabor de 
áfastar-me da corrente quasi geral do sentir 
dos meus distinctissimos collegas. . 

Feitas estas considerações, s:lnto-me. 
(Muito bem; muito bem.) 

O Sr. Benedicto de Souza
Sr. Presidente, começo agradecendo a V. Ex. 
a gentileza que teve em conceder-me a pa
lavra para responder ás accusações injustas 
e apaixonadas proferidas na tribuna do Se
nado pelo Sr. Senador Ponce, contra o hon· 
rado-Çresidente .do Estado de Matto Grosso e 
meus amigos alli residentes. 

Aos meus iLlustres collegas peço desculpa 
de ter de roubar o precioso tempo·da Ga
roara sobre questões locaes, por tm· sido pro
vocado por aquelle ·Senador. 

V. Ex., Si.·. Presidente, avalia as. contra-
riedades que devo ter neste momento, 
occupando-me de semélhantes assumptos, 
que quasi sempre trazem o azedume de phra

. zes, a revolta de sentimentos, quando se in
spü'am em entrigas pequeninas e em mise
rias in confessa v eis. 
· Esforçar-me-hei em ser calmo, Sr. Presi

dente, pa~a dar uma lição ao Senado1' Ponce, 
Camara. V, IY 

que nem os factos mais triviaes, nem aquel
les produzidos no recesso de mnisade de en
tão, soube re:speitar, soube zelar. Assim é, 
que o alludido Senador, sem aquella refle
xão que exige o Senado, deixa transparecer 
em q ualq ue1' período de suas orações reposi
torias a paixão, o despeito~mesmo accumu
lado de algum tempo. 

A que proposito traz o Sr. Senador Gene
roso · Ponce .a·o conhecimento do Senado, 
cartas que lhe foram dirigidas pelo Sl'. Dr. 
Manoel Murttnho em .1892, quando dellas 
nenhuma relação aproveita aos factos de 
Diamantino e do Paranahyba que o levaram 
á tribuna? . 

Provavelmente, e3rnagado e conf11ndido 
pela palàvra calma e eloquente do Sr. Sena· 
dor Metello, que na tribuna do Senado, em 
documento firmado pelo Sl'. Senador Ponce, 
mostrou que este tinha desenrolado como 
cheftJ da opposição em Matto G!'osso, a ban
deira da desordem, da anarchia e do crime. 

Désorlentado; Sr. Presidente, com a desco
berta de seua planos maleficos, volta o nobre 
Senador á tribí.ma suppondo apagar ou des
viar a1mpressão do Senado, sobre os factos 
graves alli ralatados e contidos no seguinte 
documento dA que passo a ler alguns top1cos: 

« Amigo Sr. tenente-coronel Manqel 
Leal Garcia--Os adversarios ficara?n aqui 
muito amed1·ontados receiosos.. de que o 
.movimento dahi se estendesse ·ate o sul o 

-que não seria fóra de proposito. . . não 
convem por e~quanto que despersem a 
força porque, traiçoeiros como sc7.o, no 
momento que souberem que os amigos se 
disperçaram mandarão gente" e · póde 
achal-os desprevenidos. Assim, em quanto 
o governo do Estp,do por um acto official 
não capitula!' acceit.affdo os factos. consu
mados, fazendo as nomeações · das autori
dades que jo1·em indicadas dahi, acho que 
os amigos não deve1·ão abanclonar as 
armas pa1·a garantia dos autoridades que 
a revoluçcio tiver empossadas, E" preciso 
energia, nada de fraqueza e não espel·
dícem a óccasião pm·a exigir que os 
fun ccionarios electivos, que nc7.o são nossos 
amigos, renunciem por escripto os logares 
de juiz de paz, vereadores e intendentes, 
que os supplentes de juiz de direito peçam 
suas demissões. Estão com medo de que 
o facto se reproduz a no sul, e seria bom se 
assim acontecesse. O coronel Antonio .Paes 
voltou aos braços do Dr. Milrtinho, mas 
o coronel João . Paes continua firme. 
Convem que continue a .con·esponder 
amistosamente com este. Coragem, nao 
esmoreça que tudo vae bem.- Gene1·oso 
Ponce.» 

Assim descoberto, Sr. Presidente, volta o 
Sr. Senador Generoso Ponce á tribuna, como 

65 
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stitucional que dirige actualrilente os destinos 
de Matto Gros3o. . . · .............................................. 

disse, a ler é :reler cartas, );[Otestos e- um 
enorme rozario de cópias de· telegrammas 
dirigidos a mim, e por mim e outros ami

_gos tambem dirigidos de Çuy~bá pa~a esca Sr. Presidente, procurando o Sr. Senador 
Capital, compromettendo ass1m, ma1s uma Ponce fazer um parallelo &ntre a revolução 
vez o Senador Ponce, aos empregados re- de 1892 e a de 1899 disse : que apoz o _resta
lap~os que naquella repart!ção dos telegr~- belecimento da legalidade em 1892 pouco 
phos existiam no dommw da revoluçao tempo depois o.> seus adversarios voltaram a 
de 1899. ' seus lares, continuandó a tratar de seus inte-

Voltando, Sr. Presidente, á revolução de resses sem que fossem atropelados, sem que 
1892, sem entrar em seus detalhes e nem sotfressem a menor vingança, sem que fossem 
fazer ret'erencia a seus antecedentes, os dous cpnstrangidos em stta liberdade 
partidos então existentes, o republicano e o Não estou longe de acceitar, em regra, 
nacional, disputavam com grande ard'or a -estes factos como verdadeiros, apezar de 
direcção do governo do Estado, sendo as serem contestados pelos adversarios antigos 
eleições alli procedidas em janeiro e em do Sr. Senador Ponce. 
maio de 1891 os factos que mais concorre• 
ram para a revolta das forças tlo exercito Sei, porém, como testemunha de vista que 
estacionadas em Cuyabá e a consequente do o Sr. Dr. Manoel Murtinho no Governo 
governo d-o Est~tdo. do EJtado nunca consentío que fossem per-

seguidos -os seus adversarios, que procurou 
Pois bem, em :virtude desta revolta, o sempre com seu espírito recto e tolerante, 

Sr. Senador Ponce, sem as necessarias ga- garantir a ordem inspiranÇI.o confiança a 
rantias na Capital pela pouca sympathia todos os seus concidadãos. 
que gozava das forças revoltadas e mesmo 
do partido adverso, retirou-se da Capital O-s~. LINDOLPHO SERRA- Apoiado. 
em procura dos chefes prestigiosos do par- O SR. BENEDICTO :ÔE SouzA-Um governo que 
tido republicano, para o fim de fazerem a assim comprehendia a sua no bilissima missão, 
contra revolução e restabelecerem a ordem sabendo por si se dirlgil', não se arrastaria 
com a reposição do governo legal. Não se'rei para as vinganças e represalias e nem corr
eu, Sr. Presidente, qu_em venha negar a dóse aentiria o cJnstrangimento da liberdade de 
de patriotismo que-tivera nesta eampanl.la o seus.adversarios ... 
Sr. Generoso Ponce; venho apenas declarar, 0 SR. PRESIDENTE-Si v. Ex. permittisse, 

- em nome da historia que não mente e que d 
tambem tem a sua logica, que não fora só 0 eu pediria que interrompesse o seu iscurso, 
Patriotismo qu_ e 0 levâra assim a proceder ; afim de se proceder â votação das materia,s 

encerradas. · foi o instincto de conservação, e, mais ainda, 
a certeza, a esperança mesmo, de que o O SR. BENEDICTO. DE SouzA- Com muito 
illustre Marechal Floriano Peixoto haveria pr~zer. 
de empregar todo·s os meios no sentido de 
restabelecer-se_ alli a ordem e, por conse
guinte, de .amparar a causa que elevara o 
Sr. Senador Ponce ... 

·················· .. ············· ·············· 
Para esmagamento dessa revolta, Sr. Pre

sidente, tivera o Sr. Senador Ponce do seu 
lado, com todo o desinteresse, ·os chefes de 
mais prestigio do partido republicano de 
então, entre elles, João Nunes, Evaristo 
Rondou e Salomão em· Poconé, Pedro Corrêa, 
Botelho e outros no Rozario, Ramos, Pedro 
Torquato, Mendes, Manoel Alves em Caceres, 
Felippé, Leite de Figueiredo e outros no Li
vramento, Sulpicio Caldas ria Chapada, Joa
quim Jüsé, Antonio Paes, João Paes e outros 
no Rio Abaixo. Todos estes distinctos matto 
grossenses, que tanto elevaram e presti
giaram o Sr. Senador Generoso Ponce, a ex
cepção de um ou outro, abandonaram n'o 
creando a dissidencia no partido a qual fun
dindo-se com o partido· democrata consti
tuíram o grande partido republicano con-

. 
PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Attenção! 
Vae-se proceder â votação da materia con
stante da ordem do di~t e das que se acham 
sobre a mesa. 

E' lido e julgado objecto de deliberà(;ão o 
projecto do Sr. Heredia da_ Sá, apresentado 
na sessão de hoje. _ 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
Sr. Presidente, as cadeiras estão vazias e a 
impressão que tenho é a de que não ha nu
mero. 

Em todo o caso, póde ser que esteja enga· 
nado e para Sctber realmente si estou ou não 
enganado é que peço a V. Ex. que mande 
proceder â verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE-Vou attender ao nobre 
Deputado. 
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Procedendo~se â verificação, reconhe-se 
terem votado a favor 99 Srs. Deputados e 
contra 2; total lO L 

O SI". Presidente- Não ha nuc 
mero. Vae-se proceder á-chamada. 

Eis o facto, Sr. Presidente, o vou lel-o: 

Procedendo-se â chamada, verifica-se te
rem-se ausentado os Srs. José Eusebio, No
gueira Accioly, Gomes de Mattos; Milton, 
Paula Guimarães, Rodrigues Lima, Eduardo 
Ramos, Pinl,leiro Junior, José Marcellino, 
Henrique Lagclen, Raul Barrpzo; Nilo Pe
çanh~, Theophilo Ottoni,. João Luiz, Lan-

- dulpho de Magn.lhães, Carlos Ottoni, Rodol- · 
pho Paixão, Moreira. da Silva, Luiz Plza, 
Manoel Alves, Alencar Guimarães, Francisco 
Tolentino, Barbosa Lima o Marçal Escobar. 

Sahindo Clo qua;·tel os presos tenente 
Mamede e capitüo Noi-berto que deviam 
ficar no estado-maior do 8° batalhão d13 
linha, ao appróximarem-se do mercado e 
como sifosse o signal convencionado, um 
dos officiaes da escolta perguntou ao pa
triota que estava no portao: O general 
Mello estd ahi ? bnmed·iatamente a essà 

·interrogação sahiu um grupo de 8 ou 10 
individuas tendo po1- chefe o CQrrientino 
Dionisio Benites, elevado pelo coronel 
Ponce ao posto de tenente-wronel, e os 
paraguayos-Lopes, foragidos neste Estado 
por cdmes praticados no Paraguay, sen
do estes os autores de Uío barbaros assas
sinatos, sendo Ben·ites o prime~ro que feriu 
o tenente Mamede, vibrando-lhe forte 
cutíllada sobre o pescoço, succedendo lan
çaÇos, punhaladas e tiros e .••••.•••••• , O.,. Sr .. Presidente-;- Responderam 

â chamada apenas 102 Srs. Deputados. Fica 
adiada a votação. 

ComparEicem ainda os Srs. Indio do Bra-
zil, Christino Cruz, Anizi.o de Abreu, Neiva, 
Tolentlno dos Santos, Barros FranQo Junior, 
Pereira Lima e Francisco Veiga. 

O Sr. Presidente- Continua c)m 
a palavra o Sr. Benedicto de Souza. · 

O Sr. Benedicto de Souza 
(continuando)- Declaravã, Sr. Presidente, 

-que, para a· ordem e confiança restabele
cidas em 1892, muito concorreu o governo 
tolerante do Sr. Dr. Manorl Murtinho. 

Parece-me, Sr. Presidente, quo, si o nobre 
Senador o Sr. Generoso Ponce, melhor re
fiectisse, não deveria reviver os factos que 
se deram naqliella revolução chefiacb por 
S. Ex., porque, si ella teve um inicio pa
triotico, si se inspirou em um sentimento de 
justiça, teve; entretanto, um opilogo tra
gico, sanguinolento e desgraçado mesmo. 

Eu, Sr. Presidente, não desejo analyzar 
os factos particulares dossa revolução, para 
dar um exemplo ao Sr. Senador Generoso 
Ponce, e apGilas vou narrar, para conheci
mento da Carn,ara, um facto que está no do
mínio publico e .que, em folheto, tem corrido 
todos os pontos do paiz. 

Refiro-me, Sr. Presidente, aos barbàros 
assassinatos de 'dous officiaes distinctos do 
exercito brazileiro ! ... 

A minha lealdade de adversario poliGico 
do Senador Ponce, manda que declare não 
acreditar que S. Ex. fosse connivente em 
tão nefanda selvageria. 

Para mim, foi o Sr. Senador Ponce apenas 
um fraco e que não teve a necessarla força 
para evitar tão deploraveis scenas de seus 
com..mandados estrangeiros, 

. ..................................... . 
Servindo-me desta leitura o meu fim foi 

declarar, Sr. Presidente,. que por hoÚra de 
Matto Grosso, nã.o ·foram brazileiros que 
commetteram esses assassina tos,. e sim cor
rien tinos. e pcLraguayos commandados pelo 
sanguinario Benites á disposição das forças 
do Sr. Senador Pouco. Refugiado de Gor
rientes, segundo estou informado, em conse
quencia de crime de morte, para as fron
teiras de Matto Grosso, este mesmo mal
feitor foi quem o anno passado, conseguindo 
reunir grande numero de bandidos nas fron~ 
teiras de S. Paulo, dirigiu.,-se a Sant'Anna 
do Paranahyba pra.ticando saques, mortes e 
toda sorte de tropelias. E' ainda o mesmo 
Benito;;, Sr. Presidente, que ha poucos me
zes acaba de reunir nova força em S; José 
do Rio Preto, conforme telegrammas publi
cados nos jornaes desta. capital, para o fim 
de novamente invadir a regiã.o fronteira de 
Matto Grosso. Nest•3 mesmo sentido acabo de 
receber de CuyaM; o seguinte telegramma: 

-Dyonizio jd tomou Sant'Anna ; antes de 
entrar mandou intima1· Dutra entregar-

· lhe cidade é armamento, Dutra e Valen
tim estão p1·isioneiros. SeguiYam diveYsas 
escoltas p1·owrar fugitivos. Esta noticia 
veio por portador Jocío Lttiz trazer cartas 
seus companheiros Olympio e Macario, 
Acredito que houve muitas mortes; Consta 
que o gado do coronel Silverio e seus 
amigos vae ser saqueado. 

Contra este fascinara, estou certo que o 
honrado, Sr. Presidente de S. Paulo , ha de 
tomar as mais energicas providencias no 
sentido de evitar que continue a organizar 
forças no centro de tão importante Estado, 
com o fim de infestar · ainda mais uma 
vez a fronteira da comarca. de Matto Grosso, 
(Apartes.) · 
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Devido á. distancia de quasi 300 leguas de Esto. revolução, Sr.-Presidente, teve por -
Cuyabá, tem resultado a contin1.1ação dessas principal fim evitar que prevalecesséin - as 
correrias em Paranahyba, sem que por .eléições, ms~is .esc·.ndrllosas alli re:üizadas 
isso possa de prompto o Governo de Matto para a presidencia do Est1do. 
Grosso tomar as mais seguras providencias. A polit(c1J. sem rumo e sem princípios, ba
(Apartes .) · . . · zead<>. na corrupção, na prepotencia e na 

Já que . o me_u nobre amigo, Zeader dest11 olygarchia, erigida· pel:o Sr, Generoso Ponce 
Casa, declara que era preciso que o Estado no_Estado; foi crea.nd<i um certo desanimo, 
de S. Paulo conservasse uma força cres- uni certo descontentamento .entre os- chefes 
cida para- manter a ordem naquella fron- mais distinctos do p :n~tido republicano. ·. 
teira, não seria, me parece, fóra de pro- Espernvam, prova,•elmente, qualquer op·
posito, Sr. Presidente,, que se tratando portunidade, para castigarem a vaid<tde já 
de um Estado, como o de Matto Grosso, insupportavel'do S1·. Ponce. 
que não tem os recursos e meios d~ com- Como organizador que foi do Estado .de'"" 
municações que offerj'lce iJ de S. Paulo, fi- Matto Grosso, o Sr. Dr. Manoel Mortinho, 
zesse qualquer sacrificib a bem de. acabar como seu 1 o presidente; e tendo em vista os,. 
com os grupos de desordeiros que ahi se serviços relevantes que prestava á admi
formam e vão .praticar tropelias no Estado nístração do Estadó, o Sr. Senador Metello, 
que tenho a honra de representar. Eu pe- nenhum outro via maii! competente para 
deria mesmo ao / honrado Deputado, bem exercer tão elevado cargo. · ·- · 
como aos seus dignos companheiros.de ban- Igual pensamento, Sr .. Presidente, tinh;;l.m 
cada, que interpuzessem os seus bons officios tambem outros chefes. .. 
junto ao digno Governo do s_eu Estado, para, Mas, o Sr. Ponce que comprehendia, Sr. 
por meio do providencias mais seguras e PresidentE), o valor dessa candidatura, pro
energicas, fll) acabasse por uma vez com _ curou afastai-a habilmente, inventando a do . 
aquelle estado de causas. Sr. João Felix, que aliás não estava nas con-. 

Não deixou de me causar estranheza, dições de exercer .aquelle cargo, attenta a 
Sr. P1·esidente, a nomeação . de Dyonizio _circu,nstancia _dehapouco tempoaliseachar, 
Benites, o terror daquellas frÓnteiras, para .desconhecendo por isso as suas necessidades 
o posto de tenente-coronel da guarda naci- mais palpitantes. 
onal da comarca de Jaboticabal. - Dessa divergencia re>ultou pouco depois a 

Estou certo de que, si o. illustre Presidente scisão do p :~rtido republicano, publicando o 
de S. :Paulo, tivesse conhecimento dos hor- Sr. Dr. Manoel Murtinho o seguinte manr--~ 
rorosos precedentes da vida deste individuo, f('lsto,deque lerei alguns topico~: «Acostttmado 
e bem àssim, si ·as comm1ssões . ou directo- a vel-o invariavelmente docil-o coronel Porice 
rios locaes daquella comarca soubessem os -ao benefico influxo dos dictames da justiça 
m11les que elle tem. causado, haveriam de nç. direcção dos negocias políticos , tomei-me de 
impedir tão funesta quão desastrada no- nahtml swrpreza deante dO sua -recente atti
meação. . tU:de, defendendo com tenacidade uma causa 

Quer V. Ex.· ver, Sr. Presidente, até q1_1e que póde recommendar-se por outros títulos, 
ponto chegou a audacia desse bandido o menos pelo da ju~tiça. Alludo á questão .da 
anno passado, quando tomou de assalto a. candidatura á presidencia do Estado. Nin
cidade de Sant'Anna do Parahyba, depois de gilem, a meu ver, podia disputar a prefe
commetter alli as maiores tropelias~ rencia ao nosso amigo e patricia Dr. José 

Vou lêr, respeitando a ~edacção : 
. «Servirá esta como passaporte para seu 
livre-transito ao cidadão Rodolpho Fer
raés por s12r pesôa pa.sitico portanto não 
enbolvido encuestões. Paranahyba 9 de 
novembro de 1900.- Dyonizio Benites, 
commanda,nte das forças garantidora da 
Pas.» · 

Estabelecia a desordem, praticava saques, 
prendia as autoridades, commettia assàssi
natos e esse malvado ainda se intitulava 
chefe das forças garantidoras' da paz ! ! ... · 

Depois de ter dito, Sr. Presidente, que o 
honrado Senador Ponce não deveria relem
brar as lutas de 1892, porque tiverani um 
fim tragico e sanguinolento, vou agora me 
referir aos acontecimentos de 1899. 

Maria Metello. Pois bem, esta candidatura é 
sem motivo algum posta á margem e em seu 
logar apresenta o coronel Ponce a do Sr.I;}r..._ 
Joao Pelix Peixoto, g_u-e não s-.:•pporta con
fronto com .a primeira em nenhum ponto de · 
vista. E esse meu procedimento ainda mais 
se justifica com relação á chapa para vice
presidentes do Estado, na qual figuram os 
nomes de dous irmãos-o Sr. Ponce, Senaâ.or, 
e o·Sr. Pedro Ponce ............ . -••• , ..•. _ ..• 
•. •·••·•··•·••· ........•.......•....•• -... » 

ba scisão do partido republicano ficaram 
ao lado da dissidencia os chêfes locaes de 
mais prestigio, resultando mais tarde da sua 
união 'com o partido democrata a creação do 
grande partido republicano constitucioilal. 

Agora pas&arei a ler ligeiramente, Sr.Pre
sidente, alguns toJlicOs do · discurso do .Sr. 
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Sel}ador Ponce, discurso de telegrammas, Sr. Generoso Ponce as maiores guerras ; 
cartas;. protestos e outras comms mais. .. talvez . desorientado com a commissão que 
_ Não sei,Sr.Presidente,porquemeios o Sr.Se- o fôra encontrar em Corumbá, ou Porto Mur
nador Generoso Ponce conseguiu ao tempo da tinho, quando desta Capital seguia o nobre 
revolução de :1899 as cópias dos telegrammas Senador para Cuyabá, teve S. Ex. de sub~ 
trocados entre mim e o Sr. Dr. Murtinho e metter-se aos deseJos imperiosos daquelle 
bem co1úo do presidente do Estado e mais chefe do sul, fazendo, ao chegar em Cuya.bá ; 
amigos~ Dentre esses .telegramnia.s haviam isto é, mandando o seu bondoso compadre 
diversos cifrados e que estavam no maior Antonio besario,vice-presidento do Estado em 
sigillo e, no emtanto, foram lidos no Senado exercício, demitJir as autoridades exigidas 
com alteraçõe~ malignas, não para PI!ód~zir por Mascat·enhas inclusive a remoção ' do 
alli effeitos, .mas unicamente em Mattó Dr .' Amancio Ramos, juiz de direito de 
Grosso, entre os meus amigos. Nioac ! . 

O Sr. Ponce não conseguirá plantar a Tudo isso realizou-se. se não me falha a 
-sisania no seio do grande pa.rtido coitstitu- memoria, no mesmo dia da chegada do n~ 
cional, essa sua arma já é bem conhecida, bre Senador a Cuyabá. · 
·como conhecidos são os Q.esentoÇJ,dos cantos de Da eleição para que foram votados os Srs. 
uin tal anjo da meia noite. · · Senador Metello e Dr . João Felix, resultou a 

Dentre os telegrimima.~ a mim dirigidos, revolução de I899. Cumpre notar, Sr. Pre
vou accentuar ·bem a deturpação, além de sidente, que o partido republicano, ainda 
outras, dealguns topicos do seguinte : contava com a maioria das mesas eleitoraes 

· · «Sempre acreditei amigos honrariam e o partido dissidente com a maioria do elei- ·· 
meus compi'omissos, fazendo justiça meu torado. - · 
cara.ctei·. Rompi Ponce po1· me impugnm· Aconteceu que, em diversos .collegios, ou
sempre agora não me ficaria bem igual de o Dr. Metello cqntava com grande vo.
papel. .. Procedimento contrario enfra- tação,.depois ·da. apuraÇão, só apparocia.m 
queceria partido concorrendo para maior poucos votos. -
elevação Ponce . qtte incontestavelmente Parecia ser um plano geral adrede pre-
ficou com melhor pessoal:» parado ·pelo.Sr. Senador Ponce ·com o fim 

Foi ao orador dirigido este telegeamma, de ?-pparentar a sua influencia já agonizante 
que não conhece a itnpugnação continuada contra a candidatura oppósta. 
do Sr. Senador Ponce .ao Sr. Dr. Murtínho. Foram estes factos que provocaram a re-

- Todos ei:n Matto Grosso sabem ·que o Sr. volução ultima, revolução em que o povo, 
Murtinho nunca obedecera ao Sr. Ponce. em que a maioria do eleitorado, chefiado 

A verdadeira · phrase do telegramma é a por homens da estatura mQral de Antonio 
segLlinte : «Rompi Ponce JlOr me 1·epugnar Paes, João Paes, Nunes da Cunha e outros, 
p1·ocedimentO» e não impugnar sempt•e. Tarri- defendem os seus direitos polUcos, reha
bem foi adulterada essa outra parte : Ponce vendo-os por serem tão sagrados como outros 
que incontestavelmente ficou com melhor ·que mais o forem. . · , 
pessoal. · . . · . · · Foi triumphante a revolução e co~ muita 

Seria 11 autor . 'do telegramma incapaz de gloria, Sr. Presidente, para os chefes que a 
eserever semelhante disparâ.te, quando todos fizeram, porque não commetteram violen- . 
sabiam em Mà.tto Grosso q.!le o mais impor- cias e nem praticar;_1m assassinatos. 
tante peswal do partido republicano veiu Empregaram todos os seus esforços-para 
pal'a a dcJssidencia, para o partido ci:mstitu'- evitarem os desacatos contra os vencidos 
cio:iJ.al. · mais odiados, dando um exemplo de respeito 

Gomo este, estão tambem . entros adulte- aos- verdadeiros sentimentos · republicanos 
··rádos, Sl•, .Pusidente. Um outro telegramma que tão nobremente defendiam. · 

do Sr. Dr. Murtinholido no Senado pelo Sr. Houve, Si·. Presidente, um assàssinato de
Ponce, não deixa de estar eni desaccordó com ·pois dessa revolução, o do polaco Ramon 
o que deixei ana.lyzado. Jakovisk, que era ·agrimensor em Cuyabá, 

Eis o telegra.mma : mas · por esse assassina to não foi responsa veL 
«Nosso partido gmnde maioria não tetn o partido republicano· constitucional. Fo'i •o 

temor at•enta.dos adversarios ... » resultado de uma lucta de bengaladas entre 
Voltando á scisão do partido republicano, a victima e o Sr. Ponce, não sabendo qual 

Sr. Presidente. O Sr. Senador Generoso foi o aggressor. A verdade, Sr .. Presidente, é 
:Ponce, quo já conhecia o prestigio que con- que o infeliz ~'tamon ·foi assassinado pelos 
tava a dis ;idencia por todo o norte do Es- meios mais barba.ros. Para esta Capital man-· 
té1do. e por grande parte do Sul ; não po- daram dizer . que polic.iaes foram conniventes 
dendo dispor ao certo da influencia de um neste assassinato, para assim trazer maior 
dos chefes. do sul, o Sr. coronel Masca- confusão aos fa~os que se davam em Matto 
renhas, a quem surrateiramente fazia o . Grosso. 
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O Sr. Senador Ponce, auxiliado de tres ou sidénte,um espírito ordeiro e desint~ressado, 
quatro amigos seus, deixaram o pobre polaco e que, no Governo, até indulgente .tem-se 
meio morto, com formidaveis cacetadas que -tornado para com essa opposição que lá 
recebera na cabeça, podendo, banhado em existe e que con$tantement_e procura. ali
sangue ainda, refugiar-se em casa proxima. mentar disturbios em diversas locp,lidades. 

Pouco depois chega a po~ci~t que, entrando Um J:wmem como o presiden.te de Matto 
na casa onde se refugiara Ramon, já eu- Grosso, que tem um nome conhecido na sua 
contra prox.imo a ella diversos exaltados patria desde muito moço.... . _ 
amigos do Sr. Senador Ponce, aos qúaes o . O SR. ALVEs BARBOSA- Muito distincto. 
chefe de policia aplacava-6!!, segundo infor- O SR. BENEDICTO DE .SouzA.- ..• quando 
mou-me, dizendo-lhes que havia d.e fazerjus- fôra defendel-a na guerl'a do Paraguay, 
_tiça, levando para isso preso o polaco Ra- sendo ferido e recebendo de seus chefes os 
mon,_ com o que simularam oJ exaltados elogios ni.ais digno; e mais honrosos. 
apoiar. tal procedimento. No momento, Sr. -A um homem desta ordem, vem o Sr.' Se•,. 
Presidente, em que o chefe de polica, sahia nador Ponce dizer da tribuna do Senado que 
da braço com o referido polaco, 'era desaca- é um atrabiliario, que é um politiqueiro e 
tado, sendo-lhe arrebatada a victima que em que quer afogar-sé em muito sangue! -
seguida foi assassinada pelos meios mais co- A estes desproposltos não se responde. 
vardes e deshumanos. · - (Apoiados). . 

Faço es>a ligeira exposição, para simples- S. Ex. ,o Sr. Senado1• Ponce é quem :mais 
mente protestar ·contra a falsidade contida tem concorrido pelo despeito para perturbar 
neste artigo, remettido de Cuyabá pelos a tranquillidade de que ha tempo gosa o 

. amigos do Sr. Ponce, publicado no Jornal do Estado de Matto Grosso. E' S. Ex. ,mesmo, 
Comme1·cio e de que se utiliza o mesmo como já mostrei, quem procura insuflar in~ 
Senador Ponce, para. mais enriquecer oseu cautos se1·tanejos "· não abandonarem as 
discurso, , _ - armas e forçarem as autoridades constituídas 

Sr. Presidente, deixo de fazer outl'as con- a renunciarem os seus cargos electivos e de 
siderações não só porque já me estendi o nomcação . . E' um Senador que assim procede 
necessario, como porque es~ou um pouco e que lhe é ag1·adavel como disse, estender as 
encommodado; e outros pontos do discurs6 do desordens de Sant'Anna do Paranahyba ao 
Sr. Pónce já terem sido cabalmente respon- sul do Estado ! . /-
di(ios no Senado · pelo Sr. Senador Me- Ha um ou-tro telegramma, Sr .. President!b 
tello. qué acabo de receber de · distincto amigo de~ 

Antes de concluir, lerei á Camara, Sr. Pre- ,Cilyabá, que mais· corrobora o pensamento 
sidente, e3ta uJtima parte do discurso apai- do Sr. Senador Ponce. 
xonado do ~r. Senador Ponce, eni que faz as _Eil-o : _ 
allusões as mais injustas e indignas ao hon- « Pedro Ponce teleg'raphou Generoso 
rado pre.>idente de Mp,tto Grosso, o Sr. ca: Ponce, dizendo ter conferenciado Masca~ 
pitã.O de mar e guerra Alves de Barros: renhas_ e Malheiros e que estão p1•omptos, 
Eil-a: ' só esperando noticias invasão Santa 

<<O Sr. Generoso Ponce- Entretanto, Anna do Pa,ranahyba. - , , 
Sr. Presidente, de tudo quan~o acabou Avisou tambem _que José Alves se· 
·o Senado de ouvir, uma unica coúsa tem guio Sul». · 
sido cumprida, pelo-Sr. coronel _Alves de 
Barros. S. Ex,, posso affirmar, não se Vê-se por estetelegramma, Sr. Presidente, 

_afoga em Çtgua, mas creio que e3tá dis- o plano combinado de invadir-se pela fron
posto a afogar-se em ondas de sangue; teira do Pauaguay, onde reside

0
Malheiros, --o

porque quem commette os arhitrios ·que Estado de Ma:tto Grosso, para 6 :fim de mais 
S. Ex. está. comniettendo, quem pelos difficultar-se a acção óo Governo na manu
constantes abusos, pelas tropelias e pelas tenção da o1'dem, em pontos muito distantes . 
perseguições que pratica contra seus da_ Capital do Estado. · · 

. adversarios, . quemtsndo de tómar pro- Em conclusão, declaro,- Sr. Presidente, 
' videncias sobre um ou outro facto isolado que não desejo que _ estes factos que vão se 

que. se. dá aqui ou alli, em qualquer reproduzindo no Estado de Matto Grósso, e 
parte do Estado, açula os beleguins de pelos quaes tem grande responsabilidade o 
sua policia 1!. con:nnetterem attentados ~r. Senador Poncé, venham augmentar o 
como tem feito, não é de estranhar que odio já crescido que lá ()xiste contra S. Ex. 
ós opprimidos cansados de supportarem Não desejo, Sr. Rre3idente, porqu3 poderá 
tantas violencias, se revoltem e tomem aind<t S. Ex. o Sr. Senador Ponce regene
justo desforço ... » r ar-se, limpando-se dos erros que o dom i-

O Sr. capitão de mar e guerra Alves de nam, fazendo acto de verdadeira contrição 
Barros é um caracter distinctissimo, Sr. Pre- pelas suas faltas, 
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Era ó que tínha a dizer. 
O Sà. DINO BUENo-Responderei a V. Ex. 

naparte qúe· se refere á acção do Governo 
de S. Paulo. (Muito bem"; muito bem). 

O SR. LIMA FILHO - Estmt dizendo que 
V. Ex. fez a grave injustiça de attl'ibuir-lho 
a pratica d~ actos odiosos, a adopção de re
cursos indignos para satisfazer suas ambi
ções e as de seüs correligionarios ; e .estoll 
dizendo tambem que V. Ex. sabe que nós 

.O Sr.Presldente-Vae-se passar á nunca trilhámos esse caminho, que a imagi-
nação de V. Ex. traçou, impulsionada . pelas 
prevenções de seu odio partidario. · SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
- Comprometti-me perante a Camara a pro

O St·. Lima Filho-:-Peço a palavra var a improcedencia de toaa& as affirmações 
para umà explicação pessoal. de V. Ex., affirmações que contestei e figu-

ram, entretanto, minhas contestações ·em 
O Sr. Presidente-Tem a palavra ap(l.rtes, no seu discurso ageitado, como ap-

o nobre· Deputado. plausos ou confirmações ás injurias e inver
dades que V. Ex. levantou contra. o ex-Mi-

O Sr, Lhna Filho (para uma expli- nistro da. Justiça e seus amigos. . 
cação pessoaZ)-Sr. Pre.;idente, a agitação po- Venho trazer essas provas, que são convin
litica que está dominando parte da Camara, centes e irrefutaveis, contra suas allegações. 
tem nos obrigado a cons~mir longo e pr0cioso Espero que V. E:x:., em quem devo acredi
tempo em explicações pessoaes de caracter tàr o criterio de um homem já encanecido na 
irritante, com as quaes nada aproveitam os vid,a, publica,a quem cumpre respeitar os mo
interesses da nação. . lindres da posição que occupa como represen-

Eu, que lamento este estado de perturba- tanté da NaÇc"ío, deante da verdade dos factos, 
ção constante, que cada ~_:ia assume ·maiores não trepidará em retractar-se das injustiças 
proporçõe.s, sou, entretanto, obrigado a, se- que praticou. . _ 
guindo a corrente dos acontecimentos, dos- -0 SR . . TRiNDADE -Vamos vei• as provas. 

· viar-Ilie da .norma que me tracei, collócando- O Sa. LIMA FILHo-Espero justiça :mesmo 
me em posição contraria ás minhas 'idéas do de V. Ex. 
o-rdem, meus sentimentos de moderação, · e Não trago, Sr. Presidente, o proposito 
vir interromper, por mi·nha vez, a marcha de ·offender pessoa alguma.; alludirei apenas. 
regular de nossos . trabalho;;, que reclamam á illustre representaÇc"ío de Pern.antbuco,res
os interesses publicas. pondendo ao Sr. Trindade, e não trarei (t 

Mas;· Sr. Presidente, tomei o compromisso discussão a ;pessoa de S. Ex. o Sr. Vice-Pre
solemne de vir perante a Camara defender çl.ente da Republica, Sr. Dr. Rosa e Silva., a 

. os me1.1s amigJs politicos e, especialmente, o quem sou pa1·ticularmente affeiçoado. 
ex-Ministro da Justiça; accusado pelo De- A' palavra de S. Ex., está anteposta à pa· 
putado, meu companheiro de . bancada, o lavra do Sr. Dr. Epitacio Pessoa. 
Sr. Trindade, a quem faço justiça, acredi- · Posso affirmar á Camara que ambos estão 
tando que não tevn boa fé nas aftirmações de boa fé, mas não se comprehenderam por 
que contra elle proferiu nesta Casa; S. Ex. falh de explicações, na palestra confidencial 
não- f0i sómente . levaüo por informações que tiveram; tivesse S. Ex., o Sr. Vice-Pro
suspeitas, mas tambem pelo proposito de sidente da, Republica, conhecimento exacto 
offender e deprimii-.o como seu deaaffecto. dos acontecimentos, e não interpretaria n1al 

Fez a injustiça de attribuir-lhe toda a o que queria então o Sr. Ministro da Jus
. sorte de . ardil; de infamias, de crueldades tiça, que, ainda agora,. procurou esclarecer· 
para. com seus adversarios políticos. a questão, em artigo publicado no Jl'!rnaZ do 

" ·· · Commercio. . 
O SR. TRINDADE- Não apoiado, só lhe fiz A maneira reservada com ·que s. Ex., 0 justiça. · · 

· Sr. Vice-Presidente da Republica, manifes- · 
O SR. Lnu FILHO- S. Ex. sabe, ou quan- tou-se na ocmis'ião, fez com que o·ex-Ministro 

do mt>nos, d_evia saber, que a nossa conducta da Justiça não quizesse, infelizmente, conti- . 
política. estava adstriqta ás condiçõe.s espe- nuar a exposição do que pretendia, na qual 
ciaes em que se achava o nosso chefe, que seriam dadas as razões por que- o tinha pr.o-

, era e~ão Mil!-istro da Justiça, posição em curado para tal fim. . · 
que nao podra afastar,se do programma Ha muita confusão em-tudo isto e acredito 
ad~ninistrativo . traça~o pelo Govern~ ; só, · que 1nesmo o Sr. Depu:tado Trindade ignoi.·a 
po1~, de má fe, _a~tr1bue-lhe- .a prat1c~ de muitas. occurrencias particulares, que o 
me tos de persegUIÇc'W a nossos ad versar10s e orientariam melhor. 
o proposito de perturbar a paz do Estado.. · O SR. TRINDÃDE-,-Não me entendi com o 

O SR. TRINDADE-V. Ex. está dizendo que ex-Ministro a respeito ; si me entendesse, sa-
o Ministro da Justiça fazia isto tudo, não é ? ber~a das particularidades. 
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0 SR.- LIMA FILHO-Vou dar á Camara es- 0 SR. TRINDADE~Eu disse justamente O 
clarecimentos a tal respeito, sem o proposito contrario do <i ue V. Ex. está affirmando . . 
de fazer defesas systematicas nem accusações o SR. LIMA FILHO- o que affirmo contra 
a ninguem injustamente. , essa injuria lançada ao Dr. Gama e Mello é · 

()SR. TRINDADE-Nem quero suppor tal. que elle é incapaz de tal procedimento. 
porque o ex-Ministro é bem capaz de illudir Si fosse amigo do Dr. Joaquim Fernandes, 
~V· Ex. ta.! conducta seria comprehendida razoavel-
- O SR. LIMA FILHo-Pelo que vou expor, mente sem o subornei . de que V. Ex. are
V. Ex. verá si deve continuar a accusar ou veste, ma~, sendo adversario, é inadmissível, . 
retirar o que disse. · sem oJfensa á sua dignidade. ·-~· logico . . 

O discurso do illustre Deputado a quem o SR • . TRINDADE_ Logico pelas · palavras 
respondo compõe-se de duas partes essen- de v. Ex. 
ciaes: a primeira, em que faz accusações 
gra.ves ao Dr. Epitacio Pessoa, e a segunda, O SR. LIMA FILHO- Quer V. Ex·. e a Ca~ 
em que accusa directa e indirectamente ao rp.ara ver: como é honesto o Sr. Gama. e 
presidente do Estado, naqueHa época, o Sr. Mello~- . · 
Gama e Mello, reputando-o, pelas affirma- Verão pelos factos que vou expor,e de que . 

·ções que fez, um hàmem venal, capaz de tem pleno conhecimento o illustre Deputado 
transigir indecorosamente com_ a sua posição a quem respondo. 
política, prejudicando seus amigos. Em 1896, .era Presidente do Estado da Pa· 

rabyba .o Sr. Dr. Alvaro ·Machado, chefe do 
O SR. TRINDADE-Não apoiado. V· Ex. partido republicano federal alli e protector 

quer fazer uma intriga, mas não . faz, não. do Sr. Trindade; aquélle, tendo resignado o 
O SR . LIMA FILHo-Não é intriga, está em carg(), foi apresentado, ne:;sa época, p3r seu 

seu discurso, intercalado com apartes falsos partido, candidato a uma cadeira no Senado 
·· em meu nome,_ o seguinte: «V: Ex. contesta Federal, assumindo o governo o vigario 

a proposta feita pelo Dr. -Epitacio· ao illus- W•llfl'edo, Vice-Presidente. 
trado .Dr. Gama e Mello, frizando o -seguinte: Na chapa do mesmo partid() figurou, ao 
O senhor terá uma boa collocação, renuncie ·lado do nome do Sr . Alvaro Machado, can
seulogar, passe o governo a..o Dr. Joaquim didato á. senatoria, õ do Sr . Trindade para 
·Fernandes, etc., etc.». . reeleição de Deputado; entretanto; néJ,s pro-

V. Ex. póde verificar, aqui está · seu dis- :ximidades do . pleito, affirmava-se que este 
curso. . · disputariatambem a · eleição de .Senador. 

Ainda mais, em outra parte V .Ex:.appella Sei que V. Ex. dizia que, embo~·a não 
par(), o· testemunb,o do Dr. Amaro Beltrão, fosse candidato, não. podià prohibir seus 
dizendó que o Sr. Gama e Mello d,issera-lhe amigos de lhe_ darem votos .para Senador. · 

. que · estava disposto a passar o governo ao o SR. TRINDAD_E·- Não me apresentei. 
Dr. Joaquim Fernandes, sem duvida por ter 

· Mceitado aquella propostl)., visto que este, 0 O SR. LIMA FILHO - Por~m. o Sr. Alvaro 
Vice-Presidente, era seu adversario po- Machado e sóus amigos ficaram convencidos 
litico. de que V. Ex. era desleal e trahia o partido 

A conclusão logica é, p0is, que o Sr. Gama na pessoa do chefe que o reelegia. 
e Mello vendia-se por um emprego publico, · Conservaram, entretanto, seu nome na, 
dispondo-se a transigir com o cargo de go- ··chapa, rompendo o Sr. Alvaro Machado, . 
_vernador do EstlLd.o, e trahia seu partido, depois da eleição, as relações pessoaes com 
abusand,o da confiançadaquellesqueocol- V.Ex. · · 
locaram, legitima e e;pontaneamente, na Asr,umindo a administração o Sr. Gaina e 
honrosa posição que occupava. Mello, apezar da suspeição que pesava ~obre 

a lealdade política do illustre Deputado, 
_ O Sfl.. TRINDADE-Eu accusei o Sr. Gama e disse que o reelegeria, porque este tinha sido 

- Mello~ · · · apresentado pelos amigos a quem elle reo 
O SR. LIMA FILHO- Disse implicitamente presentava como Governador do E8tado. 

que elle se tinha vendido por um emprego, V. EX:. riãq conte3tará a lealdade com que 
é o que se deprehende do telegramma que elle procedeu neste pleito, protegendo-o. · 

· diz V. Ex. ter o Dr. Epitacio Pessoa lhe o SR. TRINDADE-V. Ex. est;í. inventando 
dirigido para :Passar .o governo ao Sr . Joa- uma historia para engrossar 0 Sr. Gama e 
quim Fernandes. · · Mello . 

. . 0 SR.:. TRINDADE-Está enganado, 'V, Ex. O SR . LIMA FILHO_ V. Ex. teve ou não 
mnda nao leu o meu discurso. · - votos para Senador ? 

O SR. LIMA FILHo- Já Lb'o oliereCi para Rompeu ou nã,o as relações com o Sr. Al-
-'verificar._ varo Machado_? 
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0 SR. TRINDADE- V. Ex. continue com attenclPndo.somentc a seu:-: intGre.sses, dosPr-
o engrossamento, mas é iriexac:to. · tou sempre depois de eleito dcts bancleira,s 
'Desejo que suas palavras fiquem registra- politicas a que se <tlliara,, é quem tem p<tr-

das para que na Parahyba se po~sa avaliar tido ~ · 
da fal:>idade de suas affirm'!ttivas. Rompeu com o Dr. _Jena,ncio N0iva antes 

V. Ex. está engrossando o Sr. Gama e do golpe de Estado. 
Mello, mas elle sabe que V. Ex. não está fal- , o SR. TRINDADE.:.__ Não apoiado. Esttt cn-
lando a verdade. ganado. .. , 

OSR. LIMA FILHO-:-q illustre Deputadó foi 0 SR. LIMA FILHO _ Eu era Deputado á 
afinal banido do partido, porque o Sr. Gama Constituinte do Estadà com v. Ex., e. v. Ex, 
e Mello, logo que V. Ex. foi eleito, e reco- - · · c t·t · - · 
nhecido, não quiz manter relações com sua nao qmz assignar a ons 1 mçao, porque Já. 

tinha desgostos políticos. . · · pessoa. . . 
No Goverrio, aquelle foi seu adversario O SR. TRINDADE -Não apoiado. Até nisto 

intransigente até o anuo proximo passado, V. Ex. falta á verdade. 
apezar de reiteradas tentativas de seus ami- O SR. LIMA FILH;O- Depois aproveitou o 
gos, inclusive o Dr. Joaquim Fernandes, golpe de Estado como pretexto para a sa~ 
para uma reconciliação política, em que se hida .... 
offerecia; pela renuncia do cargo de presi- 0 SR. TmNDA.DE _Está faltando á vm'
dente uma cadeira no Senado, assumindo o 
governo o v~c"e-presidente Joaquim Fernan- dáde. . . 
des, seu amigo; essas tentativa~. porém, O .SR. LIMA FILHO- Rompeu com o Sr. 
nada produziram, porque V. Ex. não mere- Alvaro Machado, e não pôde entrar. no par~ 
cia mais. confiança, tendo sido mçpulso como tido com o Sr. Gama•e Mello. 
suspeito a seus correligionarios. · São factos e os factos não se contestam. 

o SR. TRINDADE~ Não é eucto. Eu como opposição e o. Sr. Gama e Melio 
como governp, tivemos uma conferencia, 

O SR.. LrMÁ fiLHO-Confirmo o que disse, justamente no tempo em que me oppunha á 
e sendo preCisá appello, pa.ra o Sr. Alvaro um accordo entre os amigos de V. Ex. e o 
Machado. Ilevo declarar que sou adveraario nosso p:wtido, e me oppunha porque sabia 
politico do Dr. Gama e Meno, de quem nada que V. Ex., qualquer que fosse a proposta, 
pretendo e a cujo governo fiz opposição. só a aceitaria si oc.cupas.>e o logar de chefe; 

O SR. TRINDADE-Tambom não ê verdade. e nós não podíamos nos sujeit~w cL direcção 
. O SR. LIMA FILHO- V. Ex. prove que eu de sua politica pessoal. 
fui ou sou c0rreligionario do Sr. Gama e O SR: TRINDADE- Ora, nôs, nosso, a que 
·Mello. · vem esse nosso ~ 

· Q SR. TlÜNDAÍm-Não foi, :Qjrque elle não O SR. LIMA FILHO- Nós, sim, porque 
o quiz como taL V. Ex. nunca teve partido prop~'io no Es-

tado. · 
O SP~ LIMA FrLno -Como havia elle de 

querer, si eu nunca o procurei para tal O SR. MoREIRA ALV;ES -E a nossa Con-
fim ~ stituinte que V. Ex.· (dirigindo-se ao Sr . 

O SR. TRINDADE-V. Ex. não sahia de lá Trindade) não quiz assignar. 
noite e dia, a, fingÍl' que o homem tinha 0 SR; . ADALBERTO GUIMARÃES -- Ora, V, 
febro,.Elle, porém, sabia com quem vivia. Ex. nrLo 0 leal para com seu colleg·a,. 

o SR. LIMA FrLÚo....,Não é exacto. Narrareí · O equivoco é muito na,tural entre a pala;-
vra constituição e constituinte . . os factos que se deram entr~ mim, membro 

do partido de opposição, e o Sr. G;mlet e O SR. TRINDADE rlá um aparte. 
1\'Iello, qnando govcrn tclor do E~tado. o SR. LrnrA FILHO- Não entendi o apàrto 

O SR. TRINDADE - V. Ex. nnnca teve o .de V. Ex. · 
não t'em partido, nunca teve nada. FaJlei do Congresso á Constituinte do Es-

Está enchendo a ,bocca de nosso, qual nada! tado, e disse que o illustre Deputado, !'[HO 
(Hilo,ridacle.) fazict parte dello, não quiz ttssignêtl' <t Con· 

o SR. LIMA FILHo-A gargalhacht 0 acom- stituiç:.ão, porque jti nào apoütvct o govcr-
. panha sempre aqui. nap.or · 

E' a expressão do ridículo de que se O Sa. TRINDADE -Está enganado, qwwdo 
ampara quando ni'ío tem razi'ío. Provo- se publicou a Constituição eu estavtt. de 
que-a ! · cama. 

V. Ex. quo tom militado com toclos os go- O Sn. LLIIA FrLuo-Potlia as:ü:,;·n~u· quan(lo 
yernos, acompanha,clo todos os partidos c, . se len1.ntas.s0 e não .o qniz. · 

Oam,;~,ra V IV 
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O SR. TRINDADE-V. Ex. nc111 s:tbe as A impransa official ap~·esentou-o como cor~ 
cousas comJ s:J p:ts3aea.m na Para.hyba. religionario e V. Ex. que, até então, era ad-

0 SR. LnÍrA FILHO-Dizia, Sr. Presidente, verdari:) e a~umia. tal posição, porque a 
· e ,.. · ·· · s E assun:iia 1 -

que trve um1 con,er..,ncta com · . x. ·' E' ou não ê solidario com o governo do 
o SR. TRINDADE- Com quem~ I Estado ~ 
O SR. LIMA FILHO- Com S. Ex. o Sr. ' O Sa. TRINDADE-Sou. , 

Gama e Mello, algum t:nnpo depois da expul- - _ , •. 
são do illustrJ DJp ta.do do p.wtido gover- q SR. LIMA FIL!lo-Era ou nao era adver 
nista, e propuz-Ihe que influísse junto a seus sar~o ? , _ 
amigos, congreslishs do Es.tado, para que se O SR. TRINDADE- Era. (Trocam-se varias 
restabc;leces3e a lei o terço, tornando effe · apartes.) 
ctiva a raprmentaç~o d?. minoria; ell_o a.c?- O S.R. LIMA FILHo-Vê. a Camara que não 
lheu !lo proposta e:fo,I deceebd<!. essa -lOI, cUJJ disse sinão a verdade sobre a poSição de 
íhn,d,~z.ta ell~, fa.zta p:trte do seu programma v. Ex. . · · 
admrmstratrvo. ·- . Voltando a tratar de minhas relações 
Ne.3samcsm~ o:::cJ.Srao, o C?ngrasso de<:r~- políticas com ~Sr. Gama e Mello, t::mho a 

t~u o de;~embra.mcnt,o ~e dt vers?? m~.n~cl~ dizer que de.>de ·a monarchia militámos em 
pws .a? E.,tado, e concor~eram a~ eLrçoe::; fileiras diversas, elle drrio libera.l, naquella 
mummpaes toJos os partrdos, o do governa- época, e eu como conservador. 
dor do Esta~o, o nosso . e o de V· Ex.' que .Antes da proclamação da .Republica ra
sabe qual!ot o resultado. "tirei-me d:1 Parahyha, onde fui deputado 

O SR. TRINDADE-E elle não larga. este provincial em algúmas legislàturas, e .filiei-
nosso. me ao Club Republicano do Pará, de que 

o SR. LIMA FILH)-V. ·Ex. vae ver 0 que podem da1' testemunho o Sr. L:tm•o Sod1·é, 
é 0 seu. Ju3to Chermont e outrJs. 

O governo fez doul_ tel'Ço.3, I}ÔS uin terço, O SR. Jur,ro ·DE MELLo-Eu dou teste-
é V. Ex. nem um SUJ:lplonte. munho. 

O SR. TRINDADE-:-Eu-ganhei, e o;rsenhores O SR. LIMAFILHo-E' verdade, lembr·o-nie 
não tiveram um voto em pa!·te-alguma. que eu escrevia nas. colmimas de um jornal 

O goveeno do Estado foi que lhes detl de republicano contra o presidente da província, · 
e3mola um terço.-~ de quem V. Ex. era secrytario . 
. O Sa. LIMA FILHo-Diga antes· que V. Ex. õsa. JULIO DE MEúo~Foi em 1888. 

só tem vindo awi pJr esmola, não tendo 
partido que possa elegei-o ; é est:t a razão 
d<is constante.> alliançJd qu~ faz com oJ go
vernadore.s. 

V. Ex:. tem amigos, . ma;; um partido na 
Parahyba, de que seja chafe, não se conhece 
alli~ · 

Na mona,rchia foi soldado, nt Republica 
contin11a a sol o, e t:tnto se convence de que 
não pode 1ser chefe qué, condemnado ao os
tr,cismo ainda agoea, depois de reconhecido 
Deputado, correu . pi1l',\ o Estado onde foi 
alliar-se, incondicionalmente, com o governo 
de quem era adversario. , 

O SR. TRINDADE-Ora, eu lhe resll::mdel'ei. 
O Sá.. LIMA. FILHO- V. Ex. con tcJta 1 
0 SR. TRINDADE- Não fiz allianÇa, termi-

namos a separação em que nos ,acha vamos, 
e que se abriu em 1897. Re,;tabelecemos a 
harmonia anterior. -

0 SR. LIMA FILHO-Tanto é verdade que 
os telegrammas transmittidos daqui pelos 
chefes do partido governista eram dirigidos 
aos Srs. Gama e Mello,. Peregrino c V. Ex., 
que já figurava cinno alliado. 

0 SR. LIMA FILHO-Qila.ndo voltei do Pará, 
pouco antes de pro~lamada a RepubHca, pre
tendi Ol'ganizar um club republicano' :rta Pa
rahyba, não ~onseguindo nem cinco socios 
para organizar a me.Ja, que seria o centro da 
p1·opáganda, que m3 prJpunha inicjar alli; 
Oi' a, pois, já republicano na monarchia,como 
tornou-se o il~ustre Deputado republicano 
na Republica, de que creio será um auxiliar 
sincer_o. 

O SR. TRINDADE-Sou adhesista. 
. - - ( 

O SR. LIMA FrLHo_:Mas acredito que 
muito:> sincero. 

0 SR. TRINDADE-Perfeitamente. 
O SR. LniA FrLno-Como adhesista sincero 

ê o Sr. -Gama e Mello, contra quem na Re
publica continuei a fazer politica com meus 
correligionarios de outr'ora, e somos ainda 
ad versarias. · 
- Quando governador do Estado o Sr. Gama. 
e Mello·, nunca cogitalfioS de alliança pJli· 
tica., e particularmente ouvi-o dizer algu
mas vezes que acceitaria a collaboração pa
triotica de todos- os elementos do Estado, a 
bem do Estado, sem compromissos partida-
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r1os; foi isto me~l)lO que respondeu, nes ;e 0 SR. TRINDADE- Está enganado. 
tempo, a ·alguns· amigos do Sr . Deputado osR.. LIMA FILHO-V . Ex. di:;seter acon-

. Trindade;- que o procuraram pàra accordo .. . selhaclo ao-Sr. Gama e Mello que não acre
.· O SR. ·TRIND.ADE'-Nã:o- ap!)iado, V. Ex. dltas3e em . accordo, porque, afinal, b Sr. 
nunca disse isto. Dr. Epitacio Pes:;ôa !fs trahiria. . · 

o· SR.. LIM~ FILH0-,0 Sr. Gama e Mello é. ·o SR. TRIN.OADE......:. Manifeatei apenas roi-
quem. dizia:,.e nã.o eu; qrie nã.o era chefe po- nha· opinião. · 

- litico o nem_goyeriio. · . .· _ o SR. LIMA FrLHo-Appello parJl,_Os_que 
'Desd,e }?Uito ante3_da.s ultt_:nas ele19oes fe- 0 ouv,iram, mesmo para a bancada pernam-

·derJ.e>, nao tellho nem r.elaçoes .p:trtteulares bucana. . · · 
com o Sr. Gama e Mello, e porque, seTvw- . . . 
do-me do termo do nobre DepuG..Ldo, ·o en- · OSR. TRI!IIDADE - Eu d!-sse_que a p~oposta_ 
gross:Lriá? . . apre~entada p~~o Sr. Ep1tac10 . Pessoa ,eu-

Agora, Sr. Predidenté; ·vamos tl'atar da volvia um ard~ •. 
segunda p(l.rhe do discu~so do illustre Depu- o SR. LmA FI'LJ:fO - E que elle não queria 
tadd, que di~ resp:lito · á'! accusações ao conciliação política,, cegi~ava de uma deposi
Sr . . Di·. Epitacio Pessô .t, a·quem S. Ex .. attri- ção directa ou indirecta .do governador do 
buiu ardis indecoroso,~, e suppoz capaz de Estado, p~·ocuranclo collocar nc~se logal' o 

·. P'raticar' inftunias e traiçõa.> para com .seus sr·: Dr. João Tavares,e.~peranças que deviam 
adversarios. · alimen1iar 'para que elle fosse por firi1 o codi-

0 .. SR. TRI.NDADÊ~AM para com os seus ll.lado-:-exprassão de. V. Ex. .. : . · 
amigos. . () s:R.. TRINDADE - E~primi então g m·eu 
· o Sn.. LIMA FILHo-Protesto, e provarai ·á'. modo de.pensar ;_não dei conselho .. 
C amai· a sua lealdane e boa fé. . · . O· SR: LIMA FILIW - Ag01;a,. Sr. Presi• 

Desde -muito antes das eleições federaes, ·dente, vou fazel' um appe!lQ a.i.> Sr . Depu
já o_Sr. D.r. Epit1.cio Pessô::~. traealhava pa,ra tado Trinnade c, · ao mesmo ' tempo, á_ dis
~.;in· acêordo político no Esl.ado, e qua-ndo,de- tiricta r~presentação de Pernambuco, que · é 
pois de raconhecidos-os . Deputados, _suppu- solidaria com S. Ex. nas accusações que eon-

· nha-~e que S. Ex., o Sr. ·Deputado Trmdad_!l, testo~ . , 
. iri~ cJ~labGrat~ comnosco p~r<1 a pacificaçao_ · Tenho aqui 03 documentos pÍ•ecisos .para 
alll-na<! ·porque elle nos di~sesse, mas por- provar as inverdaues t :·azidas á Camara-. 

. que . mmtos ~os. nossos anugos. e seu_s das contra 0 Sr. Dr. Epitarcio Pessôa e seu3 
b:1ncadas bahta.na, I!ernai?bucana, paultsta e ami"OS. · · : 
·outras nos convenCiam dt:>to como uma. con- o 
sequ~ncia precisa,_ natural e o que fez ·. 0 .-SR. ·TRINDAIÍE-Vamos -ver. 
v. Ex. contra es~e congraçamento dos ele- . -0 SR . . LiMÁ FILHo-Todos os Illembros 
.mentos políticos, de que f<~zia ·p.arte c.omo· desta Casa tee.m para mim o mesmo crite:ri_Q, 
opposição? . ... ' . e merecem-me inteira confiança; peço, pois, 

o SR TRINDADE- Mas quem affirmava a V. · Ex. que i~d'ique, dentre elles~ dous ou 
isso ? · t res de seus am1gos, a quem qu~ro confhn: 

· · · . taes .documentos, onde encontral'ao elemen-
0 SR. LIMA fiLHO- Amtgos de V· Ex. e tos de prova para julgarem quem tem·razão, 

· nossos, que estao na Camara . si eu que contesto V. Ex. ou si V. Ex. q~1e 
O SR ·' TRINDADE - Mas mtto.rizados · por affirínn. o que contesto. · . . · 

mim ? ·Eu nã.rJ autorizei' ninguem. · Desde já declaro que me louvo· n~ escolha. • ,. . VEfi-
0' SR. LIMA !?r LHO - Nem. cu disse isso, que · x. zer · 

· apenà..s por oukos nutrimos essa esperança O SR. TRINDADE-Não tenho que fazer 
de pq,z. , . · cousJ. alguma. 

Tend? _v . Ex. )?J.rtülo daqui para. o E:>- o SR. LmA FILHo-Desejo mesmo que os 
tlldo, dtzm:~e: o Trmd~:3 yae· 12e:r~m·bar por arbitras sejam ~çolbidos entre os accusado
todo~ os mews a conc1haçao p·.>httea. que . se res. tanto creio na boa fé de todos .elles. 
está f<tz~ndo l1!1 Paral!yba, e eu respondta.- Espero qne v. ·Ex. não indeferirá meu 
lhes: Nao ereto . - pedido · 

Entretanto, V. Ex. confessou aa tribuna · . 
que essa conciliação não se fez por sua c_a';lsa, O SR. TR~NDADE-Exhiba o.; documentos. 
verificando-se assim a verdade do que diZlam ·o SR. Lnu FILHo-Não 0 posso f,t,zer, por-
e eu contestava . que alguns ,;ão particulares. · 

V. Ex. inteigeu com tal habilida,de, te.ve 
hl poder suggestivo que as consequenc1as O SR. BRICio· FILHo-Nós somos partes e 
contra o accor,lo lhe f<tzem lronm. não poJen~os ser juizos . 
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O SR. LmA FILI!o-Acceito-os :J.inda assim, 
ta.l 6 a confiânça que tenho no critetjo de VV. 
Exs. ou então far-me-llão o fa.vor de indicar 
outro.:(. . 

' I. 

0 ·SR. TRINDADE-Não tenho · que DO· 
mear ar~itros. 

O Sn.. LmA FILHo-Então serei afinal obri" 
gado á exposição,em synthese,do contelido de 
taes documentos, ficando V. Ex .. sem direito 
de contestar,-me. 

O Sn.. TRINDADE-Si os documentos são 
r eservados, tollitur questio. : 

O SR. LIMA FILHO - Pois é por isto 
que quero e peço que VV. Exs. nomeiem 
arbitras ·que, vizando-os, particularmente, 
habilitem-se <1 julgar a. questão. 

O Sn. TJuNo}\.voE-Qualqucstão. 

porque estou autorizado pelo Dr . . Epitacio 
não só <1 isGo como a acceitar o repto que 
lhe dirige, iQdicando V. Ex. um Deputado, 
cL quem dará ellé a au~orização solicitada. 

Aqui está a autorização. Indique V. Ex. 
qí.talquer mn do.s SrL Deputados para re-
querer as certidões. -

V. Ex. julgou que por este meio pod.eria 
exinür-so da responsabilidade que assumiu, 
affirmando da tribuna da C amara in verda
des, i.nventando factos for<t .do alcance do 
bom senso e · da logica dos. acontecimentos, 
mas enganou-se. A honra de V. Ex. impõe
lhe o dever de acceitar o repto do Dr. Epi
tacio, desJe que o de V. Ex. está accci to. 

Voltemos aos docu.meni;os que offereço á 
apreciação de qualquer dos Srs. Deputados. 

o SR.. GALDiNO LO RETO-'- Não sei si v. Ex . . 
depois deixarít de dae a minha, opinião por 

O Su,. LIMA FILHo-As al:cus<Lçõds que SUSl)Cit<t. - ·· 
v. Ex. fez~ 

O SR. TRINDAJJg-Fiz cliver.sa.s. 
. -. 0 SR.. LI!VIA FILHO-Si V. Ex. foge ao meü 
appello; tomo, desrle já, a iniciativa de 
pedir a qualqv.er dos Srs. Doputados que 
me ouvem par<i tomar conhe'Cimento das 
provas que offereço em opposição ú.s affirma
tivas injustas e capciosas articuladas por 
V. Ex . contra o ex-Ministro da Justiça, cuja 
elevação de espírito, caracter e sentimentos 
não lhe permittem a pratica dos actos irre
gulares que lhe attribue. 

O Sa. TarNDADE-Cmitra factos não há 
m·gumen tos. . , 

V. Ex.não é capa.z de apresentar documen
tos contl'a o que eu disse. 

o Stt . LIMA FlLIIO-v. Ex. allegue um dos 
factos; v<i. capitulando-os que eu irei cxhi· 
lJindo,particularmente, aos Sl'S. Deputados as 
provas. om contrario. -

O Sn. TRINDADE-Já capitulei, não posso 
repetir. _ 

-{) SR. LIMA FILHO-V. Ex. est;J. fugindo a 
tudo, como procura t'l~gir ao i'epto de honra. 
que lhe lanÇou o · Dr. Epitacio Pessôa pela 
imprensa. exigin(Lo que V. Ex; prove ter 
ollc se dirigido <to Dr. Gama c Mello, ofi'ere
ceJido-lhe qualquer cous<.t para passag·em do 
governo ao Dr. ,1oaquim Fernandes. 

Como evasiva., dirigiu-lhe outro repto, pe
dindo amorização pa.ra, no telegrapho, vi
sar a col'l'espondencia que o ex·Ministro teve 
com os St·s. Gama e Mello, Venitncio, Noiva 
e Peregrino. · · 

Ó SR. TRINDAlm-Que me desse D,utoriza
ção para obter certidão do Telegrapho. 

O SR. LnrA FrLno-E' a me:ilma cousa, c 
eu t!escle jíi. pon LI o ti, di sposição tle V. Ex. 
mui tos •les·ib documenLos, qu ie aqui es;ão, 

O SR. LnrA FILI!O- Ahsolütamontc não <t 
darei por suspeita, fórmo o mais alto con
ceito de V. Ex., como de todos os Srs. Dopu
tados ; exceptuo, porém, para o caso meti 
illustre contendo e., por see parte inuitó in·.·. 
teressada. · · 

O Sn. GALDINO .LoRETO- Supponha que . 
eu dou uma opinião contraria, ·V. Ex. dirá 
qlie sou parcial, e por isso não poderá me 
autorizar a publicação dos telegrammas . 

o sR.. BRICIO FILHO -Nesta . questão ha 
ou não ha reserva ~ . 

O SR.. LIMA FILHO .o.,- Estou .autorizado a 
exibir, particularmente, a qualquer dos Srs, 
Deputados os telegrammas e documentos 
particulares a qüe alludi. (Trocam-se dive1·
sos apartes.) 
· Não sei, Sr. Presidente, o que é possível · 
fazer .. mais para provar a leàldade e corre
cção com que procedeu o ex~Ministro da JUS" 
tiça, 'desde que meus impugnadores recusam 
o.bstinadamente nieios de prova que mer8-
cem fé. · • 

Resta-me sóti1ente fazer a nart'ação: dos 
factos, o ·que farei com a rnaxima imparcia- . 
lidado. · · . · · 

Aqui estão tclcgeammas do De. ,Epitacio 
dirigidos para a Parahyha, quando se faltava 
em depoaição do governador daquelle Estadó, 
qüc, por tologrél.mma, dirigiu-se ao Sr. Pre
sidente ·da Republica, dizondo que a opposi
ção conspirava contí'a seu 'governo e pedia 
garantias. · 

O Sr. Presidente da Republica mandou 
este telegramma ao Ministro, Sr. Dr. Epi
taclo Pessôa, que nos dieigiu outro, inda
gando do que havia sobre isto. 

Re.>pondemos que não cogita vamos de tal 
cousa, e nada. sabütmos ~obre a. supposta cou" 
spii·ação . 
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Respeita vamos as ordens recebidas-de não O SR. . TR.I:-IDADE-Exn,ctamente , ~ünd :t. con-
attentarmos de forma alguma contra as au- firmo. 
toridades constituídas, e agiríamos sómente · 0 Sn. . LmA FlLIIo-Vou provar 0 absurdo 

·dentro da lei, em defesa de nossos direitos dessa affirmativa. · 
políticos. · · . Aqui ·estão os documentos que provam <t 

· Aqui está tambem o telegramma dirigido acceitação fo.rmal e combiun.d <L do accordo 
pelo Sr. Ministro ao governador, e o que poli ti co ent re 0 Sr. Dr . Epitacio Pessôa e 0 
nos dirigiu ainda depois, dizendo que, na Sr. Peregrino nesh capital, e , poster ior
hypothese de qualquer tentativa qontra o mente, en t re os amigos do Sr. Peregrino . 
governo do Estado, romperia sua solida- Gama e Mello e os nossos amigos no·Estaclo . 
r·iedade politica com o partido, não só -pela E foi justamente esse accordo que v . Ex. 
responsabilidade que t inha · perante o Go-. depoi:; procurou e _conseguiu desfazm· nu 
verno da Rep_ublica , com.. quem era solidario , .H:stado,- contra minha espectatiY.á, a do Sl' . 
como porque· repugnava a idéa de tal Dr. Epitacio e de muitos outros. 
attentado pam conseguir vantagens --poJi- Foi tal a boa fé do Sr. Dr. Epitacio Pes-
tic::be, entretanto, · a C.:lmara 0 q~e disse sôa que, até o dia 22 de outubro, dia da 

t 
/ posse do governador do Estado, elle não SB 

a raspei o das intenções do Ministl'o o Sr. · convencia de quB fu
0
o·issem uo compromisso 

DGputado ·Trindade. · 
Aq4i e >tá (m ostrando) telegramma .do juiz que tinham ~ornado. 

seccional, contestando .taes factos, e respon~ Ó SR . TRINDADE-E' inexacto. 
sabilizando---se, perante o Ministro, pela ma- O SR . LIMA FILU(}- - Provo a V. Ex. c ,â 
nut m_1ção da ordem. · Camara. 

o SR. EsMERALDINO BANDEIRA_ 0 juiz Aqui estão as provas (ap resentando) , que 
seccional mandou dizer que se responsabili--- podem ser lidas e ponho á disposição de 
zava ~ SS. EEx. 

O SR. LiilrA FrLH0-0 governador man--- J]M SR. DEPUTA~o-Deve pubhcal-as. 
dava dizel' ao Presidente da· Republica que ·o Sa. LIMA. FILH!>....:.Publical -as ·não posso. 
n. opposição tentttva depJl-o, e elle, como: e creio não ser preciso, porque ·podem vi-
autoridade federal, déclarava ao Ministro sal-as. • . 
da Justiça não ser isso verdac(c, e assumüt 
a responsabilidade do que acontecesse por 
t.~l conspiração. 

O SR. Es~:rERALDINO BANDEIRA- E' es--
qui.3ito. 

0 SR.JULIO DE MELLO (ao orad01·)-0 juiz 
secciqnal é chefe político 1 

O SR . LIMA FI LHO - O · Dr . Venancio 
Neiva foi chefe polí t ico, e, depois de no-
meado _juiz seccional, deixou de fazer parte 
do directorio que dirige o partido presen
temente. 

O SR. TRJ:'1DADE - E' o chefe politico , e 
póde ser, .nao ha incompatibilidade. Nem 
eu ~ratei da deposição que V • .Ex. e seus ami
gos _preparavá.m, e não consegnil':tm Levar a 
r.ITP.to. · 

O SR . LIMA FIJ,Ho-Então passo a tratar 
da deposição dit·ecta ou indirec ta do Sr. Pe
regr ino" de que t ratou V. Ex. 

O Sa . TRrNDA.Dg - Eu não tratei. Foi o 
Sr. Epita.cio quem trato tt della. com o Vice
Peo.;idente da Republica . 

·O SR . LIMA F-r L no - V. gx. a,ffl rmou por 
deducções tirJ.das de seus argument.1s, pelo 
fq ue lha disse a· Sr. Gama e Mello e o Sr. 
Vice-Presidente da Republica, que o Sr . 
Dr. Epit<~cio tramava a deposição directa 
ou indirecta do Sr . Peregrino ! 

0 SR.. ESMERALDINO BANDEIRA-Mas é qne 
não se póde provar factos publicas com 
documento§. particulares. · 

O SR. LIMA Fu,uo - Os documentos são 
firmados pelas par teS cont r act a,ntcs, mere~· 
cem fé . 

Posso ler os do Sr. Epitacio Pessôa, e 
VV. EEx., particularmente, põdem ver os 
outros. 

O SR. TRINDADE - Si são reservadas, não 
são publicas. · 

UM .SR. DEPUTADO - Si não póde dal-as á 
publicidade, não póde traze l-as a C:1mara . . 

0 SR. ESMERAÜ)IJ.I\0 BANDEIRA-Ou V. Ex. 
pede permissão para provar os fact os que 
allega com a . publicaç.ão desses documentos, 
O!J. llão póde provar factos pnblicos con t 
documentos quo são reservados . 

0 Sn. . ADALBERTO GUIMARÃES-Uin :\.CCOl' 
do polít ico, em negociação, não póde ser i.1m 
facto publico . 
(T1·ocam-se wwios a1Jartes en.Ll·e os S1·s . Esmc~ 
,-aldino Bandei ra, Trindade e ott.l l·os Sn. De
p utados). 

O Sn.. LIMA. FILHo-Eu ja .. pedi n. V.V. E~x. · 
que .acceitassem o p :-~pel dB arbitras . 

0 SR . ESMERALDiNO BANDEIRA- A qnesf.il o 
é pedi e autorização a quem expediu Q):;,;es te · 
legrammas para publical-os_. 

• 



· O_SR. LIMA .FIÍJno ·- E' exigir muito, Sr.: o Sa. LIMA FILHO.·- Nó~,eue . os d9 noss-o 
Presidente, desde que ponho, particular-· partido. 
mente, á disposição dos Srs. Depatados pro- o SR. TRINDADE~ v. Es:. está fallando 
.vas, de que, propositalmente, recusam tomar ahi em accordo·, quero sab_ e_r __ ·o qu_e é . 
conhecim Jnto. 

o Sa. LIMA FrLao-Fomos despretenciosos. 
Repito: o Sr. Dr. Epitacio PesJôa confiou Peço a v. Ex. ( dit·igindo-se ao · ~'·· Gcildino 

no accordo, até depois_ da posse . dos govel'- Lo,·eto) pai'a f;azm· a leitura de336. documen_ to 
nadores. - . - · 

e por eHe jalgar ·da nossa boa fé. 
Estavam combinadas as renuncias do Dr. Vel'á _ que, pelas condições .em que fica-

João Tavares; do Dr. Joaé Peregrino, do 1°. vamos collocados com a renuncia de todos os 
e 2° vice-pre.:dd,.ente, no.;;sos amigo.> pD}itico~, nossos amigos, não podiam os · pretender uma· 
a de um ter_ço dos Deputados amigos do deposição directa oü indirêcta_, pois já não. 

- Sr. José Peregrino, e de todo3 os nos>o.>. Era tinbamos quem pudesse as~mmr o governo, 
isto O que havjam convencionado OiLChefes e verá ·mais que si · hóuve trahidOS fomos 

-.dos dois partidos: · nós... · 
o representante nesta Capital do sr. José ·. () Sá. 'TRINDADE_:_ Aquelle telêgramma 

Peregrino era o Sr. Alvaro Machado. foi expedido pelo Sr. Alvaro Machado ? 
Eis ~m telegramma deste aos -seud amigos ·o SR :·LIMA FIÜIO - Foi, sim . 

J\.O Estado, dizendo que:se entendera com o 
o Dr. Epitacio Pessoa que lhe m·opoz a solu- . o SR .' TRINDADE --:. A queni ? 
Ção seguinte: o Dr . . José Peregrino e Tavams o SR. J,n.u FILHO -:-Aos Sr.;;. :Jo.3é Pe re-

. assumiriam, cada um. perante ·seus .amigos; gl'ino, Gama e Mello e v. Ex . . 
o governo,compromettendo- :;e o Dr. TavareS: 
e seus amigos a renunciarem no mesmo dia O SR. TRINDADE ....:... Sei como esse tele:· 
em que renunciasse ó Dr. Peregrino. . gramma se pa!Bou, co·mo sei de ?udo: · 

Podia invocar tàmbem o testemunho do o,· SR.: AÓALBERTO GUIMARÃES-'- Então b 
SI~. Senador Pinheiro Machado e do leader ··sr. Alvaro Machado tambem estava de 

. Ç.a bancada do Rio Grande do Su-l,· o Sr .. Vi- má fé? 
· ctorino· Monte1ro que, como amigo.s do SI· . 0 SR. TRINDADE_ Não, senhor. Ma~-eUe 

José Peregrino, coilaboraram tambem para 
a conciliação, e sabem que e;:ltou .dizendo a sabia o laço em que o queriam fazer e<ihir. 
verdade. _ · V. Ex. diga em que lógar elle escreveu este 

telegramma e em presença de quem. 
Como dizer-se hoje que " Sr-. Dr. Epitacio 

P.es<3ôa, como Mi'nistr-o da Justiça, tramava 0 SR~· LIMA. FILHO- Fosse em casJ. . do 
indignamente umadeposição.trahindo aquel- Sr. Dr. Épitacio; fosse na sua; fosse .onde 
les corp. qvem contratava~ fosse, nada imp~rta isto . . . 

Eis os factos, e vê :t Cama~a _como tudo - O SR . . TRINDADE- Não senhor, foi no 
isso, que lle t em trazido como meio de ac- Cattete, em ·PI;e3ença d J Sr. P1·esidente da 
cusação, está muito abaixo da pessoa do âcc · Republ~ca e do Dr. Epitaci.o. · 

. cus~do; é uma immoralídade. .0 SR.· _LIMA FILHO- V, Ex. não póde 
o SR. TRINDADE- o accordo -era·etfecti- prova1' nada disto. 

vamente uma immora fidade . · o SR. TRINDADE-O Sr. AlvarJ Machado 
O SR. LIMA FILHO- V. Ex . agora ·compre- m~ disse que foi chamado ao Cattete, e alli, 

hende .porquc .lhe ·dei um apoiado, quando na pre6ença do Sr. Presidente da Republicar 
disse da tribuna qn!3 ·fomos ineptos. Sim, e do Sr . Epitacio, teve de passar o telegl(<_tm-
fomos ineptos... . . ma com constrangim!3nto. (Apartes) · 

v~ Ex. contestará. a ·narração feita do que o SR. JULIO DE MELLO-O telegramma 
contém esses documentos ? não désti:oe o que se affirma. · · 

0 SR. TRINDAD.E-Contesto tudo quanto 0 SR. LIMA FILHO-O que VV. EEx . affir-
V. Ex. está di.zendo. maram é que nós queríamos depôr o Sr. José 

o SR. LIMA FIL.HO _ Quanto de má fé, de Pere~rino, ·e agora, sabendo . a combin-a~ão 
obstinação, de proposi.to deliberado de fugiT ,que 'tmhamos com elle, _pela CJ.Ual renuncia-
á verdade r.ue não lh convem vam todos os no~sos am1g,os e tica:vamos s~m, 

_ ' '!. _ e · ter quem as;urmsse o governo, amda persls-
- . Não ha razao capaz de convencer a V. Ex. tem~ (Ha diversos ap4rtes .) · 

Eu quero provar que nós. ·· ·O SR . . JULIO DE MELLo-Do accordo . ~esul-
b SR. TRIN'DADE .'7" Nós, quem? ta v a assumir à administração do Estado um 
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~-dàêlãoque não tinha sido eleito governa- dous Estados, afim perseguie ca.ngaceiros, 
;'lr. · · ' · que ali! commettem toda sorte crime.;;: -

0 8R~ LIMA FILHO-Não h-ã ·tal .. Quem se- Saudações Ministro Justiça, Epítacio P essoa .»-
ria esse cidadão sUodos os-nossos amigos re- Eea o Sr. Dr. Epitacio Pessoa intercedendo 

. nunciavam pelo accordo ·? _ a;o govemador de .Pernambuco para que 
mandasse· força auxiiial' a policia impotente 

·. O Sk. ·TRINDADE-Nessa .pacificação não do . meu .Estado, . afim de perseguir>-· esses 
collàborava; isso era uma immoralidade. roubadores e fascinaras; e é Sr. Dr. Epitacio 

o SR. , GALDINO_ . . LaRE.•To- Aque_ue· tele- com -seus _amigos o_ a.ccusaõ.o como cl:)efe de 
tal horda ?! ' 

gramma não prova nada. Aqui está por. que Accusações . desta ordem não se levantam 
· cu não queria ser arbitro. · sinão pela allucinação do despeito parti-

O SR. TRINDADE:.....Si o o Sr. Epitacio foase daria; é uma monstruos~dade que não :póde 
um homem seria, ni):o lhe· daria esse -do- ser exposta em um parlamento sem aviltar 
cumento,; · o exposit.or. · 
. o SR. LIMA .F'ILJ_ro-, Insincero_. é v. Ex., · E' mais que um au3urdo, é uma perversi-

ffi d b t dade,_que só tem por fim deturpar o cara' 
a rman o a Gamara o que, a solu amente, ctel', a. honestidade, a honradez e a boa fé 

· não póde provar_ <j.aquelle _a quem o illustre Deputado, meu 
·Vejamos maiS uma d_e suas affirmações contendor, devia respeitar,respeitando-se. A 

semelhantes ás já contestadas. diligencia policial, a que alludiu S. Ex. , o 
v. Ex. disse qüe, entre os muitos ardis de Sr. D::>putado Trindade, .foi feita com o'au

que nos servimos -pará perturbar a ordem xilia da forçJ. de Pernambuco por favor e~
no Estado, havia um que nos fazia honra: 0 pecial do governador daquelle Estaúo,. a pe-
de levantarmos uma horda de sicarios, por di do dQ ex-Mini~tr:o da Justiça. . · 
quem manda vamos atacar e saquear diver-. · Esses facinõras oifendiam·· a todos, indis· 
sa<> . localidades, como meia de . justificar re- tinctamente,que incorriam em seu desa.gra
quisição de força "federal para esl?as Iocali- do ou de quem~ podJam haver recursos;· ami
dades; disse mai<3 que tinha conhecimento gos nossos, como do governo, repartiç~es fe
de uma deligencia policial, em que morre• deraes como Estad11aes foram assaltadas e 
ram 13 ou 14 desses bandidos,esapia. por in;,.. saqueadas por elles . 
formações fornecidas por outras, então em Estou fatigado, Sr. Presidente, e, além de 
poder da policia, que esses e seus comparsas julgar desnecessario, repugna occupar-me 

' erain capitaneados por ami.,.os nossos. · de outras allegações contidas no, discurso do 
ora, Sr. Presidente, eu p~rgunto que con- Sr. peputado ·~'rin~ade, meu illustre comp~~ 

sideração _mere.cPm taes allegações, trazidas n.Q.errode bancada, .ellas teem a ~~sroa. orl· 
com tanta, calma . á Caínara. pelo . illustre ~e ;o, o me~ mo sa~or a~ar~o da~ lDJU~Jas e 
Deputado como documentos comprobatorios m _ erdade, ~ont~s,~ada'l, delxo, pms,s.eu JUlga-
de factos'~ .. . . menta ao prnei'JO da Camara, . . 

· . . · Meu 'contendor promette voltar. á tnl:)una; 
. O valor das prqvas mede-se pela capa- ·o J'esto de seu discursJ será publ.icado e, ta.es 

c1dade moral de que~. as produz; essa, sejam seus· novos argumentos e .o valordas 
po~én1, de que se utrh~a o Sr. Deputado provas a exhibir, ·. que voltarei t~mbem. 
Trmda.de está á altura do fim a que elle se Conclui. (Muito bem; muito bem. O orador é 
_propõe;~ não se comrnenta, basta conhecer- ct~mprirnentado.) · 
lhe a origem· E' · an·nunciada a 3a discussão do .projecto 

Para destruir es3a inverdarle mon'struosa, n. 81. de 1901, restabelecendo; para todos os 
vou ler á Camara um telegramma do ex- eifeitos, o decreto legislativo n. 657, de 25 
·Mini!tro da Justiça ao go~ernador de Per- de novembr·o de 1899. · 
nambuco, pedindo-lhe para intervir, de N'inguem pedindo a palávra, é encerrada a 
accordo com o da Parahyba, na perseguição discussão e adiada a votação. 
desses sceleradós, qtie e_;tav:am alterando a E' annunciada a nova discussão da emenda 
ordem, praticmdo roubos, assassinatos e do Sr. H~redra de Sá ao projecto 11 • 38 A, de 
toda sorte de depredações, sem que a policia 1901 , que autoriza 0 Governo a confirmar, 
do E~tado, apezar de constant.es esforços, att::mdendo ás necessarias vagas, no primeir6 
pudesse reprimil-os. posto de offi.cial doexercito, os alferes gra-

Eis o te!egra.mmtt. duado.s qu53 tiveeem obtido as approvações 
« Governador Estado Pernambuco.-Muito plenas. de quo trata o art . 95 do regula

agradeceria si., . combinado governo Para- inento de lB de abril d.e 1898. 
hyba, mandasse força povoação Umbuseiro, Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
Oratorio, Matta Virgem, situados limites a discussão e adiada a votação~ 



"' Vão a imp1;iihir os segqintes 

PROJIWTOS 

N. 6 A- 1901 

· Castro.::_M.alaquias Go1içalves;- José Duart(! • .. 
-:Saty1·o Dias ._· · :~ 

N. ô-1901 · 

Declam abolida a accwnulaMt; ·daHadei1·as de Art·. I.ó Fjca abolida a accumulação, .· 
Zogic'a e· de Últe1·atura ·· 1lo Internato e do actualmente existente, .das cadeii'aS de lo, ' 
E:!;temato do Uymnasiõ Nacional, . sob a r e- gica do lntor.nato e QO Externato do Gyml).Íl.· · 
gerwia de w)'tsô cathei:ZJ·atico, e 1iwnda pôr s~o _Naciomd, sob a regenci!l. de um ~ó C!l.· 
em concurso · as cadeiras qtte vagarem em thedr.atico. ' . 
consequencta dessa disjJOsiçao . . · · Pàragraphó unico. Igual · .providencia se 

Fol·• prese_n._te á Commissão ·'de 'ru.!itrucção applícará ás cadeiras de litteratura dós all.u- .. 
"' didosc · Internato .e Externato do mesmo Publica o. projecto sob n. 6, propondo que . · · · · · . b 'd I - t I t GymnasiO. . ·. . . . 

se,]a a ol1 a a accumu açao, ac ua men e Art. 2.o ·o Governo porá em concurso· as 1 

existente; das cadeiras ·de logica d() I11ter• carteiras, uina de logica e outl'a· di-· littera~ 
nato e do Externato do Gy!llnasio Naci0nal, tura, que vagarem emvirtude desta ~e i. 
sob a regencta de um só cathedratico; que ~ Art. · 3. ~ ,Revogam-se as , disposições · em 
igual providencia se . appliq:ue as·cadeiras 'lie contrario. . . . . . 
litteratura dos referidos institutos de ensino; 
e que -o Gov~rno ponha' em concurso uma Sala das .sessões, 21 de maio de 1901'-

. cadeira d.e logica e uina de littàratura que Sytvio Ronier(l, -:-;Elpidio de Figueireqo.-Gà-:-
. vag{\rem. . . . . briel-Salgâdo • ..-..Sd Peixoto.-Camillo clç·H.ol· • 
· . Durante o extincto Ngimen: monarchieo· law-là. · · · 
cogitando-sede fundir em um só estabeleci- N. 7 A~l901 me.nto de ensino o lnterna,to e Externato do · · · . · 
então Collegio Ped·ro li, hoje.Gymnasio Na- . A.utoriza ~.Governo a conceder isençdó ele di- .•· 

. eional, determinou-se . por _lei que, á propor- reitos de importação ao .- mat~riál qite fôr 

. çãn que fossem_ vagando, se fundissem . em impo1·tado pelo Estado do· Par-à pa1·a. o 
em úmà só, commum aos . dons estabeleci- abastecimento de agua á cidade de BeMm, 
mentos', as cadeiras especiaes <le c,ada'um 1·estitu_itulo~se-lhe as, q~umtias jd pagas 
delles. ·. · · 

Vagando uma .cadeira de .logica e uma de No ·projecto ri. 7 dÓ corrente ·anno,pr()-
H.tteratura na vigência de>sa lei, fol'am ellas põem os Se~. Deputados Arthur Lemos e V":· 

. consideradas. supprirnidas, e · o Ie,nte da do lente de Novae3 que fique o Governo autorl· 
outro estabelecimento ficou- obrigarlo a lec- zado a is[:lntat' dos direitos de importãção do · 

. cionar nos dous. . ~ niaterial que fôr importado pelo Estado do 
. Algum teinpo depois foi aquella lei revo· Pará p::~.ra o \th.,lstecimento de agua potavel 

gl!,<).a, mas, permaneceram fun lidas · as ca- á cidade de Belém e mais: que sej1m resti- ·· 
deiras daqúellas dms disciplinas. tuidas áquelle Es.tado as quantias já pag::~.s, 

Depois dissojá est.iveram.vagas ag c},l.deiras a titulq de hP,posto, pela sobreclita im· 
. de francez e outras, peculiares a cada .esta- por'tação · realizada até ~ data da lei que · 
· belecimento, e foram providas de lentes propõeli1. · · · 
. proprios, o que prova que é inconveniente o · Intere>sando de perto ao sanearhentci da~ 

regimen da accumulação. Não B mesmo povoações o abastecimento de agtn, embora 
·justo que esse regirp.ep seja· mantido ~ómente este serviço pertença aos poderes locaes e 
para dous lentAs, que perdem parte do seu por elles · dllva ser custeado, ninguem con
tempo em trãnsitar de um pa~a outro esta- testará !J.lle é de equidade, sinão de justiça~ 
belecirnento, além de terem o. seu trabalho que a Vniã,o, que não póde ser indiiferente a 
augmentado. tudo quanto diz respeito á salubridade .pu-

Demais, por conveniência do ensino e da blicn, c que, eni occasião de epidemias~cum
disciplina de cada .um dos institutos, devem prindo dever constitucional, leva seüs soe-. . 
elles ter lentes proprios . · · cori'os aos pontos ílagellarlos, auxilie .Os Es-

Assim·, é a Gommis~ão de parecer que o tados e a~ ·munici})~Jidádcs que, ordinaria
projecto a que se refere e qtie vae . adeante mente, fctzendo sacrificios pecuni:.irios, pro
transc:ripto seja s~ bmettido á . l"' discussão e , curam realizar tão relevante melhoramento 
app1·ovado, reservando-se o .direito de apre- qual o de dotal' suas localida(les de um bom 
sentar emendas que o completem no . correr fornecimento de n.gua, elemento indispen
da 2a discmsão, visto o Regimento não per- savel ao bem estar e prosperidade das re· 
mittir n(ista. · spec:;ívas populaçõas. 

S:lla das comrnissões, 30 de agosto de 1901. Entende, .pois, a Commissão de Orçamento 
-Henrique Salles , presülente.-Eduardo Pi- que, na sua; primeil'a parte, é o pro_jecto me~ 

. mentel, relator.- Briçio Filho,- Va(ois de recedor da approvação da Cama,ra. _ , 
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: QÚ~nto p~réin, á ségunda parte, isto 'é, a tà:do Francisco Antonio de Moura, que auto-
que manda ·restituir ão Estado do Pàráas riza ·o Governo D. peomover á effcctividado 
quantias já pagas a titulo de .imposto pela de posto os alteres graduados pela lei n. 350, 
import~ção · rea1iz.a~a, PlJ.i'ece á Commissão de 1895, e l'egula o preenchimento d\J,s vagas 
que · não deve ser approvada. . . que se derem no primeiro posto de official 

·A restitüiÇào de · imposto,'3 só é devida em cada uma das tres armas; e 
' quando' stio elles arrecadados irregular~ Considerando que as medidas nelle conti-
i.nente, i ;to é, sem · lei que Qs àutol'ize e a das s.ão;iustas; além disso, . 
hypQtliese não é essà, pois,só agora; é que se Considerando que os alferes graduados 
trata de isental' dos direitos' de importação o percebem todos os vencimentos que calJem 
niateriCJ;l que fôr inlpórtadq para o <:t.basteci:' aos effectivos, por isso que a lei n. 350, de 9 
ínen·to de' agua potavr.l á cidade de Belém, ·de dezembro de 1895, que lhes mareou soldo 
e assim a restituição de . que reza o projeçto e etapa iguaes ás· .dos officiaes de patente,não 

. imp91'ta em despna: nova e não. prevista a fez mais do que tornar ·e.ffectiva essa. . equi- . 
cuja. decretação se o.ppõe a situaçã-o do The- paração; . ·- . · _ _. 
sour·o Federal. · · Consi.derando que pelo árt. 24 do · dec'rqto 

A' Commiss~o niostrou. o.illustre primeiro n. 9.46 A, de l de nov~?nibro de ,1890, as gra
·signatai'io do projecto, no in't]Ji to de o justi- tlficações de exereiaio dos . officiaes do. exer
. ficar; os Jl.leritos e valios0s serviços qué a cito são inherentes á commissão que elles. 
União tem prestado; patrioticamente, o Es- exei'cem; · . 
tàdo do Pará e a. Commissão folga de os re- · Considerando. que pelo art. 50 do referido , 

. conhecer e p1'bclamar rel~vàntés, Irias nt~m deci'eto- todos· os officiaes do exercito, que 
por ÍSSO julga deVei' autorizar a despeza de não· estejam :em se('.VÍÇ6 sedentario, teeril di· 
que se -trata, acon,Selhando á Camara a ap- reito ao · quantitativo para . creado; assim 
prova_ção -do projecto nâ sua .segunda parte, sendo . . "" . . .· . . . .· . 
tânto mais quando está convencida que, si Conkiderando que o PI'ojecto nenhum au, 
de outro niodo procedesse, terrla d.e concor- gmento_ de dei peza acarretarà, ·desde q~e 
dar tambem' com outras Jll'etenções .ldenticas seja conv<lrtido em lei: 
que, :natural e Jogicámente,_. appareceria,m, . . E' a Çommissão dé páreccr que o ô.ito ·pro~ 
elev-ándo â somrnas elevadissimasas despezas jectci está fl'o caso de ínet'ecer a; approvação 
que acarretarialn. da camaN. · ~ ' 

Assim, é á Cornmissão de OrQâmento de 
· parecer qUe . o projecto n. 7 -do corrente : Sala dil.s cornmis,'Ões, 29 . de agosto_ de 
anno entre em 'discu8sãó, sendo approvado 0 1901.-Alves Ba1·bosa, presirteute.--Rodolphó 

·seu artigo unico e supprimiqo 0 seu pará- Paixão.- Albuquàque Serejo.-Soares · dos 
. grapho. .. - . . Santos, relator. ~Cr.trlos Cavalcanti. · 

Sala - das Commiissõ3s, 28 de agosto de · 
.1901.-Paula Gúimarães, presidente .. -,-Fran
cisco Veiga, relatbr.--=Nilo Peçanha.-Serze
dello Con·êa. - 1lfayr irik. 

N .. 7- 19Ql 

· O Oongr.esso Nacional decreta: . 
Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a con

ceder isenção de direitos de imp::>r tação ao 
niate1'ial que fôr importado pelo Estado do 
Pará para o abastecimento de agUa potavel 
á cidade de Beléni. - . · 

Paragrapho unico . Serão restituídas áquelle 
Estado~s qua_ntias já pagas, a titulo de im
posto, pela sobredita importação, realizada 
atê a data da presente lei. . 

S<tla das sessões, 21 de maio de 1901.
Arthtw Lemos.- Carlos r;le Novaes. 

N. 73 A- 1901 
Autoriza o Governo a promove1·, desdejd, á . 
· effectividade doposto, os-alferes graduados 

pela lei n. 350, de 9 ele dezembro ele 1895, 
e elà outras p1·ovidencias 

· A Commissao. de Marinha e Guerra, tendo 
estudado devidamente o projecto do Sr. Qepu

Oamara V. IV 

·. . . 

N.73-l90l 

Por decreto de 3 de novembro de 1894, 
forarp.prmnovictos ao pt'imeiro posto otli
cial no exercito todas as praças con'unissio
naâas erírdiversas datas nas, tres. armas. 

A relação de mê\ÍS praças,porém,só foi dada 
á publicidade de fever(3ir:O do anno s.;guinte, 
é incompleta, pois não continha os nomes de 
todos os çommissio.nados; foram omittidos os 
nomes de diversas praças, que em 3 de no
vembro tinham a commissão de a !feres, al
gumas mais antigas, algumas_ com melhores 
serviços 'do que outras das contempladas 
nessa relação; entretanto, sômente estas 
foram considei·adas promovidas. 

Os outros commissionaà.os~ não obstante 
estarem cômprehendidos no decreto de 3 de 
novembro, o Governo mandou, por aviso do 
Minis ;;erio da Gucrra,que revertessem (~ con
dição de simples praças de pret, ou tivessem 
bàb;a do Sm'viço, si o preferissem ; excc~. 
ptuando _.apenas os que pertenciam á guar
nição do Rio Grande elo Sul, onde continua
vam as operações de gner1;a . . · 

GS 
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Pacificado o Estado, terminadás, portanto, 
as operações degilerr:a, o disposto' no aviso 
·a que me referi seria applicado aos com
missionados res tantes ·si não viesse ampa: 
ral-os a lei n-~~50, de 9 de dezembro de !81)5, 
que rnandOlJ considerat-os graduado.3, assim 
como os que j<i. houvessem sido rebaixados, 
ou excluídos do exercito, marcou-lhes soldo 
e etapa,-corno si fos§em eifectivos. · 

Nenhum prejuízo s~ifrerito os .2•• tenentes 
e alferes · aggregados, por excederem dos 
quadL'OS, visto que, mesmo aggregados, po
dem .ter acces3oS, quando lhes tocar promo
ção po1· estudos. (Resolução de I de maio· 
de 1899.) · · · 

Pensando assim, resolvi submetter á coiv 
sideração desta Camara o seguinte p1•ojecto: .. 

. Ainda assim ficaram· esses otflciaes em c n- o Congresso ~acional .decreta: · 
dições inferiores ás dos seus companheiro '• Al·t. !.• FI·ca 0 Governo autorizado a 
que, como elles comprehenaidos no decreto 
de 3 de novembro de 1894, tive1•am promoção . promover, desde já, á eifectividade do P.os :o 
ao posto eifectívo. · os alferes gJ~adtiados pela lei n. 350, de 9 de 

Será uma justa reparação promovei-os á dezembro de . l895 . 
eifectividade do posto.. . Art. 2.• Emquanto houver · 2•• tenentes e 
. Este acto não acarrétar.<t 0 mínimo accrés- alferes excedentes dos quadros, ·met(J.de das 
Cimo de despeza, porque OS alferes gra- vagas que S3 derem no primeiro ' posto de. 
duados péla lei n. 350 teem t odos os venci- official, serão preenchidas na artilharia por 
mentos. que cabem aos e1fecüvos. alfci•es-alurnnos, e em cada urna das armas 

de cavallaria e infantaria por alferes~alum
Outra classe de officiaes a que convêm nos 0 praças de pret, todas com o curso 

attender, é a dos alferes-a.lumnos. geral da Escola Militar; 
Eni conseqmmcia do grande nmilero de - · 

offi.ciaes do prirneiro ·posto excedentes dos Ar.t. 3.• Revogam-se as disposições em 
quadros, os alferes-alu.mnos, com.todos os contrario. 
onus, e sem alguns dos privilegias e gará.n- Sala das sessões, de jqnho de 1901.-
tias dos oiflciaes de patente, estão condemna- Francisco 11fou1·a .. 
dos a aguardai.· par longo tempo sua elfec ;'i
vidade, inhibido~ consequentemQnte do ter 

· aceesso, por mais distínêtas que. s:Jjam suas 
habilitações scientificas, por maiores que 
sejam suas antiguidades de praça c de 
posto . -

Veiu aggravar a situação desses ofllciaes, 
retardando ainda .maid sua effe::ti v idade, a 
lei n. 669, de 8 de agosto de 1900, q,ue 
manda preencher um terço · das vagas. 

· ·N. 171 - 1901 

Atitori za o Poder Executi'!Jo a abí-i?· ao 11-'Iinis
lel·iiJ da .Fa.ze1ida o credito extrao?·dinm·'io 
de 1:410$160, par-a exec~tçiío da sentença, 
em ultima instçncia, que · condernnou a. Fa
zenda Naâonal a paga1· ao Dr. Vicente Fe1·
?"e1' de Bar-ros TVanderley e Araujo 

que se derem no posto de alferes, por infe' Em mensagem ele 13 do vigente, solicitou 
ri01•es nas condições exigidas pela .lei de 0 Sr. Presidente da Republica. 0 credito 
promoção , d · O"" d t Já é elevado e augmentará cada anrio 0 e I :41 ..,160, para execução . a sen ença em 

ultima instancia, que coudemnou a Fazenda 
numero desses officia.es. (137-) Nac ional a paga. l' ao Dr. Vic~nte Ferrer de 

Desses um tem .o curso especial de E>nge- Ba.ri'OS Wanaerley e Araujo, como iridemni
nharia e estado-maior, e 80 o curso geral da z.ação, inclusive J·uros ,0 custas, do valor de 
Escola Militar. · · uma apolice da divida publica, que com-

Será justo e conveniente que certo numero prou pal·a seus filhos meno1·es, cuja transfe-
de vagas quese derem no primeiro posto d 1 · l 

. de o_fficial seiam preenchidas por alfeces- rencia foi realiza a na De egacia F(\~Ca no 
" Estado de Perna111buco, á. vista de documen-

alumnos, sem deixe.!' de attender~~e ás pl'a- tos que posteriormente -foram reconhecidos 
ças de ,pret habilitadas com o cursJ geral, falsos. Em consequencia, a Commfssã.o de 
de conf;;rmidade com a exigencià imposta Orçamento apresenta 0 seguinte peojedo de 
pelo decreto ,n. l. 351, de 7 de fevereil'o de le i: 
1891, que regula as promoções no éxercito. 

Ficará assim ampliada a lei n. 669. 
.· Di.i.hi provil'â a vantagem de apressar-se 
o preenchimento dos quadrJs por offieiaes 

• com as precisas babilita<;ões theoricas e 
praticas. 

O Thesouro não será onerado, porquanto 
os alferes-alumnos concorrem como os elle
ctivos, 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni co. Fic1 o Poder Executivo au- · 

torizado a abrir ao Ministcrio da Fazenrht o 
cradito extraordinario de l :410$160 para 
execução da sentença em ultiríia instancia 
que condemnou a Fazenda Nacional a pagar 
ao Dr. Vicente Ferrer-de Barros Wander·ley 
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-'- e Araujo o . capital, juros e custas_dó pro' 
.cesso de uma apolice que comprara e aver
bara _em nomé de seus filhos monórcs Ma
noel, Amelia, Mario e Ventura, na Delegacia 
Fiscal. no Eshdo de Pernambuco, <t vista;- de 
documcntàs que posterior mente foram reco-

. nhecidos falsos ; fazendo as nécessarias ope
l'ações e revogadas as (ii:3posiçõe.> em con
trario. 

Sala das commis~õe3 , 29 de agosto de 
1901.-F,.ula GuimanTes; prcsidente .-May
rink, relator.- Serzedetlo Con·êa . ._ Nilo 

· Peçanha .. - Francisco f3d.- Fmncisco Veiga. 

N. 172-1901 

N. 173- !901 

Autoriza-o Poder Executivo a ab1·iT M Mi
niste?·io da Guerra o credito ext1·a~rd,inar·io 
ele 68:195$18[) para execw:ifo cld. sentença · 

' em ~dtima instancia qúe condemnou a Fa
zenda 1'vacional a paga1' an te1i ente-coronel 
Procopio Jo~d elos Reis. 

Havendo sido condemnada a Fazenda Na
cional, em ultim:t inst.ancia, a pagar ao te
nente-coronel Procopio Jose dos Reis, por si 
e como répresentanLe da :firma commercial 
Procopio Jo3édos Reis & Comp., a quantia de 
68: I95$ l89,provcnientede prejuízos e damnos 
causados por occasião da revolta de 6 de 

Atttoriza ó Poder Exect1tivo a ·abrir ao llfi~ setembro de ~893- em seu estabelecimento 
nisterió .da Jttstiça e Negocias Inte1·io1·es 0 commercial e propriedades, em Magê, no Es
credito de 7:980$, supplementm· d verba tado do Rio de Janeiro, por forças federaes, 
14a do art. 2° da lei n. 71.6, de 29 de de- como se vê da enposiçio abaixo publicâda do 
ze'IÍtbro de 1900, pvra occorre1· ao paga- Ministerio da Guerra, solicUa o Sr. Presi
mento de despezas co1n-o mate1·ial das ru-- dente da .Republica, em mensagem de 16 do 
bricas « Repartiçao de Polic-ia» e «Casa de vigente, o necessarlo credito. _ 
Det'ençao » · Em consequencia, à Com missão do Orça-

Em mensagem de 1,7 do conente o Sr. Pro 
sidente da Republica subme~teu ao conheci
mento do .Congresso Nacional a exposição do 
Minisi.erio da Justiça. e Negocias Interiores, 
demonstrando a necessidade do credito de 
7:980$, para occorrer a despeza.s oriundas da. 
reorganização do serviço policial a.pprovà.da 
pelo decreto n. 3.640, <Je 14 de a.bril de 1900, 
e bem a.sshu da da Casa. de Detenção pelo 

. decreto n. 3.6íl, de 14 do mesmo mez e 
anuo. · 

Em consequencia, a Commissão de Orça
mento, tendo em consideração que se trata 
de despeza legalmente . autorizada, é de pa
recer que seja adophdo o seguinte projecto 
de lei: 

- . 
O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Podér Executivo au

- torizado a abrir ao Ministerio da Justiça e 
_Negocias Interiores o credito de 7:980$, sup
plement~~ á verba 14"' do arG. 2° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, para 
occon·er ao pagamento do augmento de dcs
pez.as com o material ·das rubl'ic.ts «Repar
tição de Policia» e «Cas<1 de Detenção», re
organizadas pelos decretos ns. 3.640 e 3.641, 
de 14 de abril de 1900; sendo 6:000$ para 
aquella e I :980$ para esta; fazendo its ne
cessarias operações e revog:J.das as dispo-
sições em contrario~ · 

Sala das Com missões, 30 de agosto de 190 l. 
~Pat,la Gt,í1nanres, ·presidente. -May1·inh, 
relator.-Nilo Peçanlza.-SeTzedello Con·êa. 
-Francisco Sd.:_Francisco Veiga. 

mento apresenta. o seguinte projecto : 

'o Congre~so Nacional r·e3olve: 
.. Artigo unit~o . Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da. Guet>ra. o 
credito extraordina1;io .de 68: 195.j;l89, para 
execução dá sentença em ultima instn.ncia 
que condemnoU: a Fazenda Nacion:1l a pagar 
ao tenente-coronel Procopb José dos Reis, 
por si e conto reprcsenb.nte. da :firma com
mercial Procopi-l José dos Reis & Comp., -por 
prejuízos causados em seu estabelecimento 
commercial e propriedade em Magé, Estado 
do Rio de Janeiro, por occasião _da revolta 
de 6 de setembt'O ue 1893 ; fazendo as neces
sarias operações e revogadas as disposições 
em contmrio. 

Sala da~ commissõ(Ú, 29de agosto de !901. 
-Paula · Guima~a:es, peesidente.-Mayrink, 
relator.-Serzedello Con·êa.-Nilo Peçanlw-. 
~ Frr:Íncisco S:!.- Francisco Yet:ga. 

O Sr. Presidente da Republica ~Tendo o 
tenente-coronel Procopio Jósé dos Reis, por 
si e-como representante da firma commer
cial Procovio José dos Reis & Comp., inten
tado acção contr:1 a Fazenda Nacional para 
ser indemnizado por prejuizos e damnos 
causados, por occasiâo da revolta de 6 de 
setembro de 1893, em seu estabelecimento 
commercial e pt'opriedades, em_ Magé, nJ 
Estado do Rio de janeiro, por tbrç:ts federa.es, 
foi a mesma Fazenda Nacional condemnada., 
em ultima instancia, ao pagamento da quan
ti;1 de 67:480$; e das respecti-vacl·custas, que 
importam em 715$189, montando tudo <t 
68:195$189. 



. . / . . . 
Para oocprrpl' a. tal . pagamento, neces

sario se tol'na solicitar-se do Congresso Na
cional · autorizaçil.o para. a ab_ertura do cre· 
dito desta quantia, e assim ·suhmetto ·. o 
assnmp 811 (L vossa. esclarecida attonção . 

Capital Federal, lG de agosto de 1901.-
J. 1V. de Medeií·os Jlfallet . 

N. 174-1901 

J,flmda q~,(; o Go·venw da. R.epuúlica indemnize'. 
. eom a quantia ele 70 :00Q$, a VictoJ·1'1olei1:elles 
de · Lima; pelds despesas qtte fez com a pin
ttwa, montagem ê custeio do Panomma do. 
Descpbrimento do Bmzil. (com sitbstitutivo da 
CommisslTo de Orçamei1-to ·ao p1·ojecto n;_ 26 
ele 1900 · 

acC~'eí!C~U O fil.CtO, ex}üicavei pelii, Crise:éco~ 
riomica que atravessamo~, de tei· sido rela- . 
tivame,nte mesquinho ó prôdvctci da expósi• 
ç·ão do Panorama, de tal sorte que apenas 
mna parte do emprestimo eontrahido foi 
paga· e estando a casa de residen.cia. do ll.r:
tista e suas telas paporamicas, que- consti-. 
tnem todo o seu modesto patrimonio, grava
vados p"'õr úrna hypotheca que teve de as
signar, afim de garaiii.ir a divida que con
traltiu para · occorr(}r- ás mêncionadas· desc 
pezas. . . 

Rccon.hece a Commissão que; ap~zar da. 
relevancia dos factos citados, Jlão· corr:._e ao 
Thesouro Federal a obdgação de ind.cmnizar 
os. alludidos prejuízos,: mlj;s trata'n,dp-se ct:€1· .. 
um artista de merito reconhecido e excepqio
nal, que pelo:s seus notaveis tt·abalhos . tem 

Foi presente á Commissão de Orç;;tmento elevado a arte nacional e/tornado conhecido, : 
o projecto n. 261, de 1900, quo, em seu artigo de. modo glorioso, o nome do Bt'azil i:io ._ es

. unico, manda que o Governo ·da Republica ·~rangeiro , onde o inesmo artista tem o·btido 
indorunize,cow a quantia de 70:000$, a Victor as mais honrosas distiacções em l'econheci-

. Meirelles de Lima, pelas despezas que orrec- mento e· premio · de . seu- p1~ovaâ.o . talento, ·. 
tuou afim de pintar, ·montar e custeai' o parecu _á Commfssão de ·orç-<qnento que : o· 

. Panorama do · Descobrímento do Brazil. Est;tdo não devo consentir que um nosso tão 
Inquerindo cT()s motivos justincativos-deste distiqcto concidadão, já nú ultimo quartel da· 

projccto, .chegon a Commissão ao .conheci- vida que, quasi toda, se passou em aftmosos. 
meritocle qneo mencionado cidadão,de;ejaodo trabà.lhos sl!mpre visando a hom·a e a gloria 
conco_rrer com um trabalho da bella arte, de da patria, te't'mine sens dias cercado (lé .pri
que rfeximio cu lto r, potra :o. ut'ilhantisíno d!is vações, tol'turarlo por toda _especie de neces
testas · patrioticas .que se celebraram em sidaeles e privado até de ui)l tec ~o em quese 
éomínemoração ao 4° c_entcnario da desco:· abrigue e á sua família. 
berta do ·Braz i!, resolveu pintar c montàt' o Assim ·pensando, parece <t .Commissão ser · 
panorctma representando es~e grandeacon- de justiça decretar-se, a titulo de premin ao . 
tecünento historico. · . velho e talentoso artista ou ele auxilio âs 

Dependendo a realização elo .seu patrioti,Ço çlespezas que elle teve de fazer com a pin' . 
desígnio de não pequenas despezas, e fal- tura, inst<tllação e custeio do Panorama da · 
·tando ao artista 'os preéisos recut•sos para. Descoberta dq. Brazil, por 'Õccasião da festa 
satisfazel-as, nem por isso desistiu elle .de seu do quarto eentenario daquelle aconteci
proposito, e, confiando no resultado de um mento ; e, como não sejam. prosperas as 
emprestimo popular, a esse meio recorreu; condições do Thesouro Fedebl, ê a Com
conta.ndo que, assim, só com seus esforços e missão de Orçamento forçada a propor que 
exclusivamente á sua. custa, sem onçra,r a_ a quantia de que trata o projecto seja re-
qnem quer que fosse, realiz<1ria a ideia. quo duzida de 70:000$ a 50:000$000. · 
cada vez mais entlui_:siastic<tmente a.f<tgava. Sala das comm1ssões, 30 de agosto de 1901. 

Os factos, porém, na o conespondera.m á su~ - Pattla GuiinanTes, presidente.- FrarJ,cisco 
esp?c~attva: o mnpi'esLnno só em par~e fo1 Veiga, relator. - Serzedello Con·êa . --,-Nilo 
coberw; as despezn.s excederam mmto aos cal- Peçanha. - Jliáyrink. - Francisco Sú. 

: c1llos, em cons·equcncia de ter sido o arth;ta. · ~ ' . , 
forçado, por cxigencias da Profeitura.,a demo- P?·o,iccto substitutivo otfe?·ecirlo}iela 
lir a. rotnnda qno elle construiu n.a praça. Commi~sao- · 
Quinze de Novembro para cxhibição rle tra-
bn.lhos ident.icos que fize1'a, representando a, O Congresso Nacionahlec~·età : 
cidade do Rio de .Janniro o a gntra.d<t da At•tigo nn ico . O Govel'l1o da Republica 
ll.a Esquadra Leg:tl nn. fln.hia ((es la Capital, manrbrà entl'cgar n. VictJr -Meil'elles do 
de onde resul tou n. neco .~~id(l.dc imprescindi~ Lima a quanti(l. de· ciucoenta contos de l'éis, 
vel da consteucçã.o de - umr~ nova ·rotunda, como auxilio [L; despeza.s ·que esse cidadij.o 
em nm<t época em que. tudo encarecera, pela effectuou, pat'a pintar, m.ontar e ·custear o 
excessiva baixa cambial. A estas contrarie- Panorama da Descobel'ta do Brazil ; revoga
daües, aggt·avada por uma f:lerie de outras das as disposições em cont1·:uio: 
de menot' vuli0, m~s que augmentarão em Sala das Commissões, 30 de agosto de 1901. 

· elevado gráo (le . dJfficnld.a.des a vencer, . ~PauLa G-l,timt;wiíes, presidente . -Francisca 
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. -
'Veiga, ·rel_ator; ___: Serzedel.lo Corrêa! - Nilo leis • de orçamento para os exercícios·· de 

._ Peçap,ha. ~ Mayrink. -Francisco Sd . 1898, 1899, 1900 o 1\JOl consig nado verbas 
' · ·' --· -· : para a realizar; fazendo as nec'e::;s<ll'i<ts ope_-

P·I~Djecto n. _261, de 1900 l'itções e revogadas_ as disposições em_ con-
.' ·trario. . . · ·. _ 

· O Congresso Nacional d_ecreta : _ _ , - - ·Saia das com missões, 30. de agostg de 
Artigo uni co.. O Governo da Repu1Jlica 1901. :-' Pa-ula GuimcthY<Js, presidente . -Mr.ly

·' indemnizará> com a _ quantia· de 70:000$ a rink, re1ator.-Serzedello -Con:êa.-Nilo P e
Victor ,Meirelles de Lima, pelas despezi-s que çànha.-F170,1JCisco Sd.-Frdncisco-Yeiga . . 
este artista eft'ectuou, afim de 1_)intar, . monc 
tar.é ··custü"al' o Panorama do Descobi'imento 

. . do. Brazl.l ; te.vogaQ.as as disposiçõeS em con-
trario. · -

Sala das sessões, 12 de dezembro de 19QO . 
·Fausto Ca1·doso. 

- N. W6-l901 

Àuto'riza o Governo a ·aín·ü· ·ao Min·iste-rio 
da Guen·a o · c1 ~edito .ext rao?·dint:wio de 
2:$60$207, para occon·m· ao pagamento do 
61··denado que compete ao escríviio do almo-

N. 175-HÍOl - xarífaclo do extincto · A1·sen.xl ele Guerm de 
P ernambtlco-, -Francisco 111aw·icio de .tl!n-etl 

Autoriza o P oder· Éil;ecuiivo a ab1·ü · ao Jliinis- · 
ter-ia da -Fa.::;enda 0 cl·ecltto extnwnl_inm·io A COJúinissão de -Ol~çamento,tcndo em vista. 
de 18:250$, para p agar os vencimentos do ·as allegações ctdduzithts pelo Ministerio d<i. 

. fiscal tlo GoveTno -jmtto á Companhict. do Guerra ila exposição alJah.o pulJticacfa, julg<t 
Saneame1ito do Rio <le Janeit·o, · restitui~ao .de justiça a conpessão do ci'edito de 2:860$207, .
à mesma -companhia ·a somrna de 16:75-o$ soltcitada. palo Sr-. Presidente dct Repulllic<L 
que ?·ecolheu aos co[1·es publicas -para ta_l em mensagem de 7- do corrente; pelo que . 
fini . apresenta· o seguinte projecto··: · 

_Em mensagem de.l 3 do corrente, solicitou . O ·Congrasso ,Naciocalre~olve :·-
o Sr. presidente .. da Republica o c c·edito de .Á'etigo unico. Fica o Podel' Executivo an-
18:250$, em face do dispo$tO na claustt1a 2a dó torizac(o -a abrir ao Ministerio da -Gucáa o 
decreto n. 2.eí75, de 1897, qnc estabeleceu credito e.xtl'aordiu lirio de _ 2:860$207, pa.l',t 
ser o vencimeü to -do fisca l do Goveeno junto occorre1· ao · pagamento do o1·tlena.dn que · 
á Companhia de Saneamento do Rio de Ja.- compete ao eJcl'ivão do alrnoxctl'ifi.tdo do ex
ileiro pago pelos cofres publicos . _ t incto Arsen:J.l de Guet•ra. do Estado ue Per-

Entretan to, tendo se dado o facto de não nambuco _Francisco i\1a.m~icio de Abreu, r_ela
consignarem -os orçamentos de 1898, 1899, tivamerite a-o período decc.rrido de 13 de·ja- . 
í900 e 1901 verbas para tal fiin,. tem side neiro _de 1899 a 2G de outubro de 1000,cm quo 
esse funcciona.riõ p:.~go pelos depositas reco- e;teve suspenso do exercício, para responder 
lh idos peht dita -companhia. aos cofres pu- á pr 'cesso civil por crime de r espon:;abiii
bticos . Para evitar que continue semelhante dad.e em ôccurrencias na.quelle est_abeleci
pmtica, tnconvenien:te e irregutàr, ex-vi do . mento; sendo absolvido . e julgada impro- · 
clausula citada; f<Lz-se preciso habilitar a cedente a denuncia contra o medmo dada. ·; 
Governo cJm a supradita somma, da· qual a fazendo as necessa.rias operações c rcYoga.dcLS 
de 16 :7f?O$ tetn -de sei· restituída ü, comp<L- as disp·osições em c_ontrario. 

· -nhia, como indemnização dos depositos que Sil:1s das Comrllissões, ~?!J ele agosto .. ele 
recotheq, aõs cofres ·publicos, e a, restantes 1901.-'Patlla Guinuwiies , presidentu.-.Jiáy-
1 :500$, para occorrer , a essa despez<). de ou- rinh , re1a.tor.-Nif.v P eçanha . - Ser.;ede llo 
tubro a dezembro do corrente ·anno. Con·êa .-Prr.mcisco Sri ._:_Fnmcisco Vâga. 

As-sim, a Con_wüssão du Ory.J;inonto ;tprc-
scnti.l:o seguinte projacto: - O Sr . -Presidé nte - Tendo dado a 

O Congresso Nacional resolvo: hora, designo pn,t•a <tma.nhã a·seg'n ints m·-
dem do dia: - ' 

•, Aetigo unico. Fica o P odee Executivo n. u: 
torizado a abrir <to Ministcrio da Fazenda o Pl'imeira pal'te (até-'~ 1/ 2 horas on ante.>) : 
·credito extraot·dina.l'io de 18':250$, para Votaçãó do ·pr~jecto . n. 164, fl. c 1901, com 
pagat· os vencimentos do fis~al do Governo pct l" il .:er sobre a emenda offerecicb na. :P· dis
junto ú. C ,mpanllia. de S:.tneamento do Rio cussii.o do projecto n . 268 A, de HJO.), (do · 
de ·Jancit·o, re.-;ti tuiodo ú. mesn'ia comp:tnhia Son.Lllo), que a.u&oriztt o Poder ExücutiYo a 
-a s'lmma de 16:750$, que reco1heu_aos co fre~ garantir os .jm•o.> e a.mortizaç~lo , durante 13 
publicas para tal fi m, vi sto esta despeza ser ·a.nnos, ll!L importancia ant1mü tlo 71:51l08, 
-priva'tiva do Govci·no e[c-'!'i ela clausula H do corre3pondente;; ao·cmprestimo de ti50:000s, 
Llecretu ll. 2. 573, de l897,.e niio ilaVCI'\)lll a~ juro;:; UC 7-0

/ 0 e amortiza~:iio de -1 u/ 01 Cj_llC 
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etre~tuar a A.;sociação do Quar~o C~1te- Mioisterio da Gu:êrra o credito extraordi- -_ 
nario do Bl'azil, para o fim lle construir o narib de4:806$6:l0, para cumprit· a sentença 
edificio destinado á EscoL\, dij Be1Ia.3 ArteJ do Suprema T1'ibunàl Fedei'al, que : mandou 
(3• .discussão); - · . ·pagar ao Jnajor Democr:_i to Ferreira da -su v a _ 

Votação do proje.::to n: 81, de 1901, reJta- OJ vencimento3 que deixou de receber como 
. belecendo, para todo J os effcito .J, o decreto lents, em disponiJ)ilidade, da Escola Milita1' 

legislativo n. 657, de 25 ,de novembro .de do Estado do Rio Uraride do Sul; · - · 
1899 (3• dis~ussão); . · 2• discussão do projecto n. 120, de · 1901, . 

Votaçã) da en:íeoda do Sr. Héredi 1 de Sá autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
ao projec;o lL 3:) A, de_J:90l, que autoriza o da Guerra o credito - extraordinario de 
Gov·erno a ç;mfirnnr. attetulendo ás Mces- 2:401$800, para pagainento ao inareooa.t · 
SJ.rias· vagas, no primeicro pósto· de offiCi ü José díJ Almeida Baneto,em virtude de senc
do exercit'J, os àlferes g·raduados que _tivé- tença do Supeemo Tribuual Federal; · 
rem obtido as appnovações plenas, de que - .2• discu>são do projecto n: . 133,de 1901, 
trata o art. 93 do regulamento de 18 de autorizando o Podet• Executivo a àbriNtó 
abl'il ~e 1898 (nova discus.~ão) ; _ . . - Ministsrio da. -J.u~tiça; e Negociós Interióre.;; o 

. Continuaçã;o da 2"i discús;ão do -projecto cre~lito de 6: 850.~. :;upplementar â verba 9"' 
-n. l ~ l, dJ 1901 ; autorizando o Poder Ex c do art. 2° d~ lein : 746, de 29 de- dezembro . 
ocutivo a abril· ao Mini~tm·io- · da Justiça e de 1900 ; · 
.Negocias lntclriores a · cr·ed ito de 100:000$, 2a discussão do projecto n. 105 A, de 1901,: 
supp1ementat• ao n. 14 do a1·t. 2°- da lei do -Senado, creando no Distrícb Federal 
n. 7-!G, de 29 de dezem-lH·o de 1900 ; · mais tún officío de . registro de hypoth~cas 

Discussão uoica do_ parecer n. 36, de I 901, com a de~ígrta.çã.o de . terceit·o ; 
·opinandJ pela não acceitação das alterações 2• discussão li o projecto n. 43 A, .de l9Ql, ·. 
prop<,>sta,s p:Jlo Sr. Paula Ramos ao pa.ra- autorizando ô Poder Execut-ivo a abi'ir ao 

- grapho unico do a.rt. 132 do Regtmento. ; - Ministerío da Justiça e Negocias · rnteriores 
2a .discuss1o -d.o projecto'n . 116, de 1901, o cr aJitQ e~traordinario d_e 2 :8:27$800, paea 

au t'Jl'iz•wclo o Governo <i. u.brir, por cõnta do pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de · 
,MinisteHo ' dct .Ju.;tiça e Negocia,;;; Interio<·e.~. · Araujo; viuva do juiz de dil• ,ito, em dü;po- . 
·a crelito de 53:580$940; para pagamento tle nibililladJ, bacharel Lindolpho_Hisbello Cor- · 
diver.;as obr.:ts e melhoranientos no edificio r êa de Araujo; . . · · 
do Lycen de Arte.:i o Officios, hoje yrop1•io · · 2• disc]lssã.o do projecto n. _85, ·de 1901; 
nacional ; . · . a~l5orizamlo o Poder · ·Executivo a r elevar li. 

3a discu3são do prójecto n. 37, de 1901, au- viu'va. e herdeiros do fimülo major Béne
todzmido o Poder Executivo a abrií· ao Mie dicto Ribeiro Dutra a divida por elle con
nist.erio da Fazend ~ o crellito extraordinarlo trahüla com o. cofrJ da brig.aga- policial da 

. do l04:542$5K!, pare. oc~orr?r ao pagamento Capital Féleral, importancia de l:Hl7$324; · 
das gra~ific<~ções devida.s ao3 onipregados de .2• discussão do. pr,1jecto n~ 94, do_ 1901, 
diversas alfandeg,1s da Republlca incuinbidos autorizando-o Poder Executivo a contar ao 
dJ sarviçJ cl(lestatistica e rovjsão de d )spa- 2° cscriptueario do Thesouro Federal Cy
choJ em 1897 e !998 ; _ riaco Antonio dos Santos, como tempo de 

.3• discuss1o do projecto n . 58, de l90l,au- snrviço, o .decorrido de lO de fevereiro de 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- 1879 a 26 de fevereiro de 1883, de .· 15 de 
nis terio da Fazend<t o credito cxtraordin<1rio novernbro de 1884 a 4 de setembro de 1889, 
de 8:000$, parit p:tgamerito do alUguel da é ue 22 tle fevereiro de 1894 a 31 de outubro 
casa ·ondefunccionou, de sc_tembro a clczem- de 189.">. · · 
bro de 1899, a Delegacia. Fi>cal no Estado do Seguo_da Imet-e (ás 2.1 ;2 llOl',tS ou t:.ntes)': 
Rio Grande do Sul, · e o supplemontar de 
20:000$ â verb:.t. 9a- Caix<:t do Amortização Continuação da ta discu.:;são do projecto 
-da lei n. 746, de 29 de dezembro dJ 1900, n. 62 A, 9-e 1901, alterando a classe 1•,: n 1, 
art . . 28 - Assignaturas de nobs ; · das Tarifas das Alf'andegas; 

~a discussão do projecto ü. 77, de 1901, re- · -4• discussão ~do projecto n. 113 A, de 1901, 
lati v o á omend;t olfél'<lcida. na 2-• discússão autorizando -o Governo a abrir o credito 
do projecto n. 2.17, de 1900, a.utorizando o de f6:060,íi para pag<tr · ao bacharel Umbe-• 
Poder Executivo • a abrfl• ao Minist9rio da lino do S_ouza Marinho os seus ordenados, 
Gueera ·a oredito·e.>pecial de 8:415$600, pai:·a como juiz de direito em -liisponibilidade, 
pagamento dos vencimentos t:lo tenente-coro- decorridos de 22 de abril de 1894 a 31 de 
nel Innocencio SeJ'zcdello Corrêa, revertido dezembro de 1900 ; 
ao serviço do exercito e de lente da Escola l • discussão_do projecto n. Il A, de 1901, 
Militar, po1• acto legislativo ; autorizando o Poder Executivo a abrir um 

3• discussão do pt·ojocto n. 67, de 1901, credito dá quantia de 2:638$045 ao -Ministerio 
-autorizando o Poder. Executivo a abrir ao da Fazenda, pa,ea pagan1ento de forragens, 
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agu!J,· e objecto.> de cxpe:lief1 te fJr.rie~idos · 2a. dhJcus.;;ão do projecto .n. RS, de !900, 
_p3la Companh:ia· d:\S AgLlas de rv!a~e ió e rleclarando que ao t ent~ntc-coronel gradu(tdO 
outroJ, por conta. do Ministerio d:t Gueri'a; reformado uo cxercito __ Antonio Galclino Tra
durªrite o> exerJic~o3 de l8J-!, 18!16, 1697 vas.sos 'Alve> cJmpctem as·qwJtas de official 
' e 18!18 · · - · · . superior desde a dat,a do decreto que o re-

I• discuss_ão dq projecto n. 74 A, .de 1901, formou; . · 
- conc3dendo o prazo" de mais um-anno de ma- sa dis:::ussão do projecto n. 103, do 1901, 

tricula <fOS ex-alumnosdocurso superior da marcando os-casos e a forma da . revisão das 
Escola Mi!itár d:> Brazil, desligados por couderi:ma:çqes ; · · 
motivo de r~pt•ovação ··em uma .- mesma 
materia durante dous ann')s consecut1vos, . 3• discussão dcf projecto n.-127, de 1901, 
com emenda da ComrnisJão de-Marinha c dispondo sobre a contagem da antiguidade 
Güerra ; .. . do posto de -officiaes do exercito,!)- que se 
. , 1• diS 2USSão . do projectp- n. 72, de 1901, referem OS art;il. 1° _C 2° da lei n. ;350, de 
declarando que goz·.trào.da franquia pJst:l.l a 9 de dezrunb1'o de 1895; · · 
çorl'o~pondencia e a~ «RevistaS» elos la.Jti- . ra. discussão do Pl'Ojecto n. 304, de 1893, 
tu tos Historieo.s e Geográphicos do Brazil, aüt•wizando o Govel'.ho a applica1', em favor 
do PMá, Ceará, Bahia. S: Paulo, Pa.raná e de D. Maria Adelaide Antunes de Abr·eu e 
Santa Catharilia c dos Institutos Archcolo- oiltra, pat•entas consanguinea_s de frei Satur., 
gicos de Alago.\s c Pernambuco; -. _ nino de Santa Clara Antunes de Abreu, pro-, 

3• dtsoussão do projccto n. 217, de. l900, fessor apos:mtado- do Gymnasio Nacional, já 
autorizando o Poder Executivo a abrie ao t'allecido, a disposição do art. 27, hypothese 
Mini;ter'ió da Marinha o êredite especial de 7a., .do_ regulamento que baixou com o de
-I! :760$, .pa:a- pagamentJ do s;>ldo ao vice- ereto n . . 942 .A,-de 31 de oütubro de 1890; .. 
almieante. Arthur Jaceguay, i'cvértido -ao 1"· dhleussão dQ -proJ'ectél n: !73, d-e 1897, 
quadro effec;ivo da arm:tda; ' .. 

d - d · t .,64 d 19"0 autorizando o Governo a 1'everter para a 
3a. . iscussao 0 proJeÇ 0 n: "' ,- e v ' classJ activa.da armada o 1 o tenente Horacio 

aut0rizando o Governo ::t 'p:orogâi'_ 0 praw Nelson'de Paula Barros, caso, submettido a 
concedi lo á Sociedade .· Montep:o G.•ral ·de 
Rconotnia dos súvidores do Estado para ifl- novc~impecção do saucle, feita nesta Capital, 
demnizar 0 The;ouro Fed~ral da quantia da fô1· considet'ildo prompto para o serviço; 
quo _ l.he ·é devedora, at~ . que e3.3' ins~ituição DiscusJi1o unba do projecto n. 242, de 
regularize sua situaçio; podendo mesmo re- 1895, elevando a 100$ mensaes a pensã,o que 
1eval•a_ dO pagamento da in1portanci<t em pet·ceba D. Cybele de Mendonça. Souza Man
que ficou alcan·çada no atino de 18!19; teiro,viuva do tenente honorario do exercito, 

3a: di;cussão -do .pro}ecto n. 231 :A, de 1900, Heleodoro Avelino de Souza Monteiro .. 
elevandó a 16 o numet•o de en-genheirQs 2• discussão do prójecto n. 149, de 1901, 
chefe.l de dis ;dcto, na Di'Rectoria Ueral dos . autorizantlo o Poder Executivo á reverte1• 
Telegraphos, no exercicio de 1901 ; para o set•viÇ'.o rctivo .da arn1ada e classíficar 

Discussão unica do prójecto n. 10~, de 1901, rio quadro especial dos off!-ciaes. que servem 
autorizando o Governo a conceder um anno no corpo docente da Escola Naval o 1° te
do 'licença-, coÍ11 todos os vencimentos, -ao nenteTefcn•mado Dr. João ela C os ;a Pinto ; 
Dr. Manoel Jo3é de Queir.;z Ferreira, prepa- Discus.;ão unica. do projecto n. 168, de 
rador de pliysica da Escola Polytechnica, i901, auto1•izando o. Poder Executivo a con
pàea te atar de sua saude ; c3det•. um anno de licença. com · o ordenado 

Discussão unica do pt•ojecto n. 147, de 1981, a que tt1rer direito, ao 3° escripturario do 
conced-1do. ao Dr. AmM'O Rod ·igues de Al- Tribtmal de Contas, José de :Moraes; 
buquerque Figueiredo; 2° tenente cirurgião biscusslo unicà do . projecto n. 267, de 
contractado da um1rla, uma pensão de 300$ 1900, autDriumdo . o PoLler Executivo a ~ob.· 
mai:tsaes, autol'izando o Governo a abrir o ca:lor uma pensão de 1$500 diarios, a contar 
necessario credito; de abril do 1898, ao ex-empregado da Es-

DHcussão unica do p1recar n. 22, de 1901, t1'ada de Fere.) Central de Pernambuco Luiz 
-julgando que não tlevem ser acceit:.ts as Alfonso Ferreim. 
emendas oft'orecidi:1S na 2a discussão do pru- Lennta-so :.t sassão ás 4· horas da tarde. 
jecto n. 232 A, de l 900, que áutoríza o Podet' 
Executivo a transforma L' as 1", 2a e :ia tu e-
mas da Sub-Directol'ia <los Correio;:; em 1 ", 2" 
e 3a. secções da Dieectoria -Geral, passando os 
chafes de turmas a cl1efes de secção, desde 
que preencham as disposi~jões regnhtmenta-
res, e dando outeas providencias; 
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ACTA DE 31 DE AGOSTO DE 1901 

Presidencia do S1·. Saty1·o Dias. (2o Vice-
P?·esidente) · ' 

Ao meio dia procede-se ' ~t cl;:tma.da, a que 
respondem os Srs. S:L ty1·o Dias, Carlos de 
Novao::;, Angnlo Neto. Agapito dos Sn,nto.:;. 
Gabriel Sa,Jg;tdo. Cheistino C.r·uz, Cunha Mar
tins, Nogueir<t Accioly, Gonç<tlo Souto, Eloy 
de Souza., Tavares de Lyt·a., Pereira Reis, 
So::ues NeiY<t, Celso do Souza.. Gome; de 
l\'lattos, Hricio Fillto, .lnlio de ·Mello, Jusé 
Duarte,· Epaminondas <Jracindo, lt<1ymu ndo 
do l\Iir·and<t, Sealwa., Feancisco SoJ.rt}, Ma
noel Caetitno, Alv<»; Bn.rbo~m, Par<tnhos Mon
tencgro, Pinheiro '.runior, Herodia <lo Sà 
Deocleciano do Souz<1, Nilo Peçanha, Silv<~ 
Castro, l\-Iartin.; Toixetl'a, Joaqu!ln Breve: 
Thoopllilo Ottoni, João Luiz, Monteiro de 
B:wro:'i, Espet•idiã.o, Bueno do P<Liva Fran
cisco S<tll()s, Ca,rlos Ottoni, Ma.no~l Ful
gencio, Liudolpho Caetano, Padun, Rezenrle, 
Fernn.ndu Preste~. Dino Bneno, .Jo::tquim 
Alva1·o, Hermencgihlo de !vlorae:>, Teixeira 
Brandão, C:trldS Ca.va.lc:1mi, Pu.ula, !~amos 
Aul'eliano B:u·bo::m e Ve~p<1siano de Albu_: 
qliCl'í!Ue (51). 

. Deixam ~le compa.recet• com causa p:wti
ctpada os Sl':'l. Vaz de Mello, Urbano Santos 

. Luiz GualbOl'to, Ga:;i.:'í.o da Cuulw., Jos6 Boi: 
teux, Sü Peixoto, Antonio Basto.~, Pedro 
Cllermont, Luiz Domingtie;o;, ltodl'igues Fer
nando::;, Gueddlta Mourão, João Gayo::;o,.Jo'ã.o 
Lope:-:;, Franciseo StL, Frederico Uorges. Au
gllsto Sevcl'o, Trindade, : Ct\millo de I-Iol
lt1nd~"L, S~va. M<tl·iz, Ermil'io Continha, Ma
larpuas üonç~ dn's, Morcir::t ,\lves, Esmeral
dino .Ban(leir·a, Cornolio d:t Fonsec:t, E:-:;
tacio Coimlmt, Elpidio Fi~ucil·edo, C:tstro 
Ro)Jollo, Neiv:t, Milton, Tosta, Paui:L Gui
lll<tl'fics, Vm'glw tle ,\breu," Augusto dn l<'r·oi
t<ts, ~la.r·colino Monr;L, lJionysio Cm·queira 
.losó Monj:LJ'(liru, CoJ:.;o dos Reis, Sampu,i(; 
FePra.z, !:i<i l•'t·oii'C, H.:wl Bari'Oso, ~Iat•tinlw 
Ca.mp~,;;, .Julio Santo~, Per·( :i t•a dos Santos, 
Aut·eltano dos Sa11tos, t:.angol Pe:-::tana; Es
'l.evi.í.o Lobo, Viriato ?vf:t~l:ar·enhas, Francisco 
Veiga, .José Honil'acio, Jldefonso Al\' im PP.
niuo Fi lho, Alfrcllo Pinto, Adalberto Ft'~·.r·az 
Leonnt Filllo, Nocesio T:1vares, Antonio Za,: 
cltal'i:ts, MayJ•inJ;;, Artltut• Torre:-:, Olerra!'io 
J\J<teid, Rodolplto l'aixã.o, Mi1·:1.nLla Azevedo 
U usta,vo God11y, Domin~uc . .; tle Cast;ro, O li: 
vcdr·a. Hr•;1.ga, Valois dn Ca.st.r·n, Ad11lpho 
Got·do, ltotlol plw Mit·and<L, Lniz Piza, Pau
li no C:Ll'lo~, All't•ctlo Elli,, Arttonio Cintm 
Ovidio Aln·aptns ,HonoJ.ieto do Souza,, Manoni 
Alves, Xavier do Valle,Fr·andseo Tolontino 
Franeisco Mom·n., Angelo Pinhei.l'o, Victorin~ 
Montnil·o, l'into d<t ltucha c !'a:'8Í(l,IJO do 
~<~;;C ÍJU('.Il t•J, 

E sem causa os Srs. Carlos :Marcellino Al
buquerque Scrojo, Arthur Lemos IndÍo·do 
Brazil, ScrzedcUo Col'rêa, José Eusebio Ani
zio de Abreu, Joaquim Pires, Raymundo Ar
thnr, Thomaz Accioly, Virgílio Bricrido Ser()'io 
Sa.boya, Teixciea de S(t, João Viei~a, Pereira 
de L~rra,. Pedro Pernambuco, A1l'onso Costa., 
AraUJO Goes,Arroxcllas Galvão, Joviniano do 
Carva.lho, Rodrigues Doria, Sylvio Romoro, 
Fausto Cardoso, Augusto ·França · Felix 
Gaspar. Eugenio Tourinho, Adalbe;.to Gui
marães, Rodrigues Lima, Tolentino dos San
tos, Eduardo Ramos, Galdino Lor'eto José 
Marcellino, Irineu Machado, Henriqu~ La
gden, Nelson de Vu.sconcellos, Oscar Godoy, 
Augusto de Vasconcellos, Barros Franco Ju
nior, Antoni.no Fialho, . Lourenso Baptista, 
Alves de Brito, Cu::;todw Coelho Pereit·a 
Lima, Oliveira Figueiredo, Montei'ro da Sil
vmra, ~arneiro de Rezende, La.mounier Go
dofl'edo, Henrique Salles, Landulpho de Ma
galhães, Nogueira Junior, Eduardo Pimen
tel, Lamartine, Morcir<\ · da Silva, Costa. 
Junior, Bueno de Andrada, Edmundo 
da Fonseca, Cajado! Cincinato Braga, 
Azevedo Marques, Lmdolpho Serra, João 
Cand1do, Alencar Guimarães, Lamonhá Lins 
Barbosa Lima.; Marçal Escob<1r, Soares do~ 
Santos, Germano I-In.sslochcr, Francisco Alou
castro, .Rivadtwia. Corrêa., Alfredo Varella . 
Campos C<Lrticr e Diogn Fortuna. · 

O Sr. I=-residente-H.espondcram <~ 
chamada apen<LS 51 Sr.:;. Deputados. 

Hoje não ha ses..,ão. 
A ordem do dia partt segunda-feira 2 do 

setembro, é a seguinte: . ' 

Primoim parte, até 2 l / .2 horas ou antes: 

Votaçl.o (lo pro,jecto n. 161, de 1901, com 
parecer sobre a emer1da ofl'orocir1<1 ntt 3a dis
cussão do projocto n. 268 A, de 1900, do Se
nado, quo antol'iza o Podet• Executivo tt 
garantir os .iut'o: c amortizaç:iw, durante 
15 a11nos, na irnportancht annua.l de 71:500$, 
corresponl}cntcs ao empro;timo de 650:000$, 
ju~'O., de 7 n I o e.an~_ortizaçã.o do 4 o/ o. qne 
ellnctua1· tt .\ssot·.tn,ç;LO do <Jna.vto CPntmJ;tr·io 
do Ht·azil pa r·:-r. o fim dP. etlllSI,J•uir• u·r~tlitlcío 
destinado (t Ef\cola dtl Bullits-Artes rl" dis-
cussão); · 

Vol;a, ~::"to do p1·o,jecl.o n. 81, Llc l!JOl, rcsl;,~
beluce :rlo, pam todos o~ c!li!itos, o tlücl'cto 
lcgh;Jal;ivo n. li57, tle 25 de novemln•o üe 
l HIJ!) (:{" disf:llSSfio) ; 

Votaçií.) <l:t ornen(la, do St•. HOI'Oilia. de S:t, 
ao p1·ojcdo n. ~:38 A, do 190 I, q uc au Loriza o 
Govo1·no <~ confi!'m:Lr, attenrlcntlo ú.s ncces· 
sarias vaga.~:. no pt•fmoiro posto do ollleial (lo 
exol'dto ·os alJ'üt•olJ gr·t~r.lua,dos que ti vorcm 
oht,d t; a,,;. a.HWOVét.•;i'íe, plnn;t:•, 'dr~ qw~ trat;t o· 
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art. 95 do regulamento de 18 de abril de 3a discussão do ·-projecto n. 67, de 1901, 
1898 (nova discussão); autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Continuação da 2a discussão do projecto Ministerio da Guerra o credito extraordina• 
n. 121, de 1901, autorizando o Podei' Ex- . rio de 4:806$630 para cumpr·ir a sentença 
ecutivo a abrir ao Ministerio da Justiça e do Supremo Tl'ibunal Federal que mandou 
Negocios Interiores o credito de 100:000$, ·pagar ao major · Democrito Ferreira da. 
supplementar ao n. 14 do art. 2° da lei Silva os vencimentos que·deixou de receber 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900; como lente, em disponibilidade, da Escola 

Discussão unica do parecer n. 36, de 1901, Militar do Estado do Rio Grande do Sul; .. 
o_pinando pela não acceitação das alterações · 2" discussã.o do projecto n. 120, de 1901, 
propostas pelo Sr. Paula Ramos ao para- aubrizando o Governo a abrir ao Ministerio 
grapho unico do art. 132 do Regimento; da. Guerra o credito extraordinario dé' 

2a discussão ·do projecto n. 133, de 1901, 2:401$800 para pagamento ao, marechal José 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao de Almeida Barreto, em virtude de s~ntença 
:Ministerio -da Justiça e Negocias Interiol'ea, do Supremo Tl'ibunal. Federal; 
o credito de 6:850~. supplementar á verba 2a discussão do projecto n. 105 A, del90l, 
ga do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezem- <lo Senado, creando no Districto Federal mais 
bro de ·1900; um officio de registro de hypotbecas com a; 

Ia discus3ão do projecto n. 12~ A. de 1901, designação de terceiro; ·" 
autorizando o Governo a conceder ao cidadão 2a discussão do projecto n. 43 A, de 1901, .. 
João Pereira Ba1·reto ou á sociedade que elle autorizando o Poder Executivo a abrir acf , 
organizar a garantia de juros de 6 °/o ede Ministerio àa Justiça e Negocias Interiores 
amortização em 20 annos da quantia de o credito extraordinario de 2:827$800 para. 
2.000:000$, para fundar em Aracajú (Ser- pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de: 
gipe) um banco de credito agrícola movei; Araujo, viuva do jniz de direito, em disponi~> 
B dando outras providencias (com emendas bilidadc, bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa · 
da Commissão); de Araujo; 

2a discussão do projecto n. ll6; de 1901, · 2a discussão do pt•oje·to n. 85, de _1901,: 
autorizando o Governo a abrir, por conta do autorizando o Po.Ier· Executivo a relevar á 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiot'es, vi uva e herdeiros do finado major Benedicto : 
o credito de 53:580$940 para paga.mento . de Ribeiro Dutra a di vida por elle contrahida:· 
diver;;as obras e melhoramentos no cditlcio com o cofre da brigada policial da, Capital ·: 
do Lyceu do Artes e · Officios, hoje próprio Federal, na-importa.nciade 1:197$324; _~: 
nacional: 2a discussão do projecto n. 94, de 1901, 

autorizando o Poder Executivo a contar ao · 3a. discussão do projecto n. 57, de 1901, au- · · d · 
torizantlo o Poder Execmivo a abril' ao Mi- 2o esérlpturarw o Thesouro Federal Cyriaco . 
nisterio da Fazenda o credito extraordinario Antonio dos Santos como tempo de serviço o< 
de 104:542$5S:~, para occorrer ao pagamento deporrido de lO de fevet•eiro de 1879 a 26 de 
das gra_ tiftcações devidas aos emprell'ados do fevereiro de 188 ::~. de 15 do novembro de· · 

~ 1884 a 4 de setembL•o de 1889, e de 22· 
div~rsa:-; alfa.ndegas da. Republica incumbidos de fevet·eil•o de 1894 a 31 de outubro de . 
do Serviço de estatística e revisã.D de de:-;pa· 1895. · 
c h os em 1897 e 1898 ; Segunda pa1•te. ás 2 1/2 hox•as ou antes: · ~-

33 discussão do projecto n. 58, de 1901, au· Continuação da. Ia d\scussão do projecto. 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- n; 62 A, de 1901, alterando a classe Ja, n. l; _; 
teria da Fazenda o credito extraordinario de das tarifas das Alt.'a.ndegas; . . .·· .; 
8:000$, para pagamento do aluguel da casa Discussão unica do projecto n. 168, de-, 
onde funccionou, de setémbro a dezembro 1901, autorizando o Poder F~xecutivo a_ con· :? 
de 1899, a Delegacia Fiscal no Estado do Rio ceder um anno de licença, com o ordenado \ 
Grande do Sul, e o supplementar do 20:000$, a que- tiver direito, ao 3o escripturario do-: ~ 
á verba 9a-caixa do Amortização-da lei Tribunal de Contas José de Mot•aes; .':' 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, art. 28 Ia discussão do projecto n. 22 A, de '1901. , ·~: 
-Àssigna tui'a de notas ; mandando dispensai' ·dos exames praticas de .. : 

3a discussão do projccto n. 77, de 1901, que cogitam os arts. 28 e -29 do regulamento:> 
relativo 4 emenda ofl'orecida. na. 2"' discussão de 31 de março de 1851, os offlciaes e _praças ... 
do pt•ojccto n. 217, de 1900, autorizando o do exercito habilitados com os cursosda.s. ar- ·; 
Pode1• Executivo a abl'ir ao Minister•io da mas a que pertencem e derogando a leL· 
Guerra o ercdito especial de 8:415$600 pa.ra. n. 39 A, de 30 do janeiro de 1892, na parte ::·: 
pagamento dos vencimentos do tenente-coro· referente a. eilto assumpto ; ·. ::, 
nel Innoconcio Serzedello Corrêa, x•evertido 3• discussão do projecto n. 127, de 1901,:/ 
ao serviço do exe1•cito e de lente da Escola dispondó sobre a contag:,m da antiguidade\f 
Militar por acto legislativo ; do posto dos offi.ciaes do exercito, a que se '' 

Camara V. IV 69 
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l'eferem os arts. 1° c 2° da lei n. 350, de 
9 de dezembro de 1895; 

Di,;cussKo unica do projecto n. 2-!2, del895, 
eleva.ndv a 100:$ mcnsaes a pensã,o que pee
cebe D. Cybde de Menrlonça Souza l\Ionteir.J, 
viuva .do tene:1te honorario elo exercito 
Heleodoro A velino de Souz:t Monteiro; 

1~ discu:;são cb projecto n. 113 A, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir o credito de 
16:060$ para pagar ao bacharel Umbelino de 
Souza Mat•inho os seus ordena,do3 comó .juiz 
de direito em disponibilidade, decorridos de 
22 de abl'il de 1894 a 31 de dezembro 
de 1900; 

l"' discussão do PJ'ojecto u. 1l A, de 1901, 
autorizando o Poucr Executivo a, a.bril.• um 
credito da quantia de 2:6:~8$045 <LO Minis
teria da Fazenda para paganiento d3 forra
gens, agua e obje~tos rle expediente. forne
cidos pela Companhia das Aguas de Maceió e 
out.t•os. por conta do Ministerio da Gtwrea, 
dmantc os exercidos de 1894, 1890, 1897 e 
1898; 

1a discussão do projecto n. 74 A, ele 1901, 
concedendo o prazo de mais um anno de ma
tricula aos ox-alumn •s do curso superior da 
E!scola Mili r.a1· do Bra.zil. desligados 11or mo
trvo de reprovação em uma. mesma müeria 
durante rlous annos consecuGivos, co in emenda 
da Commis.;;ão de Marinha e Guerra; 

1 ~~. discussão do p Pojec to n. 72, de 190 l. 
declarando que gozarão <la franquia. postal a 
correspondencia e as Revistas dos Institutos 
Histol'icos e Gcogt•ap!licos do Brazil, do 
Par:~. Ceal'á, B<~hia. S. Pn.nlo, Paraná e. 
Santa Catha.rina. o <los In~t.rtutos Archcolo-
gicos de Alagüas o Pernambuco ; · 

· ·-;'3B..discussão do pl'ojccto n. 217, de 1900, 
au~orizanrlo o Poder Executivo a a. h r• h• ao 
Mini~teeio da M<wlnha o c1•et!ito e:;pecial de 
11 :760* para pagamento <lo soldo i~o vico
n.lmirantc Ar·thur do Jaceguay, rovcl'~ido ao 
quadro efl'ectivo tla itrmatla; 

8o. discu:-;são do 1wojecto n. 264, de 1900, 
. antoriz~mdo o Go,·er•no a prorogar o prazo 
. concedido á Sociedade Montepio Geral de 
· .Econo:mia do~ Sorviclores do Esta.do para 
: indemnizat•, o Thesouro Federal da quantia 
' de que llle é devedo1·a, até que e.~sa· institui
' ção l'egularizJ sua situaçã.o, podendo mesmo 
-: releval-a do pagamento da importancia em 

que ficou alcançada no annó de 1899; 
3"' disc uss?io do pr•ojecto n. 23! A. de 

1900, elevando a 16 o numero de onge
nheiros-chefcl de districto na Directoria. 

~ . Geral dos Telcgraphos, no exercicio de 
··J901; 
'·- Discussfio unica do parocot' n. 37, do 1901, 
· concodemlo licença ao Sr. Deputado ArtlliH' 

Pinto da Rocha, para conservar-se ausente 
dos trabalhos da Camaea; 

Discussão unica do parecer n. 38, de 1901, 
.concedendo liconça n.o St'. Doputa.do Pedro 
Leito Chermont ; 

Discussão unica do peojecto n.·. 102, de 
1901. autoriz:wdo o Governo a conceder um 
~vuno de licença. com totios os vencimentos, 
ao DI\ Manoel José de Queiroz Ferreira, pre
pn.rador de physica, de Escola Polyteclmica, 
pam tratar ele sua sau.lo ; • 

Discussão unica do p .. ·ojecto n. 100, de 
1900, elevando a l$ diarios a pensão e soldo 
que percebe o P cadete rerorrnado, com 
honras de alferes do exercito, Orozimbo 
Cal'lo.;; Corrêa do Lemos ~ 

Discussão unica do projecto n. 147, de 
190 l. concedcndtJ ao Dr. Ama,ro Rodrigues 
de Albuquerque F,guoiredo. 2° tenente ci
rut•gião,contractado, da. armada., uma pensKo 
ele. 300$ mcnsa.es, autol'iza.ndo o Governo a 
abrir o neccssu.rio credito; 

Discussão uni cu. do parece e n. 22, do· 1901, 
jnl(l'a.ndo que não devem ser acceitas as 
emenrlas olferecidas na 2"' <liscussão do pro
ject,o n. 2:12 A, do 1900, quo autoriza o Po
der Executivo a tra.nsfol'mar as 1" 2a e :3a 
turmas do Sub-Diroctor·la dos Correios em 
la., 2a. e 3" secçõe:> da. Dirce to ria Goral, 
passando os chefes do turma.s a chefes de 
secção, desde qnc preencham as disposiç~ões 
regulamentares, o dando outr·as providen
cias; 

2• discus,;ã.o do projcctn n. 88, dl3 1900, 
tlecl<tranrio que ao tJncnt.e-cot•onol graduado 
reformado do exet•cito Antonio Galdino Tra.
va.ssos Alvos competem as quotas de o:ffl.cial 
super-ior desde<~ d<lta. do docl'oto quo o re-
formou; e · 

3a di.,;cussiLo do ill'ojecto n. 103, de 1901, 
marcando os casos c a t'órrna da. rovi.~ão das 
conclemnaÍ;lõos. 

1 u. discu;;são do projecto n. 304, de 1893, 
autoriz:tndo o Governo a applicar, em favor 
de D. Maria L\:,lelaide Antunes de Abreu e 
outra, parenta,s consa.nguineas de F1•. Satur;.. 
nino de Santa Clar<~ Antunes de Abreu, 
professor aposentado do Gymnasio Nacional, 
já fallocido, a disposição do art. ':!.7, hypo
"these ?a, do regulamento que l:ln.ixou com. 
o decreto n. 942 A, de 3l ele outubro de 
1890; 

P· discussão do projacto n. 17:3, de 1897, 
autorizando o Govcr•no a revet'tor para a 
classe activn. da armada o lo tenente Horacio 
Nelson de P<tlila Barros, caso, submettido a 
nova inspecção de saude,.feita. nesta Capital, 
rõr considerado prJmpto para o serviço ; 
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2a. discussão do projec.to n. 149, de 1901, 
;autorizando o Poder Executivo a revertel' 
para o serviço a.ctivo da a1•mada e classificar 
no quadro especial dos officiaes que servem 
no corpo docente da Escola Naval o 1° te
nente reformado Dr. João da Costa Pinto; 

Discussão unica. do projecto n. 267, de 19007 

autorizando o Pode1• Executivo a concetl.el" 
uma pensão de l$50J diarios, a contai· ds 
abril da 1898, ao ex-empregado da Estt>ada. 
de Ferro Central de Pernambuco,Luiz Affonso· 
Ferreira. · 1 
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• 

Discursos pronuJ1ciadas 

(Vide pag. 7'J tlo rwcsente rolume) 

O St.•. Fausto C::u·doso {ff i'ttwle 
movimento de al.tn1ç,7o) - St·. l'I ;nsido • JI.,~ . o 
a.pa!'i;o dn nobt·c D2p1tbLtlu pelo E.;pit·ito S:LIItu 
mo v:tsc:ulojou <L allll'l .... 

Foi bom quo l>O p:n; .~ :t >SOIII al,:.:"tllL: llltllll :! ll .. 

tos on l; t·o o 0 111 q11o vos exlt~~r-f. :: i : t pn.!a\' J':t n 
o;;f;o Olll IJIIO a VIII! ll::;:t.l', 

Fui Jllllito l•o111 q110, dlll':t,Jll.ll us;(l Wlllpo, 
~:f' aclr: t ~ ·: (• n:1. t.r·il•11na 11 JJ(IIH'Il lln pui.:J.dll pol' 

fl<ll'll<t.lllh!leo, 111<!11 litllll'ado I\ qll(\I ' Ído :1.111igo, 
St·. Br·kio Filho. 

F'td mtrit,•hnrJI '~! N11 , .. ,,J'I'tL' di\A:n; mitliiL•1·;, 
lho ~ng-11i a,t,f,ont<Lillnlll.i : "· pht•:t,i'Jt' oloq ll:~nl;n n 
;.!J•aeitJ .. :a. ·· 

o SIL BtUCIO i"lLllll-NtJIIl Ulll ~ l . ll(llll IJI.ltt';L 
eultS:t. 

O ::itt. i<'Aü~To CA!Wo:-;u- 1~ :L ~og trirlltl) , o 
Vigol' da ÍJll[)l'ü;SãO, f[llll JIIO V<L !'iii'<L a IIIOJ1f;o 
o m':L J'nvoltar·:t., sn f'oí dirniiJIIÍ.illlo lHlltc:u a 
vuncu ; o, :1 rnodirJa cvr r. , mnpulgado, o o :pi
rito ~ :l me enlevava nas Íl't':tdia.<::üc;; do ~:cu , 
so · mo :~tt;onlla.v : L <L doi', sr! rno "ser·nn:~ v: L :1. 
<Lil11:L. 

E a,gora,, qm•, -m ·•. i:-~ :l,rnortoc idui-1, mab 
n.qniot.:tdos, rtu:ts i tlnt'mtml<cs, sn llw viio 
de.~app:tr·oeenJo u;-; ult.illtul> iuqmtu~, u::> lllti.
lllu:-:i l;l'éli1SlJUI'LIJS IJIIO :.L rajad:.L )IJo ]H'O\'OC:LL':L, 
corno, pol' solwe :L limplda su~ ; cw1kir! (lo um 
l;J,go, cu~s:vht ;,t 1iüllll1:}sl;:vlc que o I'e YIJl\'IH'<L, 

~nn diversas 

pu.f1s<1JJI, t·:~Jh:- a.d:~:;. 1ll1Lot·pnci,las, a;;; tlot•ra
dcit·;ts III<U'da::~, em- •1110 se llle convol'ter:tllt 
a:-1 ondnla~~iii J:' Sll<tvos, com qne <t ln·is:L lhe 
cn J'trg·:~., C<LJ'inlw:mmnn lio, a r:r·yst:Llina l'ace, 
- Pll:~. pcicln l'l'lledir· mrdJw .: :t VPt·rlado, e, 
nwlllot·, :t, podnr•oi r·op ·ouu:dt• p:u·:L rne ex
plieat• u I'!Hp:IIJclur· <L :l nolll'n DupitL:ulo. 

Ellr si, o :qru·to d u S. l·:x. liJi ilor11 simples. 
S1Jill )Wn';n..:lil), ou o d•:ixaJ'i;L rolnr• (! clt!S<~p
p:tl'l lt~ d t' ll:L c:oJ'I 'eJJ : n d1• pa[aVi'<lS «JIIU Sü VÜ.O 
lixar• nu:; .-lu11rt•·s. :;i ni"to d<'8<:oht·is:'l \l lll\::\:'JC{ 

d•J!I:'i f.tll'llltH <(() :wnu p:~s~:~du~ :L n.lit.t·•·-:t 1l!L 
:dlJ·qJI(,a. Cjll ll , nm <'cH:hwlio~, d rdrw1u~. tnÜJ
I't!t'(,a. ~. 11\ll :LLÍt ':UII 0 .~ l)llii S(~ ie:'ttl ': l.lll om
~ !' 11:'\ pla.11o:-; P in!,,n•p;o;Si'll' pulil. ie•1~. r:o111 a, 
11\IIJI;LIJI:il,, ljlll! ll-10 dí~Sillllll<i, lllt: llllt:l,lll IVL 
'~'llldtwt:~, p:LJ·Iamollf;ar• ; ~i j:i. nTí.o ~~-"Li vesse 
I':J.Ill;:t,l]o tln SIIJI)II)J'f;at• W) Íllli ÍSI !I'kii(),') O llljUS· 
l;it;a.--;, dn qun, •loH t:;wlos, mu l~Lzem alvo, 
<tq 111•1le,; que, ;í. luz do pr·opl'io inf;cr():'lfle, 
c·ulllpa.t·am, ~:olll u COlllprehcncler, ou o nüo 
qum·orHlo ~ ~ontTll:;-eh c i'idcl', ·o papel tlo ico· 
nocla -; t;t quo de . .;empenhoi, m'o pol'mitta.m 
dizm·, f'r·.·.nca n l•r:wa.montc, o n.nno pn.:;s;vlo, 
COIJL O do IIIOdCI':.U:iio fliH; 11 tog:[C.iL e O p:Ltl'iO· 
f;isrno 1110 inlllÕCTI1 no COl'J'CJ1to •. 

() Srt. GA LJJTNn Lonwt•o- V. J~x. me fhz 
l'll·i!JOIIS:LVnl [ll'.la i11j11Sti1;:t (jllfl Olltl'O:'l llte 
1,n1 \Jil f'oi 1-.o. 

O Sr~. F'AnsTn CA ltnO.'=>o - Rccomponlt:t
'no~. pal'<L a clid~;u·o:'l ~~o1n dt,rcz.:l, o :t jul

. ~:tt'tli'S eo111 •:t·itur·iu, ~1. sitn:t,:ii.o, nm q11o, por 
·t;ahr~Jin. , :-;e me alVH.J•!ll <L lwnl'iL tln !tomem 
publie •). 
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. -~1-<ts. csse""pla.no , f!R:;o _phno, om q11n r:on-~ <tpoiam n Chel'n 1l., l•:st.a.do, cpt:tnf.o ma.is ~c 
Stst.<: ellt~, mn peeg;rnt:t.t·:·,.o. al:t::>h d11S IJII n so III :: IJppoem. 

Bem o }lodem e.ompe.l lltm,lrw os qnn me l-'UI'' l''ll? PoJ'I[!I!.: nii.•J ,:znnpt·olii-lndo P:ttl'i:t 
estud;u•cm a oJ·açilo em q11n o :;nntllli:Íili. n 1·:~, z,ii eim sem [{.op 11 blic:t, c vejo quo iLS 
Couhccem-n'o os 'Jll'l me vivc:n na, intillli- f[Wli'Om tl is.jllngii' , clla.:'l íJIIe sn ligar<Llll na-
da.de. E ' o meu lH'qgr:tmm., di! ]) f\1!1Üa.tlo _ t; 11 ·almDJJI;;), solll e lll 'd ':t .>tns a aj11stal'. 

rle~t~~~~;\~:~;~ 1 i~~~~,{~~~S':,\\r;;~.; ,}~;Ll/~;L~~;,r.:!~~~~;•o '~· Vo_jo IJilf\ :1.~ vihl':t'~'iíe'l do ntinltrt pn.lavr·a na 
1 I ,., l' ) 11 - 1 1 1 Sllp ll' li c ic dns.:;n lll:Lt' sn;11 l11z, snrn tempost:t-() w:t 11.1n •• \.t:] 11 , 1c:t <L' 'V ll ;ara, s·1 ti 'C :t <ttn:t 

1 
-

1 do impel'io; pul ' 1 •. m I'CI, 1vn, 110 :-:r ~g nndu, :ls 'n.>. st~ lll va.g-as, s:~ 1n :t_~·on1a.-:, stlll l < or·n:;, :,:t\lll 
gra.n!tcs nncps;'id :Lrln . .: lla.c:iu nan: e a -: . .;ignala,t· vid<t, COI'I\tdo, gntir!o, nm qm), ~..:. nn a, H.<~pu-

1 I. 1 - 1 t lilica., sn tl·:w,.;(',H'mar-:t o iJLIII;;Lno d:t polil;iea as gPallL .cs so 1ci ;açuo:-: 1 .a. lti:-: ·,,Jl'Í:t p:d.t•i:.t; . . 1 - 1 · 1 · · 
L • à llllpGl'UL ,-n:LIJ prOl liZII':Lm, :1. 11. um movi-

~~ ~~~~Ol~)i~·~c~~~~~;10 •t;~;~~~~Jt~L~;i.~;~;o·~1<,l~~t~l~~'t):1)i'?J~ meni;o <lt\ coea~<\tn civi<:tt, do nn w~i:1 repu-
. 1 11 1' ·r·t -- blica.nêt, ma.:,; d.e c.n-at· lia. lJWII:ti'L:Itist;<t, do os-c:.tnnn 10 e w ae1 t .a.1· a. rt~ccnçao. 1 - 1 1 E es,;c programma. j:L o cnmJH'i em aparte. p;leu <v.'ao t'il.~ ;:wl·a, IJI':I, . 

O <mno Pctss;t<lo t1os\;mi , 1:orno pllllo, 0 vig:t- Vejo impJ!'ial i >l,:ts, dnJJnis ,lo <kz :wnus t1c 
mento n.po9,enci do do impnrio, do q 1w a, H.e- snbmissã.o i\ mu Lis1no sob a-; l'llin = ~~ dn 11111 
vubliea se sorvü·:.L pat'<t stt:L cotl.~Lt' twção. t.!H'OIIO <tttc :.:o llus l'u;r, om pocim, sem q11e IIÍil-

E ~s,;c programrna. \.1 cmnp1·it·ci, tlc.-;e- ;,:-tWIH o d:~l.llndc>Jse. ningnom <~ n.-;cora~sc, 
nlta.nuo este a.nn o, eomo_ me rt~ 1 • po,;::ivd, 0 , t:;G l\J'guci'Pm, Jl:Li.'<L, ;t J:tc .l rlo .-; ltomnns, 
11u<.uh·os tlo no•:s:t h h;i,o l'i:t, q•w i:'C u 1.•gom co- l!tt>ipinhat· sukn a. H.cpubli•~ :t o thlSil•Jlwal' 
nhoccr. paea cttte !iquern (L ln:r; <t ':\ nccc·;s i- n:\.o eu mo hcr·oc~. 1111n h<11Hloil'::t de <~. po:;
ua.do .~ d<t naç,U.o, ~o conltcçain o.~ m;tlc.-: lii.LO tolo :-: ou de tl'iumpllalore-:. m:ts. conw <·o
a soln.pam, 11c s;dh:t a molesti::t. qun <t dtHii- vdro ;; , a mol'tnllta em qn:! ]H' d; HlrlOIIl nn
ln·a, 11n vcjn. o c; tnc ro quo a cat·eom:\, c , no volvol' u giga.nt3 n:tcinn;tl, f!ll( \ a.nti.'.S t'(ltlu
vindouro, rotlnzinrlo :L lei>l._tof! ;J: 0 ~ meio>: ztl'il.nl :t S Jmb :·.~ , e, ag.,ra., mal;: ti'Í :l.llt si o 
<1110, no HIOll ont.ondo1', coricoi'I'Ol'nm p:u•;t :t ea.pti vas-:om 1ln nnvo. 
salvar. V<•..io l l\ tlll :tt'c! li .·:!;1.~ qtt.' se ~ ~ nt·iqtW I' r !ram ..• 

E os;;o lH'Ogra.mma. m·o lt:t tlo ~ l'o:tlizat• n. ni-i.11! se r:u·t, : t ~·:tlll , siiPndo~:tnwntn, 11•1 vnntt'tl 
vont:trlc, quo t'! fi.1·me, t:\1 eurnom·o co:tcehntl da H.op11blíc,a., <~IJ!llo vul'lltn-: no~ in!;l!sl;inos <h~ 
n. intclligoncia., filll\ não é obtn.-;:l , n lll'o :u::t- tttll !'i , ,.;.tnísllln nnL·alllleddu-p Jl' ttlllit diatltl'~l\ 
J'icion o eot·:u,,ã.o, que nilo ti opacn n t'· lit·az i - hrwndir.:t,l'ia, l' i,·nnl :i. In;, o t.u.Jo lltlt'f.llt'b:tl', 
ldr-o. (1\D.ti.l,o l~r ; iil- ; nlllyn lu~m- .) . 1 t.ulll sonl,h;•na t•, ~.lld<~ dr•ni!;( I'<LI', p:tl':t. qll<\ .a 

Qncm se tt·a.ç: ~ 11111 ·G: d d1~·•tmo, o o i;1•ar;.a. lloll,u sn l:u:a. tlt:.w.: tH\~1·:~ :l.ln .la., :1. mnn:tt'l'.hln. 
com :1. eonvieç~ã.o rl1l um apo~f;oln q11P rl :\ li- vull;n !l nlln-1 pus'<LIII o1d;-í,1> o)l,eni,:LI' o lll'ill1u 
lll'.i<t ttlll:L et'Cih:: t u :t v;tl\ pl'olJia .~:LI', 11:\.o t·.~- qtlf'. I'.Jllh:u•atll :i. llnpllll]ir·:l, l'tllllll a, l11:t. 11:-\
cua. :wto :L mot·i;l!, 111 '.111 ;ant.o a. ~· : Liulnllia, Lt!lli,;L n:t.s 1,1'1'\':t" :L lu~ qu •. 1·otth '· 11 s •l. 
hab:~ dn :tnimalnj<~s qllc :.:o Íl'l'ii .< I.IIJ, p.H'•i l l •' Vf'.it) di..,,idnnl.t•.,; l'np:tldkt llll.:, l"''ltii'Jllls, 
0 Sol, Sll~llÍlldO U ,:1'.11 l'lll'.; •l, illt\: tJ;•.h:tl'.l. ':t 'lll I.II"' ' IIS, \'11\g;t.l'l\..;, S''lll a;,;t,:-;, sl'lll Íll!-:JIÍI'!I.I.'(Ít'~, 
luz,:\, !'lll'll:t Olll <[111! ~1\ 1'1'\'IIIV!!IIl. t' i't.ll':t. i]ill· :0:1'111 illlp.ltiH, ,;nJII :1 1 111lL, t'\ tllll ido:d, :L l't\1'\l,fl
llli!l :ll' Ol!l,l'a~: ]I:LI':t.gl\llS. lh:t.!' , :4Lll'I'Ílld I ÍIHltll\SI'Í \llf;lllllllllfl' :i. IIHIII:LI'· 

Sim. Eu hoi dn ~:n~uit• <'.:-\!t l :t!tlltl, :t.itltl:t d1i:1,, n :L a.tlllt i nis :t•:tt:1.,, puhlitl,l., ntot.lvos ÍII
C!IIO llln ~n.cJ·iflqllnlll a ltnlll':t., 1'1111111 " n.llllil ~igllillt·a.nf;o:,:, lll'üf. •xt; , , ~; J'.i\.oi:> p:t.t':t eomha.tc:t· 
pn.s.~atlo, :t.l'l'i~1::1.11do a I' ida., o ~:~).:'11 i. u P'''t.~r. r•OIII il lllll I'IHldol' il1 w~:~ dfli',l'i tl):-1, xol1 

Snnlto l·es . Sll t!Jl et~tiÍ.Íiltt:t..,~n :l s1•.t' IIP!;·L L :1. p:tlha.•:-a.d:t tl \ 11111 1::wn :tvi :d ewt:tclu, p ~~·:t 
ses~;-í.o o q11 :1 f'nl ':t. 11:1. p:~.:.; ~:ul : t., 1111' t,OI'llal·ia. lllt\ SCI'VÍI' da i111 :t.gn111 r111 •., Jh).~l;l) in .~l:tiHn, a 
:Lfill:\.1, t·itlír:nlu : :t.•:aku·i:t., e0111 :1, nl<ti.-: jnst.:L loilliJt':t.nl,:t. d.:l, 1nínlt:L l;nrl'<t. IIH\ tr·nz nitid:t ao 
l'az:1o, consitlt!l'<tdo um t'(l:LIPj-1 d.e ()ppo;.;i<.,:â.'J e.>pülto. _ 
a PcproJuzit· ~cmpl'o a:'> Hl i)S ill:ts Jl1tl.'ie:Ls. Vojn oppo::;icionistas qut) s;wvem coa,;ei-

Nota.m, porém, tl :'\ qun m e censm·am a cntcm<: tü::1 á l'C'RI;a.ul':tçlo, ata.c<tnd,) P<Ll';t 
conduct;t o me int:"mam o IJOme, t[I!C llll·l :q1- m:w ch:t.r a, Ropttblic;t, :1 lwnr::t posso;tl üo 
lll'oxirno ma.is do novol'llo q110 d:t, oppu.,ir;-:-i.u. Cltelb da Nar;ii'.·J, c;nto si oll;t. I'•JSS:~ t)n.paz do 

I•:' cx:t.CLI). Coll l'll~,,, _,,, <:o nlb;.-;u -o p cw:tn ;o eseolltt:l' p:1.m <L g-ovor·n ;u· um lwmc:nn dn:;!Jo
a C;,tm:u•: t, o Snn:t.do, n. Nar:úo, o l•:st; t.tlo. <tllC ncs l;o, eollltJ si o <[Uü a. g<~vern:1 l'üs:>t•. c·.a.p:tz, 
mn el.ugmi. E'ced•l. J•;111 sott gT<l.Vit:t.l' p:LI':L dn n dnsllt~: ~ J\L I', de ~Jn du . .,;ltunL'a.r. 
o :d.vu lun;.::inqnn e i'lllJH'Otno q11o entt·eollni.t':L Vnjo no m .t l' ll10I'I;u dn ljltt\ l'allni, 110 m:l.l' 
op:LI':t, o1Hh~ sr}g·tw, o c,:J>ii·it-.o, smn, :Lli:Ls, quo l; :m t,ni a.gi 1,ttl' r. J·m-ol l'fH' ern lJntn <l:t 

llet·dcw ~:1'11 l'llrno, ~n mo i nelin:t m a.i s d() l'al;t·i:t. no rn<.l. l.' ond e :::ú tl :~Yi<~m en !.t'aJ· n :nn~ 
q11e 1 ~ 11 u r~:-;pm·:t.\·a. <! o qnm·i:L pa.1·:t o }l •H ICt' l'Optllilit:anas, Ynlnj:t~•n m, et'IIZ<1ndo-o no sin
llllhlieo. 1•:11 o-sini;o sn dosl01~:t.l' ttn ~:11a or·- gra,ndo. nmh:Lrc:tt}iin.3 qno t1·aznm no hojo a 
llita, SI.\ <LlJJli'IJXimalldll b .11L11 mais dtlS 1111n JJÍ!'itl.éu·ia imp:ll'i:t.l, no t.npo do:-: masl. t·us a 
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APPENDICg 7 

lJ:l.lldcira (lu, Rcpultl ica. (ilfnito bem. ilfúito 
vem .. ) 

Vejo es;as náos, qne são n:tos tle gncrJ.•n., 
accentlcrem as caldeiras, ahJ'li•cm as - velas, 
tlescolJrircrri a artilharia, apL'óarcm p:tL'<L o 
pori.O c avançarem para o eollquis!;a.r. E o 
porl.o ~~ a nossa ho11ra, o nosso Cuttu•o, a 
P:Ltria, a. H.r.pnhliea, :.L RepniJliea. que cllcs, 
cnr\'ados nüscra\'elmcni;e, eontwlemcntc, 
-v·ie:l.m snr'[ÔÍ' como um sol, c, como un1 sol, 
dis~ip.tr com ü, sua, ltiz intensa â noite em 
tpte respira.v:m1 e veg.:~tàvam, c na qual a 
Nação, sem respirar, morria. (Mt.eito bem; 

Qua.es, s:io, porém, estes? Qn:ws são 
a.c1uelles t Eu os nilo tlü;tingo. O que tenho 
tlcan te ll.os olhos (\ uma Camai'a. dividida em. 
tlott;; b:Lntlos: o que recebe inspirações e or
dens do St•. ViGe-Prcsitlonth e o flllC se in· 
spira. no St•. Prcsitleritc d.a Rnpublica.. -

apoiados. ) . . . 
Vejo, omfim, que nos approximamos uc 

um agudo ins-tante, um inshnte em quedes
graçadamente o Governo se terá de con
fundir com a Rcpuhlica e a opposição com· 
a monarchia_ 

Em tal situar)'Lo, . interi·ompce o desenvol
vimento norm:tl o logico do mcliiwogt•amma, 
p<tra continu;u o papel de iconoclaHt<L, não 
me era reduzir, sómente, á um ridiculb ina
nejatlor de realejo do opposiç[o ; ct'a. fazer
me, voluntaria o conséientemento, instru
mento, o instl'llmento perigoso, dos a.dv:cr
sa.rios da::; instif;uiçõcs ; el'a tol'nar-inc la
toga pa1•a. que ol!os avm·goassem as f'aces da 
Ropuhlica. (Muito bem; muito bem.) 

Pl.tt•n. mim, lJOis, !'allar hoje sem desteuir, 
n:io é sô scw logico, ê ser patriota. E' ser 
mais pn.tr•iota 11.0 1111e o fui hontom, p<miue 
honi;om eu cdncorriu. para enca.minhar a Re
puiJI iea c hci,jo concot'I'O p<mt a salvar. 
i !tfui/.o bem ; muito bem.) 

I•: :~ l'la.l v a. remos. E no momento do perigo 
flqu,o ccrtn. essa a.ngüsta as,seh1blóa, o pPi
meit•o phito a. se oll'er.Jcci' nhi tldi:lsti. da Repn
IJliea, :w punii:H t'<:1st;1tlll'adot•, sm·tt o do 
Dnpnl.1ulo pot• Rm·~ipt~. ú IiHli~ humiltlt\ tios 
citl:túãos «1nn, aq 11 i, em th.nnr. dolla., se assen
tam. 

0 SR. AllG USTO SEVETW - A Cam:\l'a, terá 
nnst.a oecasiã.o nm só peito par(L o dar em 
«lel'cl-:la d.a Republica. 

0 Stt. FAUSTO CARDOSO - Creio. (11ausa) 
Senhores, não di viso nesta C<una.ra partido:{ 
quo me a.ttl'aiam, me S'ctluzam, me alferrei11, 
violenta . ou ca.rinhosamente, a opinião e o 
voto, Não iüe posso, pois; collocai• deste ou 
dn.quelle lado. 

Por que?. Vou dizel-o. 

O qnc tenho dca.nto dôs olhos não é uma 
flssembléa. sepat·atfa pi)r uma ídétL que lh~ 
haja subido tlas profundezas cl'a.lma. pai'<); a. 
bipartil' extm;iol'mimte. E' uma corporação 
sulca la. pela divorgencia. ile dous homem~ 
riviJ.es: rivaes, porque um governa e ô OUtl'O 
quer governar ... 

E essa condição não é de independencia. 
Outro caminho, pois. Querem combater o 

Governo? Desfl'aldem um pavilhão, ~e pro· 
clàmem opposicionisGaS, tragam abertamente 
ao peito insígnias de guerreiro. 

Porventura, é uma· idéa c1ile os propeUe? 
E' um prograini1ia que os junta~ E' ein tornd 
de alguma bandeira quo se reunem ~ . · 

Porventura, formúlaram a.lgulii principiQ 
para a.ttrahir os politicos da mesma crença~ 

Não. Inspirados pelo St•. Vice-Presidente 
da Republica, elles aqui voem sem ba;ndeirá, 
serri programma, sem idéa, ma.rtellar oi:l 
grandes assumptos, . desbeirar as grandes 
thescs, como se fez á do pan-americanism(), 
que se discutiu sem se estudar, se retalhou no 
súlo á que a fizeram baixar, porque lhe não 
puderam subir ás alturas em que ella se 
mostt•a.. . 
E~ t'a.tsea.rim. E a falsea.ran:t de que modo~ 

Afllrmando-se (lUC os cohgPessos nunca. pro• 
duziram t'ructos ! 

Nem se deram ao trabaiho de conaultn.r 
expositores vulgares i ... Si o fizessem, nãq 
uoclar:u•ia.m no soiodtt representação nacional 
esse a.IJsur·do, que me foz stt bit· u srtrtglló á~ 
l'a.L~es; si o f:zossom, veriam, sem lhes contu.r 
a. àec:ão lohf;a, inn.s Jbcunda. nu. organização 
crescente da. JlllZ unlvcrs.al, CillO a media@o, 
e, por· consequencià, o tLruitramcnto, que ê O 
elo que se succodc áquello elo na vasta. cadêà. 
do evoluit• do direito das gentes, são obru.s 
dellog. · ·
. Não. Niio é assim que se combat!). Não. 
Nã.o é ~ssim que clief'cs dignos inspii•am 
amigos digilos e os i•emettom á luta. · 

Combat<Lrn o cr~dito, si o áchani etagge-
rado; mas, si tendes patrtotisino e . tendês 
ideal, hão contrarieis, maxime seti:i o l3stu
dai', üni prbjeéto que abre á Nação o direito 
de figurar no concerto das ilàcionalida.des 
ameriêamts, que, ,juntas, vão collá.bONl.i' cot:p. 
o seu genio, sua palavra, seu voto, na obrâ 
cr·cscente c já grandiosa tto direito interna.~ 
cion:tl. 

Ha poucos dias, aqui, em aparte, um dos 
procercs 1lo gl'npo que ultimamente se co
meçon a d istinguit· pOl' nm opposicionismo 
mais fl·anco ao Governo, disse que <L Ca
mara s<'l fttz o que este lho ot'llcna. 

E' assim ? Suja. Mas. si assim o é, os que a 
cemmr:~m. se devem natul'a.lmonte conside
I'il.t' intlcpenclontr.s, ttois, pn.t•tt ellns, os ou
tt'OS são snrvis. 

Nã.o posso, pois estar com os que sé 
inspiram no Sr. Vice-Presidente da Repti
hlica. Tambem mn não posso collõe:tr "'o 
lado dos que apoia.m o Pt·csitlt3nte, com elle 
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se inspirn.m, pitr::L não clizcr, que nclle se 
inspirn,m. 

O primcironãotem rurno algum,e o segun
do aind<:L não mudou o rumo do sun, poli1iica 
cconomica. O p:tiz ::tind:L segue a mesnm 
direcçi~o financeira. Ainda, é ministro da 
Fazenda o Sr. Murtinho, esse que levei um 
nono inteiro a. combater, certo, creiam,·de 
que m::Llhava. em roch1.J! viva;·Mrto, -creiam, 
de que não n;uniquilal'ia o perverso de pedra, 
mas certo tarnbom, acreditem, de que, cedo 
ou tarde, clle havia de tom bar por terra, por
que elle é o erro, e o erro não é eterno, 
ainda que tenha a rijeza do l)asaJto. 

Fôra o meu verbo fraco ante a. sua impo-
netra bilid<Ldo '? • 

Não importa. A olJra se fa,r<t lentamente. 
Nada ha de mais fraco que :1 gotta de agua; 
no emtanto, com os tempos, os tempos infi
nitos, clla perfura, broca,, rendilha o mais 
rijo granito. 

Elle calürà. E a Nação ha de, afinal, 
respirar livre do mais est:.t causa da mi
seria que a afoga, misoria que é positi
vamente, àntes de tuào, obra do imperio e 
da qual, como de um esquife, elle se quer 
servir a.gora pa.ra ue novo se conduzi!' 
ao Governo do paiz, cuja energia sorvera 
como o mulembar suga, nas florestas virgens, 
a seiva de unm arvore. 

Senhores, hontem, da,s j::Lnellas dest<L 
Casa, vi, emba,ixo, na , rua,, '~ mocidade a 
uivar. Mirei-:.~ entPistecido. Fervia-lhes o 
entlmsin.smo, nas almas juvenis como em um 
trecho de oceano ulula :1 tormenta,, o agi-

. tando, o revolvendo, ti enfurecendo. 
Alguns jovens mo lobrigamm, me applau

dir<Lm e me convidaram (t dieigir a pala
vra. á tur bt~. Nã.o o fiz. Ni\.o o fiz, porct ue 
eu não concorrer·a, IX~r~L u triumpho .que 
olles diziam festejar : t~ queda, ue um 1-.Ii
nistro. Não o fiz, mesmo pam lhos dizer 
isso o os aconselhar, porque entre os quo 
so acotovelavam, se movi::~m. gri.tavam, 
bramiam, clivi.-;ei, c o apontei a coilogas pr·e
sentes, o socreta,rio do ptlsctuim monar
chi,;ta. 

Não era preciso mais pttra se comprovar 
a exploração de que a juventude é victima. 

Bastava aquelle tisne para lhe empanar 
as almas e me callar o verbo. 

Bastava aquclla nodott negra na lttrga 
faixa illuminada, que ar1uelles espíritos nlls, 
frementes, enlaçados no mesmo transporte, 
formavam, para se comprehender que uma 
babuge de lesnut rmtncha neste lnst:wte u. 
alma da mociri::Lde, da mociclado que é a nas
. cento das energias nacionaes, o vi vei1·o dos 
idcaos patl'ios, o man:Lncinl du onrlo rn·omana 
a viela, que ronova o etcl'niim o }miz. 

E é alu que se v:te jogar o vonono ! :\lt! O . .; 
mont~rcltis1i<ts s:il1om CJUC só podom nsscntat• 

sua ohl'a sobre almas obtusas c corrompidas' 
c d ~f'orm:1m a alma nacional om ~uas fim
tos de renovação, e corrompem em suas 
vertente;; o gr:1nde rio, que é a llistoria 
patria, certos de que, o envenen;tndo ahi, o 
terão envenenado em todo o curso, desde as 
cabeceiras até o oceano onde desagua : a 
historia universaL 

Si eu lhes fallasse ! Si ou lhes faUasse 
nessa hor·a, lhes diria que a liberdade é uma 
gru,nde cousa que exige deveres maiores ; 
que ella, com a lei, varreu a coacção da 
sociedade, mas poz a censura nas conscion- · 
cias; que~ ao maximo da indulgencia do po
der para com os indivíduos, devé correspon
der i't maxima severidade destes para com as 
proprias acções ; que, indulgentissima como 
tem sido para elles a Republica, lhes com
petia ser mais an;tantes della. 

E cu me poderia dirigir com franqueza <l 
mocid<tde. Sempre me achei voluntaria ou 
involuntariamentCl com ella. 

Tudo mo vincula a alma. á sua ::Llma ; 
tudo: meus sonllos e meus entllusiasmos, 
minha rebeldia., minhas paixões o minhas 
idéas. 

Em vão busco no espírito um pensar, um 
~entir, um acto que nos divorciem. Não en
contro. 

E si este titulo me faltass1 para lhe 
communicar o que penso e é justo, um, eu o 
teria e de grande valia, aquelle de que ser
viu De Sanctis para fallar aos seus jovens 
compatriotas : o amor. E ella bem sabe que 
a amo, e ella bem sabe qun o amor d um 
grande direito, e elh bem sab.; que é, esse, o 
direito em que me estribo, paru. lhe dizer: 
andais mal, muito mal, .iovcns br•azilciros. 
Sêde cnthusiit~tas, sêtle rebeldes. . . Mt~s não 
perturbeis aRepubiica no instante em que, a 
perturbando, servis á múnarchia. 

A Republica, soi se apoia na historia, e não 
caltil'á, mas si é esta a sua base, tambem é 
verdade que sois o seu porvir. 

Recuae, moços ! Recuao ! 
A Ropublica 6 a vida; a monar•chia é a 

morte ; o vós, o í'uGm'o, só com aquclla vos 
deverdis consorciar. (Pausa.) 

Senhores, dizem que o Deputado Fausto 
Cardoso se vendeu ... 

0 SR. AR'l'IIUR LEMOS - Ninguem O dirá, 
porque todos lhe conhecem o caracter puro, 
austero, inquebrantttvel. . 

0 SR. FAUSTO CARDOSO - Ah! já O dis
seram, sem mo declinarem o nome, inise
ra v eis monarchi stas. 

0 SR. AUGUSTO S!WERO -Só se atiram 
pcd t'as em arvol'e.~ quo dão fl'uctos. 

0 SJt. FAUSTO CARDOSo-Sim. Mas SÓ OS 
g:troto:i as atiJ•am. (Voltando-se Jla1"rL o S1·. A1·· 
1ltm· Lemo.~) V. Ex. que me conhece o ca· 
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racter sem ogoismo e sem amlJiçõns ; que 
me lê no cor:v;:'í.o como em um livro escripto 
em lingua matcm;b ; que não compt·olwntlu 
a mberil~ hum~ma, porque a nã;) tem 
n'aJma o é ainda muito moc;.o; quo tem inspi
rações e as sabe transformtu· em bo!Lts cs
trophes ; que ·tem impuJos o os sabe mudar 
em actos patriotico . .;, J)or certo, não o dirá, 
não o repetirá, o juro ... 

Mas os infames'? Os inf:..tmes; si não dizom, 
pensam; si não gritam, cochicham; si não 
accusam, me aponi;am ... 

Que me vond i ! . . . (Voltando-se subita-mente
para a Mesa) Sr. Pcesid6nbc, já que me não 
podeis penetrar a. alma, essa alma ue har
baro que tenho dentro de mirn, essa alm<1 
insubmissa que me intePpreta, o mundo, me 
sente a vida, me guia na socieda.rle, es,a. 
alma rebelde, que mo sa.he do coPpo, para, 
sem a. cdnceira, sem <L li'r:tqueza, sem u. co
vardia da carne misera.vel, me annunciar os 
pensares,mirae-mo estes olhos em que elln. se 
reft~cte, e me dizei por }liedadc si ellos são 
olhos de c1uem se vende? ... Não. São olhos 
de quem se dá, e só se dá por muita con
vicção, e só SG dá poe muit;1, fé, e só sG dá' 
por. muita confia.nça, por muié,o amor, por 
murto aifecto e por muito ca.rinho. 

Combatam como entondm·om o Deputado 
por· Sergipe, como o entenderem e o qnizo
rem... O 1'uturJ lho lm do registrar a leal
dade do coraqã}, lho ha do acreditar ntt sin
ceri~ade do ponsamonto, po1•quo ;u:( tt•:.t.diç~\íilS 
da época lhe r;ra.mmli :,tirão a noticia dt~ q 110 
esse U~pntado, quo nào tornia a mot·l;c, pot·· 
quo :.t ,}Ul,!.,"avtt o supt•otno a!livio,.., nã.o 't.cmria. 
os lw~nens, pilrqrte os eonsiderav:~ t'r·ag<1i:-> e 
ineon:-;i.u,n tes, nào tom ia a l>ol!s, pot•q r te cmt 
scoptico; do que nsso llopui,adl), urn dia., no 
seio da ropt·e·mnta.çfi.o politicJ. do sou paiz, 
orHLn gemia, a. dul' do UJJl puvn int·-:i;·n, on1l.o 
om o 1íco das agonias' do ::;11a, p<tti'ia, li.Ll· 
lando da:-; dosgraf,l:ts l[ltn n. afJiigiatn, chorou! 

Sim. E' o . .;s:~ lagl'ill\a, quo mn h<\ do e, n· 
S:lg'l'<l.l', Jl0l':ti1LO OS IJO'liOI'tJ~. iL liSUI'<.l. 1l0 pCirt· 
svr, <lo ~;ontir·, do quot'OJ'. NiLo snl'ii.u as mi
nhas palavrtLs, por''lLtC olla:> sP deix;uã,o de 
ouvir; nu:,, serão a:-; minlms idéas, pot·quc 
ellas se hão de pordet• ; não serão os meus 
escr·iptos, porc1 uo ellos serãô csipweidos. 

Não. :Será essa lagrima que cunfi.o 1mde 
conter. (1\fuito bem, mui lo b::m). 
, Que mo vendi ! ... Dlgam-n'o á. vontade ... 

Quo impol'ta! Tive a coragem de, antes, 
quando o Governo ora forte, pocleroilo, ina
tacavel ; quando o sou prestigio, <tCLlli o l(~ 
fóra., pairava em regiões inattlngivois; 
quundo lltc cercava o poder um nimbo quasi 
divino; quando todos lho ador:.tva.m a incle
moncia da fm'Ç'b; quandn olle or<:t o corpo e 
o paiz n, sua. pt•ujee<,~ão; qtmndo ellt~ era o 
centro illurninado e <t patria <t cireumf'er'cn-

Un;unru. V. l V 

cia escura, desappc.treci<ht; tive a coragem 
rlo, sü, sem ningncrn, unicn,ment.~~. mo ar
m:.n•, estahe!neer unm tcntl L. do guerra,, for
mular Ulll programma, iça.e uma bandeir<L, 
lho doclitear guct•t·a e llte da,r combate. 

Qno f'ôra esse combate, vós o dircls ... Que 
i'l'llctus ollc produzira ::;c) o futuro o poderá 
vcf'ific<tl'. 

E agora, que o mooarcltisrno, ainda sujo 
de pó· e do limo d<J.S anfeuctuosidades, em 
que se occultáea a solapa.r, snbterf'anea
montei sem t'c:snltadJ, <L Rcpublica,, smgc e 
a procura m·btar, lhe ferimlo f~ t'ace ; agora, 
quc.ello a quel' deshonr·at·, lho afogando em 
lixo a supr·em;;~ magistratura; a.gora, que o . 
Governo se vae isol<1mlo; que os fartos se 
l'Ctl'ahcm, os desilludidos se eetiram, os co
var·dcs o insultam, os beneficiados lho co
lllCQalll a morder a mão; ag.Jra, que o podc1' 
se onfrM]uocc, eu, sem sa.hü• de minha tenda, 
com a mesma armadura, as mesmas in
sign ias, o mc3mo progr<.lmrnn., a mesma 
bandoiea, o mesmo t'tt1no, a Lllcsma f•~. ve
nho. não o dcf'cnuor·, ma.s me collocar entre 
a, pcs.~oa, do· chefe do Estado e Cdsa opposição 
que se l'órma, na imprensa o no Congresso, 
de pcrtnenos interesse::; não sitisfeitos, do 
mes11 uinh:ts p:tixõrls feridas, de pretcnções 
sonhadas, de a.mlJiçõcs qne se nã.o sopitam, 
como, na.~ baixas p;:l.l'a onde convergem cor
regos, se formam pau os. 

J•;, agol'a, quo j1i. sabci.~ onde me acho, já 
me conheceis u pt•ogt';~mm<b, jti. me podeis 
a.valiar •t conducta, não tendes mcds o dil'eito 
de me C!'IOI'I'l' tisna!'. l•:xocuto o pt·ogra.mma 
qnc me impttz, oh:lllll<;'O ao plano qlle me pre
tr·acci, sigu com urn ligeir·o desvio quo o 
amor ii. H.opuiJlit::.l. Jtt\l illliJúe o caminho que 
me :LlJL·i. 

Podeis <tllo~tl.L' ontJ•u t<tnto? Qua.o; ~ão af~ 
vossas itléa·: '? Onde o.~t.;i. a vosi'la bttndeira '? 
Qual 1j a vossi.t c . .;tt':tch 't. Niio o sabcis 
tlizm', pot'CJilU as ni'io t.ondos. Faz;lis, som o 
1loela.t'<tr', uma opposil,:ií.o do todos. o~ tem
pos : tllllu 1\ m:í.11 pui'fliiU vom do GoVOI'I10, 
corno p;;.;•;t o:.: fjliC o fipuiam, tudo é b0m 
pol'qlle dullo Y·,~m. 

Mas o mnmun'"' nào t:: p;l.l'i1 isto. E' p<tra 
se tu·r·eginlClfll.:trom govel'nis~a~ que tenham 
;t!vo. E' ptt'.l s~~ fazer opposwao quo tonha 
ideal. 

E' pat·a qne se. n?i.o enviler}a a Republica., 
se a.taca,n.lo ('.''r t.nu i osamcnb <1. lwnl':.t d.o 
ciclatliio quo t~ ri: d~·e. " . 

E' par•t que o' l'l~iwblicanos se colliguom o 
a. defündttm do:S pi l'i.tta:-; impcri;te:;,. cujos bai
xeis toma1·arn o mar o bunlcjam em lmsca · 
~o porto. . 

Tomemos posir.~ã.o. Cumha.ta.m os erros do 
Governo os que as:>im o onl;nndor~nn, o 
apoiom os que a::;;:;im o quizorem, ma,s o 
<Lpoiem c combttt<tnl om nome do um<L fê, á 

2 
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luz, Hem. relmç:o~ o, sobeel;nd:t, n:io pcn·c;1mos 
de lista. os piraLL:'l. Procnr-crnn,; vnncol.-os 
antes que, <1. pal;tvJ·a. com '11'0 ~ G insin11am 
na impeons~t, succml:t a :t~ : c,:ii.o violenta ou 
corru _:;to r;•. com que se }H'opnrã.o a.o tri umpho. 

F:wn.mos-lhes f'o~go n os dnt•t·otemos ... 
W o nosso d<~ver · . (/'t1l111a.·: nHs pulrwia.~ e 

nn rcciJtiO. Jlfttilo {n·,u ; 111Uil11 /J.:itl. O Oí'ot!or 
(i ítlu·ilo CUiiiJ'r-ittiCttfarlo.) 

SESSAO DE i DE AGOSTO rm I 001 

(Vid J pn.g. 106 tio pt·c~cnlc volume) 

O ~··· :narbosu I .... itna - Sl'. PI'e
sidcnto, niio con~entnm os meus antccotlcntes 
politi.cos, remotos ou irnmediatos, por con
sidcraç~lio de cspccie alguma., que cu silencio 
sobro est:l. <tuest:lo que cstCL n.gita.ndo a 
opinião publica. llt'ste recinto, c ainda ma.is, 
fóra dello, sobre a questão d:t encamp;tção o 
arrendamento tla8 e:>tr[~rli.l.i:l de ferro liga.clas 
â rede do norte llo Br<tzil ; não pet•mittcm 
muito menos que Cll silencie os mcns senti
mentos filiaes de pernambucano, nesta 
questlio , como em qua.lquor ontr<.t , per feita
mente compatível com o holll'osissimo po.;to 
que me foi uesignado pelo pa.rtido republi
cano do Rio Grande do Sul, nesta beneme
rita bancada. 

Não me consentem os anteccdcml;os po
líticos remotos ou in,1media.tus, St'. Pre
sirlentc, p01' tJilO vonlto rlàntlo comb:ttn a essa 
qncst:i.o d.n ancnda.mnnto das t\f:Ü.L':ula.s rle 
fm•J•o n:winll:L(~:~ cles,f<) a. lt ~gisl:Ülll 'a 1lc 
ll3flii, contimwi no>kt attit.wlo ntt lPgi:;l:t
tm·;~ vigente, mapti ve-nw 1wste pt)Sto na. 
sosd:w do anno passado . . 

Recordo-o muito }n•opositalment.c p:wa. 
que nã.o so ompt·estc :.L minha a.ttitndc a 
intonç~ã.o de opposiçl:i.o, quo, no momento 
pt·os:mte, rn;ds qne em qualqucl' outro, 
sinceramente abuminu. (AzJoiados; muito 
bem.) 

Não vnnho · collalnmr n<L obra., sobre 
tudo pcrigoga ne.3LC mais quo om qu_alquct' 
outro momento da. nossa. historitt polit.ica. 
a.ctuttl, . de demolição do prestigio do poder 
consti tuido. · 

Não mo ttl'J'as ta.m a. e,;t:t tl'ibun:t mani
festações de antip :.~tltia pessoal , ou in tuii;os 
menos d.ignos tlo solidarinda.tlc partid::r.l'ia, 
que a.c<.tso se me Cllteiram cmpre.:;ta,r; m<tn
tcm-me nella a continuidtLrle qno devo 
zelar de min!Jtt vidn. public::t, como o melhor• 
do meu patr·imonio mot·al, como a. ca.ra.c·Gc· 
ri~tica. qut' RegJII'am;}l! f;e poderi:~ t:>r Yalitlo 

de :ügnmtL c.:msn. nn. genm·osis:';im:L delium•a.
(:i'í.o do p;~l'tido l'npnhlica.no do JUo Gt·;tndc elo 
Snl, 1ptando me apont.on um logn.t' ncsta.s ca
uciras. 

Se quebrasse esta. linha de continuüla<lc o 
volvesse 11 fazer em Ipinha, vida politica um 
novo typo, iL voti\1;''dc nové.L l~spocie, del'en
d.nndo hoje o q nn l'npeUi hontnm, ;wceita.lHlo 
agul'a o IJilC J'Oem:oi lta po11co, nntão sim, 
Lel'itt segnt•a.meu1;e sentido })LH' mim antes 
r1ue tLIIOIIl quer que f uS.)C me indicasse qnn 
e1t passava ser um político menos digno de 
sont:w-me numa mtdoil'a da representação 
clit Rio Gr<.tnde do S11l, i;:tntas vezes ltonru.da, 
f(J,ltan<lo ao zelo com que o partido dac1uelle 
Estado cost.nma defendcl' o progeamma. 
ecpublica.no. 

E:-; l;ou, pot>ta.n to , Sl'. Prcsiden te, neste 
posto em que scmpl\; estive ·nesta ou em 
qualquee outra. hancí.vla lnten<lo-me pelas 
üléa:s que a luz <ht minha fraquissirntt intcl
ligc.ncia p:uecoram sempee mi.üs concenta
ne<Ls com com a, ex.igencüt primordial de um 
J.?L'Og!'amma essencialmente republicano. 

Quttndo pela. p ~·imeira. vez se agitou neste 
recinto a questão 'de tLrrenU.amontos <le es
traJas tlo fcrt•-:>, CLt osf;udando-a, meditanuo-a 
carinhosa.mente, cuicl:.Luosamcntc, como é do, 
dever de quem vem expor opiniõe.~ em pu
blico sobre assumpto tlc tamanha. rcsponsa.~ 
lJilitl:t.dn, fui lnvarlo :t :tLlopi;:u· a nttitudc Cl\10 
ora me mttn tem twsta tt·ibun:t, fui conduzido 
a. pronunciae-me eont.ra esta douteina. e,desdo 
ontiio. ~tté :t sr-ssfio do anno pa.ssado, toda a 
vez que pude votat· e tra.lJa.lhar contt·n. a 
vlctoria <lesta. ltléa., o fiz, procumndo a.o 
nwsmo tnmpo crP:l.t' r()s1;1'icções t1.s autoP;za
c:ÜB.~ consf;:wtos cl:t lei do orc_,Htmtmto na. prtr&o 
;\111 quo :u·m:tv:trn o Oovm·no rl:L lheuhl:.l.do 
di~ <Lt'l'tmllar o:-:~tm: pt•opl'il)s naciomws. Fui 
sign:Ü<1l'io d:L emonthL ·qun exigia .. que 
scmcth:111te a.t·t·emhmcnto se fiznsso mcHltautn 
concuerenci:L l)ll blica, ti v e o pra.zct• de 
as:'ligna.r com outros mcmbt'os da b:tncada a 
emenda que (J,Consclluwa que os contl'aci;os 
lavrados nessa conformidade, que os actos 
praf;icados ex-'IJi dess<L a.utol'iza.ç·ã.o, fossem 
p:>stel'ioemente submettidos rt approvação 
elo Congr·cs:.:.o N~tcional, c, m:Li.s especial
mente, om rchçlio <.'L mais impoeta.nte U.e.~ta.s 
estradas de feao-a, Centra.l uo Brazil-sub
sct·ovi a. emenda nuüs detalhada p:1ra ·a qual 
peovoctuei vot<Lç:lio nominal, sendo, ~~ col't.o, 
voncido, ma.s tendo u pra.zce de mo vol.· 
acompanhatlo por l'úi'mtt tal que, ma.is uma 
vm; verifiq11oi, como e~>pt~t·o qn!l se veritlcu.r:í 
a.intht hoje, tluc nfí.tJ !'jC\ ld'at;:~ de uma questão 
p;wl;id:wia IH sontido e;;t;reito do lfOca.hulo 
e, muito menos rl<'~ um tltema. par·a m:tmFes
tações de opposicionismo exa~g-el'a.do coJ1f.J•a. 
os podcl'es constitui.d os da. H.opuhliea. 
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APPENDIOE 'li 

O Srt. Bm:No lll~ ANilllidiA-Apoi:ul•), não 
(~ politica. 

O Stt. BARBOSA LDJA - POL· is>o, Se. Pt·c
sidcnte, nã.o tropi tlci n.~omp:tn:u~ndo n:~ scs;ão 
(lO hontem O diSCUI'.30 ÚO h IIH':tíi O O .~pnf;:vlo 
pelo Estaclo do Rio Gr:tndo . do Nol' l;e, em !;0-
licita.r a, p :\l:wt·t~ p:.tra. f'L'isa.r est<L mi.nl1:t 
a.~;i;il;ll([o, n, êW ntosrno tomp1, p:tr·a., divnr·
grndo ncsi;c llOllGu, l!Oll1o (~Jn rr1rril;o.> oltl;t·•>~, 
du merL honl'<Lúo eollr•.g:t, dr\ehr·ltt' q r1e nc.~L t 
eot·ecmtc i mnwl;u. vcl d n id,··as, nn~li:t cot'i'Cili;:l 
C:UjO C\LI'::lO nã.o VOjO IJOI' (jlln ÜCI'ül'i:l. f<I,Zf!l' 
dcsvi;w, rli.scntit•ei opportun<Lrn•~lltc o eul.l
tr.·a.ct'J (lo cncamp:t~liio (~ <tt·rundéLinento de:;~a.~ 
eStt'i.I.UitS 1l0 I'Ol'I'O. 

Não o fitÇf) ll <t hor·a elo cxp.11lion!;n, n:t1) 
tcn(lo que <qwosonbl' n;~ ri'l. run rcrJlret'irncn i;o 
nem fmul::unent<tt' non hr:rn IJJ'ojecl;o elo ki, 
l'OSCL'ViLI1UO-lllfJ lJ :. I. l' ~L O fitzet· IÍ I :ti,; detalit<Lth
l1lOI1ttl, COill <t lat'g'IIOZil, fl!IO O d.O IJ;~I;o ó:d•~o 
pol' occa.sião d;l, dis '~ uss:ln tln e1·edito fliJlicl: 
l;;ulo pelo Govomo, n<L impol'Utnci:L, si niio 
me engano, dn 3();-0UO;?, p:u•:t o r-.~ccbi rno1tto 
(lo a.lgtmHlS d:ts c.-;i;r;ul;ls ttu rnet•n unc:t.m 
pacln.s. 

Nost:t oc::tsi :l.o, St•. Pl'csidonl;c, <t di .eiiS
sil.o potlor·â. tr.t· log-n.t•, de nwdo 11111 i tn m:t.is 
con vonicntn. · 

Em pritn'l Ll'•> loga1', tl'<thnd • >-:;t~ (ln um 
a~sumpto (~:::se nei<Limento ttdtn ko, se1·:.i. llOS· 
srvnl coto.JaL' hh llla:,;, tli·;ent.ü• l'lil'llllll:ts. 
aprcei:1l' :t sit.u •.t,Ú() da zo11:1. sm·v ida pot• 
aqnullas fOI't'o-vias o t~cJneltLÍ!' pot· !'ól'lllt\. 
êtec('ll'!lo com arp1olla, ([IJO j;i, so (loixon (!Vi"" 
(lencin.l' pelos a.p:tl'te.>, eom iptt~ llontr\111 l'•ri 
obl'ig-atlo a impol'tunar o fttlllt'a.do llep.lt:tdl.l 
pnlo Esl;:ulo do t:in Gl'illliln do Ntll'b. 1•: 111 
segn11tlo lt~g;u· (:>ngnn•1D, n:t. n!lllllllll'itr: .-L;J, 
IJitO venho l';t.znlldo, 111:1~ Si 'WII'iLIIIi\11 f;rl pl'i

mnil'o, pnla. im p: n·Lanr:ia e.t pi l.;d 111\s~n~ oiJ
sm•vaçi,n:>) :~ tlb,;I!Hs . .;:í.o pudt ld. s:\1' a'JIIillü 
IJ.Ull 1lBVO . s.el', 11111~1. (.f ÍSl:lls . .;:"l.o Sl'l'nll:t, iLLJI'I~
tan.nllo colllrmp:u·.:rahd:ulo o lln .. np<LiXrlll:t.da
montn.d;tdos mni1w.d;rmwn\.n í.e.:hnkos, }l:u·;.t 
conclllll', como rpwrn conel11n n lliii:L q rJOsl/1,0 
do scir.ncia, a:·t•od.ado, ··o1r1o IJiror·o~ ns!.:Lr: a'"
redad.o da. inl'<.tndnsennt;n :t.l:iliiiOBpiH\I'<.t du 
apposicion ismo dem:tgogico, quo in t'eliz
mcnte nos p:wtur·h~t n ·) momon t' pt·oscnto. 

NJ,o rli-;cutie;li 03'i:\. qnost:\,o, não :t deb:.t
tcroi, como tt nunhnmlt outl'a, nc.~t;c terreno; 
o quo me conduz :t esta tribun:t não é o üe
sojo lcvütno c i tTCf(nio :;o 1ln l'a% ~1' ape(\r.ia
çõc.': do l1e~H !): •.s, sinii.o l[lln aq11i 1rn rn:wl;nm 
a. lliscussií.o fl()I'OI1<L e tl.cs:quixonad:~ dn :r.e :.o.: 
:tll'ct·idos, cutejad.os, l5i li0 larlos, ..• 

0 SR. BUENO rn; ANLJltADA- l.lrrl':l.lltn a 
discussão, n:í.o se eiii•JIL um só nome lH'OPl' ÍO. 

0 Sn. BAltllOSA LIMA- . . . pelo parlt•ilo, 
SC!(IlllifO O q11:r.l I'Ol}l[ta.mos lii:Lis Oll l11Cl10l:\ 
fil\lrnonl;e }ll':tf.i,;:Ltl•J •J rwo,n·.1.mrna. a.dmini;:-

l;r,d;ivo o pnlil;i'co quo a U.opublic:t i;em do 
oxoctrli 1.r. 

Se. Pre;itlenLc, niio só rncntc nc:~ta.quns
tão de u.t·rcn:la.mcnto, ma.s ainda na qucstã.o 
de a.!icnaf_:ão rios pr·opr·io::; nacionacs, eu di
vcrgi-ni'i.o divcr·gi sos:inllo-<livoegi com va.
l'ios collc.:a,'\ dD IJ:Ln(~ada. (lo pons:i.nmnto do
mín:t,nt;n, eon~11bsLanei:l.do no p:trecr~t· do 
r•nla.tol' (h rneoil;:t ; f'ui J'rtnllarnentalmontl' 
<:•JII tl':tt•io a, nA~:.t ;d lcna.çil.o e nã,o sn nie )WP.
s1;a,l·am intnil;os_de oppo.::icionish tw : . .,; t occa
~iií.o. 

llinn·gi, t'm va.t•i:~s onl;ra.-.; o;:casiõcs, dt'\ 
rne:Jidas, e11ja appt'ov;v;.ã,o m·:t lttlllÍ pedida; 
(te ~t::eot'1lo eom ... o nii.o i'ui ai11tl:t n.eoim~t(lo 
tlc oppos : ebnlstt~. 

PoL'•lllC enxct'g<H'-SJ no· momento pre.~cnte 
lllll : ~ tentlnn('.i:r, par·:t. nil~tt ~diGitllilc que tlncidi
dalncni;u nU.u qrtet·o as::lt.unie pelas raz(je:-; que 
!t:t püllCi) Ü()Í, po I' esta atmospltera, COlll
fJO:-:lt,ctPOl' t:ün1aneü·a, em ta.t g-dw de tensão, 
em t:~es conclir;õos tlc tnmpuraiim'~~ rgw cu 
llll! julgo no d.evm· de n.ffastar a explorê~ç~ão, 
ilülll entL';}brrto cornmcttct• :.t i'e.tqneza de 
I'OI:llm' d:t att;itwlc que me caLe, CiUtLl a de 
ex:unina.t· um acto rp.tc i ncontcsl;a volmento 
tem dr~ se e sn!nner.ti lo;~ <tpreciaçi o rlos re
presentante.; do povo, qnn eviclontcmcntc 
e:u·aetel'isa o nosso regimon c coniJtituo a sna. 
podt•;.t, <tn~nl;u·, o l)Ol' is;;n (l o a.lvo a (]lHl 
tenho ennsttntnmnnt.c mimdo n;~ minhn. obs· 
elrL'.t vida puli.t ica, epDI'is.;o (~ <t t•aútoporqrw 
·:üio vojo Lltotlvo va.t':L f l'aqneza.s 110 eumpt•i
nnnto do meu ilcvoJ', e (}, q11c o Podo!' Ex
or:ut;h·o, o Uuvorno ll.<t n.(~pnblica., mais do 
q !li} um rttw.lq rtCI' oniil'o l'Cgi mnn pollliieo dtW(\ 
:i . . \s .~emlM:t tl•.JS I'OjH'OSOIII;;t.nl,o~ dn:4 t~Oili;l'i
hninl;o.l;l t~dn:;:t•l:t :-:rt t gn:-:~:·io firr:t.neoil'<l, (trJloitt
rfu::), :wt.ida. o:ct1: :;:t, dí\l;:dllada. u dno111111111· 
tn.d:t do.' a.dll~l 1(111\ llllf;tllldt~lll eotn a :L·Itnilli~
tl':u.~~Í . Il dos (I inlr~il ·n:-: pnltl k11l4 (tt]m !wlos). 

F:tt ,~(J tw 1 ioV.II'IIn do !11011 pai i'. a j11s&it;~a (Lfl 
<l.l:l\~ · fiL:tt' f[ll\ ! <JS.;I~S dfWIIIIIOlll.iH IIIJ'l ~W1';l0 IIIH 
t.mnpo oppol'tHIIO a.pt·o . .,nnL<Ldnli o l'at,~n ;~ Ca
rna.ra. a. jtr.~ti(;:;t dn fJ.liO olla 11n (:11111lll'illlolltn 
de :>Ciltln ·or· In dl: ( !S: II l~ r·ill!:LI-nH nus oxa.mi
nar:~ dos id:tll1(11l ~~~ p:tt':.t pl'Oil1111l' htl' o sem 
voto. 

Qt1cr·o p·u·a mim ontii.o, (IIJ.-3t:rtt·o coll;tlJOl'lt
dnt· no s.1io tlcsr.Ll. h3n t~mm·iL:.t as>embl\la o di
l'ui ~ o dc,mrnoriiii:Lntl o taes 1l•;t:mlwntos, apeo
cínn,Jo .. os <.i. lm; tb tloutl'irliL t'.cpublican~t,l'ol·
ntnLw, cr>mo t:u·oi , :·mk1edinaüo ;i .. sublime 
di vi::J. ;: «l?aits ton dr!IJoi1· ,,tdvicmw qui ]wut·ra», 
a mi11h:t opinião , o Jll íl l l vot > eontcnl;c, tlc
dda.mclrt.c cnntenl.o si p111lee sw do in to ieo 
appl:ut:>o :i. af. 1;i i;ndc t.om:th Jlclo Governo ; 
a.h t contl\nl.D r>Íl ll , )HJL'rlne tol'ei veT'itica.do 
qun no rnovimonb diilkil qnn a P:dirüt bruzi
lcim a.tl·;tvcss:l, n.c:tu;dmonte, o Uovcrno da. 
Rcpnhlie;t tnm ~\<tbido o.;t:w .na. n.ltm'a 1losk1.s 
(jOIHIÍ(,'ÕüS: lll:lfl. Sf\1\1 pnl' ÍS:iO ho.~it.;u• dos-
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confori;::tél.o, se vm;iücar como representante 
ào contl'ibuinte c1ue não devo approvar taes 
cont,;s, antes as deverei rejeHar. 

Muito se cr·itiea, Sr. Presiclento. muito se 
ataca, mn um crescendo ünpetuoso, d.esc;Lrn
l)ando .j;i, paea as invectivas pesso<tes os rc
presentant('S do Poder Execut;i vo o reeoita-se 
corno l'<Jmedio P<Lt'a. os maios mn;1 pa~me(\él 
que nem siqucr póde ser devidamente for
mulada, v<.trümdo de clinico a clinico e im
possivol de ser devida]ncnto despachada em 
nenhuma. das pha.rmacias l)Uliticas. 

Porcltte nilo passa.J'cmos um olltar retrospe
ctivo para o exerdcio de nos:-;a.s p·oprüts 
f'uncções, ni"io nos dispomosjà,agoranoqual'to 
mez de s0ssão ao tenninar o prazo do nossos 
traballlt)S a cnmpr·ir o nosso dever lWimor
dütl afim de denwnstrar por facto::; nem só 
a SUl)(H'ioridadc deste rogimcn politico, mas 
sobretudo, Sl'. Presidente, que na vida deskt 
Constituição existem os freios, existem os 
l'neios restric i vos, capazes de impedir ... ... 

0 SR. SoARES DOS SANTOS- A110iado. 

O SR. BARBOSA LIMA - .. -. que·o Gover·no 
d::t Rcpublica degenere no dcs110Gismo ... 

O SR. ALFREDO VARELLA -Muito bem. 

O SR. BArmosA LIMA- ... o infelizmente 
appellülado de clictadura. _ 

Senhores, um governo, um chefe de Es
tado, um rcprcsontanto do Poder Executivo 
nad:t póde c mtda vale si os mern bt·o~ com
ponente;; <l::t assmnhl(!a. dos repl'esontantcs 
dos con ~ribui ntcs, lhe n~io dã' us ro,:urs tS 
pecuniarios com os qnaes ollc p:)del':L mantor 
as forç~as que nas sodedarlc.3 eidlisadas ~:ão 
por seu caractcl'istico-:- a for·c;a. diniH!iro c 
a força soldado. 

Senhores, <t asscmbléa. dos representante . .; 
do cuntl'ibuinte tem COliJO }H'Í.Illeit•o funcc}í.o 
não só i1 votaçào destas dospeztLS como o 
exame qun annu Linwntn dnve fazne das cles
pezas do Est:11ln. Temos o J'egimen <le com· 
plotn. responsabilicladc na ge.~tão d<t cousa 
pu IJlica e o que se pc'!d e pcd i I' :t ·tu ri os o:~ p:l
triott~s que se batmn pel:t Republica (!quo 
ponham orn exocur;ão, loal o 11iil, esta Const.i
tuição, porque entã.u teremos asuput•ior!Clarlc 
sobt·o qualquer outro t•ogimun hybl'iclu ou 
.não. (Apoiados. Jliuilo bem.) 

Sr. Presidente, qual o l1r'imcmlial dos 
. nossos deveres ? 

A Constituição os onnumera no art." 34, em 
um dos seus prlrneit•os p:Lragrttphos, c~se 
mesmo que estou i ndimtnrlo ncst:.L scl'iaçã.o, 
que envolve os . mais c!cvádos dos no~;sos 
devere.) institucionaes. 

Esse paragrapho reza : 
«Compete privativamonf;e ao Congl'csso 

Nacional orçar a receita, fixar· n. <kspe7.a 
federal annnalrnentc o tomar as contas da 

receita c despeza de cada excr·cicio finan
ceiro.» 

Sf'. Presidente, nós estamos no ultimo mez 
ria snssã.o; pódc V. Kc informar-me si a 
Mesa, si as Commissõcs competentes, si a 
Cama1·a, emfim, possue ,i{L os elementos in
dispensavcis á. conf'ecc;ã.o do Orçamento ~ 
Estou persuadido de que V. Ex. me respon
derá que <L proposta da receita c dcspeza e 
as taboll<LS que a costumam acompanhar 
ainda não foram prcsent~;s {L Ca.mara dos 
DeputcLdos. 

· O Sn.. PHEsmgN'l'g-As tahellas ainda não 
foram prcscn tes ~L Secrctrtria. 

0 SR. BAH.BOSA LDIA-Ora, OU a legislação 
fiscttl do cxtincto t•egimen ostú. em vigot•, 011 
nã.o está. Si está em vigor, conforme 1h.zcm
n'o crer os procedentes todos da assembléa 
republican<~. o Orçamento da Republica tom 
de ser c;_tlcado, ·tem de ser formulado por 
essas ta.be lias. · 

Supposto que c8sa.legislação não estivesse 
em vigor', nada justi!ica.rht a passag-em dos 
qua:;ro mezes quasi completos de sessilo, sem 
que a honrada Commi:>são de Orçamento 
i;ivesse apeesêntado os projoctos de lei da. 
t·oc ita c despeza. 

Este ponto é capitftl, é essencial, é cara.ctc
rist.ieo no regimen de responsabilidades de
finidas q ua.l é o rcgimen republicano. 

QJmndo na lüstol'ia polir.ica do nosso paiz 
passou um largo sulco de civismo rogene
rtu!OI', cal'actoJ·izado pela inter·vençilo nos 
rl.cbatcs tla Yilla publica elo Bernardo Pereira 
do Vascuncello:>, d.e Lino Coutinho, do Hol
lttnda c AlhucpJet'quc, elos pro !wmens da rc
gencin., esse que f'oi tal VPZ o primc1ro ntB<Lio 
da Rcpublicn. em nossa Par.l'ia c;wacterizou
se pd<L exigcncin. da prJsta.ção rlc contiLS do 
p, ,dm· Executivo ú. a.ssnrnbllía dos roprcslm
t;uJtcs da l'Jação. 

Dominava. nossa <~poc:t_o tl'el'ogo tlcspot.ismo 
do PcdJ'O I. llOt'nMdo Pot·oit'ado V;~scon
eollos lova.n C.a va·su naq uolla assnm hléa., c!a
lHivandi) :t :ttlmil'a,r;ii.o <LJS lti:-;t.oriadoi'l\S na
eiunao:o; c e::;tr-angeit•os, o 1'a.zi:L deet•et:tJ• t~ 
l':unos:t !oi do orç·ar non to <le I H:3o, om cujas 
disp;.Jsiçõcs gnracs sn doet·et:wa:-o governo 
at<~ o d iil. 8 <le lll<do, dcvcmL apresnnr.a.r ;i, 
Camara <L proposta da recoit:1. e tlcspoza 
acompanhada tlaíl nccossa ria.s tn.bclla.s c o 
balanço da. gcstã.o financoir<.t do excl'ciclo 
antecedente. 

Sendo chmnado o Ministerio, depois elo 
golpe do 7 de abril, este operoso estadista., 
quo póde servir de modelo a muito cstarlis:;a 
de Repuhlica (muito bem) formulava o re
gulitmcnto do Thesouro Nacion::tl c ahi decla
rava quo os:-;a ora. a o lJrigaç~ü.o peimurdial 
do nlini::;teo da. F;.tzcnda,, o mais, ia at(i ao 
ponto, na ltypoLile:~c oxtl'erna. do soJ~om no-
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gados á. u.ssernbléa dos representu.ntes os do
cumentos in lispcnsavcis paru. a apreciação 
das contas, de inteevir para. que na'luella. lei 
se dccrcta:'!se a nomeação dé commis.;ões por 
pa.rtc ·. da Camara. d)s Deput~tdos para o 
exilme das rcpétrtiçi3cs publica.s. -

Era, 11ortanto, Sr. Pre:~identc, o regimen 
mais completo da, publicid<tdc <tli<.LdlL <i. mais 
absoluta responsalJilldi.Lde. 

Consultao a legislação· do extincto regimcn 
e ali vereis mantida cstt~ linh<L de conduct;a 
toda a. vez ctue na gestão da causa publi:ca 
puderam prevalecer homens que se recom
mendaram á. gr<1tiàão da Pu.tria como me
lhores estadistas .. Vercis disposic;ão <.maloga 
na lei de :35·, cnleln·e nr~,:amento .em que, pela 
primeira vez, se descriminaram os impostos 
geraes dos provlncittes,- L~.:l lH'omulgada du
l'<tntc a regencia c subscripta por homens da 
est.utura moral de Foijó e CastrD e Silva. 
Em 18:37, ópoca memoravel da fundação do 
parl;ido conserv<•.dor, ·por Bernn.rdo Pereira 
de Vasconcellos, ninguem viu que este fac:;o 
11wlessc da.t· loga.r <i diminuição da responsét
bilid,tde que 11csa.va sobre o Exewtivo de 
continuar <L prestar cont<ts á. asscmblêa .. 

Na lGgislaç~ão desse anno Bernardo Per·eira 
de Vttsconcellos contribuiu para. que essa 
disposição se mantive,se e fosse em varias 
pontos e detalhes ref'or~~ada. 

Em 1840, Alves Braneo, outro nota.vel es
tarlista. do impGrio, prOJnulg;tva 11ma lei 
fiscal em que mantinha as mesma.s disposi
ções. 

Por outJ.':J lado, St·. Presidente, si é certo 
qne muitas vezes no cm·so do neg11ciaçõe::; 
entabol<,tdas pelo GovHrno na ge,.;t.i'io rl:t ra
zcnrla, publica o sogl'crlo é absolutamente in
clispP-nsavcl, an monns ness<t phaso das nogo
ciaç()cs para quo ellas possam surtir melhor 
ell'oito, issp não impediu <tuc arpwllc operoso 
estadísta a quo venho me t·efet·indo o te1·ei de 
cita.t· o niai l)l' nnrnet•o do voze~. ii11ln. c'ilmi
na.neia dos seus serviços, BnrrHmJo PcJ•eit•a 
do Vasconcellos, dcc!at·as!W, em Regulamento 
do Thesouro, pl'omulgado óm 18:::1, que 
todos os a.cto~ praticados pelo Thesouro Na
cional seriam submettidos á. mais completa. 
pubiicidade, salvo quando as 11ogociaç~í"jes en
volvidas nesse,exigissem segt•edo ; m LLS neste 
caso, tGrmina.das essas negociaÇões taes do
cumentos veriam a. lu_z da mais completa. 
pu bli cid;tde-. · 

Espero que nessa incandescente questão, 
como em tantas outras em que o Governo 
anda sendo tão a.pà.ix:onadamento accusado, 
o Governo, por honra da Republica, esma
gar(t as aleivosias, si é que ellas o são, prtJ
jectanrlo ~obre taes acc:usações a lu:~. clar<t e 
intensa. da publicidade, ca.racteristicLL do rc
gimen republicano. (Jl1âlo bem.) 

Não ficou atrü.s o legislador da Republica, 
não dcixotL que volvessem a prevalecer 
os costumes pot·niciosos que, dur::mf;e o pe
riodo de IN24 a 1829, tcnl;ou implantar na . 
nossa P;ttrla. o despotismo de D. Pedro I 
sob a cr-Pac,:ão do ministerios p;Llacianos; na 
Constituic,:ão da Rcpu.l,lica occupou-sc cuida
dol-Jarnonte . com este assumpto (ellamo a at
tcnc;fi.o da homad:L Commissão de Orçamento, 
orgão not·ma.l das nossas relações com o 
Poder Exocutivo, prOV'}- de que nós não vi
vemos tão separados desta parte do apparelho 
politico, como nos querem f<LZCL' os adeptos 
do parlamentarismo) e não se limitou a exi
gir de nós ou ~ros quG Ol'fJassemos a receita e 
ftxas.)cmos a despeza annualmentc, sinão 
que exigiu iambem, e veremos clu.qui a mo
mentos, ta.Jvcz eo 11 mais rigor, que t!Jmas
scmos annualmentc as contLLS de receita o 
despeza. · 

Pergunto á. Commissão do Orçamento 
que pr·ovidencias tem dado para que estas . 
.contas nos sejam :prc.)tadas ~ 

A Commhsão do Orçamento que providen
cias tem dado para. que, nesta. altura dos 
nossos tL"a.balh!JS, no f]u:wto mez de sessão 
oruinttria, possD.mos emfim começar a nossa · 
tareftt pt·ecipua, a discttssão do Orçamento? 

Não tem meios ? 
Tem-nos, dizem-no os nossos pr-ecedentes, 

pot'qltC nós .iá tivemos occasião de ver Ol'ga
nizados nesta Caslt ot·çamentos independente
mente da, reme;o;sa de tr.ws ~abellits e te 11-nos 
mais no art.44 do úosso Regimento, que diz: 
«AS com missões poderão exigir dos Ministros 
de l~stado, por intermedio do 1° Socrcta,rio 
da Camal'a, todas as informações qne lhes . 
rornm noce ·:sttrias para desempenho dos seus 
tJo:thalhos, não podendo haver demortt quo 
prrjud iqnc o ref-;J>Iletivo andanwnt.o ; c ta,m
bem poder-ü.o lWJUOT'et·, pcltt mosmu. fór'ma, 
quo sn corlviclcmt os Ministros do Estado pat•a. 
conflwnncia.t.•nm c ~ olll ellas solwo qualquel' ob· 
j!!CI.o qun julgunm nor:P . .;:-la.t·io. >~ 

St•. Pr·cHidon t;n , ou 11,·,.1 tomos, norno mo 
pa.l'CCO Cjl!C tomoS, l'OlllflUiU p<tl'tL t::tl Sifilla• . 
qão o, noste caso, cumJn'e quo n Commissão 
de Orçamento procure agil' neste sentido, 
ou, p 11' ventura., nfio o temos o, em tal . · 
caso, j<i. ha mUito que era do nosso dever 
ter providencütd.o legislando para modiftcal' • 
essa situação, incontestavelmente incompa~ · 
tivel eom o regnlai' funccionamento do sys- · 
tem<t republicano. · 

_Nãp _ ê natural quo_ tenhamos uma. . con~ 
::>t11!_mçao que deternuna. que o funcc10na• · 
mento regul<Lr dos nossos tr~balhos tenha. ' 
logar de ;{de maio a :1 do setembro, e ne~~e 
pr·azo não possamos eegularmonto da1' an~ 
damcnto ao princip<d destes trabalhos,que é 
a confec\:ão dos orç·<tmento::;. 
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Stt. O VICTOIUNO ivio;-.;n:mo- A demora 
j nstiftca-sc. 

O Stt. S~o:AmtA-V. Ex.. e .. ;i.c.í. J'a,zcnuo ao (;o
vcrno nm;;. accnsaçflo gt•a.vi:-;~iJll<L. 

O. Sr:.. B:\l:.J30SA LI?>L\-Diwlll qlllJ e,;!:nn 
ützendo ao Govoeno nm<L aceu::;;wiio gt'iL vi~-
sima. · 

Os Stts. VlCTOJU:'\O :Mo:\TEIItÓ g SEABltA 
dão apa.rtes. 

O SR. HAJwo:ü LIMA.-Sl'. ·Prositlonte, a 
accusn.<;ào que par;cf·e, na opini;"í.o uo honrado 
Deputado pela Bcdüa, J'eikL ao Uovcrno, t'lJ

vede contt'<t a Cam~u·a em r·olaçi'w ;\, sua 
ComlTlis.~ão. porque, ':i a sit,uac,:-à.o (· c . .;.f;;t, 
como n.•Jn.l'te ci·itci·io:.;,tmciiLc n meu lium·adn 
collega du l_,;~ncada, si no dia 3 de maio 
o <tovei'llO n;'w póde unviat· ;i, C;tm;u·a 
as tabtdl;ts ;i, lH'opnst<L d<L t·oeuH<1 !.~ dt~pe%'L, 

_ sohJo;} a:> 11uaes ~o.i•t (·;dca.dl) o lH't;amcnl.o 
· <tnnmLI, entfio a C:>mmis-:;ã,o do 01•çameni;o, 

qnc mais de perto ontcndc .. com este a.s
sumpto, cntilo a. Connnissão de Constituição, . 
Lcgisla.çã.o c .Justiça., quo mais de perto en
tendo eom <t intcrpt·ctaçã.o da Constituiç~ão, 
já dcvol'iam tcl' trazido a C$ta Camara o 
peojecto do lei par-a l'emcdiar uma situação 
inconte:'!ta.vclmontc anomala. 

O SR. SI::ABRA-E V. Ex., ).}OlllO Dcputarlo, 
.ht 1lcvoriit ter cumprido o seu dever, nos tm·
mos <h loi de novembro de 1892. 

O f-:;Jt. llAIWO:SA LnrA.......:Pols cu j<i cuinlH'i. 
O Sit. SEABRA-V. 'Ex. tori<t cumiH'ldo si 

promovesse a. rosponmbilid<tdc uo Pi·esidente 
(ht Rcpublica. E' isto a c1uc me rctlrJ. 

0 SR. BAHHOSA LDrA _;_ Não ll<L motivo 
pal'ct esta respons<Lbilillwln, pot·quo n.~lta. o 
elcmen to principal uu crime, CliiC é a in ton~~.:~o 
r.le ]H'atie<tl-o • 

• J;L eumpl'i u nwn dcvm·, f'l)rmuliuHlo o 
· prujedo <id lei nm;to sonii[!IIJ (a,wiwlos), 
n est<J pt·ojnel.u, Sr. PJ·c~i.lkn !.1~, q un vi:·n 
dat· t·tnnnd i o <L tu na. sitn:u:ii.o tü.1J alliiJllai:L 
qua11L1J c~::;I,;L, n<:tiJ p1id.c ;~L!} lwje enLr<u·· n:L 
ut'tl!~lll du d i:t. · ' 

M;t;-; cu, eunjunc:t;ununliD eu111 algttn:; euJ
loga~ de b:uw:tda., a 11111 do::; qtuw:; den·.mt>s 
pl'incipalmcntc este . trabalho, j<~ cumpr·i o 
meu d1~ver, manda.ndo á. Mes<t um projccto 
nestas condições. · 

E mú;; do que isto, em l8V/ apt·es:mtei ao 
Orç:il.mcnt.à <ht Fazenda uma emeiHla que foi 
a.p'provad<L pela Cn.ma.ra c pelo Senado c 
passou <L ser artigo de lei. 

A cmend<t é ~1 seguinte: 
« O .Governo a-pt·esenttu·ü ao Cungt·c:,:so 

N~teion:d, na. su<l, IH'OXÍlll<L. sessào-ordi
nal'io, '? balanço de di'!liniti vo do,; cx
r:rdc:ios ftnanf;eiros de quo :t.inu:.L uu.o 
pl'es 1;ou cont<LS (t m;~sma as~crniJlúa, 

sugttnd'J pt•csct·evc o art. 34,.paragra
plto uni.eu, üt fine, cb Constituição d~ 
H.epulllica. >> 

Todn.via, em 1898 ess~ balanço n~ío foi 
apresentado ;i. Camar'il, dos Deputados. 

"\ Constituiçfio üa. H.clmblica, no art.. 89, 
declara: · 

~<E' instituído um tribunal de contas, para. 
liquidal' as cont:ts qa receita c dcspeza. c vc
J·ifieat' <1 smt legalidade, antes de · ·serem 
aprescnta<lus ao CongreS:')O.» 

De modo que as contas da receita c des
pezct, · ~ · cpois do devidamente ·vedficadâs, 
quanto ti. S1Li1 legalidade, pelo Tribunal de 
Conta;:;, t.em, pela Constituição da Republica, 
de sel' })I'csl.<ld;~.; ao Cungresso. 

Pnt•guntl) ;i, !Hilll':~da Cummi~s~ío ele Orç<L
mt~ll f.n : Tulllus algwn b;d<~nço a HUl' snb
Htdtido ;i, a.pi'f\!~i.af;.fW da Cam<tl'a? (l'ausa.) 

Sl l.olllo~, pnrq tw ainda não foi <Lado par<:t 
<t uJ·dcm do d.ia. pat••t q11e nos occupi,ts.;;emos 
com es.;;a p<tl'tc cnpit.al, no funcciomnnento 
do Congr·csso N;tciohal, examina.ndo estas 
contas c appt·ov;.mdo·as c, quando preciso, 
nos termos d<L lcgislaç~ão fi:'!cal; votando os 
}WCCÍSOS .éreditos COlllplcmcrlta.rcs, conforme 
determinam leis melhormente conhecidas 
pelo meu honrado collcg<t, illllstra•lo r'clator 
da Rcceit<L ? · 

Mas, a vcl'dauc <} estra, que não occmlto 
c p;ua a qual chamo a attençiio dos poderes 
d<L Rcpublica, <L ve1'di.Ldo ü que, no quarto 
mcz do snssii(), ao terminar o tempo normal 
dos noss11S tmballws, não tcnw;:; siquor ini
ciado a discussrlo das leis dê or.;amonto, não 
temos <LS in!'o;·maçõcs neeossal'i~s, Hinã.o 
flllC qu:LlltiiOL' Dopul;:tdn pussa, pcdil-<LS, suli.to 
IJilO e:>S<.t t;trclh incuml.Je ;i . ~ dignas commi:')-
sõc.:l pm·nt<tnentcs d:L üttlli~l·a. · 

F:tço um appello a csstLs eommissõcs; no 
díê~ em que o~se e'\<tme fi'lt• d:lvidameu1ie 
Ieif.o. . . -

o SI~. St ·:It~.IWI·:J.LC) CoitHf::\. - Pcf;o :.t 
pal<tVl':t. 

O ~I:. li ,\I:.IHJ.-::A Ltl\JA - •.• cnidadosa- · 
lll(!lt I,(\ k\'ado <L cabo, de~dc o come(;o da. 
noS:"<.L so.;sào al;é o lint, o fmtec'ionamonto dos 
podorcs da. H.epttbli<\it s:~I·:í. o mais· regular e 
(1, nossa intervençào na eau .. ;,L publica será. 
a mais profieua.. · 

!·;mqwwto i:-\l.o Jlfí.o se <ler, continuaremos 
a a,:;sistii· a. e.~Le e~~twctaculo, queteúde a per
petual'-sc de, 1luranto os 4 mezes destinados 
pelo !egisladoreon::tituintc a essa tarefa capi
tal,vinrmos a no:~degladiar na apreciação de 
iLssumptos, á. maiori<t dos quaes- caiJc ma.is 
de porr.o <1 compcteneia administrativa do 
t:>odet' Executivo. 

-Eu Jiã.i) tlucro, Sr. PJ'esidente, a.lúrg·ar a 
csplwra de attt·ibuições do Poder Legislativo, 
c P<tl'<t t1nc ellc volte, em ca<).;1, .um dos para- · 
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gra,phos enumer::ulos no art.. :34 da, Consti- JHmtes pat•a quo !;irem o Congresso da situa,
tuição, f}.o inuuiscuir-so na vida diui;Ul'na do ção em que cst:t, obrigado todos os annos tt 
PodcL' Executivo; maH quero, e disso ü1ço la,nçae prorogações atr~ o fim do anno civil 
c1uestão, como pOnto de programma politico, motivando por parte ua. outra Casa. do Con~ 
que o eKame da. gestão financeira, quo a grc:-;so queixas como n.qucll11s que estão na 
organiz:Lção de um orçamento regular, que conscionda de todos que leem os trabalhos 
a apreciação normal por meio de informa- do Scnarlo. ..-
Ções devidamente pre.~tadas dos nossos re- No àin mn que os orçamentos forem con
cursos financeiros, seja systematica.mcntc, feccionadoil do uccordo com a Ier··islaçãõ 
cuidadosamente feita pelo Congresso Nacio·· fiscal da H.cpnblica, no dia em qae as contas 
nal na sua ses::;ão normal. forem prestadas o os ba.lanços··examínados 

Eu teria, Sr. Presidente, de· comcça1• fa- l)Cla Commissã.o de Orçamento, nesse dia, 
zendo ums. rcclttnF1Ção á Mesa conL·a a denko do rogil'nem republicano, se ter[~ 
ordem dós nossos trabalhos. darlo o pas ;o mais agigantado pai' a a -sua 

o ltegimento determina que toda vez que completa, execução e. ficar<L demonstrado do 
entrarem em discussão as leis annuas os tea- modo· maid .oridente que este regüuen é· 
balhos dura,rão cinco horas é o expediente ca.p;•,z dn :o;af,J::;fazet• :is justas aspirações dos 
passar.a yara a u~i,ima,. hol'<L. . .llomc,.ns., ondu q Utll' rt uc scjam,nos logares em 

E' viSIVol que o Rcgtmcnto qmz dar a pl'e- q.uc est;tVOl'.elll eollocados no.i })at>tidos poli
emincncia. na discussão de qualquet• otltt•o t1eos. (Uwto f1cm; nmilo bem. O m·ado1· e 
assumpto á ·discussão U.as leis ammas; c, cumpPinwntmlo.) · 
todayüt, Sr. Presidente, vemos em não 
pequeno nurnerq de dias as ~e~s de'fiKação de 
torças pospostas ·a varios outros projoctqs 
ria lei. 

Demodo. que não é sú em rela.ção á.s leis 
de orçamento, ó ta.mbmn em relação as leis 
lle forças de t~rra e mar, qJie os nossos tra
baJhos teem andado invertidos. 

SES~ÃO Dl~ 2 DE AGOSTO DE 1!)01 

Vido png. 18 do presento volume) 

0 SR. PRESIDENTE-Per~tttq,. V. Ex. que 
diga que as leis de fixação de forças de ma.r O ~r. AR'onso Cost.a- Peço a 
e terra toem sido collocad<~,s no principio da V. Ex. f!HC me manue trazor o i·elatorio do 
ordem do • dia, como ain<J.a hoje figura, a lei St•. Minist1·o da Guerra. (Pausa.) 
da força naval na pri~neira hora e .a de Sr. Presidente, V. E~. pcrmittiu que et.i 
terra na segunda. · . . continnassn hoje Jli1 scl'ie de observações so-

OSr.. BARBOSA Ln.rÁ.-:M:enos na ordem do brcat\JOt'g;wir.a.çu.odoexercito,reorganização, 
dia de h ontem. que so tot•n:L pt'C'CÍStL, não só em relação ao 

. pessoal, ~o mo tn;mbcm sob o. ponto de vista · 
O SR. SEABRA.:__Depois accresce que ainda llo nmterml hetl1co de que um exercito bem 

ha os creditos pedidos pelq Governo. · orga.nizttdo nã.o póde.prescindir. 
O SR. BARBOSA Lnu-Nã.o nego i\ impor- Quando discu1;i a organização da -marinha 

tancia dos creditos. Incontestavelmente :ilem nacional, abundando nas mesmas considc
~t lei (lo forças não se póde fazór o órçan}cnto raçõos, tive ocl!<~sião de díior; que, mais 
do Minísterio da Guerra o o orçainento ·Jo por ama sq.,ti~l':J.ç\ão do nossas necessid;ulcs~ 
Minist.crio da. Marinha. · internas do que pclq rccciô de uín;1 lucttL-

. Assim,Sr. Presidente, sghorllimmf~o-mc ci.s com <t:-i na.1,,i·io:; e:->l;l'tLilg-eit'aS, · cti encarava o 
disposiçôes reginwntac~. cc<·to de r1uc psso prohlom;1, milHar· do ÜrazH, que1'em 1;elação 
a.ssnmptõ a que comecei r<:lferind.o-me_- psr.4, à marinha., qum· em rclaç[io ao exm•cito. 
annunciado sob n. fórm<~ de lJI)l cred1to de Hoje, porém, osso c~ta.do do completa tran
:~O:OOO$parà ó:ú·rpndamcnto d<~~ est~·;~,Q.a~ d~ c1uilUda(Le de cspirlto em que me achava, ~·e
ferro encn.mpa.das, ne~sa occa.s~ao d1scutu·cr. rat;ivamente (~ nossa posiçã.o pel'ante . 11açõeS" 
o assunmto, ponto pur•p:onto, podendo e do- estrangeiras, está int_ei.t·amonte desvanecido; 
YClldo desde jü, annuncüw q@ reputo Q con- e, si, .:pos~tivo não é o _perigo, si clara e 
tracto t;ü qtml foi fcito,Lnfoliz c tlesastroso. · franca. não é a <Lmeaça,, a situação 11ão é 
(.1poiádos.) "H: pam quo ni'i.o. se curo :.tt'tenci.cisamcntc dos 

Proponho-mo nessa, occasiào a demonstt'<l,l' assumptos iniHMu·es, não é para ·cont.lnua~·
qqe tcHito Cllw.nto foi pos:SiveJ dà minha rno:s nesta indifferença· que' tudo arruiná e 
parte comppellendel-6, -cl.le :rgw pó de sw·. prejudica. · · 
qúalificl',{~O de outra. fôrma;. · Lendo a.s pttginas de uma monographia es-

Qua:otq á outra pa;rte do l}leu disC\,ll'So,está cripttt ultima,mente por Dupuy, distincto 
feito o ~e:u appe~Jo ü h_oprada Ço,zpmis.9ão de. ofllclal do ex.:rcít_o ii:ancoz, cnco1ltrei ahi o 
Orçamento c ;t,s onttas comnussoes perma- ti·ansttmpto fiel de ummagestoso '.brinde que 
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o <wtual imperador da Allcmanha. dirigiu 
aos officiacs do seu exercito, po1• occasião de 
uma grande solemnidade nacional. 

E, si, como disse hontem, não acredito que 
pela intclligencJa da douta e civilizada Ocr
mania tenha passado o pensamento de tentar 
contra a nossa indopendencia, ou contra a in
tegridade de qualquer parte do territorío 
americano, comtudo um:t politica de provi
-dencia e sabedoria aconsellw, que uma nação 
'como o Brazil esteja sempre prepara.da para 
qualquer eventualidade. . 

As palavra.s do grande imperador da Alle
manha, nas quacs não vejo claramente uma 
ameaça, á íntogridacle do territorio amel'i

. cano, mas em que de facto se póde lobrigar 
uma ~ombra longínqua dessa ameaça, foram 
as seguintes: , 

Depois de ter lembrado que o enfra
quecimento do· exercito no começo do 
seculo proporcionou :10 imperio sete 
annos de sujeição, o soberano accrescen-
tou: . 

«A sublime idéa do serviço obriga to
rio foi plenamente compréhendida; ella. 
não adquil'itt sua verdadeira importan
cia, .sinão peta reorganização militar 
U.o imperador Guilherme, o grande, obra 
coroada pela victoria e que deu á Alie
manha a unidàde de uma situação que 
impõe respeito . » 

Exhortando em seguida os officiaes 
a conservarem as qualidades de que 
sempre de1•am provas, o devotamento e 
a assnidade -ao trabalho, o impm•<.ulor 
declarou que imitaria o que seu pae 
havia feito pelo ex~rcito e que conti
nuaria, sem desfallecimento, a obra da 
l'eorganização da marinha allemã, para 
torn:al-a igual ao éxercito e collocar o 
imperio em estaclo de obter no est?·an
geiro o lo_gar quo · ain'la 11ão conquis-
tou. · 

Com o exercito e a marinha, rlisBO tm·
minando, en 9spero _ porler, g1•aças · l't 
Deus, em quem confio, realizar a maxi
ma de Frederico I, que- disse: «desde 
que se quer decidir alguma êousa no 
mundo, on n'y pm·vient pas avec la plu
me, si elle n'est pas soútenue pa1· la force 
de l'eprJe.» · 

. Mas que grande couaa é essa que à Alle
nianlia procurará realizar no mundo ? per-
gunta Dupuy ~ .- · . 

Aquillo quo o soberano da Allemanha não 
definiu claramente, aquillo qpe elle deixou 
ent1•e nuvens e mrtrelinhas, um distincto 
official do exercito allemão, o coronel -Ber
nhardi, se encarregoude .dizer : 

· « E' ·ao Estado, diz elle, que incumbe 
o papel de fazer tender para um fim 
ideal os grancles sentimentos nacionaes, 

;~s gn.mdcs aspil'a.ções co1muuns. E~te 
fim, base de toda a política exterior, 
visa. rã n. realização de uma alta mis~ão 
historica. ; ello consistil'â para a Alle
mànha em formar um nucleo ao qual 
virão se reunir todos os elementos dis
persos da 1•aça a.llemã a estende1• a sua 
esphera de influencia SOBRE TODo o 
GLODO emfim-;- em dar ao germanismo o 
logar que elle deve occupar no mundo.» 

Estejamos provenülos, diz Dupuy, e tem 
razão. 

Caso estejamos incluídos no estmngeiro . do 
imperador gorma,nico e na 1·ealização ela 
alta misstío 1Listo1'ica (lo coronel Bernhai'di, 
apeza.r de nossa imprevidenci<.~ poclemos con
tar com as posições especiaes dos nossos 
tcrritorios e com o patriotisino dos nossos 
pat1•icios. 

Ora., ~i Dupuy, pol' 1mut questão àc raça, 
por uma questão de nacionalidacle, vê tantas 
appt•ehensõos, soml.Jra.s e duvidas, ameaças c 
receios, nas 1Jalav1·as, aliás · eloquentes, do 
soberano de um dos maiores imperios do 
mundo, nós, os brazileiros, · tambem não de
vemos esquecer que o desejo de conquista e 
a cobiça é t:tnto maior c1uanto o paiz, que 
dellc é objecto, é mais feaco e menos defen-
sivo!.. . · 

O representante da França pão se mostrou • 
tranquitlo depois das eloquentes p:1lavras do 
imperador da, Allemanha e o governo francez 
não se tem descurado do grande problema 
do augmento das teopas fràncezas, tanto 
que actualmentc está. em discussão no par-
lá.mento um projecto ri esse sentido. · 
Oe~t, nós que constituímos um pãiz debil e 

fraco sob o ponto dê vista da organização 
militar, que, nem siquer, ·temos preenchido
os clar0s do nosso pequeno exercito.;. 

O Sn.. RonoLPHO PA.I~Ão. ·-:- Logo V. Ex. 
!ta de concol'dar que o estaU.o-maiol' (!uma' 
necessidade. · 

Ç) Srt. AFFONSO COSTA- ... um paiz que 
não dispõe elo material bellico preÇ!iso para 
no momento dado recorrer ás necessidades 
da guerra, 11n. clefesa ou ataque; não pode~ 
mos mcnoscabar os perigos e ameaças de · 
futuro como não os menoscabava o governo 
francez. (Apartes.) . · ·-: 

Porque estamos em -paz com todos os vi
sinhos e não -nos a.meaça nenhum terror, 
porque nenhuma, . nuvem tolda os horizon
tes da Patria, não nos devemos descn~r da 
reorganização elo nosso pa triotico exercito. 
EstlL circumstancia póde servir de attenu
ante á desorganização do presente, porém, 
jamais será uma justificativa firme, ra.zoa
vel para abandonarmos completamente o 
plano de reorganização deste mesmo · e~-
ercito. · 
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Actualmonto, Se. Presidente, devido d, or
ganização do seu exercito e â sua compo
sição, a Inglaterra tem enviado levas e levas 
de soldados á Afl'ica, onde tem alcançttdo 
bem pequeno nnmero de victorias relativa
mente a tão extraordinarios e pesados sa
crificios feitos. 

l'd:ts, Sr. Prosidçmto, si tudo isto nos con
sola. e nos anima; si tudo isto remove por 
momen ~os os perigos e ameaças, ntt''a justi
fica a, politica de improvitlencia · que até 
então toem segl).ido os nossos governos com 
relação <Lo exercito nacional. (Apoiados ; 
m-uito bem.) 

O que tem favorecido até hoje o pequeno 
e heroico nu'Cle::> de soldados bocrs q uc se 
batem pela independencia de sua patria, é 
a circumsta,ncia que pa,ra nós seria tambem 
importante - a situa,çã,o topogmphica, a 
situação do terreno. 

O quo se vê presentemente,'Sr. Presidente, 
é quo nenhum pn,iz, dos que conhecemos, se 
descura da. manutenção do exercito re· 
guiar. 

O SR. RonoLPHO PAIXÃo - Convém 
notat· quCl entre nós a vantu.ge1n do ter·ri
torio é contrabala,nça.d:.t pela extr:msão d<t 
costa que csttí. toda, desabrigada. 

O SR. AFFONSo Cos'rA- Si V. Ex. tivesse 
ouvido as considerações quo ti\re occasião de 
fazer, quando me bati pel:t necessidade dare
organização da marinha de guerra nacional, 
teria ouvido que esta foi a razão l)rincipal 
que, eu disse, devia actuar no espirito do 
legislador brazileiro para se convencer 
de que o Brazil precisa ter uma marinha 
capaz de ~mtrar em operações no momento 
preciso, justamente pela vastidão da nossa 
costa. 

Mas eu lembraria·, Sr. Presidente, quê si. 
as condições topographicas nos favorecem e 
a, bravura e heroismo do nosso povo, cuja. 
historia nos fornece tantas provas brilhantes 
de devotamento,,pódem concorrer para que 
estejamos tranquillos sob certo ponto de 
vista, essa.s circumstancias não são bastante 
valíosas para que o Congresso se de.3cuide 
por mais tempo da reorganização do exercito 
nacional. · 

Eu me referi á Iuct11 no Sul d<.t At'rica e 
posso citàr tambem exemplos historicos·por 
occasião da pugna em que se empenharam os 
nossos maiores, nos territorios d11 Bahi.t 
e Pe1•nambnco, quando esses tnrritorio.~ fo
ram preza do dominio da I-Iollanda, nação 
poderosa entãó~ ,que espalhava por toda a 
parte as suas bandeira.s vencedoras, e que 
quasi concretis,wa em suas mãos o nnno
poliodo commercio do mundo. 

A Hollanda teve · facilidade, ao principio, 
· de fazer-nos preza do seu domínio, mas de

pois de dífi'erentes recontros em que o nome 
brazileiro foi celebrado ; depois-de combates 
extraordinariamente dignos de louvor pela 
perícia com que nelles se portar~tm os chefes 
que commandavam as nossas hosteJ, o pode
roso dominio hollandez teve que bac1ueJ.r e 
cahir, mais pelo heroismo que dominava o 
COI\Lção dos nossos jmtricios do que pelos 
recursos e armas de qne re<ümente dispu
nham nessa lucta tihnica que tanto engran
deceu o nome e a fama dos nossos maiores. 

Camara V. IV 

Tive occasião do lembrar lwntom á, Ca· 
nur<t que, depois (b guerra hispano-i.tmcri
cana, os Estados Unidos teem ttatallo com 
muito interesso do son oxor'cito, não só au· 
gmcntando o ollectivo das sua,s troptts,como 
enriquecendo o seu matedal bollico com 
a1·mamentos os m<~.is model'nos c aperfoi· 
çoados. . 

Apropria Ropublico, Argentina,com a qual 
nos achamos liga·rlos por li.1ços e:Streitos de 
solidariedade, :parecendo que nacht poderá, 
toldar o horizonte.da.s nos~as rehtçÕ3S diplo· 
maticas, agora mesmo está tratando da 
reorganização do exercito, principalmente 
do augmento do pessoal e:tfectivo de suas 
fileieas, introduzindo o serviço obl'igato
rio, como te1'oi occasião de demonstrar. 
(Apoiados.) 

Nesta mesma imprevidencia, neste inesmo 
pouco caso, em que nos encontramos hoje, se 
encontrava a França, antes de 1870 (apoiados; 
muito bem), descuramlo completamente da 
defesa do paiz, sem ligar a menor impor
tancia. aos assumptos militares,. apezar do> 
protestos dos seua maiores homen.'J, dos seus . 
mais entendidos estadistas. (Apoiados; muito 
bem.) 

0 Sn,. CARLOS CAVALCANTI- V. E:c est<t 
discutindo muito bem. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO- Apoiado. 
0 SR. AFFONSO COSTA- A nossa orga.ni· 

Zlçi'ío actua~ ú clefeituosissima, ; apenas na 
rerorma ultima foi introd.u7.ida a adopção 
do estado maior. 

Parecia mesmo incrivel, Se. Presidente, 
qm~ o Brazil, qúe ha muitos annos gosa de 
foros de nação civilizada, podesso manter um 
exercito permanente, sem os·sa grande insti
tuição ... 

Os SRS. RODOLPHO PAIXÃO E CARLOS CA· 
VALCANTI-Perf'eitamente. 

0 SR. AFFJNSO CosTA- ••• que se chama. 
estado maior., e essa reforma só ha dous 
annos foi adaptada, depois de grande e ex
traordinaeh discussão no Parlamento Nacio
nal ! 

O que é, cntretanêo, Sr. Presidente o Es .. 
tado Maio r no Exercito ? 
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E' a cabeça pensante, é _o braço que risca, 
que delinea, qne estabelece os planos, que 
levanta as cartas topographicas, que estuda 
as posições de futuros combates, os theatros 
dos futuros c possíveis cncon~ro.;; _no paiz; ou 
no exterior, que compara as umdades bel
licas das outras nações ; cmfim, que põe em 
pó de vel'dadcira ordem ~odos os recursos: 
com que póde contar o pttlZ. . . . _ 

Pois bem, Sr. Presidente, esta mstltu1çao, 
que é inlierente a todos os exercitos,_ só ha 
Ü'Oi3 annos foi introduzida no ex·el'ctto na
cióniü ! (Apoiados ; muito bem). 

Uma outr<.t anoma,lia que se nota mi.tre 
· nos é a seguinte : a lei de força marca o 
eifectivo de 28.000 homens e, nas fileiras do 
exercito, apenas p.)demos contar col!l 14.000. 
sendo verdadeiros os ma.ppas apresentados 
pelo Sr. Ministro da Guerra. 

Confrontemo:;, Sr. Presidente, a organi
zação da Allemanha com o esqueleto da or
O'anização do Brazil; a consequencia é fatal 
~ triste. Ora, en,tre nós introduziu-se o 
estado maior mas a elle não foram dados 
todos os meios e recursos que foram conce
didos ao estàdo maior da Allemanha. 
. Para fazer e>tas affirmaçõés,-occorre-me 
a obra de J. Lauth- L'Etat Militaire eles 
p1·incipales pttissances -uma vez que não 

. tenho competencia na. m!teria. 
0 SR. CARLOS CA YALCANTI - Tem toda. 
0 SR. AFFONSO CoSTA-<< 0 grande es

tado maior prussia.no comprehende uma se
cretaria central, uma divisão de cam~nhos 
de ferro, uma seccão histo~'ica, corn bj_blio
theca e archivo ; inspecções-· geraes pernu.-

. nentes, que comprehendem, inspecção do 
exercito, de cavallaria, de ·aetilharia a pé, 
do corpos de engenlteiros, de material, de 
armamento, de a.rtilhal'ia de camlJ:tnha, de 
caçador-es, de carabineiros c <lo tL'opa.s . <lo 
tclcgraphia, etc., etc. » 

De modo que, SJ'. Presidente, o estado 
maior na Allomanha é o centro de todo o 
serviço militar do Imperio e é por essas de
pendencias do estado maior que passam todos 
os negocios referentes ao serviço militar. 

Si por um lado ha a centt'alização, por 
outro . todos os serviços te em uma certa iqde
pendencia. que não prejudica o todo, de modo 
que todos os .as.sumptos concernentes ao exer
cito são ·perfeitàmente estudados nos dopar-

- tamentos competentes, reinando sempre a 
mais perfeita harmonia. 

A organizaçãomilitar na Allemanha é tal, 
o estado maior funcciona de tal modo que 
em um momento preciso se pódem obter 
todas as informações necessarias sobre os 
mínimos detalhes, tanto do material, planos, 

'etc,-como do pesso<~l.. · 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃo.......:. De modo a passar 
da paz para a guerra de um n,:tomen to para 
outro. 

0 SR. AFFONSO CoSTA.....,..A Ft•ança achava-se 
tambem, como nós, Sr. Presidente, ne.3te · 
dolce fa?~ niímte, desprevenida, despreoccupada 
de todo e qualquer perigo, convencida de 
que o poeta mantuano escreveu para elles o 
DEUS NOBIS IL•ECOTIA.FECIT nesta indifferença 
eterna em q uc parece estamos condemnados 
a viver, e a viver tambem o Brazil. · 

No entanto não faltaràm á Françaho
mens eminentes que sentisaem a passagem, 
a sombra do grande perigo, e o marechal 
Niel não era tão despreoccupado como os 
seus concidadãos e os seu-; collegas. · 

(j distincto milititr demoilstt•ava a ne
ca,;sidade de armar a França, appellava para 
a reorganização do seu· exercito e _se lhe 
respondia como aqui -.,.... «nenhum perigo nos 
ameaça, nenhuma sombra turva os nossos 
horizofitea, para .. que gastar os recursos 
da nação nessa organização 4ue trará, como 
consequencia, o militarismo»·~ 

Mas, como se enganavam elles, como nos 
enganamos nós ! · 

«0. que impo1ta, dizia Jules Simon, . 
não é o numero de. soldados, é a causa 
que elles defendem. Só existe· um unico 
motivo que torna· um exercito inv~nci
vel, é a liberda.de». 

Fantasia! poesia, pura poesia! 
Outro homem celebre, J·ules Favre, dizia 

tambem: 
«A naçã•J a mais poderosa é aquella 

que póde desarmar-se. Então, ao envez 
de augmenta:c as no.3sas forças, tratemos 
sem cessai' do· desarmamento. Não g_uei-

. ramos que a F1•ança em logar de um 
vasto atelier seja uma grande caserna». 

Como era utopista esse homem! . 
Pot• sua vez, contrariando:o ·mesmo plano 

de reorganização, dizia Garnicr Pagés, tão 
utopista e sonhador quanto· os outros : 

· «Não hfl.. sin~o uma boa · organização 
milita~ é a leva de soldados em massa,. 
Desde que :fizermos a leva em massa,. 
nó3 estaremos em Bel'lim. O verdadeiro 

. pod01' é a influencia moral». 
Como se enganou tambcm ! 
Por sua vez, o grande Thier.~, que tantos 

serviços P.!'éstou á patl'ia no período mais 
triste de suaexistencia, por occasião em que 
se discutia ·a reorganização, pensando lam
bem que o perigo estava longe,, illudia~se 
redondamente, fazendo a seguinte decla-
ração: 

« Affirma-se que differentes potencias 
podem pôr em linha 1.200.000 homens, 
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diz Thiers. Pois hem, estas cift•as :slo pela Allcmanha, p ) t'quc a prol'ef'on ci<L J<i fui 
puramente chimericas c podemos cst<tr ' dcLda, pelo nolJl'J lJepubclo que me prccCLleu 
teanqulllos, o nosso cxct•ci.to, tal qual mt tt·ibmnt. .. . . 

/ exist.t>, êsufficientc para suster o inimigo. Segundo o qmtd.ro que se oncontt·a no-li-
Atrás delle o páiz :terá tempo de respi- vro de J .. Lauth, o etfectivo do exercito a l-. 
rar e·de organizar t.ranqulllamento suas .lemão é de 587.000 homens, hammdo·idei1 
reservas.» · .. de augmen.tar a,inda. 

CoJilO se enganavam. os homens mais emi-· "8 · dá 
nentes da França! · , 0 . R. CARL~S CAVALCANTI um aparte. 

Vê V. E){., Sr.· Presidente, que a politica . O SR. AFF,ONSO CoSTA - Mas no exercito 
da imprevidencii!-, da illimitada confj.ança, allemão cabem cincoenta e. tantos sQldados 
do stp.ttt quo, ··da economia à outrance nos ·para cada official, emql_lanto que nq nosso 
assumptos em que necessidades imperiosas cÇtbem 1!-penas.quatro . · . ' . · . 

. obrigain a despezas, acarretou para a França o SR . ·RonoL~uo PArxA.o-....:.... Mas v.- Ex. 
g~andes males, o desastre de 1870, tremenda faz a divisão de 15.000 homens, quando devo 
lição que mostrou, mais uma vez, o quanto f' d 28 000 perigosa. é a política da impl'evidencia. azar os . que é o numero que . con:;;tl-

Queira Deus, Sr. · Presidente, queiram os .tue o quadro. (H a outros. apai·fes .) 
fados que.essa mesma política não acarrete O SR. AFFONSO CoSTA- Mas, ainda ·assim 
ao Brazil, á nossa querida pátria, extraordi- a propol'ção· é pequena. 
m.rias difficuldades, difficuldades e emba.- Vejamos -_a Belgica: A Belgica, como se 
ra_ços que já expel'jmentamos por occasião sabe, é um paiz -em condições espcciaes, é 
da campanha de Canudos, c1uando o Governo um territoriq neutro, e não tem p-or ·isso no
teve de luctar com-mil obstaculos de toda cessidade da manuteQção de um exercito nu
a ordém para · mobilizar contingentes .reráti- merosp . ~ntretanto, apezar da Belgica; por _ 
vamonte pequenos. . · circumstanci_as territoriaes e por- ligações 
- ·Um outro facto, S1:_. I>residerite, que vem internacionaes a que se submetteu, .não ca- · 
mostrar tambem o estado de desorganiza- recer de um grande effl~ctivo, com tudo conta 
ção do exercito é o grande-uumero de offi- 45 .. 000 soldados, isto é, o duplo do nosso 
ciaes para o relativamente pequeno de sol- ·etrectivo . ,· 

da~~~o . se -vê do relatorio do Sr.. Ministro . 0 SR, CARLOS CAVALCANTi -E' porque 
da Guerra, o exercito,queconta um etrectivo precisa·def(ffider a sua neutralidp,de. 
de 14.000 homens, tem 3.000-otflciaes, veri- O SR. AFFoNso CoSTA-Vejamos a Ingla
ticando-se que vae caber a çada official o terra. O ell'ect~vo. do exercito inglez é do 
commando sobre quatro sold(l.dos. . 254 .000 homens, ao mesmo tempo que a 

Os S,"· RüDOLPHO PAIXÃO E CARLOS CA- ltalia cont:i 13 .000 otficiaes para 112.00() 
·~ soldados. - < -

-VALCAN'l'I dão apartes:- . Por· estes d<Ldos cstaiisticos, que a.cabo de 
O SR. AFFONSO CosTA-Isto vem- demons- compara1', se verifica a insignificáncia de;> 

· trar que o Bi·azil não tem exercito, · a.penas' elfcctivo do nosso poder militar, e que, sl 
· possue um esqueleto de exercito que, em condições especütcs obrigam as nações tla 
moinento dado, não póde recebú a incar- Europa a fazeJ: sacr.i.ficios . enormes .. pn.ra. 
nação p1•ecisa; por isso quo não praticamos manterem seus exerci tos, nós, sem essas · 
ainda o ser_v'iço militar obrigatorio. · prElüccupações, ·sem estarrnes--presos a sem e~ 

A lei do sqrteio tem sido sempre procras- lhantes necessidades, não podemos, comtudo, 
tinada e quando o Governo tiver necessidaqe deso.brigar-nos do compromisso constitucio
d,t compor o exercito· t erá de lançar mão do nal de mantet· um exercito permanente~ 
recrutamento, medida inconstitucional e capaz de oÇjcorrer ás necessidades do paiz o 

. barba1'a qúe só dará soldados bisonhos e defender o nome e a hom·a nacional. 
máos. Qual é, poi.~, S1•. Presidente, o meio pra-

tico de concorrer, de prompto, para essa. 
reorganização do nosso exercito 1 Sob o ponto 
de vista de matel'ial, votar dosde "jt~ o non
gresso as verbas precisas 1jam a acquisi~·ão 
"delle; sob o ponto de vista do preenchi
me.nto dos claros de suas fileiras, votar-se õ 
mais breve possível a -lei de sorteio. em c um· 
primento da disposição constitucional que 
obriga a tod,os os cidadãos brazileiros ao 
serviço das armas, ta.nto no oxorêito como na 

0 SR . RODOLPHO PÁIXÃo-Barbara e in-
constitucional. · 

0 SR . AFFONSO COSTA-O que é, Sr. Pre
sidente, o numero ele 14.000 lromens, com 
qúe conta actualmente o· Bf'azil, comparado 
com a grande. mole dos outros exercites da 
Em·opa1 

Sem querer fa-tigar o espírito da Camara 
(ncrá apoiados), vou soccorrer-me · do dados 
esttttisticos que tenho em mão . ComeÇttrei 

; 

mariuh<L. · 
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-" . o qllo 'não póde continua.r é o Iilcio. ana- commei;cÚtnté{ uns .porqtle são est~daiites, 
~-·-.chronico q'ue ató hoje . tem sido posto em outros porque· são caixeiros e outro~·. finak 
· pratica para o :rn·,eenclnmento .dos claros do men,te, porqJJe sãq padres ou religioso i . 
. exercito - o ·· recrutamento disfarçado ás De modo qlie,feitas . as' exclusões; o•Governo 
vezes, escancarado out~·as , a caçada de lio- fiafl,rá sem os contingentes precisos . péj,ra 
mens nas cq,pitaes dos Estados da Rcpublica, preenchimento dos claros · do. exet;citó. · · . 
no momento m_n que a neccs Jidade de soHa- o hgfirado Sr. Ministro da Guerra,, a cujo 
dos se f?-Z sentir, no momento em _gue. o Go- plano de organização hãó dirijo as' censuras . 
ver~o caí•eae ~~ completar ?atalhoes. •· étt!e foram feitas peJo honrado representante 

_ D1~ o Sr. M1mstro da Guerra- em seu re- de S. Paulo, propõe que· o -sorteio _ militãr; 
htorw deste anuo: . . _ . . seja apen<J.s applicado por _.ora. nos .centros 

.<<Gomo fellzm_ente nenJ:t~m11 l!_UVQm popu10sos dos Estados, sob o·fundament() do 
tolda ~ nosso horiZonte- pol~t1co, nao ha que presentemente não ha necessidade de 
necess1~·ad9 de grande3 ~eservas ~· p.or- g1•andcs contingentes. 

Ja:nto, JUStifica-se que, SeJa o serVIÇO 1\0 Ora, Sr. Presidonte;e.;;tabélecer o sorteio 
~hstamento estabo~ctdo ~ps .centros po- militar só mente sobre os' habitantes• dos cênc 
puloso~, ficando os de_mat&. 1Se_ntos, . em tros populosos é inconstitucional. 
beneficw da lavoura, e b~m a~slm_qu~ ~e O at•t. 86 da Constituição . di~põe o se• · 

- alarguem um poucp as wmçoes m dlVl- gUinte : « Todo o brázileiro - é obr.igado ao 
duaes. . . . serviço militar, em defesa da patria e da · 

O met?. pra~wo de . ter. em alista.- Constituição, na fórma das leis fedevaes.>~ · 
manto m1htar e ·0 soguu~te: - , Si todo o brazileiro e obrigado ao serviço · 
E~n cada um dos ~lludidos _ceE-tws ha- da.s armas, pór meio de sorteio, como diz -a 

vet•a uma ou mais commJ~so~s com- disposição constitúcioriaJ, o Congresso pão 
pos_t~ cada q~al de d_ous. officra~:s, .chefe póde nem deve votar uma l~i , r estringindo 
c. aJudante, lllCl;lmbt,do~ qe fazerem 0 o -sorteio a esta ou áquella zona do paiz. 
r~ce':l~ea~e~to dos br azlletro~ que ~t~ A Republica não ,admitte, salvó os casos 
tr~g!rcm a I~a.de dtll8 annos e de m ei:peciaes, que nenhum brazileil'O seja ex-

-· strmron~ as ~e~erva~ .» . i'. , _ cluido dri contingencia de s3r sorteado para. 
. Como ~e ve dasya.l~vu~ :t?as, S. Lx. l~,m, 0 serviço militar: - _ _ · 

bra, enta~, dentl~ as (ltlferc?tesa .n~edtft" .Neste pont~, p:n·tlu_Jto, 0 hourq.do_ Sr. Mi
~ue con~tttuem ~- se~ plano de _r eo~ba.mz~çao~ mst1·o tla Guei'l'~ equt vocou-sc ou nao attcu- · 
a adopçao,, _o ma1s breve posstyel, da lct de ·deu bem ás disposições constitucionaes. 
sorteio m1hta.r ; mas, St'. Pre~tdente, .apezar - · 
da boa vontade do Sr. Ministro e apezU.r da O SR. CARLOS CAVALCANTI da um aparte. 
attenção JUC pat~~e ligar a .~sti3 as.mmpt_o a O SR. AFFONSO CosTA ~Isto é um parou-
honrada C~nl;mLSsao. de Mam;~ha e. Guc~r~•· thesis. v. Ex não me ouviu. e nor isso 

/ eu tenho serw receio de que a dispostçao · · , te t .
. constitucional continue . a ser procrastinada, acaba de honrar-me com cs a par e. 
como até ngora, podendo--se a,pplica.e a.o caso O SR. CARLos é.AvALÇANTI ~ Seria até 

· ,a conhecida paraboht do Eva.ngcllw. . um crime de ·min lH1 parte si não · ouvisse 
: Lembro a para bola do Evangelho do h o- V. Ex. com a devida attenção, tal o estudo 

mem que, tendo niandado preparar um especial que V. Ex. tem sobre a ma teria. 
" ·gi'artde b<Liitjuete, para elle convidou téldos os 

ricos e a.JJastados.,.de seu conhecimento ; e, 
,-no dia. da festa, todos se escusaram, um por

que tinha compra.do uma,qu inta e ia vel-a, 
.. outro porque tinha negocias a realizai' e não 
podia deixar de concluil-os, e outro, emfim; 
porque se tinha casado naquelle dia e não 
podia ir. 

Assim não duvidamos, Sr, Presid "nte, que, 
em vi& ta das extraordinarías isenções · que 

, se vão procurando estabelecer na. lei do 
sprteio, a esta, mesma lei esteja reservada. 
a mesma sorte ou, :melhor, Sr. Pt•esidente,
que o Governo di1 Republica. se veja, na. 
applicàção da lei, em branco, como em bi'an
co se viu tambeü1 o homem de que falla o 
Evangelho. 

· . No momento ·precise;>, uns se escusarão 
porque &'to fazendeiros, outros porque são 

0 SR. AFFONSO . COSTA- E' bondade de 
V. Ex. 

A necessidade de preencher os cla1·os do 
nosso exercito ê imp,!3riosa ... 

0 SR. CARLOS · CAVALCANTI~ Perfeit~-
mcnte. · · 

0 SR. AFFONSO COSTA- ... e o meio pOS: 
sivel ó. a lei do seeviço obPígatorio pelo 
sorteio, meio constitucional estabelecido no 
pacto fundamen tal de 24 de fevereiro. 

Vejamos agora o modo pratico de rea-
lizai-o. · . 

O Sr. Ministro da Guerra propõe o sorteio 
sómentc sobre as pessoas que habitam as ca
pitaes dos Estados. 

'- 0 SR. 0ARLO; CAVALCANTI -Isto segundo 
o plano de reorganização do exercito quo . ' 
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não es.tá em diS()US:ião. Como v. Ex. silJe, o A lei ue fixa]li:O de forças para 1892, que 
Sr. Ministro _propõe dou3 planos , um dos o no 1H'e Dnputa.dp acc:usou ha dia ;, de· a nti
quaes é este, que V. -Ex. analysa : l'vla,s o que eco·ünenhl , por t er excedido o;:: limite3 tra-

. V. Ex., p~trece-me, c:)Jn o devido respeit J, çados a uméL lei dest<t naturezct na parte em 
d~via fa~er er,i ,analyilat> ;1gJm o que que trata dos p~eenchime~tos do'! claeos-do , 

_-elle prop0z no projecto de · fixaçã6 de forcas, exercito por mew do sGrtew, estabeleceu que · 
'que está em discussão, restabelecendo a lei as coinmissões... · -
deJ874. ; . · • o sR.. CÚÚ)S CAvÚcA~Tr~E' \sto que 

o SR,. AFFO\'!SO CJOST~ ""'7 Chegarei Ia, não está em discussão; nao "é o plai:w de reorgár-
.perdérehlOS pe~a demora. . .-· . : . c · nização do Glxercito. .. · . . . 

.. Uni ou1a:0. ponto em qu~ ~stou · em plena - 0 SR. AúoNso-GosTA~Não pós~o s~I' obri- .· 
dnrergencia com oS~. Mimstro ~a_?uerra gadó a se:o'uir a orientação do '·n:obre Depu-
é no JE-Odo de· o_rgamza~ :as coqtm1sso~3 que, tadó · " - · · · 
deverao proceder- aó ;thstameuto e ao sor- ·- . .· . , , . , . . . 

. teió. . . · -._ . ·. -. · 0 SR. CARLOS CAVALCANti~ Y. Ex, tem ·. 
S. Ex_. en~ende q_ue as . com missÕes de'?'em plenaJiber!lade de fazer todas as digr~ssões . 

~er comp-o'!ta$ !ieJriilitares, exollJ.ihdo"sé ab, q1,1e quizer. ._ · . _ · 
solu~ar~ente o elemento _civil. / ·-_ · - 0 sn.~ AFFONSO cosTA-Mas, Sr~ ,Pr;esk 

: _ N~o . po.3s.o .comprd1ender o. pensamento _do dente, {Hzia que a; lei que fixou as forças-_de · 
homadq M_Imstro . ... . . _ . . ·. . -terra para o anno ôe 1892_ estabeleceu mtnto . 

. _ . _ C~nstltmr as commiSi!oes 9-ue d~vem fazer justan~ente CJ.Ue a 3 suàs coirnn~ss'Qes e'ncarr<:ga
o a.h~tame~~o e prot:edyr .a sorteio p~ra o das:do alib"tamen,o e do .sort310 se comportam ·· 
serviço mll~t~~ obngatprw no Br_azll só- de ínilitares e de civis. · . 
mente _ ~e mr!Itares; é levautar desconfi!lnQ~ ·.· Na AUemanha, sr. Pi•esidei:J.te, a -que -lw. 
no e!efl1ent? popular, que deve da~ maw,·es p_ouco aca"\Jei de. me r.eferi_i' e ond~ ~C"" pra-

. cont1,ngen tes · ·. - · . . _ _ . . · · twa _o. seev1ço o brrgatorio, as cÇ>mrorssoes en-
O. SR, Barcio FILHO ·-:-'!':até susp.ertar do carí'eO'adas do:tle são .mixtas. · · 

·elemento civil. · · o · . . - E - - · 
. · . · · - ' ·. · ·. . ·· . , ·. . 0 SR ~ CARLOS CAVALCANTI ---'- U nao con- . 

. o SR. AFFONSO Cos~~-Perfeltamente, testo as 'obser•vações que v; Ex. vae fazendo 
. ~ Dev~mos ~t.tender ~ que ~m toda. a parte sobre a cómpóSição destas com missões, ape

-~serv~ço _m~htar obr1gatorw levanta n~pu- ~as 0 cüre digo é que e:.ta di~~ussão _nãp er~ : 
,nancia e difficuldades. , . . ._ _ . opportuna, que y. Ex .• dovena. se lumtar a. 

O -8~. CARLOS C~vALCANTI'-Por:f força; é di~cutir a proposta a respeito do ass1,1mpto~ 
c(lmo qualquer Imposto; · e es•é é de · . · . . - · . · . 
Sfl,ngile, · - . O SR. AFFONs~ GosTÃ - Não .é a pr1merra. 

' . , - . . . . ' vez que V. Ex, procura .lembrar _q_ue me _ _ q SR. AFFONso CosTA ~Nos pa!zes mth- afêl.'lto do assumpto om discussão; entr~tanto. 
tar1z~dos, ·?omo a All~maoha, nao foram já. hontem provei coni os Annaes q_ue, por 
poucas as dlfficul_dades qu,e o:governo teve~ océasião dê discutir-se a lei de forca de terra. · 
vencer J?ara p~at1ear · elfect1vamente a le1 e mar 0 debate é amplo 0. sem restl'icção~ 
do sorteiO- mthtar. . _ · - ' · · · · · 

S. Es:. acaba de ouvir que o imp()l'ador da . o SR.. MOREIRA ADVES ~ S3 tem feito até . 
Alll:lmanha, na saud!1Ção qtie · dírtgi-u aos politictí. gerar. . · 
se~s oí!iqia~s,eongratulavà-se com .a naçã~ · 0 Sa. AFFóN'so CosTA ~Em 1897 faUaram 
por ~er o<~;;Lb1do emfim eornpre_he~der a~ _!le _ sobl'e 0 projecto de fixação de forças 27 ora
ces~ldade~ . . e vantagei).s do servrço mllrtaF- dores e nenhuin _ dellea. se limitou a_ o as
obrrg~torw. . . .· · . • , sumpto restricto de _;fixilção ue forças, sendo 
.to SR::.. CARLos C~vA~~ANTI - Na Alle7 de n:otat• c1ue o SI'. Adolpho GoMo, quo ora 

1p.anha nao ha sortew llllhta.r. muito chegado ao Potlm• Executivo de então, 
·· O SR.~ AFFONSo CósTA~Mas ha o serviço apr;Jvêitou até ~a occasiãó para responder a 

militar obl'iga.toriopar~ o qual são . chama- Cal'ta politica Q.o Sr. General GJycei'ÍO. 
dos o~ que attm~~.~ á ldad~. l,egal. '" . ·. -. . 0 St'l.', CARLOS CAVALCANTI__:_::Não estOllCOil-
.. Assiii!-, S~ ._ Pr_e,.Idente, si em. no, .~o pa1z! t tando este direito. 
pela_prrmeu·a· vez, se vae ensatat' uma lei os < • 

c1ue om.toda parte pro~oca repugnancia e O Sa, AFFONso CosTA-Não é ju;;to, pois, 
difficuldadé, não se dev(:j entregar a direcção qne V. Ex. n~o permit ta que o orador se 
d-esse serviço a cortimissoes exclusivainente afa,ste uma linha do. -programma. em de- . 
militará'!; q_ uandono~ paizês pm·anieq_te mi- bate. , - · · ' · · 
litarizàdos essas com missões são compostas V .Ex., en.tretanio, nãó ser<t c<~, pa-z de pro
tarriberri do elemento ~iyil, como mostrarei · var· qne ine referindo. eu ao serviço milita1• 
a .V. · Ex. e â Oanütra. · · obiig-atorio estabe1ec'ldo ·peln, Constituição, 
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:.i~ e i~· ,tiritéÕ"'e ~~~l!Z . . d~ Ç1:cencher : ~s .: ~atos ·aiÚrrien u/ ci ;ii·d~-~~htpOslç{b·;~~s·~~Ifin'iisSÕ~i 
: !}o··eúircito, réferi-ndo--lhe. a éstec assufupto q)le teeui de CQ,Ilfe~cloiiâ-r : o.saH~tain~ntos'e o 
nã? · es~eja ·discutindo assumpto.que se enc :sorteio miütar .no:·Braii.L .. : . .· .· . 
tende C.oll-1 a tj.xação_ àé__fo1~ças de · ~el'ra: :- ~-- - .: Veja1nos at'rl!la. cbn,1o ::sê ·cow.,põetn . essits 
.. _o qúé ·quer o · pJ.'ojéctó'~ Quer. att_ender .conúnissões,na• Belg·ica__: : . : ·. . .. . _ . . 
á: solicitaçãp do GoV.erno e dait-:lhe meios · ... <<As op~ragõ~s .do -i•ecr11tâ_méiiio são dt-. 
qO:e· o ha'billtei'il a pr:eencher· ôs cla·ros do ex; riiMas ,ém cada provinci\1- .P:or ,a;utõ.ri: 
ei~cito, - ~ o ri:leio· de.~ p_r~encher· . esses cla,rós, · · _.(iade- n;lilita:r:; • de · aeÇo~·do ·com àl.ltbrlda;. 
o meí() pratiép . estabelecido. :Pela .. Gpnsti-tüi ~· . · de . civil,. o :h; a balho é êorifiadó · e1:ri · VArr: 
_Çãq; .é tqi•n~r ·eíl:'eetiv.q_o serviço obrigàtorío,. · ·. -staricia a- -cóinl)lissões qu~; fuMcionan;l 
e 'p meio d~ torna:c .-effecttvó Q serviço obri.c ·. ·- em:citqa districto militar e • .. comprelieç:• 
gatm.•io .é pi'aticar ,desde Já, a , ~e i" de itlls,ta.;; _. den;1 : uni delegaQ.o . provincial, urõ.; ,Yé· 
merito 'e do sór~eio militàr ; .·. . . . .. . ' ·reador e .um ·. ofiiciàl, ' li~n éoJUmissa,i•io 
.. :•.Pois si é..:a. isto que.éu estou rrii3l;efedndo, .• ;Jie ·distJ:i.cto ~ - d.o'Usmedico_SJ)bTJfo méni• 
:.~amo pois yem,o'nobJ!é' I)eputa.do, i·~presen~ ._ bros adjuntos . . ; ..- .:· · .. c.·. • -. > . . . 
Jante· dó Pai.-aná; dizer • qu,e não ' estoir dis.:: •·· c.·. Em . 2~ - instância os conselhtisíle · ... re-
~lftiUd(> o · ]_)~Qje~o de· fi'Xa;ção de: fórças_ de '- viSã<:( se · cóm.pÕ~iri . de ·sete meiilbi·os, 
erra ~ . ' ' . . . -· q üatrq qi 'vis e tres ·militareS .. ( J. L.i.tuth)>~~ 

; :o :sa. CA:iitós cúúcAt\iTr:::.:... Não foi issoo .• Por éonsequ~rida ! :p~édm.plria-até o eh~,men
,tí_ue ~diSs~; V. · Ex .. nii,o me _coihprehendeu óu ·· to civil sobre o' militl;Lr •. . .. ·· . . .. · .• · · .. ' . ·· · .. ,·.···· 
me ouvfti'mal. · ·, . -·· · . · ·: · -· • · _ Pa_ssa,_ndo dà, B~l~tccJ; pár~_,A:mer~ca, : _ sr._· 

· .. '.o' SR: 'AFFONSO CosTA~ Sfuto que ~o nobre Presldejlte, yemôsql!e o Chtl(3, e,:;-tabelecendo 
· --- · · · · · ultimàmente o:se:rviço militaT,'nãó descurou 
J2ep_utado esteja as~iril me afastaildo~ sem!n'e d_· essa· p_reoc._e .. upáçã<i' sabiiJ, ae ~con_ stit~fr sua. . . s_ 
~dó ):'um o -.d_e inin"has considerações, pol'C[Jlé, d ' t 
fll.fiú(j.l _tle ccmtª's, o prejudjc;ido sel'ei cü, poi8 colll)llissões é elemen~os, mi_xt()S., wm ar e 
:;y~r-me~nei forçado. a ·não ,conCluir hoje P ci~~· ChÜe, pelo oec;eto . de 5. ·de _:s.etêm~ro · 
weu :disclU'So, abusan!lo ain4a -ip.àis da··atten- d< · d fi · · · 
'Ção· da Camara --e dà~ benév:oleneia dó'Sr. . ó anno· passa _o, v:el·i ca-:se o segtnnte: 
'-'Presiâen'te~>(N:aoapoiadó.s.) · . . . > ' . :.Art. is: Osort~io se effectuai'á 'pelaS 
-·~ ·<Oi;lia~ sr ~· ::Presid.ente~ · qu.e 0 :ll).éio 'pratico, · municipalidades qu,e fúnccionen;i. nas -ea~ 
ilâ ~~r'ate· jüjftó de ·· CO I) stit)lir. a,s _ cornmiilsi58s pitáes dôs depa,rta mentos, com .assisteJl"i 
.encârregadéls do 3tUstainen.to. e do sQrteio mi- 'ciá d,.ocommandant(l. (làs ~annas .A' muni~ 
'Jitf1r) pará que seja ilina. :realidad.e . entre ··• : eipaüdade ·furiccionará com os mernbros 
Jlós a .disposição poi;i'StitueiqJ!~l q'ue obriga · pre~EÜ).t~s, ê _goder~ dJl~egi,u~.-e~siJ. ,fácUJ..'-._ 
todos os b:razHeir.os ao serviço do<~xereito é· ·· · d.ade a uma. c9rnm1ssao composta de tres 
'da armada, é fazer entrar nessas comrnis- de seus membros; :nomea:da 'por ~lb, e 
;sõés -tanto · o elemento niilitar como . o . ··, do cOmnial,ldante das:a.rmas, -que .a ·;pre.-. 
'civiL · · . · ' · sidiT'á · :·• · .· · · · .. · · ··.. · 
·~ Vou -lembrar .á Càmara como se con:sti- De inod; qu!3 •'0 sp~te~o éc·reitj - . pel~ : rnúnf:..., 
tuem e.,sas commissões na . Allemanha, onde c~pali\léfdc; S() l> a· .. prési(]:érHlia -do · conimCJ.n:... 

~ó serV.i-éó obriga to rio ' está est~belecido há dante ..das_arnias. :,Allia. orga:nização é; pura
)nuito tempo :' · .. . . .·· • . ·· . . · n.ieil.té: demcfcr(1tica,_ pqrq_ ué não· .,ÇonJ:i.eço 
' · · «4"instai:u~ia,- Minis,tro :::da Guerra e _ instituição mais. geniJ,ina~ente d_eiuócratic,a 

•Ministro do lntério'r; :. . _ _ ·. . do que as intenden(!ias . . ·. .. .. ·. . . 
•· 3&Tnsta_rictà; general-côrrrrna!ldante e O Chile, entl~eganda .c)sortêio âs muriicici-
. ó presidente da p1;ovincia; . : ·· palidades soo a presíden~ia dei commahdante 

2a instancia, general de brigada e d,aS ar:fQ,aS, seguiu-uma ' or~entação sa;bja- e 
um representante superior da· ad~inis- ctemocratiea. _ ·· . ·. · . . · ·- , "- •. 
tração; ... .• . _ - .·.. • .. .. . , - , -- Do exposto vérifte(;).~s.e · ' que não <L só 1la . 

. -1 a iris~ncia; C?m'mandante .d? _ Lan~ Allem~ha _e ~a .. B'el~i~ q_ue a distrib.ui2ão .• 
d:wehrbezrsk e o D1rector d_a Polic1a ou do _sarviÇo m1lltar_ é ·fel~o por comm1ssoes• 

: o sub-prej'eito. (J, Lau.th)». · .· · : :c : :. -rnixtas,· N.o Qhilei cujo ··e·x~mp1o . déve sér se- .· 
,De modo que, tanto riaprimeirá' instaucia, guido ·por nós, porq.ue é · rima R~publica, o 

.eomo 11a 2", 3a e 4•, _as. eomrriissões são~ coi'n- : sortf}io militar é fe!j;o pelo : modo que acabo 
'postaf;l de militares _e . civis, pr.edonli.nandb . de referir. O .alistamento é'• feito por com~ 
algumas vezes o elemento civil, o q_tre ainda missões militares sob a presidencia d~:t um . 

_)Jão trouxe nenhum inconveniente. ·. · ... ·· ··· .· civil, e o' sorteio, que é o principal, · é feito . 
,-< Si assim é feito n3t Allemanha·; . onde o pelas municipalidades .. das . capitaes .sob a 
'pgvo·éstá militariza,do, Qnde servir .nas lp.êi- presideneia; do eowrnandante . das armaá. ' . 
·r,as -.cio · ~xercito não l' epugna, porque o . cos- .. Nestas condições, o elemento milit(l.r- que 
.t,umefaz lei;_ nenhull1 motivo pôde exe.luir o prepondera na primeira commissão . é corp.-
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pensado pelo elemento civil que prepondei·a 
na segunda. · 

Ora, si no Chile se procede assim, si . esta 
lei, posta em execução desde o anno passado, 
tem da•Jo bons resultados, não provocando 
repulsa, nem contestações, não·comprehendo 
porqüe se tratando de uma lei brazileh•a se 
exelua caprichosamente .das commissões on· 
carregadas do alistamento e do sorteio o ele· 
mento civil. · . 

O proj~to do Senado, Sr. Presidente, re· 
guiando o alistamento e o sorteio, seL've de 
base de estudo, e po1• isso ou o reputo muíto 
conveniente. · ·, . · · · .. · 

Com relação â organização das juntas, o 
projecto do , ~enado é acceitavel · com as 
emendas tla Cama.ra ; mas com relação ás 
isenções elle é prejudicial, porque elle é . tão 
fraco como . o pla.no do · Sr. Ministro da 
Guerra. S. Ex. entende que -não havendo, 
por ora., necessidade de gL"andes c:>nting0ntes, 
o circulo das isenções póde ser ahLrgad.o. 

. Ora, o projecto do Senado, estabelecendo al
gumas isenções naturaes e justas, . isen.ta 
tambem do serviço militar ossaeerdotes! 

E por que~ · . . 
A -isenção proposta. p~lo projecto seria um 

vexa;me, além de see inconsbitueional. · 
A Constituição declara positivamente que 

todo o cidadão brazileico é obrigado ao ser· 
viço militar e que todo aquelle que se re· 
cuzar aos oilus ·. con$ tituciqnass perderá as 
condições de cidadão brazileiro. Ora, a Ca· 
mara votando esta isenção p11'a .os padres, 
quo a Constituição obrig:~. como . brazileiros 
ao set•viço militar, fal-os incorrer na. perda 
dos direitos de cidadão . Bem vê V. Ex. que 
isto é não só in·constitucion.al como injusto. 

. ... ,:• .. :. 23) 

a esse ·onus, v, Càmara dos Deputados adópte 
um projecto regulando. o serviço militar em 
que se c:Jtabelece urna infinidade d!3 isenções; . 
que não se compadecem coú1 o espírito · do · 
pacto de 24 de fevereiro. 

Assim, Sr. Presidente, penso que para a c 
realização do preceito constitucional, que 
estabeleceu a obrigatoeiedt.\~le do se1•viço 
militar, o plano apresentado nas linhas 
gera.e.s pelo honrado Ministro da Guerra· não. 
sa.tbfaz ·as ·necessida.des do exercito, <Lo mesmo' 
tempo que o projecto · vindo do Senado_, 
actualmente fóra da dis~ussão para estudo 
especial da Commissão de Marinha o Guerra, 
tambem não realiza o preceito consbitu:
ciona.l. 

A· raspei to do serviço militar é de grande 
iinportancia tambem. o .. tempo de serviço . 
obriga todo que, em geral, nos pn.izes orga.- . 
niza,dvs militctrmenbe ê de tras annos, sendo 
de seid, oito e noveparc'1 a reserva, havendo 
ac~ualmente a tendeQ.Cia para diminuil-o. · 

Na Allemanha, ná França e na Inglaterra 
o s3rviço eea por ·.tl'es annos, mas na França 
e na Allemanha ultimamente tem sido aven
tada. a idéa. da. reducção ·desse tempo, como 
sendo uma. providencia capaz de au'gmentar 
os contingentes o se L' tnai ~ vast:.L a. educação 
e iristrucção militar. . 

Si ú a.;:'3im, si nos 1mizós militarizados; 
onde o serviço ' militn.r obrigatorio jú. tem 
::;ido, durante tanto tempo, praticado, se co· 
git<t de diminuir o tempo de11se ::;crviço, ni\o 
se comprehendo que, no J3ra.zil, onde ·pela 
primeira vez se vae applicar a lei, se esta
beleça tambom o prazo de tres annos. 

Quanto mais longo iür o tomllO de sm•vico 
obrigat•JI'io, tarito maior será a rcpugnancia 
do povo em sujeitar-se a esse serviço . 

Foi no,;;o ::;ontido quo na. Allemanha se 
aprosontuu um projocto, ctue roi teansfor-

0 Sa. MoREIRA ALVES-E porque razão so niado em loi p;.tl'a exporioncia, o quo na 
ha de isentar os estuda.nte.~ 1 Ft•ança so discute a t\dopção da idéa.· · 

. 0 SR. CARLOS 0AVAWANTI:-Logo, a lei que 
está em discuSdão é inconstitucional. 

O SR. AFFONSO CosTA-Si esta lei p!1.ssasso Como o a~sumpto, pola sua importll.ncia, 
estou convencido quo muitos sacordo~os p~trn demanda, longas con:~idoraçõo~ no seu d~s--' 
não perderem os direitos de cidadão br•tt.Zi·t envolvimento, tlesdo c1ue está a hora qua~I a 
loiro e muitos estudante.-), classe em quo o tlndar-~:~o, peço a, V. ~x. que mo peL"Imtta 
patriotismo não conhece convoniencias nem soiltar, reset•vando-me a palavra afim do 
barreiras, correriam pressuro;;os a declarar que eu poSJI1 concluir as minha~ cons\do· 
que estavam promptos ao dever que a Uon· raçõ!3~ na proxima. sessão. 
stituição impoz. · . • 

Emfim, no projecto do Senado ha uma 
serie enorme de isençõ.es que cóntrariam 
grandemente o principio constitucional pelo 
qual todo o cidadão brazileir•o é obrigado ao 
serviço militar. . · . · 

Não é justo que, Sr. Presidente, quando a 
Constituição 'Brazileira · obriga. todos os cida· 
dão ao serviço militat', comprehendendo-se, 
como justamente se !leve comprehender, que 
só devem ser isentos aquelles que por mo
tivo de força maJor nãô sé puderem sUjeitar 

SESSÃO DE 1 DE AGOSTO DE 19Ql, 

(Vide po.g. 5 do prosonlc volnmo). 

O Sr. Atronso Costa- Sr. Pro~ · 
·sidorite, peço a v. Ex. que me mando : 
tra,zer o relatorio do Si:·. Ministro da Guerra~ 
(Pausa.) · 
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'24 . ."< -• -'_ ·-' -AP~EN:iHCE. 

Não é sem receio, sem justo e natural 
temor que assumo a tribuna, attendendo a 

,minha fálta de competencia no assrimpto 
(nãO apoiadoB), qu:e pol' sua naturezi1 é es
cabroso ... 

0 SR. BRICIO_ FILHO - V.- Ex. tem tanto 
pendor para á: tl'ibuna, que não })Oue dizer 
isto. · · !, _ 

0 SR. AFFONSO COSTA- : .. e a respeito 
do qual s~ teçm feito ouvir tantos oradores, 

dos m~ts eloquentes dest::t Camara. 

__ O StL MALAQUí'As GONÇALVES - Mesnio 
··os militarQ:-l não estão de accordo. 

O. SR. AFFONSO CosTA -'- A Camara tem 
-em seu seio altas patentes do exercito, of

ficiaos uistinctos, cuja competenci<i. para elu
cidar e illuminai' o debate quo se trava ne~ta 
Casa é incontcstavel. · 

As;,;im, comprehende V. Ex. que,. ao pe
netrar com passo incerto e vacillante no 
grande templo da guerra, se· me afigura 
ver, de qm lado Marte, que me franze o so-: 
brolho, argutndo-me a ol).satlia de por o pé 

- no recinto augusto dos seus domiilios ; de 
outro·Ia.do, Bellona que,. si é, como _devem 
se1•.todas as deusas, mais benigna que os 
deuses, em todo o caso, murmura aos 1Í1ous 

.'.:: · ouvidos, repetindo a phra.se tã.o conhecida, e 
que sou o prímeil•o a confessar' é hem cabi-
da no caso : · · 
·- Ne, sutor, ult1·a c1·epidarn. 
Mas, Sr. Pre~idente, apazar dessas circum" 

-sta.ncias que de. cel'to me deviam afastar 
da tl'ibuna, eu mo encorajo e me robusteço, 
principalmente depois que ouvi os notaveis 

- discursos do nosso honriulo collega rept;o
senta.nte de S. Pa.ulo, o Sr. Dino Bueno, 
que, (lurante quatro sessões, pl'endeu a . at-
ten'ção da Camu.l'tt. · _ . 

O Sr-t. BR~CIO Fu,uo - V. Ex. está enga
nado. O Sr. Dioo--Bueno ainda nã.o fallou; 
_provavelmente fallarâ.. (lia otth•os apartos.) 

_ O Sn.: APt~oNso Co~'l'A- Confesso quo mo 
e11gane1 e peç~o desculptts ; pot•óm longo os
tava. de suppõ1• que o engano o1n rclu.r;ão ao 
nobl.•e repL·osentanto de S. Paulo pudesse 
de~e_rminar tamanha celeuma . 

_ . Dizia eu, Sr. Presidente,quo a minl1a va
, '- oillação o receio em vir occupar tarnbem a 
- :-tribuna se tinham desvanecido completamon-
'.)e dopois que ouvi os notaveis o brilhantes 

discm·so.:; do honrado t•epresontante de São 
•Paulo (faço v4ui a rectitlcação), o SI·. Bueno 
de Andrada e do illustt•e representante 'de 
Minas, o Sr. Ro•lolpho Paixão, relator da 
. Commissão; · · 
' . No long0 dccorret• do quatro ou cineo ses
sõn:~, dul'a.n~c 11' q1Iar~s o nobre DJputu.do por 
S. ·P.~ulo dt~:~cwt·rott com tanta. prooficicnci:t 

e brilhantismo sobre assumptos rnili~ares, 
analysando o relatorio do Se. Ministro. da 
Guerra, muito aprendi, muitas lu~es cOn~ 
quistei naquellas doutas lições. . · 

Entretanto, em um ponto,.Sr. Presi(lente, 
divirjo de S. Ex; · · . 

Divirjo dos conceitos, em g·eral inj~sto~, 
qw.c S. ;Ex. externou a respeito dos floreios 
de linguagem que se encontram em algq.1llas 
passagens d') rela.torio do Sr! ~ipistr9 da 
Guerra. . ·- - · · _ ' . · 

"0 SR. BÜENO DE ANDRADK-Não commen.~ 
tei, não analys~ei, li apenas um trecho. 

0 SR. AFFONSO OoSTA-,-Nã,o or~tico;Sn,Pre~ 
si dente, a linguagem do hon_ràdo S1•. Min1stro 
da Guerra, empregada em seu l'e~~ttorio, não. 
vejo motivo .pa.ra tão acres_ censqras e {lu_ro~ 
conceitos. Por:ven&u~·a o orarlor,quando faHa, 
e o escriptor,q!lando disserta sobre q.ssumptos 
militares nã.o pód~ florear asua linguagem, 
usar de figuras e im11gens, enfeitn.,ndo se11_ 
pensamon to ? Nã;o, ~r, Presi(J,ente,, ~pezar do · 
Sr. Ministro da Guerra não carecer .!la de-. 
fesa de minha parte,· apezar da · Call!-á.ra ter 
Ulustres militares,-que de certo não :r.oga-. 
tearãQ, n_em demorr,trão e~sa. defesa justa e 
Ill_erecida a S. Ex. , . não posso (lei)til.r sem 
reparo essa parte go ,discul'so do honrado 
Depqtado paulif:)ta. . . 
Lembro~me, Sr. Presidente, de · quo, 

quando estudante 4_a Academiu. de Direito do 
Recife, terripo que . recordo corn in~m,e,nstr 
saudade .. ·. 

0 SR. BRIO! O FIJ.IIO dá ur~ aparte. 

0 SR. AFFONSO COSTA- > .. aquelle bom 
tempo quo não volta .mais e do que guardo 
tão boas e agradaveií5 itnpt'Oiisões, attrlbuia
se ao velho Silveil'a lle Souza, mestre pro
vecto na ::~cioncia que ensinava como quem 
mais o fosse, este.; veriJinhos: " 

« Si direito e amor níio fazem liga. . 
Nii.o quoi'o sot• doutor, não quoro, não.» 

Pois IJom, penso como o meu velho mostro o, appllCa.ndo os verso~! ao nssnmpto, vou por 
deu.nto. 

Bom vê, V. Ex., Sr. PL'Osidento, o o nobrQ 
Deputado por S. Paulo, que não tinlla funda
mento solido e segul'o a eonsura que foz á. lin
guagem emp1•egada no rela,torio pelo Sr. Mi
nistro da·Gue1•ra. · 
. Antes de·entra.r, Sr. Presidente, no asimro

pto principal 'do projecto . qu,e ~e discilt~, 
V. Ex. ha do me perm1ttir quo rQbata l!IlliL 
opinião externada va.t•ias vezes 4llt ~r~bt,ina 
da· Cama·ra. pelo illustre. rep:resentantQ do · 
Paraná., o Sr. Carlos Cavalcanti, que aind~ 
hon tom repotiu-a e é' a. soguin~e; S.E,x. afflrrn~ 
que_ durante a dis~ussão do projec~o do 11_ J_ 49~9 
do forças do tor'rr~ e mar não sepóde pcrmiGtu: 
osso exame amplo ó largo quo nós estamos 
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fazend~'; porque diz S. Ex.-que o debate das Continúo na analyse que ha. pouco encetet>; 
leis de fi_xação de forç.a;; de terra e m:ar:só Assim verifica-se que se manifestaram 25 .. 
póde~ersar sobre o ponto restricto de que ora;'dores, aproveitando todos ó ensejo dadis~~; 
tratam estas mesmas leis. · ·•. - cussão da lei de forças, e apenas dous desses -

Sr. Pr!3sidente,- respeito e acato -muito as oradores se prununciaram sobre o obje~to .. ; 
op.in~ões do meu honrado collega ; mas per- que cJnstituia propriame11te . os projectos de·.-, 
mlttLrá . S. Ex. que eu lhe dê uma ligeira lei' de fixação de forças, e esses foram os.;: 

··resposta. . - · .·. . - · . Srs. Barbosa Lima e Serzedello Corrêa. . · - · 
.' Recorre~do aos Annaes ·dalegislatura pas- Àssim, ·entre os Ol!.tros, · o honrado Dep~~ :.: 
sada, procura E do o resultado dos trabalhos tado por S. Partio, 0 Sr. Adolpho Gord.o, ' 
da ~essão legislativa de 1897, verifica-so que tratou da carta politica dirigida aos pau~··: 

. então as leis de fixação de forças de ter r<~ e listas pelo ponrado Sr . generat-Glycel'io· ; . o 
- mar foram . sempre muito discutidas nesta Sr. Galeão Carvathal discutiu o problema~·· 

Camara, abriudb-ie durante a. discussão des~· politico, fazendo larga opposição· ao Sr. Pre.-<·' 
s~s leis largo debat~ .sobre assumpto de põli- sidente da· Rcpablica de então ; o Se. Hen..; :~ 
.ttca geral e <J.e politiCa dos Estados como rique Valladares f'oi nas mesmas aguas; iF 
procurarei de~onstrar. . -- . . ·. . . . Sr .. Beiert•il Fontenelle fez um discurso dê. :~ 
.. E$ta praticaa si ê do 1~eglmen pa·flamàntar, opposição. . . 
foi introduzida nas no~mas da Camara dos Bem vê V. E:<. e bem vê o honrado re. 
Deputados, e é assim ··que, d.edde. o primeiro pr~sentante pelo Paraná, o Sr. Carlos Cavª'F: 
congresso .após a Constituinte, se tem visto a canti, que foi infundada e injusta a censur~ ?: 
,discussão a,mpla de.assU:mpt()):; ge1•aes e até que nqs dirigil.l,- quando nos accu,scm de és-;~. 
de assamptos partLCularos dos Estados por tarmos discu ~indo largamente um assumpto;-;t 
occasião do deb<l.te , das leis de fixação de for- cuja discussão deve ser .restricta. . . > :/~= 
ças de tel'ra e Úlar; · · · · !?-elos precedentes da monarchia ql!.a; sinã() i~ 

Vou provar. . podem e não, deverp. ser iuvocados, com tu~()~: ~ 
Em 1897, por . occasião da. ·discussão da . lei não podem ·ser riscad.Js da historia, p::>r estes :':. 

que fixava as fo1•ças de terra, faltaram os mesmos precedentes a lei de .fixação d.~ ·; 
seguintes Srs. · Deputados : o Sr. Adolpho forças de · terra o mar tem sempre · aberto. : 
Gordo uma vez, e sabe V. Ex., para tl'atar do aqui largo debate sem que a Mesa d~ Cam~ra : 

· que ? Para responder• ao documento p::~litico dos Deputados em nenhuma occasião, se th~; 
que o Sr·. general Glycerio havia escripto aos vesse lembrado de fazer . aos · or~dores, qüe.f:, 
paulistas, sob. o titulo ·de Carta aospauUsttts. então. occupavam a ·tribuna, a adve1•tenci~ -{ 

Então Sr. Presidente, não houve protes- que Y. Ex: acabá de fazer-me .. · . ·<: 
tos, nem da oppõsição, que era grande, nem o sa. nuEN~ DE AND~ADA _ _ E' umatt~n.-~ · :~; 
daoutr.a parte, que apoiava o governo. Ma:;, tado á ·liberdade de pensamento. · · : . ·; : ; ·~ 
pronunciaram-se ainda os seguintes orado- · · · · -· · · 
res... · · . 0 SR.. AFFONSO CQS~À · - Co,mo, -pois, s~f}: 

agora pretende V. Ex. obrigar_ o qrador, ql:J.e :, .. 
O SR. PRESIDENTE-. Lembro .a V. lTix. tão mod.es~a.men.te . pccuP.a . a tribuna, a :r~;~ 

que ·o quo está om discus3ão é a. lei do fixa.-.. stringir as con,;iderações que J?retende' f~ze:r > 
ção do forças de terra. ' . so_bro um assumpto de grande m~.portai1cta e .: 

o sa. AFFONSo CoSTA - Ma~.- si e3toü e:{traordinal'ia magnitude como ,é este _1 ~ ,-
oxa.ctamento provando . (1ue esta discúsffió 'ó v. Ex.. mesmo tem assistido impassível J?.BS~a. ~
ampla, nã.o soi a que vem a advortencia de sessão e na outra passada,procedi~ento 1dtm~.:: 
v. Ex, pl'incipalmente quando tra~Q de tico ao meu, sem fazer u.dvertencw.s e, por- •.: 
rebater uma censura que me foi feittt pelo tanto, V. Ex. não poderá abt•ir oxcopção .. a.\ 
nobl'e Deputado polo Paraná. - -- .. meu respeito, mesmo porque i11to nã~ s~ ::~ 

PeçQ a v. Bx., Sr . .P~·esidente, -que mo acommoda aos moldes nobres em quo é vasa.•.-·:: 
· ·t~a co ·tl'nuu.r· na ·analyse que estou da.: a alma de V. Ex. >-: :':. 

· -perml u · n · · · · ·· · · Feiizmonte V~ Ex. nã.o continuará no oa. .. _.:·.: 
- fu.~:a1~-se de uma/censura que ·nos foi frro~ minno das adrooestaçõ13s a meu respeito; dei·}:.: 

gada, e v; Ex. não nos póde tolher 0 direito xando-mo co11tin~ar a exposição cl.o weu pm~<: 
d- ·d ~ · - sarnento, que se não se apresenta sob b~ll,as : : ~; 
e e1esa • · · · ·h · fi · d · 1 t d póde ser·· · · . ·v;· EK .. é testemunha de que costumo dis.:. p rases: e guras e rea co, com u o .. . . .- .:; 

cutir 03 assumptos ql.JO aqui se debatem, sem ouvida pela Camara .dos Deputados com, ~ :;· 
nie afasta f da · úJ.ateria 0 vae ter rnais lima mesma attenção que ella tem dis:pensacl.()_ < 

. vez a _prova. do que ora afflr~o. · . . áquello~ que occupam a. tribup.a ern occ~" (; 
-· .. Vou discutir amplamente o projecto st~- siões semelhantes. - .. .' ' :: 
jeito á nossa consiQ.eL•ação;_sem · me afa.s~ar o Sn.. CAiws CAvuoANTI - A Camai·a ·: :! 

, uma só linha da mater~a ·e das prQSCi'lpções ouve a V. 'J~x. com a attenção que merece o · 
~do Regimento, · seu talento. · : -: 

Çamara. V. IV " "-' 
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. . ' - . 
- . ·O SR. AFFONso 'CosTA -V. Ex. chegou de estar na tribuna, para discUtir a lei de 

_ _tarde e não teve occasião de ouvir. Agra- fixação de forças de ycrra, discutiu larga~ 
·aeço, o conceito e repito a defesa... mente os planos de bat*a de Napoleão, o 
-. o SR. CARLOS CA vAr~cANTI-Si cheguei desenvolvimento que tintia tido no seu tempo 
t.arde, foi porque estive no desempenho de. á arte militar, e accusou até e.:;se immort;tl 

-. nina. commissão ~a proprla camara. guérreil~-o - de não l1u.yer dei?-ado (oh! grandé 
c1•ime) successores dignos -de · sua nop1eada é · 

O SR. AFFONSO CosTA-... as pr.tJvas com de sua gloria! . . · 
;;. · que demonstrei que. sempre se verificou pro, Seguindo essa mesma pratica aos seus 

cedimento. identico ao do humilde orador olhos condemnavel e condemnada hoje, o 
que neste momento se dirlge á CamarJ.. n:obre.,Deputado, antes de. faze:!;' .9 histoi'ico 

·:.; Demonstrei, lançando mão de docum~ntos das ~1üerras napoleonict\S e seu desenvolvi~ 
.. irrefragaveis, como sejam os Annaes da Ca- ·meritp na- Europa, dos males que tinham oc: 

nutra de 1895, 96 e 97, que... . · . ca.üonado á. humanidade em geral, bem corno 
_o SR. CARLOS CAVALCANTI-O que v. Ex. do papel antipathico que corno homem Na-

. demonstrou então é que estava estabelecido poleão t•epresentou no mundo, o nobre Depu
. ·.um precedente que no meu en~ender é mui- tado occupou-se tambem da . questão da con- · 
- tissimo inconvenieli te. 'stitucionalidade e nã<? c_onstitucionalidade d_a 

pratica seguida até então pelos Srs. Minis-
;; - O SR. AFFONso CoSTA-.·. na discussão tros da Guerra e da Marinha, de mandat·om 

·' das leis de forças de terra e mar sempre se á camara propostas para a fixação de 
, . abriu longo· exame, não só sobre politica forças de terra e mat•. · · . , . . 

1 . geral, como até sobre politica dos Estados. o nobre Deputado discutiu largamente 
_V. Ex. chegou tarde· esta these, contradictou os argumentos apre-

~~- .. O SR. CARLOS CAVALCANTI_.:._Não insista s_~ntados em discursos anteriores e mesmo 
~::· neste ponto- eu já disse ; porque cheguei em pareceres pelo St' . almiran_te Alves Bar
:< _: tarde. . . . bosa, referiu-se il;o discursQ pronunciado pelo 
r-:·. O SR.AFFONSO CosTA-Lendo os Annaes de Sr. Deputado Pereira Lima, emfi.m conde
/C 1897, eu citei 0 facto de ter 0 honrado mnou em absoluto a theoria expandida pelo 
t :peputado por s. Paulo, ~ sr.Adolpho Gordo; illustre representante da Bahia, fundando;se 
·· · · ·t d d d' - d 1 · d ~ para affirmar essa sua convicção na opinião x:: -se' aprovei a 0 a Iscussao a el e 1orças abalizada do constitucionalis~a da Camara . o 
;'.; :· de terra para discutir a opportunidade dos Sr. Milton. 
t·: termos em que era lançado um documento Ora, vê v. Ex. ;-Sr. Presidente, que tendo 
__ politico ao Estado de S. Paulo pelo Sr. ge• d d · '11 t d t t 

neral. Glycerio, assumpto local, pet•tinente proce i o ass1m, o 1 us ra o represen ân J 
:./ · unicamente ·á politica de s. ~aulo, tendq do Paraná não tinha absolutamente o. di
·. s. Ex; declarado mesmo, como se vê da lei· relto de arrogar ao orador. r.s censmas a que 
· t b d .b h acabo de responder. _ _ · ? , ·ura que aca 0 e 1azer que «não vin a O SR. CARLOS CAVALCANTi- Não -fiz cen.! 
;:1 - ; occupar-se de mateda de fixação · e sim suras a V. Ex. _ 
\':· desta resposta gue eUe julgava dever dar ao . O SR. AFFONSO CosTA _;Definida assim a 
t~,:~· - Sr. Glycerio». . nossa posição· e provado exuberantemente 
:(. · O SR. BuENO DE ANDRADA- E ainda ha que não tElplOS segunda 'intenção na discussão 
;;. · outro_documento: · é que º nobre Dt-putado desta lei sinão á de seguir patrioticament~ a 
·:_~-- pelo Paraná era o representante da Ca1na1~a conducta que nos indica, a nossa consciencia 

na commissão suissa. (Apartes.) e o nosso patriotismo, vou proseguir no as-
~: o SR. AFFONSO COSTA- Entretanto, Sr. I sumpto que constitue o present~ debato. . 

Presidente no terreno estreito ·em que o Volto, 1 orém, atraz, Sr. Pres1dente, para 
~! · honrado Deputado pelo Paraná collocou a r~petir que, na actua~ sessão, a~ leis de fixa-

. questão, S. Ex. não escapará as suas proprias çao de forças de terra e mar na? sofi'reram 
,.,:: censuras. o debate largo, amplo, que tiveram nas 
1t'•:? . · . · · - seii.;ões da· legislatura passada, pois que en-
:./: < ~ . O SR. CARLOS CAVALCANTI-V· Ex. quer ·tão só a respeito da lei de forças do terra, 
f\, que me conserve mudo ante os ataques de não para discutil-a., mas para discutir ~s
L/ Y· Ex. sumptos di1ferentes, m•tnifestaram-se vinte 
;~::; .. O SR. AFFONSo CosTA-V. Ex. mostrou, e cinco S1•s. Deputados, ao passo que a re!l
;::: ·sem querer, que não er~ coherente na dou- peito do projecto, cuja discussão é a presente, 
ii-· trina que segue de que, na discus::;ão da lei apena.s fallaram t1•es representantes desta 
~':~·, de forças de terra e mar, não cabe ó exame Casa, o illustre Deputado pelo Rio de Ja
~: -.- .de-assumptos geraes'e políticos. Hontem o neiro, o illustre Deputado o Sr. Bueno de 
~ · nobre Deputado foi incoherente com este Andrada e o digno membro da Commissão 
i·._;:_ principio, quando, aproveitando-se do ensejo de Marinha e Guerra. 
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! OSR. C~~L0S CAVALCANTI-E oSr. Ro- Nenhum Sr. Deputado tem o direit~ de 
I dolpho Paixãó? j accusar este ou aquelle collega de dar largo 
! O ·SR. AFFoNso CosTA...,.... Então quatro. de~envolvimento ao debate. 
Quatro Deputad~s apenas sobr.:J um assurnpto O· SR. CARLOS CAvALCANTI --'Não houve a 
que em 1897 abrm um largo debat3 no qual menor· intenção ne-Jsl3·: sentido da minha 
tomaram parte vinte e cinco Srs. Depu- parte. · 
tados ! 0 SR, AFFONSO CoSTA-V~ Ex. compre-

Si, abandonando a discussão da lei de forças l;lende que, sendo esta a primeira lei annua 
de .·terra, referirmo-nos· á. discussão da do que cahe debaixo do nosso estndo, é natural, 
mar, verifica-se que ainda não se deu es 1e é justo que o humilde representante de Per
largo e _extraordinario d,ebate a que sere- naiilbuco, que tem: um certo·pendor para as 
feriu o .honrado representante do Páraná. discús3ões militares, ·que pela leitura de re
(Apartes.) . . '' . vistas e livros estrangeiros Pl'OCÍlra estar ao 

Apenas se manifestaram· aqui o Sr. almi· par dos assumptos pe1•tinentes á força ar
rante. Alves Barbosa, illustre relator da mada, se demore um pouco·ma.isna trilmna, 
Commissão, o . Sr. Lagden e o humilde fazendo considerações sobre o assumpto, em
orador. . . bora abusando- algumas vezes da bondade de 

Portanto, ainda menor numero de oradores seus collegas. (Não ap.oiado.) . 
do que os que _tomaram parte na discussão ·Eu disse, quando tive occasião de qiscutir 
das forças de terra. · . o projecto que fixa as forças de mar, que a 

Dizer, Sr. Presidente, qu:e em um debate reorganização da marinha. nacional se impu
em que intervem apenas tres oradot•os se nha como uma neC\essidade imperiosa, pro
íl.tz protellação, é levantar uma claúwrosa clamada por todos aquello.i que teem ~obrí3 
injust.iça. ~ · · ·. .· · · · os seus hombros a re.3ponsabilidade ·da dire-

0 SR. CARLos CAVALCANTI-- Mas quem cção dessa parte. da admini:::;tração publica; 
disse ?- . as mesmas affi.rmações devo fazer com reta-

O SR. AFFONSO CosTA_ v. Ex. não disse ção ao exercito nacional. 
clarámente, mas por en tl·e 0 risoe a phrase A reorganização do exerci-to nacional im-
podemoscolher .a censura. . ~ põe-se cpmo uma necessidade -imperiosa, 

Além disto, Sr. Pre::~idente·,. além destas não só sob· o ponto dE) vh;ta !lo pessoal, por 
considerações externadas em defeza da in- isso que os claros existentes são enormes, 

como sob o ponto de vbta do material 
·usta censura que,c·omodisse, entre a phrase bellico, fortificações e apetrechos, de que ha 
e o riso do nobre cDeputado ·pelo Paraná lo- carencia absoluta. 
brigamos, ha a notar o seguinte: que na , E' ·por· isso. que não 1·egateio elogios ao 
mesa não_ foi collocado ainda nenhum. dos Sr. Ministro· da Guerra, que t·.o boa 
orçamentos. de que trata a ConstituiÇão da vontade demonstrou ao paiz e á Camara, 
Republica. De modo· que a Camara dos estudando cuidadosa e detall1adamente, com 
Deputados .não tendo até então nenhum. or- 0 poderoso auxilio de sua competencia, a 
çamento sobre que ~em o d~v~r de ll}amfes- reorganização do nosso exercito. o trabalho 
tar-s?., nada perdora o serviço publ~co co~· de s. Ex. l'avela estudo e acurada attençã..o 
o a~nr-se largo debate sobre ~st~ le1, a pl'l· para os negocias de sua pasta, e, mais do 
metra que vem a nossa aprec1açao. que tudo, revela a alta preoccupação de que 

O .sa. CARLOS CAVaLCANTI - Pelo con- está. imbuído s. Ex. da necessidade dessa 
t1•ar10. . . . reorganização, que por todos é atllrmada e 

O Sa. AFFONSO CoSTA- Si nós .id. tivos- sentida e por ningue~ d~ certo con~e3tada. 
somos em discussão um ou dous orçamentos, O estado de desqrgamzaçao em que se acha 
era justo e era mesmo preciso que nenhum o exercito brazileil•o não é um facto de hoje, 
tle nós procurasse estender-se em largas vem de longe, e delle .. tivemos prova cabàl 
considerações sobre o projecto de forças de por· occasião do desgraçado movimento de 
tsrra. e mar. · · CanudO:~, quando o Governo da Republica. 

O SR. CARLOS. CAvALCANTI dá um aparte. viu-s!3 em se rios ~puros, experimentou m1~i- . 
tas d1tflculdades nao só para fazer a l'emoçao 

O SR. AFFONSO CosTA-O fact_? de achar- ao theatro da luota de elementos bellicos, 
se 2 Co_pgres.so. en;t seu }.ercelro ~ez de como na e··colha de pessoal e sua direcção. 
sessao nao dimllll\lU a 1mportan01a que ~:> , · . • 
dove desp!3rtar na ·camara dos Deputados O SR. BpENO DE ANDR~DA-Aquillo pa-
uma lei de fixação de fo1•ças de terra, mesmo rece que fo1 uma coufla fac1l de vencer. 
porque não só nenhum orçamento .lla para . O SR. AFFONSO CosTA-:-Assim não ponsu.
discussão, como porque nem mesmo as p1•o- ram aquelles que no momento tinham are
postas do Executivo foram enviadas á Ca- sponsabilidade da causa publica, nem foi isso 
mara. · o que os acontecimanto.s provaram. 



Câmara dos Deputados- Im presso em 20/05/2015 16:19 - Página 32 de 34 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-V. Ex. tomou 
o reca.do no tôpo da escil.da e está fazendo 
uma injustiça. Eu disse que parecia que 
aquillo foi uma cotJ. s:1 facil de vencer, por
que officiaes quo de lá voltaram victoriosos 
foram preteridos por outros que b não 
foram. 

O Sa. AFFONSO CoSTA-l::lso é outra ques
tão. O que se viu foium grupo de homens, 
fanatizil.dos, coUocados em posiçõEs cstra
togicas de primeira ordem, não regatJar 
sacritlcios em def!3sa da. causa qu~julga.vam 
Sctnta, o que se viu foi que esse gmpo de f;t
natizados creou as maiores dilfictlldades ao 
Governo da Republica. 

E quando o Governo sentiu a. necessidade 
de debellaJ-o de vez, -medindo bem as conse
quencias prejudiciaes que daquelle agrupa
mento podiam advir ao paiz, Lnctou com sé
rias dilficuld<tdes, co1u cxti"<tordinarios em
baraços para a mobilização e conducção 
de tropas que deviam débellar a insurreição 
de Canüdos. ~ 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Portanto, não 
foi fa,'cil. 

0 SR. AFFONSO COSTA,.....E' o que eu estava 
dizendo. 

O movimento não foi de uebellação· fa.cil , 
o então se verificou quo o exercito bl'azi
loiro ... 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Eu já expli· 
quoi este pomo e V. Ex. insisto no facto, a1;
tl'ibuindo a mim pensamentos quo eu não 
tive. 

0 SR. AFFONSO COSTA- V, Ex. mesmo 
encarregou-se do fazer a rectitic.tção ao sou 
pensamento no apa1•to, qtto do cm·to f:ui to
mado pela tachygraphia. 

Quando V. Ex. me deu o aparte, irbnico 
de certo, no qual fazia, nã.o uma contesta
ção ao meu pensamento, mai a. censura., por 
não ter sià " promovido, como er(!. de inteira 
justiça,, o cllele das torç:~s quo tiveriLmalli a 
victoria, ou já b iniciando a sel'ie do con
sideraçõe::; neste sentido, isto é , cu ia pro· 
curandQ provat' que o exercito n11-cional en
contrava-se e encuntra.-sc ainda em tal ponto 
da desorganização relativamente a pessoal o 

' material bellico que, por occaslão do levan• 
tttmento de Canudos, o Governo d.a H.epu
blica lutcou com serias difilculd<~des para 
fazer a mobilização. 

Vozmr.:- E' esta a pura verdade. 
0 SR. AFFONSO COSTA-A VOl'dadd'é esta, 

e nós cat•ecemos tanto mais de reorganizar 
o nosso exm•cito, não só com relação á fórma 
(e om parto essa reorganização já se dou com 
a introducção do estado-maior), como t11m· 
bem em relação ao material bellico, trens de 

transportes, etc.; porquantJ a paz universal, 
a theoria de amor e de fraternidade uili..;l 
versa!, da solução de todos os conflictos ln.i 
tornacionaes pelo at•bitramen~o e. pelas' 
meios suasorios, não transpõe os limites do 
utopia, como do utopia não passa a celebrei 
irreligião do futuro de que nos falia Guyau .. 

. . . I 

0 SH .. BugNo DE ANDRADA dá um aparte, ! 
0 SR. AFFONSO CoSTA-Eu já. declarei <tJ 

v. Ex. que, tratando de assumptos mFitares;l 
que, ~m ge1·al, escapam á minha. comj;>e·ten·. 
cia . . . (Não apoiados.) ·· 

0 SR. OVIDIO ABRANTES-V. Ex. está de. 
monstrando o con trn,rio. ( ;lpoiados.) · 

()'Sa. BUENO DE ANDRADA:._V. Ex. tem 
mostrado muita a.ptidão para o assumpto. 

0 SR. AFFONSO COSTA- ... certamente 
procuraria fazer li tteratura, deixando a parte 
technica da ~na teria aos entendidos. 

Queni ler o relatorio do Sr. Ministro da 
Guerra v ê _que sobre ass11mptos m~litares 
tambem se faz rhetorica; e é o que estou 
fazt='ndo ... 

0 Sa. ÜVIDIO ABRANTES - V, Ex, está 
di::lcutindo com muita proficiencia. 

O SR. AFFONSO CosTA- Não ha, Sr. Pro· 
sidente, povo da._ Europa, ou · mesmo da Amo
rico, porler,Jso e .- lH'o;;pal'O que não p~·ocuro 
organiza1•, obedecendo aos princípios da. art0 
da gueri.·a, a'l suas tropas para que, ern 
um rnomento dado, possa garantir os seus 
dh·oitos COl'rendo na defesa de suas liber-
dades e conquistq.s. · 

O Sa. MALAQUIAS GoNÇALVES- Nós nem 
procul'amos imitar isto. 

O Sa. O v miO ABH.ANTES -Estamos muito 
longo disto. 

O SR.. AI;'FONSO CosTA - Não devemos 
snppOl' Cllle a paz ó- eterna.; dOVOIUOS tomar 
uma. l'OS-Jluç!io que colloque o nosso paiz 
ao nivel ilas outras ll!tções nn America, aban· 
(}(mando ost11 política. do indifl'erentismo, 
esta política p1•ojuclicial o fatal que nos 
te1n aca1•rotado u.s maiores males, a ponto de 
fazer com que nos esqueç11mos de c!lmprir 
esto dever·. 

0 SR. OVIDIO ABRAN'fES-Afim dá que não 
nos aconteça o mesm~ que acontecau á 
Franqa. 

O SR. AFI~oNso CosrA-- Não devemos 
osquocet• o quo so passa em todu.s as na .. 
ções do mundo, da Europa. e da Amm•ica, 
e quo só nó~ os brazileiros não cuidamos da 
reorganização do nosso exorcito. 

A Republica Norto Americana, .depois •lo. 
guerr<~ df3 Cuba., discuto a reorganização do 
seti exercito ; a França todos os dias all· 
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gme.nt~ o numero de seus soidados ; a Alie- com s~ldados novos de . 15,. 17 e ~g .a!lnos 
·ma;nhfl, der mesmo modo que a Italüt não se· que elle alcal)çou as · pr1mmras viCtorias e ; 
cies(lrtida do. assúmpto e o ChHe e a Repu- foi com veteranos que peedeu a ba~alha de 
blica Argentina seguem o mesmo exemplo ; Waterloo . · • · · 
_sendo _que a'· ReJ:?Iiblica Argentina já _ha ô'it.o o Sã . AFFONSO CosTA- O Brazil desfructa 

. l;)Ú _ d.~íl- . annos çontava 30:000 soldados·. hoje de certo uma paz -geral no "extei-;ior é 
.: V!· y, Ex .,, Sr. ' PI~esident:_e, .que ~ãó .as nb interior. · · · · 
naÇve~ _da Eurqpa e as · .n,açqe_s ·.d1!> Amer1ca . · . · · · . - _ _ 
que estão ~nós .·ensinar a n?>s~ braztn'lii'os; · . 0-S~,. BUENO I)];: ANDR~DA-~enos ·na rua 
·qu(l l,\à - neceSsidade . ünpedósa .de U:m ~pi),iz do: Op.vidor, onde OlJ.t~o dw, houye guena.. 
novo e .vico;: ap.e~Í' ··das · diffiauldades finan-: ; .O Sà_. AFFóNSÓ · Co§TA,--'l)es'lençjlhado de 
ceiras, ,não __ d~scul'ar-'se da organtz ção de · velha;s questoés .iiitarnacionaes -cóln. as 're]:>l.!.- . 
Slla foi'Ça ~mll_tar. . . . · .. - . '·. . pJica'l viziqhM, nenhturi.a DUV@J.}l por óva 
. E .PJ!.l'a contmuar Pl39.0 a V.~ EK.; Sr. P,re-· obtimbra e escurece os horizontes da patr:~a;-· 

· siíle.n~~. que providencte-no son'iiido de m_e mas as nações · rnàis seguras, - os povos mais 
se-r tr;azido )á o 2Q ~iVI:O do · Cenúena~·io, onda pacíficos_ e que · go~am da. mais perfeita 
eU.CQ.dtrarm palavrai:J . que pretendo ler . . · . paz ·veeJ11-se, de .um momento para out~·o, 

Ab\llndbnando es exemplos que nos foí;'ne~ eli.volvidos em questões internacíoriaes, de 
cem. as nações eliropéas e mesmo as arn,eri: onde .'nasce o ultimatum belli_e a 1ucta . 
-minas, ouçamo,3 eom attençãn as palayras de • Actúalmente l1o5 guerras não ·são tãQ. fre
um velb'o general do nosso -exercito, exter- quentes como _antigamente, quando os_paizes 
rutd!is no beUisshuo livro com qúe foi. com: faz.iam-n'as- pelà · conqui~t<t; mas; si hoje a 
memor:q,da-' a d~scoherta do Brazil, Refi1•o- ci>:iHzaçã.o tem progredido e os sent:imentos 
me ao general Costalla,t·. húmanos se . teem apurado para o 'bem, .as 

Di:z;_ o iHustre general : «A -guerra, guerras sãó. mais : irror~ifer!.loS: ; dúrai:p. menos . 
. sem contestação;_ um dos ma:i.o,ras -tia-, -ternpo,- poróm o.s seus resultados são mais 

gellos que podem a:ffligir a humanidade, · fataes e funestõs' (!.OS paizes. que nellas se .ein-
iufeli;?;mente, ser&.etema, porque ater- pênha.m. · · · · 
nas São as suas causas. Em vão recorre-se Todos os dias 'se descobi;em e se apurath 

· muitás v~;les á arbitragem; a fó_rça; das. apparelhos c üisérumentos destinados a iria
!J.l'mas ·ha· de ser· sempre o· arbitro das tar os homens, · e a. cada invento deskuidor, 

. grandel:l questões inésrna.cfona.es, quan~ a c'ada ete1nento ele destçuiçã.o que va.(l ap
elo os govet•nos fot•em surdos á vOz el>1 pa,recendo succede necessáriatnente Olltro in- . 

· ra;zão. - . _ vento, mais desti•uidor, mais aperfeiço·acto e 
E não é com cidadãos ali.:;tados na fataL 

Cl?CMiãodo pe.r_ig? que' se pod~ll}. impr?- O-$R. B~E~w DE ANDRADA - Oi virjo de 
vrsar. tropas .. cctp.az_e.s de ~una r;srstene~~ v. Ex . Acho qQ,e ha deillO!'it qn1 prepararr 
e!ficaz . O. p~tuotis~n~, - .o orbulho M. officiaes, mas os so~dados preparam-se em 
cwnal, _o . de.~eJo. dB ':"ln0 ar as a:lfrontas p· ÓQca's semanas. (Ha outros apm·tes.) 
·e humühaçao sotfrtdas pela terra . em . · ..-- . .. · . . · . 
que nascemos . p1~oduzejb. actós de grau- O SR. AFFoNso Cos'i'A - Sendo assim, ne-

, ._de ·heroismo e de abnegaçãl) sein Ji- nhum povo, nenhüma nação tem o direito 
mi.t.e.;;, gue a historia registra, mas a d(t· cruzar os braços nesta indifferença cri-
yictori-a .. pertencerá .· sen1pre ao con- rrtinosa. (Apartes .') . . . 
tendqr que dispuzer' de tropas mais dis- Sr. Presidente, ·a ·tendencia dos povos de 
ciplinadas, mais instruídas e melhor se armai•em para a defesa da -- Nação e para 
comma.nd~das. · · a ·repulsa a elClmentos mltl'anhos não é unia 

. .,._ : .o s~dado, brm como o marinhei- novidade. . . ., 
ro, · não se. impro.visa em hoPas ; pre- . ~Em seu tempo ~ontesqui~ú que ta,nto se 
cisa de habito, de es~udo e de aturada occlipava dos a.ssumptos. que mteressava)ll aQ 
profissão .» · · bem-estar• de seu paiz, censurando o arma-. 

·Já no seu tempo, Napoleão; arbitro do mento geral, molestta que desde então itwa-
mu,ndo · na Stla. - época, dizia, conflr.ma.ndo cj.i.a a EUi•opa, di.zia: · · 
estes conceitos hrilhant~mente externados «Uma nova molestia se. vae alastrando 
'pelo nosso patrício : <<coin· soldados recrutas; na Európa, - · .· · 
feitos ti.· ultima hora, pôde-se tomar de Ella tem attingido os príncipes e 03 . 
assalto uma po lição, uma · fot>taleza, mas óbriga à tnanter um nmnero . desorde-
certamen_te não .se levará a C\tbO um plano nado de _tropas, O m.al .ct>esce sempre e 
de campanha, com todos as suas difficuldades se tem tornado tão contagioso, que, si 
e peripecias. » . · um E=:!tado augmenta o que chama- · 

'O SR.. BuENO DE ANJ?RADA- A experieú- suas tropas-os :outros por sua vez au-
ci_a · de Napoleão mo.>tra o contrario ·;- foi gmentam tambenJ. a:s suas. 
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. . ~~ COI~O tudo 'é relati:vo nestie 'mundo, .do :acigiuento Íl.sseu'ta no facto · tfe t~r a; 
acc1'escenta Mauricio Block, os ex.ercitos: Alietnanha. . feito crescer o numero de ·süás 
que o illustrado atttor do- .Espírito das t.r_opas. · > . . · .· :, · ' 
lei-s considera~a úina chaga -ruinosa, , Não · posso .compr'ehendcr. como ' Montes~ 
s~ria para. nós um consolq, por~ue ~o quieu; ésp~rifu ·- lucido, i.tm dos rilaiore_s 'phi, 
tem dobrado e_ triplicado o numero -de · tosophos do seu tempo, escreveu esta phrase 
soldados nos ultimas tempos. Mas _che- -estranho grandemente ~sta ·molestiÇt do 
gr;JU: o momento em. que não ·é possível -militarismo que alastra; pela -Europa. :· ·. 
ir mais longe ! » · · O grande'philosopho esqueceu que o _mal. 

Enganava-se o illtistr,!'l e>criptor da Europa. vem de long.a; esqueceu que já no seu- tetl1'Po · 
politica . e coJ}tempora.nea, de cujas ' apre- os gregos cuidavam com esm~ro- d.a educação 
ciaçõe3 tirei'· o trecho _que acabo de citar . militar, principalmente -em Spar'ta, ~.onde .a 
O que elle diZia que não podiâ ir mai.i longe legislàção de Lycurgo-con!lemnava.á ínorte.as 
cresceu, _ultrapassou todâ_ a e3p~;~cta.tiva, criÇ~~nças que n.asciar)i·defeituosas, porqu-en~
duplicou. Assim, a3 tropas _·da Allemanha _podiam pre.;tar serviços á pa.trla, pegando 
naquella época apenas -se compunham de 'em armàs ·pará defendei-a . . · .. _ 
quatrocentos e .tantos mil homens, -e as da E',. pois, fundado na lição que nos · dão. os 
França, que eram de quatrocentos e oit_enta pa,izes da Europa, . que no;; deram os povos 
mil homens, hoje são de q·ilinhentos e eiten ta do passado, que continuo a me bater pela 
e sete mil para aquella . e · quinhentos e ses· ·reorga,nisação do exercito nacional, coliven- .. 
senta um mil trezentos e dezenove homeml cido embora de que .pequeno ·e quasi nuvo é~ 

. para a -França. . _ o contingente da minha pala v~a. !!- -favor ·_!i~ 
· Vejamos . como se enzanava o illustrado tão grande causa: (Nao ·apoiados_.)- . . 
csct~ipto~· dó Espir_it? ·das leis. como tambern . . o . SR o ÚVIDIO AimAl'!TES - v . . Ex o está. 
se 1lludm MauriCio Block. !!im 1892, ·em fa.llando com muito conhecimento da ma,.. 
tempo de paz, .a; França. mantmha um exer-- . t . 
cite de 539 .027 homens, a Allemanha 507.423 ' ert~ . - _ . 
homens, menos que -a. França 32.!)00 b.omens; O SR. AFFONSo CosTA-Quando me ·occcupei 
a_ Inglaterra 22ó-.lll homenil, a Austria~ ha dias passª'dos, _ da reprganisaçãa da roa. 

_Hungria337.0DO homens, a Russia- _818.000, rinha de guerra, abundei nestas mesmas 
- mais 300 .. 000 que a F~·ança e a Allemanha, e considerações de que um paiz, novo ·e vasto, 

a ltalia, apezar da neces!Sidade.da manuten- com· uma costa d,e l ;200 leguas não tinha o 
.ção das .suas coloiiia;, apenas sustentava. um direito de descuidar-se da sua organisa,ção-
. exercito de l?76.013 homen§l. . militar marítima, e lembrei a. .bella estancia 

Esta disparidade qne se, .not:wa· entre os de ·camões, em que o epico portuguei diz 
elementos armados da Inglaterra e os da que não- perdoará ao .capitão. que disser-,eu 

· França e Allemauha, tratando-se de forças não ctüdei. · - . · · - · · 
d .1 terra, é devido ao facto de a. Inglaterra E' pois, ·um grito partido da bancada per
peeoccupar-se mais .. com a il).a.nuteilção de nambuéana em pról da reorganisação do 
sua . força mlritima, não sôerri vfrtude da . exercito, e - a ·convicção ·com que nie 
stta posição geographica como tambem pera exprimo, o esfo~o quE) faço para disfarçal' 
natural aversão que expel'imentarri . os in- a minha iricompetencia, devem tér conse
glezes . de praticar o. serviço militar obriga· guido persúadir o nobre De:putaqo :pelo_ Pa
torio, porque, como a Camara sabe, as fi- · raná de qu_e.: não tenho outro intuito ·sinão o 
laira.s do exercito · inglez são .preenchidas bem da minha patria. · -
.exclusivamente pelo volunta.rü\do. Lá e xis· Nós, os brazileiros,não temos que nos envol· 
tem dé f <\Cú? leis _que estabelecem o serviço _ver em guerras_ de conquistas, não temos qv..~. 
militar obngatorw, mas o governo soccor- levar as nossas armas ás terras ~a America, 
re-se apenas dq voluntariado ; e dahi muitos da EuropJ., da Asia ou da Oceani.a; não temos 
attri·buirem que os desastre.> que o exercito que disputar nem um palmo de· ·territorio 
inglez tem experimentado na Africa são desta ou daquella nação, e isto não podemos 
devidos á f,llta de- verdadeira instrucção fazel-o, não .só porque os sentimentos <lê 
militar dos seus soldados, iastruc<;~ão que só humanidade devem · fallar mais do que .o 

· com o serviço militar obrigatorio e prati' interesse, como tambem :porque . o pacto 
cada durante muitos annos póde ser adqui- fundamental de .24 de fevereiro a isso se 
rida. · opp-õe, quando estabelece claraménte que · 

Mas isto que Mauricio Block dizia. que a Republica não se empenhará, em guerra 
el'.1 coma extraorilinaria, além _da qual não de conquista. . . 
se podia ir, quasi duplicou, e. a Ft•ança, hoje, Mas, si isto não. se puder verificar, si a 
em pé de paz, mantem 587.000 soldados, a ~ação Brazileira não tem necessidade de. 
Allemanha 56l.319 havendo a tendenciapara levar ao estrangeiro o seu exercito para dis
augmentar, sendo que, na França, a rázão putar uma por?ão qualquer : de territorio de 
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outra nação, não temos o direito, entretanto, 
de descurar os assumptos militares. quando, 
sem exercito, sem numero sufficicnte de 
homens completamente instruidos na arte 
militar, não podemos defendei' a nossa honra,, 
o nosso nome, a -iH'opria Republica. 

Foi esta a prcoccupação que dominou o 
meu espírito, quando discuti a lei de forças 
de mar, avcnbndo <.1 necessidade da reorga
nização da nossa marinha; 

Devenws nos precaver contrauma aggres
são qualquer, porque della não estamos li
vres, como não o está. nenhuma nação do 
mundo. (Muito bem). 

Muito se tem escripto no estrangeiro sobre 
a hypothese de umainvasão no BI'azil, sor
rateiramente talvez, da Allemanha, a pre
texto ou sob a cap::t de desenvolver aqui o 
seu commercio. 

Disse ha dias que não era acceitavel 
esta hypothese, porque não julgava que a 
Allemanha; a sabia da actualidacie, a nação 
que ha de dicta.r leis ao mundo, pela civili
sação e J?elo prJgresso, nutrisse o pen~a
rnento de vir dii!putar ao Brazil ou a outra 
qualquer nação do novo continente, pelas 
armas, um pedaço de territorio americano. 

Disse então tambem que, dada esta hy
pothe:,e, nós deviamos contar, já 'que a or
ganização d~ nossa marinha e do nosso exer
cito é a que acabamos de escrever, devíamos 
contar com o patt•iotismo do no:Ho povo, 
com este patriotismo nunca. desii:1entido, e 
com as nos:;as tradições hi.:;toricas, brilhan
temente firmadas, quando uma. potencia de 
primeira ordem, que então p1•ocur•ava. se 
estender por todo o mundo, a Hollanda, 
cravou neste paiz a toma bitndeira victoriosa. 

Si nessa occasião eü me mostrava tã.o des
prevenido. t'óra de todo e qm~lquet• receio, 
hoje a minlm convicção se acha abalada. 

Tenhp, de facto, receio, o procurarei com
munical-o á. Camara, trazendo ao :mu conhe
cimento um facto, no qual ba.seal'Li: mais 
uma vez a nece:;sida.de d L reorganização do 
nosdo exercito e da nossa marinh<t. 

. Como a hora ostlí. finda, peço a. V. Ex., 
Sr. Presidente, que me pormitta eontinuar 
amanh[J'. a.s minhas consideráções. (Muito bem; 
muito bem. O orador d cump1·imentado.) 

~ES~i\O UE 20 DE AGO~TO OI~ 1001 
(Vido png·. ll32 <lo pl't:l~euto voluuJo) 

O Sr. Moreira Alves-Sr. Pt·o
sidente, permittu.-me V. Ex. começar a~ 
despretenciostH! considerações, quo pretendo 
t'U.zer nosto monH~nto, pellt u.nalyse do pu.· 

eecer da illustl'ada Commissão de Orçamento 
sobre a emenda que tive a honra dé apre-
sentar ao projecto em discussão. . 

Esse parccee/ peço licenç-,a para dizel-o, 
não preenche · o fim que teve em vista o 
Regimento, quando estabeleceu a audiencia. 
das Commissões, por elle creadas, em re
iação aos diversos assumptos sujeitos á deli
beração da Camara. 

Para o melhor andamento dos trabalhos, 
porque seria sobl'emodo demorado, ·sinão _ 
impossível, o exanio minu,~ioso das questões 
aqui agitada.s, _por cada um dos St>s. Depu
tados, se commetteu essa missão ás referidas 
Commissões, dando-se-lhes fartos meios de 
bem informa1·-se, taes como exigir dos Mi
nish·os de Estado todos os escla1·ecimentos ne- ·. · 
cessarios ao desempenho da sua ta1·e{a e ate 
reque1'e1· a p1·esença dos mesmos llfinistros 
para conferenciarem, nos termos do art. 44 
do Regimento. 

!dto quer dizer que ellas são uma fonte 
de infoemações para a Camara, elhescorre~ 
portanto, o dever de expor com precisão ~ . 
verdade as razões em que se fundam, para· 
aconselhar que uma ta.l medida seja acceita -
ou recusada. 

Não hasta dizer sim ou não. O porque é in- . 
dispensavel, e esse po1·que não o di'lse a no
bre Com missão Ii.o seu parecer. 

Ao apre3entar a minha emenda, expuz 
longamente os argumento.3 que me parece
ram justificai-a; fallei da., condições ditficeis 
que o paiz atravessa·; demonstrei que não 
podiamos,_ na temerosa situação em que, " 
.desgraçadamente, nos .. achamos, abrir mão' 
do. programma de economias, aliás tão pre
conizado, atê hoje, .Pela honrada Commis· 
são ; recorri ao exemplo dos Estados Unidos 
do Norto, que, para representação igual á de 
que se trata, destinou apenas 130 contos do · 
rêis da no:5S:t moeda; fiz ver que, par<t vota1• 
o credito, precisava a Camara saber quan
tos emissarios pretendia o Governo enviar ao 
Congresso Pau-Americano,- e a honrada Com~ 
missão, sem occupar-se de nenhum dos pon~ 
tos indicados, âi! carreiras, sem procurar 
orientar-se, para, por sua vez, orientar-nos, 
limitou-se a dizer que a emenda devia serre~. 
jeitadà I · 

O p:u•ecer está. na mais diametral opposi- · 
ção aos precedentes estabelecidos pela illus· 
tt•ada Commissão. Todas as. vezes que teem 
sido apresentadas medidas tendentes a au
gnumtM' os encargos do Thesouro, por mais 
noeos . .,ttriu.s quó sejam taes medidas, a maior 
pa.t•cimonin ora rocommendada; a necessi
uu.du iwloclinu.vol de manter o mais abso~ 
luto J•egimen de economias era proclamada 
em todos os tons pela honrada, Commissã.o e, 
appollando para o pt~tl'iotismo d<t Camara, 
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. não ra.ro recommenda"\;a o adiamento da sua 
realização para melhores tempos. · 

Em nome desses princ1pios úe ·· economh, 
e -para. conjurar a C1'ise que•nos vem avas
sallando, desorganiza.ram·se todos os serviços, 

· reduziram-se á miscria centenas de opera
rios,fecht~raro-f:;e os arsenaes, que, alitís,pra~
taram sempre os-·mclhoros serviços, e vende
ram-se os pr.->pl'ios na.çionaes empobrecendo 
o pa.iz. Por outro lado, aagmontaram-se os 
impostos, esta.boleccu-se . o pagamento de 

· parto . dollos em OtU'O e crearam-se outros, 

Aifonsó Costa ao projecto n. 104. de · 
l90 l ' aq uella re-duzindo a l 00:000$ .e esta- . . 
elevando a 170:000$ a somma estimada 
pelo Poder Executivo para occorrer ás 
de ;pezas com a representação braiileíra 
na seaunda conferencia internacional 
americana ; e considerando quo ne
nhuma· ra.zão assiste para ser alte-cado o 
:peojecto em questão, uma vez que se 
t1•ata. de uma autorização que o Go
vm•no usará com o devido cdterio, é de 
:parecer qúenão sejam acceita.s .as allu-
dida.s emendas.» ·· · muitos {los quacs ioram incidir just<.Lmonte 

sobre a industria nascente, que, por i;;to 
mesmo, não tendo clemento3 de resistencia, 
ahi está a definhar, a morl'or. 

Ora, s\ tudo isto é verdade, como é que a 
nobre Comnü$8ão,esquecendo todas as exigen
cias até hoje feitas, contrariando todo o seu 

·passado, se óppõe á. dimiúui~,lão de uma des~ 
:peza exorbitante e inutil, sem uma pahwr.t 
siquer para justificar tão ex:tranha attitude ~ 

Dar-se-ha o caso que esteja a raiar para 
a nação a aurora risonha ô.a prosperidade ; 
que tenhamos, em breve, do votar a dimi

. nui\:.ã.O das pesll.das contribuições que'. esta
. ~ mos a exigir da população? Mas isto 1uesmo 
, - competia áhom•ada Commissão commuoicar
·- nos, e eu, f1•ancamente, teria a maior satis-

Vê v. Ex .. Sr. Presidente, que não ex
aggm•ei. ao affirmar que-; em seu trabalho, a 
honrada. Commissã.o nada disse que pudesse 
guiar a .Camara no voto que é chamada a 
dar. A nocessida.de do credito solicitado e da 
quantia, nelle fixada nã.<? . !oi demonstra.da1 
pensa-ndo a nobre Commissao que tudo .esta. 
ronito bem, que é preciso votar o proJecto 
tal como se acha formnlado, apena':l porque 
det>emos confiar no criterio do Govet·no .! 

fação da, nesta hypothese, abrir mão da 
minha emenda. 

" Desgraçadamente, porém, nada dii:!t.o se 
dá. A situação economico·financoii•a. do pa.iz 
tendo a aggra,var-se, uma vez que vamos 
entrar no regimon do pagamento dos . juros 
da divida ox~erna ~m ospc'cio, sem para h;to 
mttarmos convementemento apparolhados, 
porque o Govorno nfto soube a.peoveitíLr-sc 
do contracto firmado orn Lomlro~ com os 
nossos croLlol'C~ ptn·n. desenvolver :ts l'ontns 
prouucto1•as tlo pu.iz, o, ao contrt~rio. as fez 
sinão estancarem, a.o monos diminuir com~i
lleravolmento, g.t•u.ç~u.~ ú. celebro thcot•i i\ da 
selecç<<o natuJ•al, al'VOl'ada om programma 
de govet•no ! 

T1·atar-se-ha, porventura, do um caso 
do tamanha. relevancin., que possa, por si 
só, justiftcal' essa solução do continuidade 
no procedimento da nobre Commissão e que, 
embot•a a custa de todos os sacl•itlcios, üeva 
ser levado a e:ffeito ~ 

Ú SR. MALAQUIAS GoNÇALvES_:O Sr. -Al
berto Salles tem razão. O Poder Legislativo 
está humilhado peranto o Poder ~:xecutivo . 

o SR• MoRfliRA AivEs-Mas, pefdoe-me a 
nobre Commissão, a ninguem é dado confiar 
no criterio de um -gov~rno, cuja. vida tem 
sido uma serie ininte1•rompida- de desastres 
de toda. ordem, a começa,r pell) Banco da 
Republica, cuja; criso provocou, ferindo in
teresses da mais alta monta, ;>a.1•a depois, 
tarde e a más horas, quando o m.al já. ha.via 
produzido todos os seus perniciosos otfeitos, 
vir ,om sou auxilio, atê a oncampa.ção das 
!~strat{a)l do Forro da Bn.hia o do Pel•na.mbuco 

· Já provaram que não quantos do credito 
se hão occupado, inclusive o meu digno 
amigo Sr. Seabra, que, ent1·etanto, se propoz 
smtental·o; mas, Sr. Presidente, ainda sob 
este pouto do vista, nada se . dignou dizer a 
honrada Commissão. 

e conscquentes arrondamen~os, com graves 
projuizos para os coft•os publicos, como se 
tem compridamente provado no parlamento 
c na impt•cns•l. (apoiados), sendo certo que, a 
rospeit.o da encampaçib de uma clnssas os
tt•adas, o Gover·no, osse mm;mo Governo, em 
que a hom•ada Commíssã.o tanto confia. dcs
cm·ou do tal arte dos int.ernsses quo lho os· 
tavam confiados . e devora zelar com o 
maximo empenho, qne um dos accionistas 
da companhia proprietaria, encarregado de 
tratar do negocio, teve ·a franqueza de 
atfirmar quo a transacção seria beUamente 
(eíta po1·qv.e 1101· pat·te do Brazil nada. se ha'l'ía 
regateado, o que levou outro acçioni~ta a ex
clarnar:-Entao e este o governo mais ,cor
rupto qv.e existe sob?·e d face da te1·ra ! 

Não, Sr . . Presidente, o criterio de um go· 
vcrnQ, quo assim tão desabusadamente pro
cede, não poderia. ser invocado sinão para 
aconselhar a. maior prudencia _por parte da 
Camara, na votação do credito em discussão 
e de quaesquer outros que venham a. appa.
recer, para que os restrinj~ o 1nais possível. 

· E sinü.o vejamos os termos em que se acha 
concebido o part~cer: 

Diz ellA: 
«Presentes á. C01nmissão de Orçamento 

as emendas dos Srs. Moreira Alves e 
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o- Sr. MALAQUIAS GoNÇALvEs- Apoiado. não: podendo, i)ortanto, ser compa1·aadJ~~ 
Ninguem põde confiar nest~ Governo. m;1s, quando as:üm não fos::~e, para aprpV.:éii~~ 

o sri.. MoREIRA . ALVES-:-c Pensando ter tar ~eria preciso que o nobre .~nputado :A«ttj 
. demonstrado que 0 Parecer da. honrada mons~rassc que? nm~ero de r:_;pres~nt~n~~·,: 
·c · - , - . t·· - · ·d -- . , a env1ar ao Mexwo nao uoder1a ser1nf(3r.~q~;\i 

_ o~m1ssao FJ.ao _es_ a _no ca.so e ser accerto ao dos representêl.ntes mandados .:v.eló, gq~J.: 
pel~ C~ma~a, pois deixou m~2-ctas _t~das as :vernô imperial a vVashi:igton. E_isto s . . E.;~e. 
razoes alleoadas em s_ustentaçao da emenda, nã.o· .fez n,em poderá tazer, pois, ao · que.;~ 
q~e elle contlemna stiilplesmente . para ~er consta. n~nhuma das nações, quo tcem. ·' ,d~y~ 
a~adavel ~o G~vern?, passo a rcs_vonder a comparecer ao actual congresso, cnvuü·ai;:~: 
al0 uns toptcos do dtscurso pr_ofertdo pelo mais do dous r<>presentantes. Abrir exce'-c.;t 
I_wm·ado .. representante da Batua, os quaes, -:- . · , . , ' J d · t ' iliú' t· · ·. ·i/: ' 
pelo,âdiantado dà hora não pude tomar na pçao a. essa noim:.t . ]UO es :1 e o na,, az<;n~'-:;\ 
d 'd · 'd -- · ' : - ·. · · • · do-nos representar por mn,a grande COlll::::"'i: 

. . ev1 a cons1 eraçao _na sessa,o de 13 do cor- missão, c_onstituirâ uma . pacholice (ri~ós)~ 
ren~. quando me f01_ dado tallar_ sobreeste muito ridiculà. e sobretudo 'muito. cara;:~{; 
credito, p~l~ segunda vez, succedendo a (Apoiados.) ·. ' _ ' .. . _ - ::,:{'~~ 
S. Ex. na tribuna. o hont'ado representap.te da Bahia _pr,91";} 

. Nesse discurso, que se acha publicado_na curou el).contr~r-me em contradição por. ter\~1 
celebre secção dosinterlinhados do Jornal do negado o meu apoio ao credito, e, entre':~~~ 
Co?nmercio, antes mesmo de tel-o sido no tanto, procurar emendal-o, cóntradiç~o qu,~?;' 
Diar.io do' Congresso, co_mo aliás sóe aconte- já demonstrei, em sessão ante1~iol", nãg e#:":;? 
.cer a todas as defesas feitas ao_ Govarno, istir absolutamente. . - . -: ";~'' 
nesta o na outra Casa do. Congresso, pro- .. o rrtesmo, porém, não succcde . a S/ Ex-fr.~ 
curou o nobre Deputado demonstrar 11t ne- qq_e, sustentando a necessidade da rep~es~~Q,~f.~~ 
cessidade da verba solicitada pelo mesmo Go,. tação do Brazil no Congresso Pan·AI~ericap:_Rt~ 
verno, ·anegandoqúe,no tempo do 'Imperio, encarecendo as vantagens que daht podera~J,1 
fôra votada a quantia de 125:000$000 para advir-nos, é profundamente contr<\dltori9;~'.p 
que oBrazil se fizesse representai' no pri- ·quando afllrma que dé reuniões ideiiticas::~ 
meiro Congresso Pan-Amet•icano. nenhum resultado · pratico se tern até hof~.;? 

.Não colhe o argumento .. Naquelle tempo colhido. · _ _ . · :• c:;:~~ 
as nos::,as condições oconomicas o'flnanceiras Para demonstral-o lerei á Camara a8 p~Si'~ 

- . erani muito diversas das actuae.;. Não lavras. neste sentido proferidas pelo riob:r~~~:: 

. ~:Tt a:l~~~ff~~!g!}~o~~~~l~8ft~~:s~ff~~ DeEi!!:d~: Ex.: - •. .· -~~ -:-ff~~ 
emboraatransforma.{'.ão social que pouco ·· «Sei que o que se discute .e délibei:'a;.~ 
antes se opcr:tra; gosavam todos de rcla.tiv:a. neste Congresso nem sempre é pru;tiÇag(i:J] 
a.basta,nça c tinhaúws o cambio a.o pa1•, polas naçoe.; que nollc tom~m pa.rte. ::--:;.,.-)~ 
de 1ilodo . quo 125:000$000, ouro, oram Ainda ha pouco a. Camara. onv.itl i'f19::~ 
125:000$ do nossa. moeda; hoje os 150:000$ ponderações feitas pelo ~onrado Dép~~5~ 
pedidos- pelo Governo 6quivn.lem a, pelo taclo pelo Estado da. Balua, o Sr. alznl~: ' ' 
menos, 400.:000$ papel; tt•a.ta'vtL-se naquolle . mnto Alves Barbosa, a. proposito: d~ ;~ 
tempo do um governo do appamto, ele pom- resultados obtidos com o Congresso· .. (lq;;,\ 
pa, pompa. e a.ppat'1tto quo não so coMI unam Hayu., ch:tmado __ o C?ngresso para. a\)~~:~:; 
c::om o rogimon l'Opublicano. Acct>'es~.:J que, umversal. . ·· ::.:1_::,~ 
enviando uma cu-stosa commissão ao Con· / Foi depois da reunião desse Congt•e8S9i'~·~ 
grosso de Washington, o Governo de então que a Grecia, a China, a Hespanha e;j);~ 
praticou um acto de esbanjamento, quo não Transvaal exp-erimentaram o estão-eJÇi,-?,1 
,pódo sorvir de exemplo ao governo repu-- p~ri~entan?o -~ que valem, ás v'ez~~i.·?:~:~ 
blicano, que voiu justttmente rogenêra.1· os d1re1to o a JUStiça _deantc da. força.» ·, :_:·':''~~ 

·· costumes, oxtingair o~ abusos. As oloquentes palavras do meu hon~ªd(.),;;~ 
Po.r quo niotivo nã_o . eirviarâ o Brazil repu- amigo são, bem vê a CamaL'a, a mais forin~lt~ 

blicano á conferencia do Mexicô um ou dous condemnação dos congressos internaciónaeS,i~ 
representantes?- Porque · a monarcbia en- por ~ompletamenteinuteis, e, após ellâ~_,._íf~t:)~i1 
viou cinco~ Os má.os actosdos mâos governos se pode comprehender o grande enthusw.slU'q·::;.~ 
do·tempo do Imporia j(t podem ser invocados do S. ·Ex.·_poht rcprésonta,çfi.o hrazileirc:t .p~·~~ 
con~o :oxen1plos a seguir· ·~ Mas, neste caso, Pa.n-Amertctmo. ~ ,;:::; 
por~ue-- votéJ.,l' 150:000$ e .não 125:000$, corno 0 SH.. · GAL. DlNO LoRETo-A noia.do. _ _ • ';;_:i.:.-~-
se 1ez então ~ ' · . ~ 

O argumento do nobre Deputado bem se . O.SR. MoREIRA ALvr·:s-Quando não tcm~~Y•i 
víl quo ti \le uma. fra.gilitla.<le som nomo; não, recul'sos pa.ru. ('a.;~cr r.~co <ls despozas utoht;g( 
resiste á. mais ligeim analyse.-- As condições rQproductivas, como snstental' a n~_ceSsidade;~;; 
~ão, como já. mostrei, inteiramente diversas, de tom<uomos pa.rte em uma. assombléa. qu,~:{:'; 

Cmuara V. lV , 5 · ---:;~ 
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" . · .. ';~ fl~f2f?~?.i•·0TI-~s.- :·~·\:: .. :;.: ·t:t?'''~--:~é~I;.(;:~~!t~~ -~:~;~~i~-~ic~·. 
~::·~~ ~: - ~· --· ·- '·. -·. . 

:s . .aw 

~~dfÚo confessa o nobre Deputado, poderá. · oc
f-.\<:,-qpar~se dos mais palpitantes assumptos1 

~'é:t~IIlar as melhores, as mais importantes deli
~~rirações, ê corto, ma.s que disto ·· não passar{L, 
effipiS: não dispõe de meios pa.ra impor essas 
\~Üeliberações 1 . · · · 
~~~"'-fiois não é o nobro Deputado mesmo quP-m 
~~rma que, justamente depois da rounião 
g!\~o·Congreaso de Haya, quo estabeleceu a nc
lit~idade da pa:? univer.~al, foi q';le irroillpe· 
~~<t,am as guerras da _ Grecm, da Chma, da Ho~
~(jh~ e do Transvaal ? . Não foi depois ' de 
iq;~t~e, no C_ongresso de Washinfé_to_n, firmado 
~;Q."esta.beleCimento da na.vogaçao entre os 
~,Eati!dos Unidós ·e as demais republicas do 
~,Chntinento que, como já. tive occasiãô de 
~~itêf, e"ltinguiu-se urna linha de va.pore.:~ que 
i?sma-V:a aquella. na('.ão ao Brazil '? 
~:?.;:;~Mas supponhamos que gt·andos aconteci
~tm,.eüto.s se originarão dosso Congt·esso, e que 
~'~v,{}romos implantada na Americu. a doutr'ini1 
f;.:_d_e Monroe; será isto um bem ou sorá. um 
@tina r ? · · · .· . · ··· • 
~t:,;Fl•anGa,-mento, oonvencidamonte inclino-mo 
''<::". _. t'd. a sogunda hypothese, me.{ mo porque, 

.. bem-no ·todos, os Estados Unidos do Node 
ãiiTa e3Sa. doutrina uma iriterpr·etação 

:r':.:tttto O'!pecii11, sondo corto que p:tra ellos 
i~á>forth.~la que condensava o pensamento do 

· n4e . esta.dü;til. a.mericano- a America iJ 
•~ c )•a . ÓS . americanos - ptt.l'CCO l'OSUfÍ1 Íl'~SO 
iiB• _(lje, na phru.so. de M. de Boa.unm.rehais, 
~~Vô.'es~.a outru. formula, .inquietadora pura u.s 
~t~Republicaslatiaas independentes e para. os 
~:t:Estu.dos europen.'J que teem _interessei; nas 
t'~-.:t-res Amorlcu.s,-a Ame~r·ica d para os ameri·. 
~.ô'canos do norte. · · 

l
r·á;iifc~S~ct~~(~~;~ofor~~~~~ó t~, . ;o&~~ o:~ ~~a;~~ 
~_- _'>._:S_ A. tem rna.nifcstítllo om fa.vor •lo::~ i.ntrwt"!A• 
·•s dos ouf.l•o:; prn·os dn!'lt.o cont111on tn, 
JiJiando d<!-lli pód~~ 1.ir•a.J• qun.lltiUil' rmmlt.a.rlo 

~dtrecto o unmodmto. . 
~::> Eni.~o a. 1lontrina do 1\oronroe n. obt•ig:~ a 
'~0'mtervu•; 110 caS:l I!Ont.r•!u•ro, u.bsoluta.mento 
~iif:Q.ão; e a, prov<t. do que u.l:lsim é, pa.sso a. dítr 
f'k1t Cn.mr.tl'a, lendo alguns trechol:l de um . 
!it~JUPOI'tante discurso ·proferido, em 1826, 
t':J?or M. D:tniel Webster, no Senado dos Es· 
~~·;j;ados Unido.3, discurso qrw foi considerado 
ii:t~~ntã.o como n. mais exac&a. intorpretil.ção 1la 
@'~elébt•e doutrina, iíttorprotí.Lção quo até hojo, 
~;;:O.~'f<tctos o <lumonstt·am ue sobejo, não sof~ 
~'.~.f1ieu moilificações. . . 
~~,r; :Disse i1r.tuollo Sona.dor, e pitra n.;;; .sua.s pa.
,t;?.J.avras poço a attcn'ção llos ·.mcus illustra1loii 
gg~-p~loga.s: 
~~- . · «1Wct (re1ore·so <L doutr•ina de· Mon
~~Y> roe) não exige, em todo o seu 4esenYQl· 
t;·~ , vimonto, que tornomos 'as armas a. o_ada 
~~::·· ·. expr~ssao rLe sentimento hostil da ptu:te 
~:~-·!.; . . , do~ 'poderes da Eu1·opa ern relorao ·á 
;!v~.::; .. · 

!f~::·' 

Ametica meridional. ·Si, por exemplo; 
todos os Estados da Et~:ropa recusassem 
ter relações com}?'l.erciaes ·com a America 
do Sul, até que esses Estados 11oUasserri d 
antiga submissão, i_sto não fornécer·nos-hia 
nenhum caso de .intervençCío. Ou - si.·os 
a.lliados,so houvesse~ armado contra as. 
·províncias mais afastadas de .nós, como 
o Chile ou Buenos-Aires, a d.istancía 
da scena da acção, diminuindo nossas ap
Jn·ehensões·· do peYigo e tambem nossos 
meios de intervenção etrectiva, soria)Iios 
Obl'igados · a contenta.r-nos COÍn uma 

. advortencia. . · 
O caso mudaria,_ poi•ém·, de figura si · 

um exercito ma.Titidó e equipado por 
esses pode1•õs desembarcasse na.s . mar..:. 
géns do gólpho do México e declarasse a_ 
guerra á.nossu. visinha imtnediat<li. 

U11i tal acontecimento poderia ser alle
gado como perigoso pa~·a nds mesmoA e por 

. este motivo, reclamar dtJ nossa pai· te wna 
intervenção decidida e immcdiata. Og 

_ sentimentos e a politica a.nnunci<tdos 
pela. declar<tção assim comprehendida 
estão, pois, · em conformidade e:;;tricta. 
com o nosso dever· e · com o nosso in-
teresse,.,; · 

Pa.m ü. grande Republica., bem vê V. Ex., 
Sr. Presidente, que a doutrina de Monroo 
não tem regras fixas; invariu.veis,- pois à sua 
i.tpplica\~ão ·depende, ·corno as_signu.Ia M. ·Bar·· 
cla.y : - . · 

«de ttin perigó positivo ou do um perigo 
mais ou menos <~.fa.stado p:~~ra os E~tàdos · 
Unidos.» - · 

Mas não é tudo <~inda. Em umtt mensagem 
dü·igida. a.o Congresso Americano, tlizü~ o 
prcsiclontr Grant. ·: 

« Não está. provavelm:mto: muit~ 1.1.flts~ 
ta.lla. a t'ipoca. em . qtw, p_ela- marcha 
n't.tur;tl. dos íLcontec·immlfios, as r•elações 
polit.icn.s da l~uropa. com oato COIItinonto 
tenham deixado do existil· .. Nova política 
deve. modelar-se, . segundo . est<~ proba
bilidade, de modo. a . unir os inter.esses 
comme;·ciaes dos E1tados hispano-ame~. 
ricanos com os nosso~~ e dar assim, aos 
Estados ·unidos toda à proeminencia e 

· lodas as vanta.qens · que M;. Monroe, 
M· • Adams c M. Cln.y ti'l>m~av~ em v~ta 
(JUanrlo p1·opu:.:m·am _culherir ao Cong1·es.~o 
do · Panam.ú.» 

· Não fossem, pois, i1S v:1ntagons que podo· 
riam advir aos Estados Unidos e elles não te· 
riam u.dh(Wido u.o primeiro Congt•oss.> Pan:
Amerlca.no. Do to pico. da mensagetn, . que 
acabo de ler, ficu. fói-!1 de questão que no 
terreno ocunomico o que . preten<le aquella 
nação é assenhorear-se dos mercados do con
tinente, fechando-os á concurrencia européa. 
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Mas o ,quo luerariam com isto as demais norte·, constitue utn porigo para u.s outr: 
nações -~ - . · republica;s do continente. temos uma prd,v:a;'f(~~-/1;:; 

Os facto~~ s~ encarrega in de mo.strar do Sr. Pres1d.onte, nas 91>iniões de seus diver~if.~f.. 
modo o·mais evidente qu) nada, absoluta- represe~tan~e:l mamtostadas .em Le .Te,rrJ,p~J- . 
mente· nada, o, a propositJ, me permittirá de l d~ .Janetro (!o. 1896, a pedtdo dó dlrecjf~Ei:-_:71 
a Gama.r~ que leia uma . pariqa da in teres- desse Jornal pariztense M. Gastou Rouvi~~1f'~ 
sante obra La Doctrine de Monroe, de Mr «A doutr.ina de_Monroe, ·disse o · min,i.~~&l 
Beaumarchais, que derrama muita htz sobre trJ argentmo, nao 6; segundo <> ·mett{:~ 
a questãQ. . modo de 'pcmsar, sinão o desejo i;ehe~~&:}J 
· EH-a: . mente de um pov.o .que formula a expres.7;;~1 

- ~<A conclusão dos tratados do reciprci- são de seus interesses materíaes emorae~útW 
· .. cidade era o unico meio que restava ,!\OS mas n(io póde ser um princípio ele 'di r e#& •õi-

...,Estados Unidos de estreitar seus laços publico. Estou longe de discutir esta as-,;; 
ecónomicos com os Estados. do Sul': elles pir_a(,lão nacional, mas ella n(Jo se revs~t . . . 

· -empregaram todos os esforçós neste son- ao ~eu. ver, dos caracteres fie j~stiÇtf!:~rJii1 
tiílo; e successiv~;~.mente assignaram trJ.- de dt~·etto natural capazes de se · tmpó.iõ;JE.~ 
tados com o Bràzil (31 de janeiro ~c America inteira. Eu ci'eio que no estad,tf;~ 
1891), com a Ropublica Dominicana (4 de actuaL das cou;;as, o principio sóbrêjl~'i. 
junho}, Mm as Antilhas HQ3panholas (16 gttal se apoia. esta doutrina na o tem rdii.~~;~ 

· tlo junho), com S.' Salvador (30 do de- de set·. E'. quo, d~ futuro, a I:Ic~pa;~l!*~~~ 
zemhi'O),_ com ·ar.! Antilhas Inglezas (l do po.;S<\ ac;wicmr a, 1uéa do l'OLVl!ldlC~~;~·~ 
f'evoreíro de 1892); com o Nicaragua set~':l antigos }Wivilogios coloniaes; dW~ 
(ll..,.de março), com Houduras (29 de G1·a-Bretanha dn ttiiossar-so tlasc~oloJíiâS:';t! 
~b~~ls)o.s -t· rnt,_,d·o·" llle." . era .. m· mu.t'to l··avo- mnancipa.d<ts un'l 177ô '? A 'iiuleponcioll&í~1] 

I'Jo ... ... ~ ·~ <In. Amel'ica. é- um (':Lcto n um dir•eito"·e::;!!': 
. -raveis. Ji~lles admittiam em ft•amruia · 1!ing~1em tem a idt\a de v.ólt.1n• sobrá _o~;:~ 

oriíseus po~tos os assucares, os. calüs e _ 1actos consumnmclos.» . .c ;:'~!.: . ~'-i 
as peHes do. BraziL e obtinham e~ fra.n- · · · · · · · · , /o::c , 

· · q~ia· nos poi'to.3 · brazileil'os seus trigos, · · Os t•eprcsentan tos do Haiti, do MoxiQo ~ii;i~ 
sua;; m.~clii.Q.as e seu matêJ'ial para es~ da Boljvia, .embora. mais reseevados, ínostva~f::~ 
tradas de ferJ'O : a industria braaileira ram-se igualmente pouco onthuiiiaatas :d.~;~ 
nàscente estapa saéiflc(#],a._ 0 ira.tado l\outrina do Monroe, e um pet'3ona.gem im:(2"* 
com as Antilhas Hespanholas não lhes portante da colonia mexicana, em Pa.riz,, 0~~'0} 
tlra menos vantajoso : elles obtinham creveu : · · · ·"· ,._.. 
uma franquia quasi completa p~u·a. os « O qu? s7 ?harna. a dc~u~rina, · -·d~5~~ 
seus objectos roanufactm•ados e uma. ta- Mom·oo nao e strttio tmut optruao ptt1't.~ ~~ 
rifa reduzida pat•a os seus coreacs e as cula1· dos cnne1·ic11no .~ do twt•te. As t•epü;.;,:~ 
suas farinhas ; os c ubaiws en v ütí•iarn h!ic;~s lal.inas .h~mu.is deram ~>:~obi'B êstâj~ 
em t'ranquia semi assuca.res, seus cu.l~s o opiniii.o sou pa.recor olllcial. Ellas jámU.iiEJ 
seus couros a.ós portos ria União. O com- aclheri.~am. a ossu. pr~tonl':la doJJtrin,~;;;j 

. morcio hespanhol esta v a arruina1lo ; nom .J.Lrna.Jx a rcpolhmm ... . N«\s, . os:.~ 
mas osse tratado nã.o ·podia (}eixal' 1le povos latinos, dnlê~urlomos o rp1o r; noss_~: ~. 
set· consentido pela · Hespanha por umn. A Amcrica Jlal'n os a;;wJ·ú:anos I Seja ~ r.•::fi 
seria de considerações politic:ts; olla. to- mas nao sómentc prtl'a os · mlw;·i·cq.nosil;ti> ~~ 
mia que os Estados Unidos apoiassem os nol'tc, E' p1·eci~o. que i.:ada pa1·tc da A1~6~ ~~ 
descontentes cuba11os. As exportações rica pertença exclusivamente ao Esta(!Ji_;.;:~ 
americana::! de trigo no Brazil passaram, que a ~ccupa. » · · .>/~~ 
em 1894, de 705.000 barricas a 89.2.000, E os factos veem provar exuberante~·~·: 
em Cuba de 114.000 barricas a 662.000.» .mente que . as opiniões citadas traduzem~1 

E!3in relação a_ riôs outros qual? re.3ultado sentir gcpal das reP.ublicas do continente:;§ífi 
colhido~ Sabem-no todos que foi ausoluta- ellas sottvessêm d01xado empolgar pela. ~~-~ 

. mente nullo; mas. mesmo assim, logo que á· lebre doutrina de Monroe, não iriam, cert~~ 
politicl}j norte-americana deixaram. de convir men~.e, escolher para. arbitros _das suas p~~~jj 
~s ~rfttados, ~em ~enhum respeito. ao que dencms 0::1 _governos das na.ço~s ouropéa~r~ 

~;.;~,\tavta íli'mado; toram r.estabelemdos os. como succcdeu com a Cost.a RICa e -com~~ 
direitos aduaneiros sobre todas· as . ma terias Colonibia que recorreram <to p~e.:.i<lent·~ : iP.àJ~ 
neílef;l n:ienci9nadas e principalmente · sobre Ropublica l<'ranceza, para decidil' uma. · c()~7~ 
os · asst~cares.- I . testação sobro as fronteiras dos seus resp~~:li 

· Da verdade do que venho d,e dizer, isto é·, ctivos pu.izcs, e o Chile o o Per!'t,- no plebis-:.~ 
de que a doutrina. de Monroe, principalmente citQ a que _sujeitaram a ques-tão de $a.bdrA 
como a campre}umilem, para uSà1• da pala~ a qual delles deveriam pertencer as . provi:nd 
vra. do Senador· :webster, os americanos do ·c ias. de Tacna e de Arica, não recorreriQ.~ ~m; 

~·~ 
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~:":J.a.ínha regente da Hcspa.nhalXLra regular as O Sn.. MoREIRA ArJvEs-Concluirei dentro 
t~·:·, condições do voto. · · de pnncos minutos. 
i}F· '<.iSi o pan-amct•icanismo constituísse mna .Já tive, em uma das sessões passadas, occa.-
::(,;grandt~ aspiraçfio -rlos povos do contincn 1;u, sião de demonstrar qne, ex-vi do art. :-34, 
;:~}:~o~o .se poderia. cxplica.r que o Senado <l.a. § 4° (ln. Constituição, c ·mpetindo exclusiva
~t[}t <Bohvi<t se rccusi,LSSc a reconhecer como bcll1- mente ao Congr~sso a distribuição das rcn
~:0'~'fscraritc~ os insurrectos cubanos e não o das foderae.s, c üe outra cousa não se tra
~> ·(j_uizessc fazúr ,o proprlo parlamento br;Lzi- tando na hypothese de que nos occupo.mos, 
!trJeirv ~ não nos pôde ser recusado o direito de rc
tf:C~;.- _. Porqltc o governo de 1\iicaragua não con- jeitar o projecto, si assim o cntentlermos, o 
{;:<:·.Çedmi liccnç:a ao de Washington para abrir que me dispensa., desde que <t hora está dada., 
r.:~,>rio ;;;cu territorio um canal interocmtni~o? de insistir neste ponto. · 
~~:.{:Aquclle rcconhocin1r.nto o esta liccnç;L não 
t:;~:ií3stariam precisamcn t,o de acc01•do com a. dou- O' Sn. · SYI.v 10 ROMERo-Pcla . ord!,3m · -
:}~ trina de Monroe, dentro dos limites por eHa O Sn.. MoREIRA ALVJ~s- Sr. Presidente, 
~:~-traçados? usa..ndo .da palavra, que por V. Ex. me foi 
f :.\ ' Mas não,Sr. Presidentc,essa doutrin:J. é es- conceditla, exet·ço um direito que me confere 
~1:f(}reitade mais para conseguir avassallar todos o Regimento e do qual não posso ser esbu
'{~}(-9s espíritos, para echo<Lr fiympa.thicamente lhado. Prevenido por V. Ex. de· qne se es
~h:i'em todos os corações. Os nossos mais ardcn- g<Jtára a llor11 destinada aos nossos traba
if::J~s dese,jos devem convergir para firmar a lhos, estava <L conCluir, quando fui desagra
~;~-:,~paz e para manter as melhore~ relações poli- davelmente ~orprehendido com o pedido que 
.\:{::ticas e econon1icas, não só com as nações a.cab;L de fazer o nobre Deputado ,por Ser
tlf::,a.mericanas, .mas com todas <LS nações do gipc; mas isto é' uma violencia que se quer 
~~·}=; mundo . (Apowdos.) exercer contra o orador, o sem nenhum mo
~./, ::_ ,;E é por isso, senhores, quo não comp1·e- tivo plausível, pois que clle achava-se o 
~HJwndo o gmnde desejo quo tem 0 Governo acha:se,,como V. Ex. é test,emunha, perfeita
~[:; : Bra.zileiro do se fazer representar no Con- mente dentro da ordem. 
~i :~· gres~o do Mexico, ne~~ 0 enthusiasmo do sr . O Regimento concede aos . oradores um 
~;;•Prcstdcnte da Republ!ca em tomar 0 com- quarto de hora de tolerancia, para conclui
~-t prcimi:>so. a que sJ referiu 0 nobre Deputado rem f?:'l seu:s discuraos, o o nobt•e Deputado 
~k>;pela Bahw. o que n0 ,.; deve forçar a votar quiz intel'rom:per-me apenas fui prevenido 
!:\; ' ::ost(l credito sem examo, t:J,l como foi petlülo, de quo tinha terminado o tempo· da sessão, 
!tt.:_ ~mn nenhuma razão que po;;sa justificm• tão o que é, repito, uma violoncia que jãmais 
~;_:.:f;. dosa.rrazuatla pretonção. snppuz podesso partir do Sr. Sylvio Romoro, 
tr .. o sn.. Ait'l'IIUR LEMo~_ A razã.o t meu amigo desde os tempos a.cademicos o 
, . . , es ;t na qnn sabe a. grande considora~Ao om fllW o 
~-r harmonia ontro os porlcr·cs, dada :t compe- tenho. 
~·~ · toncia do Governo para agü·. t· -' . O Sn.. MommtA ALVI~S- Mas <tuo harmo- O Sn.. SYLVlO H.oMERO llú. um t.~.pª'rto. 
~.;>> ·ma é esta que vem r~stabeleecr do motlo ahso- O Sn.. MORI~IRA AJ.VJ·:s- Fosse pa.L'<L o lJU!I r.. lutou pr·edominiu do Podol' Executivo ::;oiJI'o fos::~o, V. Ex. nã.o tinha· o direito do inter
~;,•.: u Legislativo ·~ ., rompm·-mc pelo modo por quo ot'ez(apoir.ulos); 
~~[:. · · . o Sit. AH'l'IIUit LEMos_ No c:l~o prcsnnto, mas, Sr. Pr·osidento, sei bem o fim que ~r, 
~Y J)ãO. A Camar;L tem o direito de rocusm• o tem om vista· 
l!t,.~' '~. ·,çredi ';o. Na impossibilidade de dofendcJ• o Governo 
"' · · d;is ju~tas ccnsmas quo lhe são feitas, a 
f0~ · ·' 0 SR~ MOlu:m.A ALVES - Porfei 1;amente; maioria. quer impor-nos o silencio pelo 
~i{;lllas entii.o V. Ex .. ~t< i. em divorgonci.a ~om cn.nsn-ço. Sei que se pretende requerer 
~1~'-o l.wn1·:v1n I'cproscntá.nto da l~ahia , . quo de- prorogação da hor;t, . para que seja votá.do 
~~~.;:clarou formrdmonte que tomos o dever de este cl'edito, de que a vaidade do Governo 
~M;j.approvar o ere<lito, prLra honrar a ·palavra. faz grande qnêstã.o, embora. tudo atropel-

1
,~1"> do Governo. · lando, porquo o unico recurso regimental 
~.:.;(.·r. · .'···.o . S~t. Ar~TIIUR LeMos E oU'l:Ros Sn.s. de que a maiori:t deveria ln.nçar mão, p;Lra 
~\'' IÍEPt:'I'Anos·dao aparl;os . oMor o en cerramento, não pôde sm· ut.ili-

r:: • - 0 · :~,a.do uma. vc:~, rtuo os Deputados govcr-

f
. :· . S!t. Moiu~n:.A ALvEs-A propt•ia. Consti- nistas aband onam a, Cam 11r:t, que precisn. 

:·?···:.- .. t. uição. rcspo,~cJe .ás ubjocç_i.)r.ls du~ nohros p;u·a f'unecionar• do auxilio da O}lposiçil.o, 
~.·. ·Deputados, (1l·ocam-st; varws apal'les; soam (iljwiwlus e apal"les.) 
: .. · os tyrnpanos.) Os nobr·cs' Deputados teem o direito de 
:~ O ~lt. PttE8IIlEi'\TE- Lon!lJl'o ao nobre mTolftal' i;odas as diseussões; mas nã.o o de 
~tDeputarlu r111e a. hora. est ;i. esgol;wla. qucr·et• po t• me ios tortuosos fazer-nos cal<Lr, 
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e depois posso garantir-lhes que o não con- O SR. RoDOLPIIO PAIXÃo-E não foi esse . : o~j 

se%Yi~~~· temos meios para ühpadir que me~ intuito. ' • <)ftJ~~~ 
passem todas as medidas vexatoriti.s <1qui O SR. NILo PEç~NrrA-E en nã.o daria··fW·f~ 
propostas; si nos é imp:>ssivel púr cobro ao meu voto ao rcquerm10nto. , ·:'}] 
desbarato dos dinheiros publicos, em uma O SR. BAI:WOSA LIMA -Penhora-me aq~3~ 
época de miseria como esta, havemos de ter, ptivantc declaração dos meus honrados coUé_:: :'A 
entretanto, a coragem de di.zeL' a verdade, g<ts da. hancttda mineira: isto~~ .iâ um pellh9t•ii~ 
como ella devo ser dita, de tudo examinar~ para mim da bcrievolcncia com que vou se'í·::'Sl 
discutir, porque temos bem nítida a com- ouvidC> pelos meus hont'ados collegas. ::: ··;~~ 
prehensão do nosso dever c o cumpriremos I-Ia dias, o hom·ado Deputado pelo H.io::~~ 
custe o que custar. Não nos alta teremos; Grande do Sul, nwn d"istineto amigo, o sr:.:.:~ 
podem ficar certo.-; os nobre:~ ILputados, Dr. Ali'redo Varelb, declarou: .·.. ~.';i 
deante dtt vontade caprichosa de u:in go- • . « Os rcpresentan tes do Rio Grande .do:~( 
verno sem pundonor e sem moralidade. Sul, conscios de que o dever supremo é'â.)j, 
(4poiados e ntTo apoiados; protestos ; mttito defesa da Ropublica, identificada ao :ver::.~ 
bem! Muito bem ! j - · delles com <L honra., gloria c grandeza.:'~~; 

futura da Pa tria, est<Lrão sempre mtiitoY 
sinceramente ao lado da autoridade cõn~_·;~ 
~->~ituüla, crnquanto .cons.titucional. i>o~; ·:; 
DEM DECLARA.H., TODAVIA, gM FACE DO CON-}; 
ORI~KSO E llO PAlZIJl; E SÓ APOIAl\1 OS ACTOS .:.:' 

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE l!JUI 

O Sr. Dnrho8n I ... lma. (para mua 
ercJllicaçtío pessoal ; movimento de attençao)
Devo, Sr. Pt·esltlent<l, anf.es<le tudo 1mm ox
plicaçoiio a. V. J•:x. l•:t·;~ ffil 1U inl;uU.o pl'OYa
lccor-mn d:~ tii~!!liS~ito tio lH'~jtlot,D qun flg-u
ru.va. om pt•imoi l'o logat· na JH'imcí 1'1~ p;u·f;o 
tia ot•<l.•Jil 1lo 1lia,:dllll do pr•oJIHJWÍí1l'·IIH1 ~oiJrn 
assumpto !.fito I'I!Jmto fia mnio1• J'o~evanr.in n 
!ln mawr• urg·oJWlíL. A r•ooJ'g'ltnlza~;u.o, ptm\m, 
IJUO acaba tlll i:ln•, JWI' LJI'OOUIICÍíLtnllllt I lf;L 
Gttnmr·a, a oJ'UOIIl do diu. t:olloeu, 11nt pt•imoit'll 
logu.r outr·os \H'Ojoetlls IWI\I'Ca tio,, f[llites 
lllUÍ tos ilBlllltat .11:0: ljllll llilll I~OIIIiõl ViL li\ Clllll 
s(Jmolhn,lltO :-!Ol'JH'O:-!IL lli>IÜI'ILS ClliHliciÕ08 :-lO 
pl'onuneial'ilttn ~mgnl'i~nwnto. 

Os procedontos, pot'(!ffi, fll·nutdos na Casa, 
com a acquic~ccl)cia tacita. .la. ·J\·Iosa, teom 
permittido dar <l~ cxplicaçüe~ pos~oaus a la
titude que o as::lttmpto quo as pt•ovoca. póde 
om cada caso permittir. De modo que 
V. Ex. e a Camara me relev<trã.o si, nã.o 
tendo podido occupar-me do assumpto qne 
faz o bjecto ~o ~eu discurso no pro,iecto figu
rava em pr1me1ro logar na ordem do din., cu 
me valha da,quelle recurso de que teem usado 
muitos. outros oradores o qqe por is!3o JigUI'a 
como um precedente nos Annae.~ dest;L Cit
mara.. 

0 SR. VICTOlUNO MON'l'Ellto-E fui lJOI' iS80 
r1uc eu }letli a vorifica.çã.o da. votn.çã.D. 

O Sn.. ,ADALBEitTO FERRAr--Si a. l.Jitncada. 
mineira soubos.;o do que V. Ex. a.eal.nt 
de declarai', não tcwi;t requerido íL prnli.\
rencia. 

1l0 EXISTENTE CO}JO DE CJ!JALQUER GOVEüA! 
NO VI:'\DOUIW, CJlJA NllO ·s~-: INSPIREM Nô·f: 
m;~r PUBLICO: Si NÃO, NÃO. . . . ::~ 

Eu ostava presBntc á sessü.o, quando o mei(' 
honrado colluga leu css;L decluraçãú ele votb·:; 
c o. acompanhei rcpet.indo-s1 NÃo, NÃO.» :::; 

Um telcgJ·amma, dieigido, pelo meu eroi~.:
nontc chore, em J'csposta .a um grupo de re~·i 
publicanos <tuc o eonsult•tra, pnlo preclal'Q< 
os1it~diKtlL, do c1uc a Republica se ufana, ó:'; 
Sr·. IJt· •. Julio tio Castilhos, accontna esse : 
mudo tio vor a u.ctualidadtl publka, tal quu.U 
o l'oJ•mulou o meu digno collog<t de bancada. '.i 

J>e~~o lieonc.~:t <l Cama.t'íL pal'a, do accortl(ú 
curn n lJancada , lor· o;to notavel docurnimto;? 
1i lllllít l'ospost;L ;L um gt•upo tlc ropttiJlicanos:' 
quo so dirigit'õtln •t e::.;.~e eminente chefo poli;,~ 
tü:u : · · 

<< Uonsm·vtulol' o1·ganico tlcntrt.dT.rr Re•~ 
Jntúlica,, mn 1'<!SJWito 1'egimen vigente,cuj'aa.;' 
dttjicicncias potllmio 8el' supp1·idas futu- ; 
1·ament.e, quando 8W'f!Ü' 'I!IJCessaria eal~: 
mejada opporlttnidade que dupende acçã~;i 
tempo, t·econlteço, por· isso mesmo, inde7.:~: 
clinavet necessidc!de social dq_ um digno: ~} 
re(lectido apoio ao Governo,. que .1Jepre-i!,; 
senta instituições patr..ias. · . "· ·/: ; .; 

«MAS 1:: pnVIO QUE ESTA IMPRETERI:V.E'P:: 
A'Í'TITUDE NÃO E~VOLVE, NE:M: PÓDE:" '"~~ : 
VOLVER O IIHNIMO COMPROMISSO D~:4:M'~~ 
PARAR .E DEFENDER ACTOS ILLEGAES ; (')U·; 
IMMORAES, EMANADOS DA AUTORIDÁ-l:i~Í: 
PUHUCA, QUAESqUJm QUE SE,JA:\L •• » . . ·. 

'l't-anscrcveroi, no men rliscut•so, este te;;.; 
Jcgramma na intc~.p·u.. · 

O Sn. VJC'l'Oiw-:o MoN'rEmo- Ct•oio que 
ainda ha mais algnnm cousa. · 

O SH .. BAitnosA LlMA-gntã.u lct•ni att'\ ao: 
fim. 
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« . . • Tal é e se1·d sem.p1·e o meu ponto da subordinação do modo de ver da minoria 
de vista idcntico ao de meu mm:go e bQI?C- ao da maioeia. 
nwrilo Presidente elo Rio Grande. Em relação, porém, aos grandes ideaes 

« Ntró póde ser outm a intuição do consubstanciados nnm programma que cada 
::;,:;· · meu mio menos p1·eclaro amigo Senado1· partido quer realizar, eu não posso filiar· a 

Pinhei1·o Machado, a q_u.em faz allustto cot"rente democratica sinão que tenho vivido 
vosso telegmmma. Peço p1·oeureis con- a pedir inspil'ações ao credo sociocrata; eu 
fabulm· c01n elle {1·ancamente, expendendo nãoposso, não está na minha educação poli, .. 

-é.' i:mJwessões,combinando idea.s, o que evitani 'tica, submetter-me ao voto da_ maioria. 
· · discrepancia acçc7o cívica, Clf;jO objectivo Si a maioria amanhã deliberar votar pelo 

~~~>':,, . nos é -eormnum . .llfomcnto actual g;·ave e divorcio,_ eu c:mtinuarei, convencidQ, como-
melind1·oso demanda calmcr, precaDida, estou, de que esta medida é altamente in-:>. sem p1·ejuiso da intransigencia 11W1·al, conveniente aos interesses da sociedade mo

·:r- · inherente ás almas ptwas. Sinto asstm e derna, a votar contra. (Muito bem.) 
:, assim penso, sem presta1· todavia me·u O SR. MOREIRA AL~·Es-E' um enO'ano . 

. lw:nilde nom~ ~ qtt~lqtw1·. agitafao elei- O Sn,. BARBOSA LIMA-Não julgo, ÕSr. Pre-
:;; _ tmal. S~udaçoe" c~Jcleaes. ( Asstgnado) sidente, praticar um actode felonia partida
': . ·JuLIO m~ CAs:rrLnos.. . ria nem furtar-me a esse nobre sentimento 
,:·'"·;A que vem, P_Ols, a. ::unha pre3enç~, n~sta de ~olidariedade,. divergindo em casos taes 
}tubuna, que hoJe, 111'-\.l:i que nunca, a. mun, do voto vencedor discrepando da opinião da 
-:que. a freque_nto ha 10 annos, se me depara maioria.. ' 
~,:~heia de espmlw~ ? (Patt?a ·) , . Citei um exemplo bem frisante e hem 
,: .~que vet~, PQIS, a mr~ha prc~onça n_esta eloquente para que s,e podesse verificar até 
}}tb?~a, paaa .OJ~~e me rmpelle, ?0 m. _uma o?de pôde ir esta: <li.-J~incção preliminar e in
'Sener .,1~ m~n:,~ 1~ualada,, a conscw~cta de dt!:!pensayel. Assim sr ha, ao meu ver9 actos 
'.#mO' de~er crv wo,. qne ven~w ,cump~ 1 ~·. CJ.~e praticu.dos pela. administração da Republica 
;.:~:Ulou~r, no rc~o~so d~ 

1
• lll_!nh,~ _con~cwncr.a.' que não consultam os interesses cardeaes 

::ap,~s amadu~ecl:la l~l~dt.açao Hao porler dli- deste r•ogimen e por· isso se classificam na
_;[er~r um ~ó m~t~_nL ·. . , .· . _ quclle primeiro grupo a. que me venho refe
,~. \em, Sr. fre~donto, d,~ nece~)Jd,lde, quo rindo entendi sor· do meu deve1' não só 
tJulg:o, . ~10 ImpoG este 1~es~n? )11'0!~'1111~!11~· rccus:~r-lhes o mott apoio expresso, rna.s re
·:-sa~rr dt:.sta. ?loquent!3 ~ed~cça.~:- ~one.ll.ca., cusn.riu. igualmente o meu apoio tacito, e vir 
__ de:'tes documcntos_c dtz~I CJ!l·\OS s.to os actos dizct' da, tribuna. que os con'demno, os re
:_q~o, a ~n~u ver, n•.~! ~o. Insptra .. m_n;) bem p~- pndio. 
bhco para, em scot.llll.L, a.f.JltnMJ <tuo na.o Qnordizor St•. Pr•esidento que alimento a 
lhesclou o mouhum1ldo apow. .. · 1 • -t' -r de t r. ' ·d d• ·ó · 

Cel'to St• J>Po~ident, f! t·Ppnbli •anos nã.o '·~l• os.t pro onç~o _J e a ver a e s com-
- ' ' . · . ·· · < · ·0 · ' - c : . mt• .. ,) c quo <1. nao toem aquelles que com 

::,~ 1L0 0 
1

scu apow n?;':l :L·~t<~s <1 11~ 11 '.w 8~ 1-:nspl- ell~ ;tão estão, porventura; aquelles que 
.:r e~ n J uc~~1 P.nblH;0 ' ~~·~8 • "·~·, 11,·L . P,1r0· ento ptmSiUll tio modo contral'iu? . · 

,_cof}_)Unct.m a; clt~ I~0:-;8~L. VI.I.t. polti,IC:L, ·~~ ·0~ 91u: Não; eu raço a devida ,justiça ao S'entimen· 
.est.w e.m foco, cl~).~~XOiltL<IILlt~.o~.lf.O Jtscu .. ulo~ to do pa,tt•iotismo que dict.a as deliberaçõeS 
}orno t~e.s n?sto H~cm~o ou lm.t dc,llo. · · . e os votos daltuelles com quem eu possa ter 
';; H a., pois, ~L 111?U vm • so_m. q uc ntl'Jso poss,l. o de:·wusto do não me encontrar do accordo. 
}r o .menot' Intmto do. r!~ohndrar,. ~ ~nem Mas procedo com uma comciencia. loal e 
.,qu~n que n.luncnte opJma.o .contr:wra • ha, sincera., que vae buscar na continuidade de 

;:::.POIS: no meu ~lOdo d(:_ ver l_ndecltnavel ne- sua vida politica motivos por não destoai' 
::~essiditdc de d1zor· ate onne cada. um em- ·d _ .{.'· · . . 10' d t ' d t ' 
~~ljarca a sua co-res_ponsahilida.de no apoio e 1orma a. bLmla, es es an_:tece ~n es. 
?:g.u~dá ou noga -essa. co-responsabilidade na O SR. SoARES Dos SANTos-Dá licença para 
t8~ensurà. que faz a tll.e . .:; · actos. um aparte. 
;(:;.'A solidariedade politica, Sr. Presüj.ente, o SR. BARBOSA Lrl\IA- Ouvil-o-hei com 
.;:~pr~nge dous a.~pecto~ que absolutamente é t·Jdo 0 prazer. 
c'(}~lSpensavel dtSCl'imlt1<1t' : um, aquelle que • 
0,~I.ttencj_c com as questões propriamente de O SR. SoARE~ Dos SANTOS-V. ~x. ~az ~os 
: .. !letalhe do. vida partidaria ou da itcti v idade seus compa.nhe~ros do ropresentaçao a ,JUStiça 
:lbaal ; outro, aquelle que diz re3pcito ~L,ua- de que som?s. rndopon.dentos o nutrimos os 

>.liza.ção !los grandes idcae.:;, cujo conjuncto- mesmos legütmos sentrmentos. 
,_constitue a bandeira á. sombt'tL da qual se O Sa. BARBOSA LII\:IA- Perfeitamentn. Jtt 
:'aggremiam os diversos partidos. · quo o meu eolloga precisa os ter'mos de mi-
.. ~m rolaçã'J ao,; primeiros, Sr. Pro~itlente, nlm oxplieaçã.o,dir•oi q_u13 folgo em da.l' publico 
·estou cJm os qne affirmam que ha qno pl'e- test.cmunho da nobr'eza 1los sentimentos que 
:.vaJecm~ a. disciplintt pa.l'tida.rla, em virtudo inspiram o modo de agir· dos meus homu.dos 
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companheiros· de reprel'entação, nP.rn em 
qutros sentimentos busco mo inspirai'. 

A divet•gencia púde haver em relação á 
,apreciação de cada. um destes factos em re
lação á intenção dada .e á. energia com que, 
porventura, se tenha de os profligar ; e esta 
d.iscordancia só pót.le ser um erro de intelli
gencia, ma,s este erro SÓ estará da parte do 
orador . . . 

Sr. Presidente, d~sde a legislatura de· 
1896 que me inscrevi entre os que mais 
vivaz combate derã.m á doutrina do arren
damento das estradas de ferro . .. · · · 

0 SR. PAULA RAMOS -Apoiado. · . 

c.' ta tribuna. P<~1 ·a p1•oftigar actos qur. me 
pa1·cccm ·n;\o consultar os alLus interesses da 
Rcpuulica, não fl.lgi dei La, ctn<J.ndo me p:~.
rcceu er igualmente do meu dever vir 
trazer o meu a.poio expresso, manifesto c 
largamente documentado à actos pra.ticados 
pelo Governo, · atacados aqui e fóra deste 
recinto. 

Pórque, pois, não se manter na adminis
tração tia Repnblica esta pratica salutar? 
Por que razão não attender aos dignos re
clamos da opinião esclarecida · e honesta 
deste pa;iz, e vir-lhe dizer, em documento 
singelo, claro e expressivo o que foi esta 
dupla operação da encamjJação e do sub-

O SR . BA.RBOSA LIMA - ... doutrina· que sequente arrendamento das estradas de ferro 
éhegou a tomar. tal extensão no seio desta da norte do Brazil ?-
Casa, que até a arrecad~o de um certo Infelizmente, Sr . Presidente, esta opera- . 
genero de impostos se pretendeu arren~ar. ção não se fez de accordo com estes ante-

Fui um vencido nas diversa~ votaçõ!')S que cedentes, não se seguiram as mesmas uor
sc deram.nesta Camara, fui um vencido, não mas, e, até hoje, só ha documentos ofH.ciosos, 
só em reláçã!> á. questão principal, mas lm defesas que justificam o apoio. dado a 
ainda vi recusadas pela Camara _dos Depu- taes medidas, por dignos collegas desta e da 
tados as·restricções visando limitar a auto- outra Casa, mas · não ha a prfblicação dos 
rização conferida ao Congt•ésso, subordinan- dâdos officiaes, pelos quaes os homens de boa 
do-I} á clausula da concurrencia publ~c~, vontade pudessem .formular uma opinião do
pem como ao 1·e{erendum do Congresso. finitiva tJ decisiva, acerca de uma opera.ção 

A con·currencia e o ?·eferendtlm foram · re- que 'tão de }lerto entende com os mais altos 
ousados pela Camara, a autorização foi dada interesses moracs, como com os mais caros 
na mais absoluta plenitude.. . . interesses materiaes de uma grande parte da 

Por outro· la:do, a administração da Repu• ·ramilia bra.zileira. . · 
ulica, desde os primeiros dias do Governo . . . 
Provisorio, )}avio: adaptado uma pratica o SR. ~ICTORINO MONTEIRO - Quanto _a 
salutar, ao méli ver ca1•acteri~tica do gover- encat~paçao, o Governo declarou que o fana 
no republicano; a qual coqsistia em fazer opportunamente . 
precéder os dect·etos de maior relovancia, . O SR. BARBOSA LIMA- Sr .. Presidente, foi 
envolvendo medidas de mais extenso alcance, enviada a esta CamaL·a, já. ha mais de um 
politico ou social, lle uma expo ·ição de mo- mez,uma mensagem do Poder Executivo so
tivos, largamente publi~da., justificando licit.ando ·um credito, creio que de 30:000.~, 
taes providencias em todos os seus de- para o recebimento das estradas de 'ferro já. 

. talhes . encampadas, Recife a S. ·Francisco e Bahia 
Foi assim por occasião da encampação da a S. Francisco. Em relação á pr,imeira dessas 

Efltrãda de Ferro · de S. _ Paulo â Cacho- duas estradas de ferro, a operação está aca
oira, . · bada e foi seguida d.o arrendamento, con

Essa exposição.póde-se ler no rolatorio do sullstanciado em um contracto já assignado 
eminente republicano, o Sr. Francisco Gli- e publicadi; emquanto que os dados relati
cei•io. · · · ti vos a primeira phase da- operação até hoje 

~oi assim ainda no anrio proximo passado, não vieram a publico. Por que razão, tra
por occasião da operação feita . pelo Gover- tando-se de fã.cto analogo,como aquelle a que 
no, liquidando as relações do Thesouro com me referi hn. pouco, da liquidação das relações 
o Banco da Republica. do Thesouro com o Banco da R.epublica,a acto 

Esta operação foi pt·ecedída de uma intel- foi precedido de uma exposição de motivos t.:"io 
ligente eiletalhada. cxposiç.1.o do motivos. doéUJnentada, c até hojc,apezar do 'subdito 

E eu, que não mo inscre>o como scgul'a· inglcz, o Sr. Knox Little, já. ter annuncütdo 
mente o fazem igualmente os meus distinctos que tomou conta da estrada u.rrendu.da·em 
collegas de bancadn.,nem entre os que a'poiam Pernambuco e ter dilg que terá a precisa 
incondicionalmcnto o Governo, nem entre os benevolencia !Jat'a ncio apertat· as tJ:wifas de 
que lhe movem Qpposi.ção .systematica, de tt·an.sporte, a.pezar do - facto ter cllega.do já a 
um exemplo caracteristico do .que é ·minha esto ponto, a tê· hoje, mào grado á longa dis
conducta nesta assembléa. cussã.o que o assumpto tem provocado, a.té 

Vim defendet• este acto; e détnonstrei que, hoje nenhum documento official foi publi
u.ssim como me julgo ilo dever de occupar cado 1 E releva notar, Sr. Presidente, que 
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~>- ----'-:-----------·--.....,----
f. :_;- ·:~;~ÓS somos a assemlJléa dos fiscaes do ~od.er 1 c~m·ol~ que o Governo e4ava na altu_ra da 
;-:··· Executivo oJ representante:; do contr1bmn- sttuaçao. . 
;/<te, n.o ql1~l o Governo deve, sob pc_na ~c o Sn. BARBOSA LniA-Nao declarei tal 
k' responsabilidade, durante a ::;cssão oruma~w, cousa: no dia seguinte ao meu discurso como 
;~c, · : e~plicar o como u.;;ou de _todas as autorLi.a- 0 resumo dó Dim·io do Congres.~o me attri
:: ::·· çoes qu~ lhe. forr~m co~1fendas, do como ge- bu:iss<p semelhante proposição, vim contcs
~:·F riu os dmhe1ros pubhcos votados nos orça- tal-a 
~:~: ;,: ~entos da rece~ta e desp~z~. Até ~oje não Ist~ consta do Dim·io do Cong1·es.~o. 
>;:-} temos o relator!? ~o Sr. Mm1stro do !' a.zenda., (Apoiados.) 
~;\ _nem ~o Sr. 1'vhmstro da In~ustr,I.a., nem · Interpellei o honrado Deputado o Sr. ~ü
~:T::: dQ_ ~r1buna~ de Contas, e na,o vimos uo gusto Severo, quando fallava e negava Ido
f;;;D·tan,o . Offi_c":!~ nenhum . docun:ento ~m que nei~ad_e a um dos proponentes,o Sr. Joaquim 
~;;· Hf!la expos1çao d~ m_gttv?s t~v~~se s1clo _pu- Vorisstmo do Rego Barros, sobre-quem era 
;t.;; bhcada, como sat1sfaçao a. op1?-1ao pu~hca, o agented') Governo em Lonures, ·e o hon
íi:,O largo a:ticerce en~ que se ap01a o reg1men rado Deputado respondeu-me: «não sei». 
::; .. repu bltcano. ( Ap~zaclos de ~lguns S1·s · Depu· Foi no discurso do Se. Senador Leopoldo 
:_~ . · tados e das gale?·tas .Soarn, os ty1npa~tos ·) de Bulhões que tive ~ desgosto de ler uma 
r.: . ..· o SR. PRESIDEl\'TB-Attenção ! As galerias carta deste agente ao honrado Ministro da 
~; -- -11ão pode1n intervir· nos debates. l~azenda; ahi foi que encontrei ·D.,. informação 
~? 0 . SR. BARBOSA LmA -.Julguei do meu fidedigna; daquillo q~e, po~_ ser at~ então SÓ· 

dever não silenciar soln·e fn.etos dessa ordem, ment~ um boato, na_o podia s~r_vn• de b~se 
:t:· que reputo gra.ves.. .. suffic1ente para a nunha argu1çao. 
f . .: ·o SR. SEABRA-Não ha 111nito, V. Ex. , ·re- 0 SR. SEATIRA.-Depois do disCUl'SO do 
~~t. _ .sponsahilizava por elles o Congi•es:-;o, e agora· Sr. Senador Bulhões.:. (as palavras de S .lt"'ai. 
/~- .responsabiliza o Governo. ntio puderam se1· ou'Dtdo,s pelo tachyg1·aplw.) 
~·:~ · 0 SB .. BARBOSA Lil\IA- •.. ])01'(]_110, de par 0 SR. BARBOSA LI~IA-Tambem V. Ex. 
{: . . Mm esses ·elementos aüminil-ltl'ativo:->, ha está enganado; o meu discurso é anterior ao 

ainda um elemento tlo mais subido quilate, pronunciamento do honrado Deputado pelo 
ti..: o elemento moral. . Ceará e ao uiscurso do Sr. Senador Bulhões. 
~~ :. . Prin1eiro,. recusou-se a. concurl:.·encia. PU7 o SR. SEABRA-0 discurso do Sr. Senad.Ol' 
"- blic~ ; depois, recuso.u-s,e su~m~tt~l' E acto ~ Bulhões precetl.eu a voz que V. Ex. pediu a 
~~ .appwvaçao <lo Collgies:so, á ,tprecia:çao ~lesta palavra aqui na hora do expediente. 
C assembléa c se vae recusando, ate hoJe, a . 

explicação pttblica de semelhante acto; e, fi. O Sn. BARBOSA LI~A-Ql!ando tomm a 
nalmcnto, Sr. Presidente, escolheu-se pam palavra e mé occup01 rapidamente do as· 

:; · representante do GovernQ da Repuhlica, para sumpto, par~ <lecla_!'ar ~esde logo .que o COE· 
6~ ·.agente· tina.nceiro tlo Go-v·er•no da. Ropublictt, tra.c~o J?al'ecm,-me mfehz e desaW.roso, JUO 
'·' na praça 1ic Londres, um cidadão que ~sse hav1~ hdo o discurso do Sr. Sena~or Bulhoes, 
;,,· mesmo _Governo não pouia galard.oar com a publicado no Jornal do Commerclo. 
~:., ·simples portaria de nomeac;ão fie amanuense O Sn. S8ABRA-Mas já. tinha sido pr•o-
''/ 1le qualc1uer 1'13P<~rtição. ferido. 
(~. 0 Sn.. TEIXEIRA HE RA - Foi bom 0:-lCO- 0 Srt. BARDOSA LIMA- E' preciso que 
~~~. lhiUo.. . V E . o "á b. U f t (') 
t.' O SR. 'BARDOSA Lll\!A- A Repuhlica 6 um E~sa ~ ~r~;e~t;~~. eu J sa l<.t 

0 
· ac .o. 

r~: .regimen el~l que a. )lOlitica se subOI'~J1a ~ Sr. Pl'OSidente, a.s normas de moralidade 
F moral; e, SI este facto, est:L opm·a~~ao, t1- administrativa os republicanos as acceitam, 
k .:;,vesse sido praticado e tlieigiuo por um ho- as querem praticadas onde qwr que ellas se 
r:-:. -mem <la altura moral do Sr. Julio de Cas- encontrem. Esta consideração eu a faço para 
'~\ ; ,tUhos, a maiorla da população, o conjuncto recorda.r <1\le, já em 1831, ao redigir ore
·• .. ,:nobre e independente dos homens de . bem gulamento para o Thesouro Nacfonal, um 

1/,. nã.o pi·ecisaria de fcLzer um exame meticuloso dos mais notavei.s estadistas do ·· extincto 
1ç·····; ;í.de tal acto, c ~zia, para. gloria deste cida- regimen, Bernardo Pereira de Vasconcellos, 
[;.~:;'dão: «Seglll'amente está certo; com certeza dava estas regras salutares para os actos-da 
~!; : .· este n.cto foi feito de accordo com os molho- administração publica: 
~;'· ·~:res intel'esses da Patria repulJlicana, porque « Todos os actos, · todas ·as ordens do 

1 
.. -.. ·.-.·.·:e. s.t.e .h o me. m é um homem dP ~Jem ·.» Thesouro . clidgiclas ds estações publicas 
,.;:.; O· SR. SEAllRA-E' boa loglCa JUlgar.-:do --- . 
~acto pela pessoa que o praticou ! 1 (·)Esse meu discurso é de 7 de agosto e o do . 
~>: o SR. COSTA JUNIOR-Este acto estava Sr. Senador Bulhões é de 8 de agosto, publicado 
) . pratica.do ha j:í 8 1lias, cp1ando o orador de- no Jorna.l do Comme1·cio de 9. . , 
E: . 
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se p~tblícarão irnmediatMnente Jlela irn- Antes de tudo notaremos (iUe as quotas de 
prensa, salvo quando o segredo {à1· neces- annuitlade,que as o1Jrigações imposhs à com
sario para o bqm exito de alguma nego- IJanhia arrenda.t:l.ria se estipularam e se pa
ciaçlio, . . » gam em dinheiro pv,pel, e quo os juros c que 

Esta excepção figura tambem na lei de a: quota de amorcização que o Estado paga 
responsabilidade do Presidente da Republic~. pelos títulos emittidos pela encampação 

Mas ha mais : . dessas vias-..;ferreas se faz em OURO. 
De modo que, Sr. Presíclentc, nó.~ não 

« ••• cAso EM QUE A PUBLICAÇÃO SE FARÁ aproveitamos essa emergencia para dimi
DEPOIS QUE ELLA FÔR CONCLUIDA.» . nuir os nossos encargos em ouro no exterior, 

Nada justifica que, conclujda a ope1•ação a pelo menos para balancea.l-os com a quota 
P-"Ue me referi, a publicação não fosse feita_, erri ouro oriunda deste serviço de arrenda

...:e todos os documentos, das cifras capazes de mento. Nós recebemos papel e pagamos 
fazerem ~alar aquelles que, nesse assumpto, ouro, na mesma occasião em que 0 . povo 
argumentam com boa íe. . paga ouro sob a fórma dq imposto de 25 o 1 o 

Tal é a situ_aç-,ã,o da questão, encarada do constante do Ot•çamenio da Receita; é nesti\ 
ponto de vista dos elementos que a precede- mesma occasião em que o Governo da. Re
ram e das relações de idoneidade a que venho publica faz contractos de arrendamento em 
de me referir. que as quotas'devidas pelos arrendatal'ios são 

Considerada a questão em si, devo declarar paga~ em ouro, e em que as tm·ifas nos preços 
que me limitei a dizer que reputava a ope- de transporte acompanham o cambio na razão 
raç-ão infeliz e desastrosa, não tendo che- inversct da dependencia da nossa moeda. 
gado até á vehemencia com que a protligo Tenho aqui uma. nota do contracto de ;n~
agora, porque dava assim um testonl.unho rendamento da EsGràda de Ferro de- Pol'to 
do desejo sincero que . aUmentava de que os 
d ~> d d t Alegre a Uruguayana, firmado em . 15 de 

e1rnsores e.;se acto pu es~em porven ura março de 1898 com 0 Sr. Affonso Spée, e 
depwnstrar-me que eu estava em .erro, que aq 1- di·s t'do p r u di'crno Deputado lo h · 1 t · -- u . cu 1 o m ., ( 

a VIa e emen os que eu Ignora v a capazes Rio Grande ·, deU a se vel'ifica que. esse ar
de me fazerem demo ver da minha opinUio. 

Nestas condições, ouvi 0 nobre Deputado rendamento se fez mediante uma quota ini-
pelo Ceará, li com attençã.o o discurso do Sr. cial de ~ 160.000, e com o pagamento do 
8enador Le~poldo de Bulhõ0s e li mais uma annuidade.3 crescentes até f. 6. 750. , 
defesa. officiosa, que surgiu no Jornal do Ou, sio cambio se mantivm· em taxas in
Commercio, em un1a daquollas secções, pelos fm•iores a taxa quo tem servido parn. todos 
caracteristicos das ctuaes so conhece serem e;scs calculos, 12; si o cambio descei', cada 
de procedencü~ mais ou monos ofilcial. vez mais, as nossas ohrigações, o peso dos 

Tive o desgosto do não poder domover-me nossos cncal'gOs pm·a. o set•viço de jm•os e 
da opinião quo o., ex.tme do assumpto hnto amortização dos titulas emittidos para este 
quanto m'o permittem as minhas fracas resgate, crescerão, ao mesmo tempo que a.s 
luzes me deterrninou a fazer. quotas resultantes de aunuidades pagas pela 
~ntro no e.;;tudo da questão para funda- Great Western. não crescerão, e, pelo con

mentar a minha opinião, para explicar, para trario, é p1•ovavel que diminuam, porque, (t 
justificat• a vehemencia com que estigmatizo medida que as taxas cambi:tes baixarem, l'e
semelhaiite acto desastrado da administra.·.:ão duzida cacla vez ma i:~ tm·na--. .' a renda bruta 
re11ublicana. desta companhia. 

Ha quem diga que a encampação foi boa A repercussão sob1•e a nossa situação fi-
e que o arrendamento é mâo ; ha quem diga nanceira e economia será cada vez nlltiot•, 
que a encampação foi má e o arrendamento e, conseguintemente, sobre a renda . bruta. 
foi bom. das ferro-vias será cada vez maim·, e, pm·-

Parece-me que a encampação e o arren- tanto, a porcentagem desta renda será cada 
damento são o deve e o have1· e carecem de vez meno1•, porque a renda. ln·uta. tenderá 
ser devidamente avaliados, balanceados, a diminuir. 
apreciados no seu conjuncto, para então se E, toJavia, Sr. Presidente, uma das pro
formar um juizo definitivo acerea, das opeea- postas da Alagôas Railway o1ferecia uma 
ção, porque, si a administração recebe sob a quota em ouro, e ofl'ereciu. u. mais, Sr. Pre
fói'ma de quota de arrendamento menos do sidentc, uma ,vantagem que o Governo de3-
que paga sob a fórma do serviço de juros e prezou neste cont1•acto : 50 % das rendas li- · 
amortização dos títulos, emittido.;; paea· quidas que excedm·em a.o dividendo de 12 %. 
resgate das estradas de fm•ro, si recebe Rofi1·o-me (t coopa1·ticipação tlo; Estados nos 
menos do que paga, incontostavohnonto a lucros do at•rendatario. 
operaÇão no ponto de vista ftnanccit•o foi do- Essa' cooparticipação, Sr. Prositlento, foi 
sastrada. sompre a regra nos decretoB rotativos, •• 

Camara V, IV ll 
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.•. nos decretos relativos--á concessão de de tae~ serviços dividendos de 18, 20, 25 e 
garantias de juros, ·e aos quaes se subordi- 30 %. _ · ·. . . 
naram os contl'actos firmados no extincto Si tal clausula tivesse sido inserida neste 
regimen, como no decreto sobrJ o mesm,0 contracto, ·os capitaes empregados em se
asmmpto pelo Governo Provisorio em 1890; melhant~ empreza se haveriam de contentar 
sempre ficou assentado que, desde que os com o dividendo rnaximo. de 12 o/n e desde 
lucro3 líquidos, desde que os dividendos ex- logo a zona atravessada. pol' taes vias fer~ 
cedessem de 8 %, a empreza deveria repar- reas fruiria -as vantagens resultu,ntes de um 
til-os com o Estado. · abaixamento de tarifas. · 

Dir-se-ha. que isto é relativo a estradas E o abaixamentode tarifas, Sr~ Presidente, 
com garantia de juros; mas <-~ mesma poude- é um . coetficiente · absolutamente . indispen~. 
ração não se póde fazer a respeito da outra sn.-yel_ao d~s~á~ol\Cimento de um paiz, cujo1 
clausula : prmq1pal-mnmgo é o deserto. ~ 

«Desde que os dividendos excedam de ·. tstonão digo eu, com a minha n~IThUm!),·au-
12 %, a estrada é obrigada a baixar as toridade (muitos não apoiados) de profissional 
suas tarifas.>> Dec. 7 .959, de 29 de dezem- hahitualnl.ente afastado dos-trabaihos de sua 
bro de 1880. Clausula XXIX. Logo que profissão .. lá o disse distincto engenheiro, 
-os dividendos excede1·ern de 12 . %, o Go- conhecido com a maior vantagem· no nosso 
ve1·nó terà o di1·eito de exigi1· a ?'educção paiz e acatado pelos profissiouaos, o Dr. Silva 
das tarifas de transportes. Estas 1·edu- Coutinho, em um trabalho que publicou em 
cções se etfectuarão principalmente em. ta- 1888, quando, em commissão do Ministerio 
?'-i(as di{fe1·enciaes pam os grandes pe1·cur- da Agricultura, examinava a rede .de estra
sos e nas tm·ifas dos generos destinados à das de ferro do Norte, ás quaeS- se refere 
lavoura e ·à expo1'taçc!o. agora o contracto de arrendamento. 

E' este; Sr. Presidente, um principio salutar, Dizia elle o seguinte, fazendo uma eompa-
q ue vale- por um acto de vigilancia intelli- ra-ção suggestiva ent1•e as tarifas do Norte e 
gente, em pról dos interesses da populaçã:o, as do Sul, entre as tarifas· de frete, que 
porque é nem mais nem menos dp que uma vigoravam entã:o nas estradas üe ferro do 
restricção imposta, á ganancia do ca,pital es- Norte: 
trangeÜ'O. . « 0 {1·ete do ASSUCAR regula, NO NORTE, 

E aqui, Sr. Presidente, chego a um dos de 100 a 200 rdis po1· tone(a.da-hilometro 
motivos por que sempre me bati contra os (continua a lm"), pagando na estr~da de 
arrendamentos ; chego a uma das razões por Fe1·ro Pedro II (No SuL) apenas 50 t•eis e 
que entond1~ que, em um paiz que póde ser MENOS quando a distancia excede de fOO 
melhormento equiparado ás condi~1õe; em hilomettus. A taxa do ALGODÃo é NESTA 
que se encontram a India, a Australia e o"" esh·ada de 100 1·éis pot- tonelada~kilometro 
Canadá do que as:condições em que s~ en- e de 150 a 260 NAS DO NoRTE. Na Es-
contram a velh<t Inglatorrü, e a França, trada ele Fm·1·o de Batu1·ité (NoRTE) o 
muito mais regular seria a intervenção mo- CAFJ~ paga 240 reis por tonelada-ltilome· 
del'adora do Esta,do,., t1·o: NA D. PEDRO Il a taa:a e de 180 1~eis 

O .Sn.. Ronni.PIIO PAIXÃn-Ne3te llonto, e ainda MI~NOR quat~do o ogNERO pe1·corre 
apoiado. . mais de 100 hilomolros. O mesmo ACON

TECE orn relação aos ctweaes · e outras 
O SR. BARBOSA LIMA - •• , elo flUO it si- mercaclol'ias. Eis a 1·az({o pm· quo as 

tuação om que nos encontramos. esl1·adas do NORTE teem. produzido insi~ 
V uu lH'ecitmr o mou lJOOSíLmen to. .gnificante beneficio e acham-se' quasi todas 
O I~stado-o sirião 0 Estado dil•cctamente, em situaçc!o precal'ia, economicamente 

como empreiteiro, ao menos o Estado sob a faltando.» 
fórma de contractante, amparado por clau- E mais adeante: Apezar de tt!do, os saçri-
sulas verdadeiramente coercitivas, em que o. fiei os que tem feito o Estado para mantt}i' 
poderá seja substituido pelo. se1"á obrigada- est::ts estradas não se póde considerar per
o Estado, por uma ou por outra fórma, póde dido., porque· indirectamente contribuiram. 
conseguir que os lucro~ oriundos de ta.es ser- de rnodo efficaz pitra o progresso· da civili· 
viços, resultantes de taes em prezas, se li- zaça:o, ntio só em·· suas proprias · zonas;- como 
mitem ás exigencias do custeio e a uma nos logàres mais afastados e dependentes 
quota modica, ra,zoavel, de lucro sobre oca- . dellas. 
pital empregado. Resgatada· a parte das duas linhas per-

Muita razão teem aquelles que, em nome tenc(mtes a companhias inglezas, unifol'mi· 
das sãs doutrinas do socialismo, se rebellam zn,da a bitola com a de seus prolongamentos, 
contra a .~ubiça illimitada do capitalismo, construidos por conta do Estado, e re'Uistas as 
que julga ser licito tirar de taes emprézas e tm·ifas. de Accoano coM os INTERESSES DAS 
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INnusTarAs, nã.o só deve augmentar muito da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uru-
o trafego, como . reduzirem-se a.s despezas- guayana. · ' ' 
que pesam sobre o Thesouro pela garan~ia Por outro lado, Sr. Prei!idcnte, não lla 
dejueos actua.tmente. · · . regras gerae.~ a que se tivesse subordinado o 

Lucrando · mais 0 Estddo ·com 0 progresso cont1•acto; fez-se o que . se accordou entre 
do t?·afego do que com o .cwgmento da renda, .este feiamente celebre agente financeiro da 
bastará que esta satisfaça as despe-sas do Republica em Londre:-.;, e · os felizes conces" 
custeio_ nos primeiros tempos, porque, mais sionarios,. deixando de lado lts _salutares re
tarde, o desenvolvimento · do commercio e gt•as geraes constantes do . decreto_ de 29 de 
za-.,oul'~ produzirá h tcros avultados e bem su-. dezembro d.e 1880 que aconselhava.(l~ndo) : 
pe1·iores aos q'Lte se podem . obter da renda· di~ «Os pi·eços de transpiwte . se1•(ío fixados 
1·ectamente. · em tarifas app1·ovadas pelo Góverno NÃO 

O se:eviço das estradas durante 20 annos -PODENDO EXCE.DEH. os dos meios ordinarios 
modifico-q. completamente o estado' em 'que de conducçao ·· ;ta tempo da· organizaç(ío 
se achava à poptilaç~o do cen.tro, a qual das -mesma~ tarifas.» · 
adquiriu novas necessidades e-_melhores ha- - Ora, si á, arrendatat'ia. Grcat '\Vestern 
bitos de vida. · , deixa-se a latitude con'stante dos termos em 

O seu progresso é :...agot•a mais facil, de~ . que está redigida .ã.nalogu. claus~lla do seu 
vendo· intluir de modo poderoso no augmento contracto, o que acontece? 1~-'que · os meios 
das transacções, principalmente si houver cri- ordinarios de transpo1•te naquêila zona ten
terio na REVISÃo DAS TARIFAS, DA QUAL DE derão a perecer pouco á pouco em conse
l'ENDE, em ·geral, o FUTURO DAS LINHAS quencia da, concurrencia que se fará com 
I~BRREAS no NORTE, e o augmento da pro- ~ma tarifa artificialmente diminuida para 
rlucçlío das zonas em que .se acham. este fl.m; de accordo com a já. promettid[:, 

E' a doutrina. é a theoria 81• p1·esidonte ben~volencia ingleza, e morta · esta concur-
que .eu estava. s~stentando. ' ' · ' Pencia, illla s0 elev~rá, se~unào a. _-proP,osiçã.o, 

Com o contracto actua.l, os interosse:'l da dc_5 % de aug~en.o pn.r.t cada dmhmro que 
zoua se1•vida. poJ' estas ostt•ada.a da forro es- bn.txar o camtnq. . .. 
t.ã,o totalmente desamparados; sob este as- .Tom.adas 1mra base as ta1·:[as actuaes do 
sumptotemoaque no.~ cqntonta.t• com a.quclla. Ltmoe11·o. •• . 
úenevolenc,·a com que o Sr. Knox Littlo, su- No~ ?utros contl'actos do . iWron .. l tmon to 

' perintendente da. compn.nhin., ,j(t a.cm•cou a.J a.~ê ho,)e colebrn.~os,a cla.nsn~t relat.tVi\ n. tit-
populaçõos domou Estado natal. . rllits teve a segmnte retlacçan : 

A oporn.ção, que osr.ou analysa.ndo, pocc:1. 
11ão só pelas clausulas que insm•iu neste con
tr·a.cto, ctHno ainda po1• omissão. 

AssiJn, ao pa.sso quo na Estrada do Fort•o 
tln Porto Alegre a. Ut·ugua.ya.na. a.rrondada, 
como eu j<L dis'ie, a uma. compu.n:hiu. bolga, so 
:tdoptou um criterio para. as ta.l'il'a.s; ao 
passo que nas ostr,tda.s de forro o.rreruladus 
it naclonaes, se a.doptou um certo crit<'rio 
pin'tt as ta.rifu.s <i<l tt•anspot•t.fl,- ptu•a. a. J'elit. 
:tt•t•ontla.taria- a. Oreat Westhe1·n, atloptou
so um out1•o crltcrio, muito monos fu.vo1•avol 
a.o publico. · ,. 

Assim em relação á Estrada do Forro de 
Porto Alegre a. Urugun.ya.na está declarado 
quo o arrendatario poderá gosar de uma 
tarifa. cambial; em q_ue a cada dinheirJ de 
depressão, na. ta.bella do cambio, · corres:pon
derá um augmento de 2 o f o, nó preço de 
t.l'a.nspor'te. O arrendatario propuzera 5 °/0 , 

o Governo reduziu a 2 %. · 
Agora, para a Limoeiro,ptvr<lo a,n.da. dinheiro 

de depresjão, na. tabella ca.mb~n.I, çm•res:pon
derá um augmento de 5 . %, ~os pl'eço:i de 
transporte. · 

E' palpavelmente um fa.vor feito a. essa 
feliz oonoessionaria, muito maior do que as 
condições, em que se encontra. o arrenda.tario 

Tarifas 

Cont1•a.cto Spêe-Porto Alegre n. Ut•u
gun.yana.. 

Clausula 14 ~ 
As tat•ifa.s e condições I•egula.menta.I'o:; 

• ora. em vigor n~s estradas u.rrendiLdltS 
são ma.nti<las sem alteração : toda.via o 
a.rrond,~tario terá. o dil•eito .de procedol' 
opportunamente <í 1•evisão dos pt•eços de 
unid:tdes das diírerentes especios do 
transportes, podendo applíêar ás tarifas 
taxas variaveis com o cambio e estabe
lecer novos hor-a.rios tudo de accordo 
com o Governo. 

§ l. o O ' arrendatario terá desde já 
a faculdade de fazer um -augmento de 
2 °/o correspondente a cada · dinheiro de 
depr•essão· do cambio abaixo de 12 di· 
nheü•os por 1$ . A pt•oponente pedia5°/0 • . 

Central de Pernambuco, .e Baturité: 
Cl. XVI. Vigorarão para a estrada ar

rendada as ·condições actuaes, soffreh· 
do as tarifas as modificações que em 
vista das bases que acompa.nbaram a 
pt•oposta. do ·arronda.ta.rio (01•em (tJlJH"O· 

vadas pelo Govarno, 
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'§ 1 . o As tarifas serão fixas;de accordo 
porém com o Govenio, e pam casos espe
ciaes, A SEU· JUIZO, poderão soffrm· ítma 
reducçi1o que perdw·m·á pelo tempo que 
fôr determinado. · 

Entre os casos espécia~s comprehen
de-se o de falta e cá1·estia de gene1·os ali
mentícios, (Providencia salutar para o 
caso das seccas,despt·ezada entretanto no 
contracto da G1·eat Westm·n que abrange 
os Estados de Pel'nambuco, Pri.r<thyba, 
Rio Grande e,Alagôas, pois nelle sómonte 
se cogita de erx;pm·taçlío e em clausula 
facultativa para' a companhia ... 

Isto em um paiz. e nas condições em que 
nos encontramos e em que difficilmente po

'deremos sonhar com o cambb ao par, siquer 
com o cambio a 20. 

Cambio- a 20, digo, porque é pJnto de 
partida das tarifas cambiaes. · 

Nas condições geraes, Sr. Presidente, 
destes contractos, o que se concedia era a 
dispens.a do direito de 'importação para o 
material destinado só á construcção ; ao 
feliz arrendat.ario, concede~se a dispensa de 
todos os direitos inclusive o do expediente 
para todo o material qw~ importm· tanto pa1·a 
o sc1·viço do trafego como para a contrucçiio 
das linhas que construir (si~. Este favor é 
computado em cerca de 70:000$ por anno, 
ou sejam 4.200:000$ em sessenta a.nnos cal
culado pelo Sr. Rigly na assembléa geral 
tios accionistas da G1·eat lVtJstem, em Lon
dres, em 24 de ,junho de I!JOl. 

Abre-se mão da caução; já. se disse aqui, a 
titulo de defesa, <1ue a caução cr•tt dosneces
SM'ia, pot•que o arronda.tat•io tinlm pa.t•a ro
spondet• pela. sua obrigaçã.o, todo, accer•vo, 
toclo o mntorial cntrngue c.t sua gestão. 

Esto argumento não procede, om primeiro 
logar, porque desconhooo o instituto jurídico 
da caução, ou fiança o depois porque si ~as
sim é, porque razão se exigiu cauçtio c re
f'o,·ço de cat~~:élo dos :u•ronda.tal'io.-; lwaziteiros 
«Central do Por·nambuco Õu Rocifo a Cat'
uaru. Clausula XX VIII.» 

« A RESPONSABILlDADg DO ARRENDATAn.IO 
RESULTANTE DO CONTRACTO DE ARRENDA
l\mNTO serd illimitada ; deverd, po1·em, PRg
STAR UMA CAUÇÃO de 50:.000$ EM MOEDA COR
RENTE OU APOLICES DA DIVIDA PUBLICA, man
tendo-a integral durante todo o prazo do ar
rendamento. 

Para reforço da caução haverá um fundo 
constituído por quotas de 1 % (um por cento) 
da renda bruta da est1•ada, que o arrendatari~ 
depositard por semestres vencidos no Thesouro 
Fede1·al em dinheiro ou àpolices da divida 
publica » ; á SOBRAL-caução 50:000$ e obri
gação de reforçai-a desde que o 'Governo 
exija, uma vez que augmente a renda; á 
BATURITf: 50:000:j;,nas condições da Canwrú; 

á BAHIA ao S. Francisco I 00:000$, em obriga
çõe.3 de integralizal-n.. Além di:'lso o proprio 
edital de concurrencia publicado pelo· Go,_ 
vemo em 17 de abril de l89J cxig~ "·caução 
de 100:0~0.$ a ser prestada pelos arrendata
rios em ref.açtto a cada estrada. (Rclatorio ll.o 
Ministro Severino Vieira, pag. 188.) 

Entretanto., para. osso foliz .arrendatario 
não SP exigiu caução de esp~cio alguma. 

Vê-se que os naciona.es não teem a pt·ocisa 
idoneidade, por isso prestam caução ; 
quem tem essa idoneidade moral são os 
est.·angeitbs, principalmente trazidos pela 
mão canclida do Sr. J. C. Rodrigues, nosso 
agente em Londrea. 

Para a fiscalização exigiu-se apenas a 
quota de 30:000$000. . 

Ora, no total de seu percm'i!O as linhas 
arrendadas sobem acerca de 1.000 · kilome" 
tl'os. Não são 1.000 kilomett-os seguidos em 
uma; linha par&idn, do. uin unico ponto ; sã.o 
centenas de kilo~netros ropar&idos por uma 
vasta zena do norte do Brazil onde terá., 
por va,rios troncos que s3 omamam Q se 
ligam, de ir aos p01•tos do Natal, Paraltylm, 
Recife e Alagôas, onde a fiscalizaçã.o, é obvio, 
não so exerce com a mesma facilidade com 
que se podia. exercer em uma linha de 1.000 
kilometros continuas. , 

Pois bem, para a fiscalização da Estrada 
de Fet·ro Contra.! de Pernambuco,' com 180 
.kilomotl'OI! ue exten.;ã,o, exige-se do arrenda
tario braziloiro 10:000$ e para a fiscali
zação ile~ta grande rôde com cerca de LO:JO 
kilomotro.; exige-se apenas :10:000.~00_(). 

Insisto neste deta.ltlO, Sr. Pre~dê:ate, pam 
mo.-;trar o zelo exagerado, ou que melhor 
nome t3nha, com que se tratou e.,ta compa
nhia i'olici:-;sima, para eyidencia.t' quanh 
razão tinha em m~igit• -a'l vantagen~ da 
concurt•encia publica o as vantagen { da ex
po.;;ição .de motivos quó permitte a livre cri· 
tica da opinião, em um rogimen ·em 
que a opinião é· quem mai:J govet•na. 

Mas, ha pontos, talvez, mais gravo.~ : a 
questão da con.;titucionalidade, a questão da 
integridade naciona,l, pelo zelo c o justo 
ciume, que a fórma por que tal contt•acto foi 
feito su~cita. - · 

A que.;tão de inconstitucionalidade, Sr. 
Presidente, 1101'que etl;e acto invade por 
certa f'órma a csphera úa acção uos llO(le
res locaes. 

Em primeirologar aConstituiçn.o da Repu
blica permitte que os Esta.do . .:; cobrem os 
direito~ de importação, comtanto que o pt•o
ducto desses imp'ostos revm· ca pa1·a o The
soUl'o Ferleral. 

E' esta uma disposição protectora, e· a 
União dispensou de taes direitos po1• 60 lon
gos annos, largo ·período na vida economica 
dos Estatlos, tod.o o f'oJ•miüavel material a 
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ser importado por este feliz arrendátario; 
c, mais, lho deu o privilegio de, llurante 60 
a.nnos em todos estes quatro Estados, ter 
a. pref'm·oncia par<t a constl'ucç~ão de- ra
nmes G lll'olongamento::l, mef:lmo qua,nuo estes 
J'<mmes o prolongamentos fiquem dontl'o do 
i;crrito rio de.:;tes Estados. 

E cu pergunto si, deante ua'l disposições 
tla nossa Constituição (art. 34,_ § 6°, combi
nado com o art. 13, art. 35, § 2°, in-fin,e, 
art. 65, § 2°, e art. 78)., se póde cm·cear por 
esta fóyma o desenvolvimento da viação a 
c:trgo dos podol·os .locam; ·? Não, porque isto 
!'Cl·irà o regimen da descentralização com 
c1ue nos acenou o legislador de 1891. 

Por outro lado, Si• •. Presidente, e3ta i:mn
çã.o vae gravai:' mais a índustria nacional de 
modo a tornar cada vez mais difficil o ad
vento de industria perfeitamente compatível 
coü:1- a nossa civilizaç~o. J?orque, ao passo 
que o brazileiro que quizer montar fabrica~ 
nestes Est:tdos tem de importar materia 
prima sujeitando-se a todos os imposto.~, 
além dos tribu~os de" consumo, industria e 
profissão, etc., u· fabricanteinglez, o estran
geiro em geral, fica com o direito de impor
tar esse formidavel material livre de·todo:i os 
dir·eitos, até os dr. expediente, de inundar 08 
mercados destes Estados, dos .qua.es os prin
cipaes compradores não podem deixar de ser 
essas estradas arrendadas por 60 annos com 
o priv~egio e goso dessa extensa· zona. do 
paiz. 

· Visou•se, assim fosse l(t como fo,:;se, alliciar 
capitaes estrangeiros com o engodo de gordos 
dividendo::~ (quo naturalmente nã.o pagarão 
imposto de dividendo, verdadeiro imposto 
de renda, com·o pagam os nacionae-~). exone
rando-se o Estado das suas difficuliades fi· 
nanceiras ao mesmo passo em. que cega
lnonte se amontoam para o presente e para o 
ntturo maiores ~itnculdades economicas. 

O Estado dissocia assim cada vez mais a 
stta pL•o;.;peridade da prospel'idade da Nação, 
pois, podendo com tarifas modet•adas leval-[LS 
sómento até a modica retribuição. da des
peza, aliena· de si <~ gestão para dal-a: a ca
pit,alistas estrangeiros, vivendo no estran
geiro, quo exageram os lucros até a usura 
,13<~crificando industria.s que, podendo deaen
volver-se como dez, apenas medrarão como 
um ou dous c mantendo-nos por longo3 an
nos .·sob a tutclla industrial, em longa mi-
noridade de povo atrazado e inerte. · 

Ainda nutis. E' · ou não cla.moroso, ê ou 
não. iníquo, impat1·iotico, impolitico e anti
republlcano, oll1a1' de modo tão benevolo, 
tão paternal para o funccíonario do quadro 
n para o operaria ostr.~ngr.it•o e ter, ontrc
tanto., olhos de tão glaciat índiifercnç<L para 
o nacional'? · 

V. Ex. e a Casa hão de · esta1• recordados 
de que, por occasi.ão da discussão do Or
çamento da Receita no anno ·proximo pas
sado, foi apresentada uma emenda pelo 
orador consignando para o Governo a obri
gação de, em relação ao pessoal das es
trJ.da::~ de ferro iirrendadas, quer o pessoal 
do quadro, quer o de jornaleiros, pro~eder 
o Estado da mesma "fórma por que tem pro
cedido em todas as reformas da~ repartições 
da Republica, amparando nessa transição e 
n_es ;a suppressão de repartiçõe3 e empregos 
aquelle.~ quo assim ficam da noute para o 
dia pl'ivados do seu mõdo habitual de vida. 

Assim se tem feito com os lentes, com os 
militarea, com -OS empregados de varias se
cretarias; assim não se fez sómente, não se 
quiz-em todo o caso consignar em disposição 
de l_ci que se devess3 fazer com os empre· 
gados das estradas de ferro, e se fez todavia 
por occasião dest3 contracto de encampaçãJ 
com o1.emp1·egados estrangeiros das ferro-vias 
Útl·angeiras assim encampadas pelo Governo 
Bt·azileiro. . 

Fez-se .pJr duas fórmas: 1°, distribuindo 
gordas gratificações e propinas. até á impor
tancia de 10.000 ~.que se repartiram entl'o 
n.quelles ~mpregados que houvessem de ser 
despedidos nos escriptorios de Londres e 
alhures, emfim nas varias repartiçõea das 
estradas assim cent.ralizadas. E fez-se· por 
esla clausula dos compromissos acceitos pelo 
agente financeiro do Governo . em Londres 
para com a companhia arrendatària. · . 

A-clausula é a seguinte : 
« O Governo compromette-se POR UM: 

ANNO, a contarde 30 de junho de 1901, 
nos termos dos aecordos e combinações 
existentes, a conser-var todos os empre~ 
gados em ·Pernambuco que estejam dis
postos a s~;ruil-a. « 

E mais: 
« Alem do preço da. compt·a, o Governo 

offcrece dar titnlos equivalentes á somma 
do .~ 10.000 (a.o cambio de 12 vale 
200:000$ !) pela cotação do mercado (o 
que eleva essa somma) PARA SEREM DIS
TRIBumos ENTRE OS DIRECTORES E MEM
BROS DO -PESSOAL DE LONDRES CÇ>MO 
COMPENSAÇÃO PELA PERDA DOS SEUS 
EMPREGOS (circular da Recife and S. FrÇT-n· 
cisco Railway, apud discurso Senador 
Rios).» . · 

Oxalá pudessemos nó.3 conseguir . nesta 
patria e nesta cidade, cada vez mais cosmo· 
po!Ha, nós que parec~mos ser antes os mem
brc)S de uma colonia es~rangeira e os estran
geiros.(jue _parecem os donos da terra ; oxalá 
pudessemos conseguir para ·os nossos patrí
cios em disposição expressa de lei clausulas, 
ao menos parecidas com esta, pelas quaes se 
verific.1sse que, si M men?s os brazileirOs) 
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os senhores da. terra. nã.o estão em condições. As outras entrarão para estf' ª'rrendamEmto 
superiores aos estrangeiros, estão e.m condi:. caso sejam' encampaclas. Não o fóraín, nem 
ções dG igualdado o não do inferioridade, consta de documento officiat que o··tivess.em 
'como se verifica por esta, clausula, po1• i~so sido até hoje, e a discussão ~m l'êlação ás 
que ê evidente qne aos est1•angeü•os deu-s3 mesmas só póde ser feita na conferencia das 
aquillo que se está negando e se tem negado ""ifantagens do ar1•endamento dessa_s. estradas 
aos nossos patricios. . · com as condiçõPs oriundas da. encampação 

Mas, então dir-so~Jm, qua.l é a conclusão que fôr feita. Por consequencia, é uma con
desta ànalyse que se transvia no rrieio de dição de futuro, e a. argumentação não· Pl'o" 
detalhes . e que pareceria. dever ser ·. feita cedo. Mas, quando procedesse, suppostó que 
melhormento em uma assembléa de um li- a encaÇlpação e o arrendammto tivessem 
mitado numero de profissionaes? sido fui tos nas cândições articuladas pélo 

., E' ou não é verdade, como disso um illus- nobre Deputado, verifica-se ·quE} os calculos 
tre defensor do Governo nesta Cama r a, quo não podem deiXar de estar et'l'ados. ·s. Ex. 
o Governo, o Estado, emfim a R~publica, fi.1•ma-se em certas proporçõPs·que o -sr. Eu
adquiriu vantagens que no fim de 60 annos lhões chama mn ·calculo de probabilidades 
orçam por 59.581;000$0001 muito clitficil, que algum m:tthematico lhe 
.· Não é verdade, e o diz om primeiro logar ministrou. · . · .· · 
a divcrgencia snggostiva o inequívoca que A respeito de caiculos de probabilidades, 
eXiste na aprcciaçtio das cifras, que devem lembro-me da sentença ·do mais eminente 
se1• as mesmas, obotiocenllo i.~ ca.lculos que dos mathematicos, Augusto Comte, que cha~ 
não podem sm· sinão os mesmos, sob a,{ re-: ma.va.-o:-> calct~.los de clum,ças, pa.ra dizer por 
gras de arithmotici\ QUtJ não podem sm· essa fórmula, em quo os ridicuhn•izi:tva, que 
sinão as mesmas p<Lt'a o mosmo caso; tlil-o a nenhum resultado certo, nohhum valo1• tetnn 
divergoncia ~ugg-osCiva o inoquivoca. ontee ciu periodo mais ou monos )ongo~ duraqte o 
as affit•mativas do St•. I>oputiHlo Francisco qual o desenvolvimento de todos os ~1()
S;i, o as do 81•. son:ulul' Loopoluo de Bu- mentos que interveem.na actividade humana 

·, · "lhõe..;;. '. . se faz de modo tão complexo que 'impossivel 
' O Sr. Deputado 8<1. declara que o total das é su:jeitál•o á previsão ,da f~rmulas h1.at_li_e · 
rvantagens em 60 annos sóbea59.78l:OOO$ e o mat1caslo · · , -- · . . · •· 
"81·. Senador Bulhões declara que no total de . Reálmente seria de·gra.1dis13ima vantagem 
'60 aiinos a somma de vantagens Mlferidas que a mathema·fiica tj._vesse .. c_h.egaqo a tal 
·nessa oper,tção é de 48. 98G. 000$000. . . . . potenéia dedltctiva e · q ué 03 nossos estudos 

Temos 59.781.000$ contra 48.986.000$000. sociaes e econoruicos .·. ~iYeJSOlll chegado ·a 
I-Ia um desvio de quasi 11.000:000$, ó que ~al grau de précisão que, applicados a este 

faz com que não se pos.'3a d<n' muito m•edito çaso;_nos fosse dado fazer pr:evisões -para. daqui 
<UJ tralor do somolha.nte ueducção nmuerica. a 60 annos e "dize!·mos.: . daqui · a. 60 aQnos nós 

O SR.. T~IXEIRA: DE SÁ-São alga~·ismQ_s teremos lucrado 59.58-l :695$000, · 
'<n'ranjn.dos... ·· · · . - Aqui está mn modelo do ca_lculo queser
. O Sü .. BARBo.:;A LmA-Mais do ·que isto viu ~essas n.1•riscadas deducções~ O p'l•ime~ro 
pode-se esmerilhar, ainda que não em todos período é até janeiro de 1911· porqU,e até_ lá 
os pt;mtos, po1•queo momento não comporta nós teriaiuos de pagar <V gamntia -'qe· ,j•Hos 

· mais detido exftmP, mas em ponto cftra.cte- á Limoeiro, ._na. impoi•tancia de . 39.375 ~; 
rh!tico bastante parn, evidenciar :.t certeza da h;: por deante não :t~mos mai"sque pagal~a. 
da minltG. as;.;ei•ção; póde-se osmm:ilhal', para Pois b!)m, neste peri()do, diz S. Ex;.: · 
ventilar· a certeza desta · argumentação e · 1 o perio!io :· · 

• mostrar que ' somma ta.l não pócle COl!l'e- .Desist!3ncia d;1 garan-
~ponder á realidade do taes calculas. tià· de juros ú. Limoeiro 

Com e.ffeito, o Sr. Deputado Sá, tendo ·em ~39.375ao cambio de 12 
niãos o cont1•acto do arl'endamentos, divide - Deduzidos os sa1uo3· tla 
o p1•azo em ti·cs periodos: o .1° até 1911, o Recife a Limoeiro (278 
2° do 1911 até 1936 o o 3° de "193ô até o contos) e da Recife ao 
fim . . S. Francisco .... ; .... !. 

Nê.3te _pél'iodo suppõe que já e'ltão éncám- , 0 . saldo _ effectiYo a 
:padas e arrendadas as est1•adas de forro de 
Natal a Nov<t Cruz, a.-;onde ~'Eu e a Ala- ' favor do Thesouro ser;i 
goas Railway; . . . POR ANNO •••• , •••••••• 
· . Ora; não se póde levae em linha de conta Accrescentando-se o 
semelhante encampação e arrendamento · deficit da 'Sul de Per-
posterior, porquanto por ernquanto o que ha nanibuco que não pesa-
é o ar1·endamento da Sul de Pel'tliJ.mbuco é · rá mais sobre o The-

- da · Recife ao S. Francisco á Great Weste!'n. souro •. · · · · · · · · • · · · · · · 

787:500$000 

491 : OOO$póo 

296:500$000 

864:000$000 
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. ,A vantagem resu\
tánte do arrendamentQ 
das duas .estradas (Re
cMe ao S. Francisco e 
Sulde Pernarnbuco)será. 
de, ...•.. .- .............• 

Con,ti'i buição da . Co.n
d~ _ d.' eu s ·o 1 o da 1;encta 

. bruta, calculad-a segun
do à. modia. do ultimo 
c1uinquennio em 555icon- • 
tos .... o ••••••••••••••• 

Contribuição da Cen-
. traZ de Alagoas, 12 o f o 
da renda calculada, se-. 
gundo â renda. do ulti
tiií).o quinq_uennio em 
770:000$ •.•••••.. ' .•..• 

1.160:500$000 

44:400$000 

92:400$000 

vez de haver a administi•ação da Estrada d.e 
Ferro Recife a S. Francisco e a administrâ
ção da Estrada- de Ferro· Pa'ma1•es a Gara
nhuns, haverá uma só administração, a des
peza reduz-se, de·· modo que os proprios 
elementos. do contracto mostram que este 
deficit desde que n.'l estradas de ferro são 
concedidas ao arrendatado, tem de reduzir
se,, sinão de desapparecer ou inverter-se em_... . 
saldo como se tem dado nas vias-ferreas al'· 
rendadas, Sob1•al, etc. 

Portanto, como pQdeinos multiplicar o 
deficit. por 9 1/2 a unos e dizer: daqtit a 9 l/2 
annos haverá tão grande deficit para som
mar, como on us que deixa de pesà.r· só bre o 
thesouro, tão pequeno·sald9 para subtrahir ~ 
Não; nãcr haverá tal deficit para sommar, 
nem s-erão tão pequenos os saldos para sub~ 

Sommadas contribui~ trahi!-'. . . 
ções ANNuAgs da rede. 1.297:300$000 ··Não ha mais que abato r? H a, porq.ue esta 

Addicionn,ndo-seaJos~ União qu~ recebe no fim dos 9 l/2 annos. · 
peztt annual que custa- quatorze mil e ta.ntoscontos tem, por outrõ 
riam as estradas rusga- lado, que pagar não só a.s 39.375 ~. de ga-

. tadas, a s:~ber: ,~ difl'e· rantia.s de jilros á. Limoeiro, garantia que se 
rençrL entro o saldo da os~ende até 1911,· e que o honrado Deputad.o 
C~ntral-Alagoas (86:000$ levou em conta . na primeira parcella, mas 
c os cleficits . da Conde ainda tem que pagar em todo este período 
d1Eu, Paulo Affonso, c os juros. e amortização dos titulos emittidos 
Natal a. Noya Cruz;cíija para. résgate da Recife a S.- Francisco, e 
somrna é 269~000$ ou mais os 70~000$ annuaes que o Tl1esourq 
269 ....... 85='· ••• o........ 183:000$000 perdde dé impostos1de ímpm·tação e expediente 
·· Teremo.1 afinal como · · ftue eixa de cobrar· pela isenção que eon~ 
expressao :da uantagem cedeu_. · 

., tri:liirla ANNUALMENTE á·, Era preciso, portanto, deduzir deas~s -yan-

. Nttção ..........• ~ .. ,... 1.430:300$000 tagens estes encargos, e a.-· differença é qJl@ 
· E a. rinjoR'rANCIA To,: seria a vantagem colhida pelo Governo, e 
TAIJ N02° PERIODO SÉRÃ isso não foi demonstrado. Por aqui V-. Ex. 
(9 l/2 ANNOS .• ; ....... · 14.062:~50$000 pôde ver onlle irá parar, no fim de 60 a.nnos, 

Est~ brrado. porlorça. oste formidavel calculo de chanças .. ; No-
Mas niultipli~ando qomo 1 te·so aind~1 c1ue os grandes defi.cits P.m uma13 
Pód.e,o honrado D~putado conta.P .com um e os pequen(}s saldos em outras de3sas cs-

cleficit- d:), Sul de Pernainbnco de um certo trada:-i,~parcellas nesse calculo~ foram to
anuo, . ou, pelo m_euos, . correspondente . 4 )11ados em- um p3riodo duplamente anormal, 
média de um cerco quinquennio, que este não só pela. extraordinaria baixa de ca.mbi.o 
flejicit nesse tempo, nesses . nove .annos e de 9.7; 98 ·e 99 q_ ue · . aggra vou a despeza., e 
meio se mantenha cqnstan.te para;- multi· porbnto reduziu saldos e avolumou d?ficits, 
plicado por 9 1/2. ·aunos, · '4lzer .que será mas ai.1da pül'que a safra de assucar que áté 
9 l/2XS64:000$000 ~ ·. . . · ·. . . · . 1895 orÇon por mai., de 2.000.000 de saccas 

Póde s. Ex. cõntar que- 0 ,o:saldo obtido baixou dahi por dean_te a cerca de L5QO.OOO 
a,gora. se inantenha nesses _ 9 -1 ;2 _ annos saccas, co1no signal de máus annos para a 
co11 ~t::i,nte p::tra diz;er que daqU.i a 91/2 annos ageicultura ·do norte, fonte de receita das 
0 saldo é este ? Não. · estradas ora arrendadâs .. · 

Poís""st o contr;wtant3 tem o direi to â.e mo· A' . questão de. tarifas passo cu . agoi;a. 
dificar. as.; t;11'ifas para o :fim- de libertar-se Não é ver(lade, diz-se, não ê verdade que·. 
fleuma ~_rifa differencial paraboliea, para o a arrend11taria tenha o direito de nivelar as 
firn <de adopt<w na Estl'ada Sul de perl1ttm- tarifas,das diversas este<tdas do forro, hoje . 
bnco, que tem dado cleficit,_ uma tarifa mai& ceritralizadas em suas mãos pela cotá mq,is 
elevada, ~ visivel que a adopção dessa ta:'" elevada:;. porque convém relemb~·at' que cada 
rifa mais elevada ha de redUzir· esse deficit; uma flessas estrada;; tinha um ty.pQ. de ta
e mais, si as administl'ações destas duas e~- rifâs: tàrifas mais. baixas1 a sul de Perna ui~ 
tradas de fer~·o . se fúndem ern uma só.. ~in buco; tarit'tts immediatamente supetiores, a. 
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<lo Recife a S. Francisco, c, htrifa::; mais 
elevadas a. Limoeiro. _ 
. Pois bem; afiirma-se: não ée verdade que 
a <trrendataria, que é a Limoeiro, tcüha ni
velado todas essas taeifas pela cota mais ele-
vada. • 

Pois é vet•dado que, pelo menos, ella est.á 
com o direito de o fazer; si o não faz agora, 
é uma simples conce:lsã.o que nós devemos á 
bonevolencia do inglez arrendata1io, porque 
nestes a.ssumptos nó;; não deveríamos ftcar á 
mercê do arbítrio de qualquer arrendatario. 
(Apoiados.) Qmtndo se redigem clausulas do 
um contracto, é costumo, em todos os con
tractos, dizer-se: ·ser a nbrigadÇJ a tal e tal 

_ dever, neste ou naquelle assumpto, em que 
entende esta ou aquella clausula. 

O honrado Deputado pelo Estado do Oea.rá, 
Sr. Pr(3sidento; para demonstrar que não 
teom razão os flUO a.ffii'maram que as8im ê, 
isto é, que o nivellamento não se póde fazer 
p,ela quota mais uJta,disse queo contractosó 
autoriza. a tomar para base as bases da ta
?'ifa da Limoeiro ; m~s, P<::r outro lado, o 
Sr. Seni1dor Leopoldo do Bulhõ~.~ procurou 
demonstrar,com uma tahella que se encontra 
em um folheto divulgado pela Associação de 
·Lavradores de Pernambuco, que essa tarifa 
não é assim tão pesada, de modo que impli
citamente está concedendo, que realmente o 
nivelamento -se fará tomamlo por lntse taes 
tarifas, mas somente que tal tarifa não é tão 
elevada quanto ,;;e diz. . . . · 

Ora, vejamos a redacção da clausula que 
entende com a questão de tarifas. 

« As tariths serão S9mpre a.s accor
tladas éntre o Govm·no e a companhia 
arrendatarll\.» . . 

Como '? Comó o Governo quizer ~ Não ; 
limita esse direito :pela seguinte proposição: 

«TOmadas · como bases as actualmente 
em vígor nas linhas da companhia at·-
rendatai•ia. » _ . 

Então reconstruamos a proposição, resta
beleceçamos_ os· termos aqui omittidos por 
elypse. ·-

«As t.trifas se1·ã.o sempre as acçm·dadas 
entre o Governo e a companhia a1'1'enda
taria, tomadas como ·base» AS TARIFAS 
actualmente em 'l)igor na.s linhas da com
panhia a1·1·endatqria. 

· Sim; não diz: . , 
«Tomada corno base a BASE DAS .TA· 

RIFAS da LimoeiJ·o, que e a companhia. 
arrendalaria; toma como base as tarifas , 
o conjuncto, o systema de tarifas que 
vigol'a. na. Estrada. de Ferro do Limoeiro. 

Qual é est.e systema '? 
:E' o systema em que uma ba,se fixa vae 

cecscendo; modificando-se, não · só com a 
b<tixa do cambio, a· partil· de 20 d. por 1$, 
ma;~ ainda. com a distancü~ a. percorrei·. 

E' um systema diverso dos da. Recife and 
S. Francisco c da Sul PernMnbuco, pois di
vm·sn.s são as estradas e a companhia ar
rendataria não reclama -que novas tarifas 
sejam feitas de accordo com as actuaes, d:.t 
Recife and S. Francisco, quo é di1l'erencial, 
nem muito menos com a. dà Sul Pe1·nambuco, 
que é parabolica, mas de acco1•do com a da 
Limoeiro .•. . · · : 

Allega. o Sr. Senador Bulhões, como allegou 
o Sr. Deputado Sá, que a Great Western tem 
tarifa kilometrica porque é limitado· o seu 
percurso._ Ora esse percurso é de 141 kilo-
metro. _ 

A Recife and S. F?·ancisco com o percurso 
menor 125 kilometros tinha. tarifa differen
cial, por tal maneira que em 100 kilometros 
uma tonela9a de assucar paga nestá 14$980 
e na Western 18$200, ao_ passo que a · 20 
ldlometros a mesm:t tonelada paga na.. S. 
F1•anéisco· 3$920 e na Westem só 3$640. 

Portanto, apesar de maior percurso ella 
nã.o adoptou tarifa differencial. 

Não é verdade . que nenhuma mercadoria 
tenha de ,. percorrer cerca de 1.000 kilome
tros de exten&'io total da rêde arrendada, 
porque os __ seus varios trechos, um, como a 
Paulo Affonso; está isolado no sertão de Per
nambuco, outros vão ter do interior do Rio 
Grande do Norte ao porto de Natal . com 121 
kilometros, do interiol' dá Parahyba .á. ca
pital desse Estado·· com 141 kilometros, do 
interior de . Ala.gôas ao porto de Maceió com 
150 kilometros·: e em -todos esses, treo.hos 
pela mesma razã.o porque osl 41 kilom~t'ros 
da Great Westm·~ comportaram(?) ~arifâ ki
lometrica e não d~trcrcmcial, po<let•á o arren
datario adoptar . essa . tarifa inais pesada. 
Resta a viagem mais longa de Gara.hhuils a.o 
Recife (125+446) ou 271 ; ora o .trecho Ga.
ranhuns a Palmares t{nha uma tarifa muito 
baixa, e o outro trecho de Palmares a1 Re· 
cifo gosava do tarifa. differencial; o total 
dos dous trechos vae ser. forçosamente . pre
,judicad<l desde que o preço de transporte da 
tonelada vae custar mais caro do .que a 
som ma dos -f!:etes que pagava na hrifa. mí
nima .mais o aa tarif<•. differencia.l. Depois, 
si 141 kilometros não eram · motivo para a 
Limoeiro deixar a. tarifa kilometrica., quando 
a Recife and S. Francisco . só com 125 · kilo
metros adaptou tarifa ditferencial, 180 kilo
metros ou 200 tambein não bastam . pa~:1. 
impedir que seJeve até lá a-tarifa kilome
trica d<t G1·eat Weste·rn. · - . : . : 

Para o extremo da linha a 140 kilometros, 
j(t pagaria pela actual .tarifa 25$~80 a .tone
lada de assucar a campio de 12, e 28$092,a 
C c~mbio de lO. Nada impede qu~ para 200 ki
lometros ou pouco mais pague n. tonelada 
(1000 kilos) de assucae 36$400 ou 2$184 o 
sacco de 60 kilos, quando 'já .. no percurso 
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actual , 141 ldlomctro~, se teria do pt:tgar a o 
c ~~mbio de lO a quantía. de 1$6130 por s<~cco 
c ao cambio de 6 (que já tivemos por muitas 
scma,nas até a 5 5/8) 2$041 . 

O que já f'Je pode í'<t.zer hoje não é absurdo 
que se faça ou queira fazer amanhã para 
todos os 150 ldlometros em qualquer direc
ção que e;;teja.m c que até agora tinham 
tarifas m ?.is baixas . 

O arrendatal'io diz, póde ceder. 
Mas, póde não · é o que se quer nesta 

questão. 
O que se que saber é quaes são as obrigações. 

redigidas em linguagem coercitiva., do modo 
que o · Governo possa, em dado momento, 
intervir em fa.vor dos interesses agrícolas 
da.q uella zona, com tanto mais obrigação da 
sua. parte, quanto durante sessenta annos 
elle tem contribuido para que os poderes 
locaes nada possam fazer em fa. vor desta 
mesma classe a.gricola, no toca,nte á indus
tria. de transportes, porquanto o privilegio 
ú dado ás companhia,s durante longo prazo, 
instituindo-se uma preferencia, quo a Con
stituição não pe1·rnitte, para construcção de 
ramaese de prolongamentOs. 

Ha o art. 35,§ 2°, da Constituição da Repu
blica que aconselhava o Governo .a não dae 
semelhante privilegio. 

O artigo diz ~ 
« Incllmbe ao Congresso, mas não pl'i

vativamente ... » 
Portanto, incum1Je a outros poderes da 

Republic~. Si não é privativo do Congresso 
Nacional, 6 porque isto ~- cumulativo, é 
porque cabe a outt·os poderes da Rôpublica, 
na.turalmen t;e aos poderes regionae3, que se 
tinham (}In vi::;~a, quando so radigiam e::;tcs 
textos da Constituição. · 

« A11imm· no pai:s o desenvol·oimento 
das lettras, artes e sciencias, bem como 
a inunigro.ç(To, a ag1·iculttwa, a indttslria 
e O C0lllll1.el'Cio, SEM PRlVILEGIOS QUE ·_:-o
LHAM A ACÇÃO DOS GOY:F.:ltNOS LOCAES.)) 

Visivelmente tacs privilegias resultantes 
do contrac~o que combato tolhem a a.cção 
rlos governos locaes da Parahyba, do Rio 
Grande do Norte, de Pernambuco e t.le 
Ala,góas. 

Aqui está. a clausula a qne me referia: 
« Pode;-d o ar1·endatario usar tm·i(as 

moveis com o cambio, VARIANDO ATÉ 5°/o 
(CH'{CO POR CENTO) os JWeços de t1·anspor
te por cada dinhei1·o abaix o de (20 d) 
vinte dinhei;·os pm· mil ~·eis (1$000). 
·Note-se: SE!Ii LIMITE nesta b11ixa: até 

. lO, . até 8; .ate 6 até 5 5/ 8; limite extre
mo a que já chegou entro nós o cambio 
sobre Londres ~ ... » 

E~n outro.~ arrendamentos, 0111 vez de 5°/ o 
correspondentes a cada dinheiro de depres-

CII.mara V, IY 

são caml>ial, são 2- 0
/ 0 ; o, aslirn , é de 2 °/o e 

não de 5 o f o o augmento. 
«Os gen.eros de p1·oducçao nac'ional PO· 

DEHÃO gosal" no SENTiDo da exportaçCío 
de abatimentos por" accordo commum en
tre a companhia e o Governo. » 

Pode;·ão, Sr. Presidente, não liga. a com~ 
panhia, não a obriga; e, além disto, a pro
videncia é somente-no sentido da 'exporta
ção, de modo que no caso de calamidade, no 
caso de secca, não poderá ser adaptada. 

E, todavi<t, Sr. Presidente, em relação ás 
estradas de ferro ~u·rendadas por capitalistas 
nacion :~es, em relação ás estradas de ferro 
do Caruarú, do Sobral, do Baturité, da Bahia. 
ao S. Francisco, em relação a todas estas, a. 
clausula c1ue diz respeito ao modo de se for
marem - as tarifas é redigida. de maneira 
mui to differente, creando obrigações es
tl'eitas para essas companhias, no caso de 
calamidade publica, no caso de secca, etc. 

Para não cansar mais a a ttencão dos meus 
honrados collegas (não apoiados), deixarei de 
ler o texto destas clausulas, que incluirei no 
meu diSCUl'.)O. 

Ao passo, Sr .. Presidente, quo se dá isenção 
de direitos de importação, ao passo que se 
gratifica este feliz arrendatario ·com tanta 
isenção,a Associação Commerciatde Pernam
buco queixa-se d3 que « se manda sttjeitar 
ao pagamento de clireitos aduane.iros o mate~ 
rial importado, destinado ao se1··viço das usinas 
pa1·a fabricaçao de assuca1· c alcool decanna, 
MA'I'ERIAL ATÉ ENTÃO ISEN'l'O.» 

Ora, Sr. Presiden~c, si as estra(las de 
ferro arrendadas pelo Governo da. União á 
Great 1-Vestel'n constitu3m serviços a cargo 
da União, be1zs e 1·emla.r {edm·aes, na lingua
gem do art. lO'da. Constituição, convém re
cordar que as injuncçõcs doste artigo não se 
ref'cn·em unicamente ás ob1•iga.ções dos Es
tados para <:om a União, mas sim roi'erom-so 
reciprocamente ás ohrigações da União para 
com os Estados. Conseguintemente, si os 
Estados não podem. cobrar impostos sobre 
ta.ea serviços, a União tambem, reciproca
mente, não póde cobrar impostos ~obre os 
serviços estipendiados, sobre as usinàs, á.s 
quaes os Estados gara.ntem juros, pela mes
ma, maneira por quo a União garaute juros 
a. esta est1•ada de !'erro. 

A linguagem do art. 10 da. Constituição é 
a este respeito inequivoca: 

«E' prohíbido aos Estados tributarem 
bens e rendas felleraes ou serviços a 
cargo da União, e reciprocamente.» 

Que quer dizer - recip;·ocamente? Que é 
prohibido á Uniã.o tributar bens e rendas 
estaduaes ou serviços a cargo dos Estados. 

Portanto, si uma estrada do ferro com 
garantia de juros da União não pôde ser tri
butada pelos EstadoS 1 - usiuas de assucar e 

7 • 
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alcool com garantia de jm·os dos Estados não 1! Por mais que mouitasse, p1•ocurando por
pódem ser tributadas pela União, ex-vi da suadir-me d<> (!UO ou é quo me acho em erro, 
mesma disposição da Const ituição.(Apoiados ; que eu é quo estou tran,;viado, por mais que 
muito bem.) me resolve,;s<? a acceita.r por completa a 

E' mais tão certo que a doutrina da cen- op!nião e~ contra1·io .. ?- ceder ás ~uas i~jun
tralização crescente, que continua cada vez c2_oes, fo1-rne dofiJ?-ltlv_amepte unposs1vel, 
inais a negar n.os Estados os direitos que nao me de~ a comcwnc1a, nao tpo deram os 
lhes foram conferidos pela Constituição, vàe m~m sentimentos _pe ;;soae~. nao ~ne deu a 
prevalecendo, quo nós vemos no rcla.torio mmha . compreh~n:;;ao dos altos tdeaes da 
do honrado Deputado pelo Pará, que precede Rep';IbliCa _a razao para me,_confori~lar com 
o projecto de Qrç ;.~mento da Receita, medidas a op~ntaçao que, em materm pr~pr1aT~1ente 
coercitivas das loteria..s concedidas pelos go- polttrca, p<trece-me, cada vez mars, va1 ten
vernos estaduaes, afim de amparar as lote· dendo a firmar-se como definitiva. 
rias federae.s privilegiadas. . Governar é querer : affi.rmou-o desta tri-

Ora, para vergonha da Republica, as lo- buna com o talento de que deu então mais 
terias são uma fonte de. renda(!!) (Apoiados) uma brilhante prova o illustre Deputado 
da União. Pf'lo Ceará. 

Só, como rendas da. União, ou-vergonha Governar é querer o que? Querer é muito 
ainda maior- como serviços a cargo da vago. Querei' de um só, é o arbítrio ; que
União ( para servir-me da linguagem do rer com a communhão, de accordo coni os 
art. 10 da Constituição ) só nestas condi~ seus sentimentos, ouvindo-a nas suas mais 
ções é que semelhantes t·endas ou serviços, nobre.3 aspiracõe::l, é querer com a Republica. 
não pódem ser tributados pelos Estados. Governai' não é querer só. 

Pois bem, loterias à cargo dos Estados Querer o que 1 GoYornar ê antes prever 
serão, ala1·gando o circulo vergonhoso que para prover.·· 
semelhante genero de especulação abriu O SR. TEIXEIRA DE SA-Muito bem. 
para o jogo do azar, a excepção que . incon- O SR.. BARBOSA LIMA- ... prever de ac-
gruentemente o Codigo Penal da Republica cordo com as leis immutaveis que regem as 
abre, serão senJiços ou 1·endas dos Estados, sociedades para prover de accordo com os 
rtão poderão igualmente ser tributados. mais nobres sentimentos que de dia para 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que a dou- dia se apura.m na alma popular. 
trina que vae prevalecendo é a de que a E' prever e prover: prever de accordo 
União é a mais sabia por ser a mais pode- com o progt•amma republicano, cujo coração 
1•osa e, todavia, quando contendo com ser- está na «subotdinaçl7o da politica á moral» e 
viços dos quaes df:lpendo a prosperidade de por isto na etfectiva, na indefectível responsa· 
calla. um dos Estad'os, olla procedo pelo modo bilidade dos agentes do poder publico pela 
:por que estamos vendo, neste contracto, con- p.lena, pela insophismavet publicidade de todos 
fiando interesses · de tal valia a individuas os seus o.ctos quaesquer. 
da significação moral daquelle a quo me GovoPmn· ó provm•; não 6 fawr da prospe
referi no como<;>o dcstrL exposição .(Apoiados.) ridacle do Estado algurna cous:~ de dill'eronto 

Está. dh•eito ! .. do prosporidado dá nação, não, 6 dissociat· 
Para tal regimon, pa.t•a. uma situação em o Governo da. communhã.o, na. qua.l ello se 

quo as classes pobros vivem a se debater engasta como si fôt•a um col'po estranho no 
entre o engodo da. loteria., entre a!:l vergo- organismo conectivo. , 
nhas do jogo do bicho e a falta do ompt•o- Ma.is dó quo nunca os a.ntecodontes ropu~ 
gos, porqüe a sua actividado, porque a. acti- blic:mbs que toem o seu maximo manancial 
vidade nacional <! cada vez mais osmag:tda. sagt•a.do nas sublimed doutrinas sellados com 
pela concurrcnch~ do estrangeiro, som defesa o sangue do nmrtyr immol'ta.l-·Tiradentes ; 
aos poderes publicas, para. col)dições desta mais âo quo nunca podem somolhà.Jltes âspi
ordcm só um semelhante AGENTE. (Muito rações consentir que nós vamos do queda 
bern.) em queda primeiro :proclamando nossa. in-

Agora., Sr. Presidente, deixando para in- capa.cidado como nac10na.es, para. o ád vento 
cluir na integra do meu discurso, outros das industrias quaesquor ou se suhordinem á 
dados iluinericos, que . seguramente fatiga- actividade agrícola, ou se subordinem á acti
riam a attenção do auditoria, dou por sul'- vidade propriamente fabril, para dahi das
ficientemente ampárada a minha attittide, pertar os appetitos do cupido capital ostran
profligando, com a energia que a minha pala- geiro o entregarmo-nos aco1•rentados á ex
vra me pó de emprestar, esse infeliz e dos- ploraç·ão da q_ ual ha de na~cer tl.hl dia neste 
astrado contracto, encarado. do duplo ponto extenso Braúl um proletariado como aquelle 
de vista do encampação e de ari•endametito que-constitue hoje a maxnna difflculdade da 
e irei a outro ponto. . , Euro:tm e da Arnorica. do Norte~ 
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Mas depois de termos proclamado por esta. ., Ha. quatro a.nnos, desta mesma. tri~una, 
forma a incapacidade do,; nacionaes, como ê r1uanuo-<ts trevas qm\ nos cercavam então 
que nós vamos proclamar a incapacidade dos eram menos densas qae as do hoje, cu tive 
honestos, proclamar a incapácidttde dos llo- occasião de formular um voto. Ninguom me 
mens de bem, pondo-os de lado, não procu- disse então ctuc cu e.'ltava injuriando quem 
ra.n~o em tndo o nos.1o fnnccionalismo, onde quer que fosse. Era. um:1 opinião que se ex· 
ha tanto homem de hem, tanto homem p~tndin. baseada na liberdade desta tribuna, 
caraz e competente para. a gestilo dos nosso:oJ com a responsabilidade quo o seu autot• .. 

0
dinheiros publico:-; e mais do que isto, vamos costuma manter em todas <LS manifestações 
scolller para cuidar dos nossos into!'cs -;cs, da vida publica c privada.. 

Para ser o intermediaria das nossas tran,;- Eu dizia exactamente nesta mez, ha quatro 
acções em Londres um. homem qtte wn dia annos, desta mesma tribuna, as seguintes 
f'alsificou a {i1·ma de mn minist1"o? (Apoiados pal:t vras. Nã.o as digo agora, não . as estou 
das galerias.) - imaginando neste momento, não as estou 

. , . inventando, para que se mo pudesse em-
O SR. DI~o BUENo-Foi um erro da moc1- prestar outras intenções. Estou mo man· 

. dado· ( Apm tes .) tendo no 1)onto em <pte sem pro csti v e, estou ' 
O SR. BARBOSA LIMA-Sim, nós devemos dando mais uma prov:t da continuidade da. 

ser generosos para com os homens na sua minha vida publica .. Eerar é a partilha d;:r. 
vida privada, generosos, sim, mas. a nossa humanidade, mas é om qualquer caso con· 
generosida-de não deve ir ao ponto de entre- scienciosamcnte mantida a minha directriz . 
gar a taes homens a gestã.o do:S dinheiros pu- na vida l)Qlitica. 
ulicos, porque esta. generosidade é crimi- Eu disso, ao terminar o discurso que pro· 
nosa. fel'i a 18 de agosto, em uma perol'ação em · 

Senhores, quando o paiz atravessa uma qUe me dirigi ao Rio Grande do Sul: 
época tão cheia, de difficuldades, quando te- « Oh ! Rio Gr<Lnde! Os meus votos da 
mos a necessidade de ver rea.lizado nosso r~~puhlicano, de patriota e de moço resu· 
verdadeiro ideal, porque não havemos de roem-se nesta enthusiastica apostrophe: 
pôr, no prox.imo quatriennio,á testa do go- dilata as tuas fronteiras republicanas 
vel'llo um republicano que nos honre, um até que abracem esta, vasta e querida. 
republicano entre os republic:1nos e para Patria Brazileira, c que do tem seio possa. 
que havemos de ir buscar entre os adhe- surgil• o joven e iQtemera.to estadista que 
sistas, por mais dignos que elles possam ha de salvar a Rcpublica. (Bravos, sa'lvas 
ser. (Palmas. B;·avos nas galerias.) de palmas no rcciHio e nas galetias; o 

O SR. SEABRA- Só com eis republicanos omdor é ab1·açado pm· quasi todos os 
V. Ex. não faria. a Republica. (A.poiarlos. Deptttados c por muitos cidadríos qtte in· 
Nao apoiados das gale1·ias.Sussw·ro.O Sr.Pre- t:arlem o rccinto.»)-(Sussao de 18 de t.~gosto 
sidente reclmna attençcío. Soam os tympanos. de 1897.) 
Apm·tes violentos.) Hoje cloro 1lizer, voHn.nuo-mo novamento 

O Sn.. LUIZ DoMINGUES-V. Ex. 6 injus\o para esta alJCnçoa,da terra.: llfakJ• intemm·ata 
para com a memoria de Floriano e Deodoro. das libordn.lles gaüehail, mais uma vez invoco 
(Apoiados. Ncío apoiLzdos. Apadeg,) o s;mtificado nome teu. ~ 

o SR. BARBOSA LIMA-Mas onde foi "Ue ou ·A' argila qne modelaram os l'ovolueiona• 
disso quo os adhosistas não podiam c,)llabo- l'io.> de 15llo novcmLro f'alt:~ ainda o diYino 

spi1·aculwn vila: : Blltt ahi jaz inerto c de· 
rar na. Republica. (Continuam os apa1·tes.) l'Ol'll1<trb. 

Senhol'OS, quem cxpl'imo uma opini:\o nos Estorlli~ víJ•ago . .; se Knccr.,Jcm, p.dministrt~-
tm·mos em que a fiz não injmia a ningucm. l)Õcs o~~torcis: a ropnblica nus cochillas do 
(Apoiados; mttilo bem.) Cada um tem a ro- :ml Heva formosis,;im:~ dosentt·anha-se nos · 
sponsablilida1le de suas opiniões. tt' 1 · 

Eu não disse que os a.dhesista.s não l)Odiàm amoroso::; frncto.; tla fecunda promc H a li· 
bcrd;tdo. 

collabora.r na Republica,eu não dis .~c que cllos Não queimarei 08 meus i dolos: essa, c011 .. 
não nos tivessem prestado muitos c dos m<tis vicç:ão é um culto quo 0 tem110 afervorou e 
relevantes serviços ; o que eu disse foi que vale por um vaticínio que a opini:Io n:~cional 
11ão ha motivo para que na situação actual vae sagrtmdo 0111 uma acclamaçào cres~. 
se afaste do supremo posto da Republica um cento. 
republicana. (Apoiados. Bravos das gale1·ias.) Agora, fallc a angust:t vo:l grandiloctua uà. 

O SR. SEADRA-Ninguem afasto.. bem amttll<L Pa.tria Brazileir:t; c que tlo lar 
O Stt- CoSTA JuNion.-Quem a!'a.sb.t '? • em lar, pela bocca tl;L mocidalle., que não 
Sr. Presidente, tenho dito com dcsassom- monto, o pelo avi:::allo consülho dtt Llosonga• 

bro a minha opinifi.o. O ~uturo, .a l)Ostori- nadtL velhice, vtl repercutindo sonot•osa, 
dade dirá quem tem e quem não tem razão. como um incitamento aos homens do bem. 



52 APPENDICE 

. . 
para que hajam de salvar a Republic<t, 1 E a ecoara para. que? Para se me escu 
orphã. do immacuLtdo Be_ njamin, de olhos recer o lance de espirito, que me collocara 

-fitos, cheia Je hern nasci·las esperanças no :~o lado do Sr. Barbosa Lima, no momento 
.succcssor rlo portentoso Floriano, o imper- em que seus compa.nl1eiros do bancada ore· 
territo caboclo que consubstanciou a digni- pudiavam, e, quasi unanime, a Ca,mara. a 
dado e o brio nacionn.l. queria esmagar; lance que os aferrados a 

(Palmas e delirantes applausos das gale1·ias. pequenas paixões me não podem compre
Muita bem; muito bem. O orador d cumprimen- hender. 
tado po1· grande numero de seus collegas.) o SR. CosTA JuNIOR-Fallei nisto, porque 

SESSÃO DE 27 DE AGOSTO DE 1901 

(Vide pag. -167 do preaente volume) 

. O Sr. Faust;o Cardoso -St•. 
Presidente, agi•adeço sinceramente a nrgen-

. cia, que se me acaba de dar, e solicitei por
que, terminada a hora do expediente, se me 
interrompera um discurso, que preciso fina
lizar. 

Qum·o desenvencilhar-me hoje mesmo do 
compromisso, que, hontem, quando orava 
o nobre Deputado pelo Rio Grande do· Sul, 
tomei, pedindo a palavra para. me expli
car, me defender o mostrar que, sem dis:;o
nancias entro <~ minha conducta passada e ·a 
de hoáe, posso manter integl'almente os tre
chos dos discursos, que, aqui, para se me 
humilhar, se me leram. · . 

Infelizmente, não o pude fazer hon tem. 
Pa.ssára.-se logo á urgoncia. concedida a. S. Ex. 
para se lhe discutir e votn.r o requerimento 
que apresentáJ•a, e eu n{i.o me- quiz prevale
cer des~e dclicadi::;simo ·debate p<~ra. ques
tional' assumptos adiavois. 

Ia fazel-o no expediente de hoje. ·Foi de· 
baldo. Não m'o consentiram o tempo, que 
era pouco e rapidamente so esgotou, o a 
deu:;a da palavra, que, irritada como anda 
nosscí! dit~s, me eneheu o caminho de contra
tempos. 

E' assim que, mal eu começára, sustentan
do a. minha anterior atliema<:ão de quo nKo 
attribuia :.tbsolutamcnte ao nobre Deputado 
pelo Rio Graude do Sul os apupos de que 
fô_t·;~ alvo, apartes ironicos e ferinos, ol'iun· 
dos dos que hontem me sorriam e a1fagavam, 
1ne vieram riçar a alm1J,, mais tranquiUtt já, 
mas· ainda dolorida, ainda magoàda pelas 
:fortes commoções que <t abalaram. . 

Entre esses apartes, um, eu o quoro regis
trar para castigo de quem m'o deu. Refi· 
ro-me ao do nobre Deputado por S. Paulo, 
Sr. Costa Junior, que fez ecoar, neste recinto 
a pu.l:wra infamante e vulgar, que, lú fóra, 
nas ruas, me atirára a garot\~da inconsciente 
~comeu.. (Sussu1·ro .) 

este boato foi levantado pelo Sr. Barbosa 
Lima, a quem hoje V. Ex. defende com 
tanto ardor, e eu, o atacando, só o :fiz por 
amor a v. Ex. 

O SR: FAUSTO CARDOso-Por amor a mim~ 
Agradeço-lhe muito. Mas "lhe peço que se 
lib0rte dess0 sentimento, que o leva a uma. 
injustiça ... 

O SR. CosTA JuNIOR-Por amor ao Depu- . 
tado, ao representante da Nação ... 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- ... pois ao Sr. 
Barbosa Lima nãfJ cabe a re~ponsa._bilidade 
do que me .acontecou. 

O SR. CoSTA JuNIOR-Peça ao Sr. Seabra 
. o papel quo elle tem no bolso e verá a 
verdade. . 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-A verdade, a V01.! 
enunciar eu, agora, clara e logica. 

Senhores, não imputo ao nobre ,Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, nem lhe attritlUO ao 
discurso, as assuada.s e ameaças que me 
visaram. Fazel-o, seria injusto,. e, con· 
8cientemente, não pratico injustiça.;. Não as 
pratico, o nem as supporto, mesmo quando 
outros as fazem recahü·-sobre mous adverst~
rios politicos ou inimigos pessoaes .. 

E foi pot• as não poder soffrer, mesmo 
nesta_ hyputhese, que ~e levantei, para 
det'ondel' Alcindo Guana,bara, meu inimigo e 
advcr.~ario, quando, aqui, foi injustamente 
accusado. 

E~~ por a~ não a.guentàr, mesmo assim, 
quo mo resolvi t\ dar, na questão vortonto, 
apoio ao St'. Bat•bosa. Lima, a quem não curn
pt•imonto, o do cuj:ts idóa~· divirjo pt•ofunda. o 
absotuta.mcntc, porque, uesta omorgoncia, 
elle está accusauo, c não com inteira jus
tü,~a, pot• a.dversttrios valentes e resolutos, 
que formaJn uma maioria osmagadol'a. 

Si conhecesseis as immensas ditneulda· 
des o a grande dôr de se ter pela fl'ente um 
parlamento inteiro; si soubesseis qmmto. 
pesa a grita e a indignação de todos contra 
um, mo não ccnsuraricis, por certo, a 
nobt·e rasolução que tomei. E que tomei, 
porque, isolado .o só, já senti o peso dessa 
indtgnação, os horrort!s d~ssa gritt\, as ago
nias dessa dôr. . , 

Porque amo Angelo Netto '? Porque, 
nesse ·transe horrivol, pelo qual, sereno, 
calmo, imp<tssivel, passei, elle se oppôz a, 
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que se me retirasse a palaV"ra, por me não 
achar em estado de deliberar, como lh'o 
exigiram os defensores do Ministro da Fa
zenda, quando o accnsei de mandar repl'O· 
duzir, nas notas do Thesouro, retratos d·J 
meretrizes ! 

Mas, deixemo_s isso . . . . 
Pesemos;~ accusação para se lhe verificar 

a "Veracidade. · 
Diz o nobre Deputado por S. Paulo q~e o 

boato, com que se me pretendera deslustrar 
o nome, foi lévantado pelo • Sr. Barbosa 
Lima. · 

Não é exacto~ Quem o concebeu, lhe deu 
corpo e o atirou á publicidade foi o _jornal 
monarchista,· e o numero, em que isto se 
fez, eu. para esmagar a vil calumnia, o li, 
aqui, nos começos, creio, do presente a.nno· 
legislativo. 

Mais. Quem capitaneava o bando que me 
apupou, mais me· injuriou. mais me ame
açou 1 Quem me tentou ferir 1 O secreta1•io 
des~a folha, Sr: Pinto de Andrade. Ora, o 
S1'. Barbosa Lima se póde accusar de tudo, 
menos de pactuar com os monarchistas. 

Mais ainda. Se a increpação de que congres
sistas condescendentes recebera.m dinheiro, 
por intrrmedio do Banco da Republica, 
feita, hn. tempos, por S. E:t., no orgão da 
imprensa que redil.{iu-0 Nacion'o.l; se esta 
incre paÇão, o incompatihilisasi!o com esta 
Camara, o fa,cto se devia allegar logo que 
se iniciaram as sessões legislativas, o não, 
agora, após qua.tro mezes de tl'abalho fra.
terual, e em uma occa.sião tão critica para. 

. esse collega, e em momento difficilimo para 
a Ropnblica. 

Ainda. mais. E::1sa increpac!io mo não 
attingo, me nã.o pó:lo envolYer, nom directa 
nom indirectamento o nome. 
. Porque ? Vou dizol-o. Pox•quo fui cu que, 
em no mo da dignidade do Congresso, requeri 
a pubUcaçã.o <ia lista dos devedores, serr. ga
rantia. de penhor o hypothoca., dossc banco, 
qua.ndo,ha um anno, em plena reuniã.o gJral 
dos seus accionistas, se bradou que a fortuna 
dos particulares se escoâra em empres ti mos 
a políticos. · 

Porque, quando, . as:~im, com razão ou sem 
ella, S. Ex. invectiva va indeterminada
mente congre~sista'i que apoiamo Governo, 
o meu opposicioni.~mo soprava rijo e forte 
pela A lmp1·ensa. 

Como, pois, se atirar S•)bre o nobre Depu
tado pelo Rio Gra.nde do Sul a culpa do que 
me aconteceu 1 Como so affirmltr que o ata
cam por a.mor t\ mim 1 

Não. ls:lo não ê vordado, não é justo, não 
é humano. · 

Outra;~ foram as causas d<~ subHa rnvolta 
dil. multidão contra mim; -l'evolta. de que o 
monarchismo, pelO orgão do secretario do 

seu jornal, Sr. Pinto de Andrade, se serviu 
para. açular o bando que me quiz matar. 
E, estas causas surtirão, c taras, evidentes, 
do que vou expor com a maior vordade, a 
maior justiça, a maior lealdade. 

Escutem-me, pois. 
Antes de se ·me interromper o discurso, 

que, pelo favor de uma urgencia, reatei, 
eu affirmára que troux.era, para os ler, 
outros trechos de orações e escriptos meus, . 
além dos que S. Ex., hontem, para me re- . 
memorar a opposição, reproduziu ; trechos 
em que a minha guerrã ao Governo palpita. 
mais vivaz, mais yiolenta, ma's terriveL · 
Affirmei e a.ccrescentel. que os não lia, l_)or 
se não achar presente o Deputado que me 
reeditára. 

Pois bem. Apezar disso, os lerei, depois dos -
apartes do nobre Deputado por São Paulo, 
os quaes me impõem o dever de collocar essa. 
questão em plena claridade. 

Sim. Quero se saiba. que sustento inteira, ' 
completa, absolutamente, o que disse, no 
a.nno passado; quero que se saiba que 
mantenho, sem a menor, a mais ligeira, 
a m~is leve alteração, a opposição que; 
entãn, fiz ; quero que se defina com a maior.--. ·· 
nitidez a minha posição nos ultimos succes
sos ; que1•o, tlnalmente, que, sem injustiças .. 
para. quem quer que soja, se explique a; con
ducta · daquelle::~ que, na rua, me apuparam e 
mo quizeram arrancar vida I · 

O Srt. SEABRA -E V. Ex. quer justificar 
essa conducta 1 

0 S~. FAUSTO CARDOSO- Não quero jus
tificar cousa alguma ... Explico factos. E os 
explico, para se me não vil• dizer que ê 
por amor á minha pessoa quo se ataca o 
Deput11.do pelo Rio Grande do Sul, quando, 
repito, lhe rJão att1•ibuo as vaias o as amea
ça'! que me alvnjaram. E o:i explico pa1•a. que 
não pairem sombra~ sobre mim nem sobre 
outrem. 

Senhores, o Sr. Barbosa Lima não foi 
feliz nein completo na escolha que me fez dos 
mr:cerptos, que reeditou. _ 

-Não. Não o foi. E o não foi, porque, sendo 
o seu objectivo me humilhar, me collocando, 
com essas leituras, ante os olho~, a ima
gem do meu proceder anterior, elle, por 
falta de tempo ou de cuidado, mo deixâra de 
parte pas.,agen:'l, quo, melhor que as esco
lhida~, me attesta.riam a veheinencia da. 
opposição passada. 

E' assim quo, ontl'e as reedições feitas, se 
não eneontra. a, do topico, em que, a. 4 de 
setembro de 1900, com g1•ando escandalo 
dosta assembléa, JJara terminar uma oração, 
que, havia quatro dias, pronuncia.va,~ex- · 
clamei : -
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-«Tomos a sensibilidade política em
botada. Não nos l'epercutem nas almas 
os golpes vibl'ados contra o direito e a 
honra nacional. Não sentimos as dores 
moraes. 

Eis por que não admiro que soja Mi
nistro da Fazendét um homem que, in
tellectualmcnte, representa o erro, e, 
emocionalmente, o granito. 

Eis por que não admiro que ~eja Mi
nistro da Fazen<la um homem · de cara
cter frio, indi1ferente, · insensível ao 
bem e aos idéaes humanos e que só com
prehende e cultiva uma. sorte de rela
ções- as de subordinação á sua pessoa. 

Eis por que não admiro que :mja Mi
nistro da Fazenda um homem rtue con.:
funde os phenomenos sociaes com as 
causas que os produzen], e, assim guhtdo 
por essl\ falsa noção, leva ao ma.l re
medios concebidos por sua cegueira. 

Eis por que não. admiro que seja Ivli· 
nistro da Fazenda um homem quo fttz 
um accordo immoeal, illega.Le lesivo aos 
cofres publicos com o maximo desprezo 
pela. lei, pelo direi to, pelá ju:'ltiça e com 
o su.crificio da. riqueza publica. 

Eis por quo não admiro qu~ seja. Mi
ni.~tro <la. Fa.zend<t um homem que, para 
valorizar o café, lhe reduz a pt•oducção, 
quando o commercio intm•nacional ac· 
cu:-;a. con~umo mtl.ÍOl', e, para fazer essa 
reducçfi.o, quo a. vesguice intellectuallho 
aconselha, Ja.nça. mfio de um argentario, 
que tt•ansforma. em b11U-dog de sequeil
tro, para dospoju.L~ do :ma.s propriedade~ 
agl'icolas, uma. intlnida.do de fazendeiros 
o os atirat• á misel'ia .. 

Eis por que nã.o iLdmiro que seja ~H
ni~tro da. Fazenda um homom quo di
rige, tr1~ta. o sttncciona, pot' detraz das · 
cor•tinas, <ts occult:ts, esse accorflo ele 
ondo, tlo pl'osas aguçadas, sn,hirü. o lmlt· 
<lO[/, <tost.ina.do a executar a. idú~ da. 
dopt•odaçã.o dos ppuductores do cu.fé, 
accordo quo so concebera, se definira. e 
se fot•mulára om seu cspirit.o m.~leflco, 
como um vot•mo se gél'a, se nutre, se di· 
lata e cresce nas dobl'as do um inte:itino 
in(eeciona<.lo. Eis porque não ad~iro que 
sej a. Ministl'O da Fazenda. um homem 
quo arremessa a.o fogo uma. massa. 
enorme de papel-moeda., arrancada das 
mãos do contribuinte, fazendo crêr quo, 
assim, levanta. a riqueza publica, quando 
está a a.ugmenta.r •~ dos capitalistas que 
não pé~gam impostos, c :t va.lorizaP os 
titu1os do (t{ndinrJ·loan, em J>oder dos 
seus patrões inglezes. 

Eis po1' que nã.o admiro que seja Mi
nistro <la. Fa.znnda. um homem que nunca 
soJfrou as influencias do meio social e al'l 

d.o da familia, pois qu.e, rico, ficou a 
ca V<tlleiro do pPimeiro, e, celibatario, 
do segundo; e, por isso mesmo que é 
celiba.tario e rico, e como tal não possue 
affectos puros e pôde, sem receio da 
lucta pela vida, dar livre curso á.s im
pulsões ·do seu caracter, sente desprezo 
por tudo quanto tem independencia, 
alma, energia, vigor, e só encontra duas 
sociedades, onde se sente satisfeito,. ale
gre e feliz : a dos banqueiros~ que lhe 
ex.ploram a posição, e a das mulheres dis
solutas, que lhe exploram a bolsa. 

Eis por que, finalmente, não admiro 
que continúe Ministro da Fazenda um 
homem que manda reproduzir nos di
nheiros do Estado, como symbolo da 
Republica, retratos de met'etrizes ! » 

E' assim que, entt•o os ped<tço .~ quo se es
oolherarn e Sl3 releram, não está este, que es· 
crevi n'A Imp1·ensa de 8 de fevereiro do cor
rente anno: 

- « .•• Que somos, pJis? Uma nação~ 
Não. Contra isto pl'ote::;ta a. historia 
patria, que, em ca. 'la. pagina, nos mostra 
submissos e indifforentes á corrupção e 
ao arbi tl'io. 

Umn. tribu ~Oh, nem ao menos se póde 
conshlel'a.l' tal o povo que permanece 
in.~ensivcl á mutilação do seLt territorio! 

Quo somos nó:; então? Quasi uma na
ção na appa.rencia., e menos que uma 
tribu na. realidade: uma. horda. acam
pada. sou1•e um torritorio, sem a con· 
sciencia do dii•eito que lhe· assiste sobre 
este, um rebanho de escravos famintos, . 
vinculados no eito e commandados, não 
polo sonhol', quo c1 sombra de feitor; 
nã.o pelo feitor, ·quo é, apeza1• de sua. 
alma de gra.ni~o, um titet•o nas mãos das 
Fredogondas <h~ ópoca; mas por est1ts !• 

Mas, incropaçõcs como osta.s, inct•epaQõos 
do todas as sortes o matizes, do todos os ta.
manhús o gru.ndoz:1s, contra esse Ministro, 
não somo encontram súmonto nos dl:;cm•sos 
do anuo passado, m:ts tambom orn qua.si todos 
os que, no decurso 1losto, proferi. 

Sim. Nesta sessão, já o accusei do diss\pa.r 
os dinheiros do Estado e prejudicar o ser
viço publico, fazendo imprunir, por vil pro· 
ço, nas otncinas <l<t Imprensa. Oficial, o jor· 
nal do um filho do Somulor Metello. 

Já o accusoi, ha poucos dias, a. 6 do cor· 
ronte mez, quando, aqui, tiz sentit• a impos- · 
sibilida.de do acomp<L.nhar a minoria o a 
maioria, dosta. Cama.t•a, i::~to 6, de seguir os 
(llle se inspiram com o Vice-Presidente o os 
(lllC apoütm o Presidonte ela Ropublica. E o 
uecusci nos termos quo se vfi.o lor .. , 

-«Ainda ~·Ministro da Fazenda. o Sr. 
Murtinho, esso quo levei um anno in
teiro a comb<ttor, corto, croiam, do qu 
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malhava em rocha vi v a ; éerto, creiam, 
de que não anniquilaria o perverso de 
pedra, mas certo tambem, acreditem, 
de que, cedo ou tarde, elle- havia de 
tombar por terra, porque elle é o erro, 
e o erro não é eterno, aindaque t~qha a 
rijeza do basalto. · ~ · · 

Fôta o meu verbo fraco ante a sqa. im-
penetrabilidade 1 · 

Não importa. A obra se fará lep." 
tamen_te. Nada ha de mais fraco que 
a gotta de <!-gua , no emtanto, com 
os tempos, os tempos infinitos, ella. 
perfura, broca, rendilha o · niais rijo 
granito. . 

Elle cahirá. E a Nação ha. de, a~nal, 
respirar livro de mais esta causa da 
miseri:.t. que a afoga, miseria que é po
sitivamente, _antes de tmlo, obra do 
imperio e da qual, como de um es· 
quife, ello se q~er servir <\.gQl'a, para do 
novo se conduzir ao Governo do paiz, 
cuja energi<t sorvera como o mulembar 
suga, nas florestas virgens, a seiva de 

'uma &rvore.» · 
Mas, não pára ahi. Na mes111a sessão, e no 

proprio discurso, em que,ha tres pa+·a quatro 
dias, respondi ao nobre peputado, que, 
ante-hpnten1, Ine voiu renovar · trechus de 
opposição, verga.stei esse ministro, com· 
parando e igualando a oncampação e o ar· 
rendamento das e$traqas qe ferro do noPte; 
de que elle é o unico autor, ao accordo qo 
Thesouro com o Banco da. Rep11blica ; ;tr
rendamonto e encampação que o nobre, Depu
tu.do pelo Rio Grande do Sul conforme o Q.isse 
condemna hnje, quando, com afan, fervor, 
alma, defendeu o accordo hontem. 

Em que sm·prehendem, pois, os trcpnos re· 
lidos, se em as minhas oraçQea Q.e'ste anno, se 
ouve o sibilar do mesmo latogo, com que 
avet•goci, avorguo e avet•goa.J•ei a o.ctual 
admini::~tração ttnancoil•a, que, ll semelhança. 
da uma montô.nba entt•o outeiro:i,avulta. o ~o 
destaca. como um crime entre as grandes e 
poquonas faltu.s do Govot•no ~ 

So se me queria humilh~t·, não oram, por 
cerGo, OSIIOS, os trechos qqe se me deviam 
relembrar. Eram os raros, raríssimos, em 
quo, patriotica, a colera, que mo produzia e 
me produ_ z a. l_igação m_ aligna, o_ çon_ ~Jorcio 
maldito do Presidente e do sou Mip.istro, se 
me irrompia dos lapios & da PeP.Da Par&. $e 
esfusiar contra o $egunQ.o, attingindo bm· 
bem o primeiro, cuja honra in!liviQ.ual-l)o· 
tem bem ! cuja honra individual defendi, 
dofondo e defenderei sempt•e que a. quizerem 
sombrear, para se tisnar a Ropublica., ou se 
realisa.rem, dentro desta, interes:;es anti
nacionaes. 

Mas o nobre Deputado, que tantos fra· 
gmentos de opposição me colheu nos discur-

sos contra o Ministro, nem um só me desco
briu contra o Presidente. Entretanto, elles 
existem, porque o golpeei mais .de uma vez. 

O primeiro golpe, eu lh'o atirei desta tri-
llllna; os outros da ~rnprensa.. · 

E estes gotpes, eu os vQu lembrar, reedi
tando excerptos e~quecidos pelo nobre Depu
tado pelo Rio Qrande do Sul, nos ·quaes, mi
nhas armas, sempre voltadas parao Ministro 
df.!. Fazenda, se volve~n, por instantes, contra. 
o chefe do Estado. · · · 
· Começarei reproduzindo-o pedaçJ do dis

curso em que pela primeira vez; o feri. 
Foi na sessão dé 20 de outubro de 1900. 
S. Ex. partira para Bti.enos~Aires. o Ceará. 

se debatia na agonia lenta e terrível da sêde 
e da fome . Indignou-me i':!so. Um.a tormenta; 
-recordam-se? se desencadeara.<\ sua sa
hi4a ... ·E eu, aqui, assifll. verperei est~: · · 

· - « O Presidente da Republica par.tiu 
hontem. O ma1· empinou. Eu o v~ ... Eti · 
o comprehendi. . . · · 

A nfaior creação da natureza se revol~ 
tava, porque i~ receber em seu dorso a. 
mais pequenina Cl'eação da pol~Gica na
cional, para. a conduzir ás terras do _ 
Prata, onde· se vae sabor~ar as maravi
lhas da arte culinaria, e as mentiras da 
díplomatica; da ' 4iplom·acia que hoje só 
~em uma funcção: · recalcar · ·despeitos 
reaes no fundo dos corações e abrir 
sorrisos fallazes á flor dos i<Lbios. 

E lá se vae elle no bojo dos nossos 
navios' de guerra, a cons11mir ouro, sem' 
se re~ordar do que, após · si, só deixa 
lagrimas, lagrhn<!oS de pma socjedade in
tei~·a prejudicaqa em sua forG11Q.a e se
denta. de justiça; lil.gr~m~s de · viuvas 
em desespero 13 orphãos em abandono; 
lagrimas 4e tod~ a população de um 
Estado da Republica; que se esto1•ce de 
sêde e fome ... » 

Tambem lhe não oqvi repetir e.3te outro, 
que, 1:1obre a reforma do ensino, na parte 
referente ap estudo de pharmacia, que con
demno, se lê na A Imprensa, de 22 de fe· 
vereiro, aipda. deste aflno: · 

- « Não contentes da mis~ria que, in~ 
clementes, e.'.lpalbam pelo paiz, Pé!orado, 
i~rnovel, em urp. pouto, em que a es-

. trada se divide, lhe offerecendo á des- · 
gr~ça<J.a situação quatro sahidas fat.aes : 
t~ubmis~ão completa, absoluta, ~ dieta~ 
dura de tite1•es movidos por ~d'!llteras e 
ra.meiras ; invas~o doAttila estrangeiro, 
quo já tem as paias sobre o erario pu
blico·, estende os braços sobre 9 4-cre e 
arreganha os dentes á Santa Gatharina; 
volta da monarchia, que, depois de nos 
aniquilar as energias nascete:il 13 sos-

. sobrar fluctuandp na. lama, quer volver 
para a. MJ.Indar em um mlj,r ~e sangue ; 
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separação, a. que nos impeUe a, politica. 
das immunidades estaduaes, que o Sr. 
Campos Sa.Ues pratica; não contentes, 
repito, com isso, se quer agora, com 
essa reforma, amputar as a.zas á moci
dade, a nascente das energias nacionaes, 
o viveiro dos ideaes patrios ... » 

- Mas, ainda que se me reproduzissem todos 
os trechos, fallados ou csm·iptos, da tre
menda opposição que fiz ao Governo, se me 
assignalaria _inconseq uencia, se me notaria 
incoherencia, se me envergonharia, se me hu
milharia, se me farL\ co1'ar 1 

Não. Não, porque eu me não desdisse, me 
não contrariei, me não retratei, me não de
clarei güvernista. Ahi es.tá, para o provar, a 
minha oração de 6 do corrente, em que, 
:nie definindo nesta assembléa, no momento 
em que ella se bipartia, proferi estas pala
-yra.s: 

-« Senhores,não diviso nesta Camara 
partiaos que me attl'aiam, me seduzam, 
me alferrem, violenta ou carinhosa
mente, a opinião e o voto. Não me posso, 
pois, collocar deste ou daquelle lado. 

Por que 1 Vou dizel-o. · 
Ha poucos dias, aqui, em aparte, um 

dos proceres do grupo que ultimamente 
ss c:>meçou a didtinguir por um oppo
sicionismo mais franco ao Governo dtsse 
que a Camara. só faz o que o3te lhe or
dena. 

E' assim 1 Seja. Mas si Msim o é, os 
que a censuram se· devem na.turalmentê 
considerar independentes, pois para 
elles os outros são servis. 

Quaes são, p~rêm, estes.? Quae~ são 
aq_uelles 1 Eu os não dii!t'i-ngo. O que 
tenho deante dos olhos é uma Camara 
dividida em dous bandos: o que rece
be inspirações e ordens do Sr. Vice. 
Presidente e o que se inspira no St•. 
Presidente da Republica. 

O· que tenho deante dos olhos não é 
uma assembléa separ...tda por uma idêa 
que lhe haja subido das profun<lezas 
da alma para a bipartie exteriormente. 

E' uma corporação sulca la pela di
vergencia do dous homens ri vaes: ri vacs, 
porque um governa e o outro quer go
vernar ..• 

' Não posso,· pois, ~sta~ c~m· os· qu'e s~ 
inspir.am no Sr. Vice-Presidente da Repu· 
blica. Tambem me não posso collocar 
ao lado dos que apoiam o Presidente, 
com.elle se inspiram, para não dizer 
que nelle se in.;piram. 

O primeiro não tem rumo algum e 
o segundo ainda não mudou o rumo de 
sua poli tíca economica. O paiz ainda 
:Jegue a mesma direcção tlnanceira, •. » 

· Não, Não me confundem reedições· dessé 
meu pensar e sentir, porque· ainrla ~into e 
penso ne$ta hora como pensava o sentia. 
então. 

Ainda sustento a política de partidos que 
apostolei e apostolo, -contra a de governa
dores,'que, de.=>gráçadamente, se iniciou entre 
nós, e que condemnei hontem, condemno 
hoje, condomnarei sempre, porque ella nos 
abre caminho á separação. 

Não. Não me abate a lembrança ,.-desse 
proceder, que é o meu unico titulo de honra, 
a. minha maior gloria lle homem poli ti co. 

Não. Não me farão- corar, porque n~o sou 
inconsequente; não defendo, nem defenderei 
o Governo, emquanto ahi estiver esse mons
tro ... monstro, não t esse cadaver ( sensa· 
ção ) que ainda se não arrastou para fóra 
da ndministração publica-o Ministro da Fa
zenda. 

Sim. Fallemos francamente, o que mata e 
di.-ssolve o Governo. do Sr. Campos Salles, é 
a auto-infecção produzida pela permanencia 
de um morto em seu seio. 

E' myster que se alije o cadaver. Faça-se 
io:Bo, e se verá o Governo retemperado pelo 
amor nacional, ayigorado pela confiança 
publica, confiança e amor que lhe fugiram, 
e que, eliminada essa causa de morte, disso· 
lução e nojo, lhe hão de volv:er, lhe hão de 
volver, juro •. 

Não. Não me arrependo da guerra de· 
vastadora, que só, sem ciompanneiros, sem 
auxilios, iniciei, -sustentei e le:vei a 0abo con
tl'a o Governo do paiz. 

Não abjuN esse passado, que me orgulha., 
me honra, me glorifica. 

Ma;;, a multidão, que me viu e me seguiu 
no desemper;tho desse papel e ainda bem vivo 
no e:~pirito publico, se assombrou ante a 
posição, que, subitame.nte, assumi aqui, em 
defesa da honra do Presidente da Republica, 
quando, em aparte, se lhe afflJ::mou a hones-. 
tidade; das galerias, zombaram do collega 
quo o fez; do recinto e da. \Ie.~a ninguem 
protestou, e, assombrada, inqucriu: - Como 
é que este homem, que tamanha opposição 
moveu nó anno passado ao Governo, faz hoje 
semelhante defesa. ao Presidente da Repu
blica 1 

·E' um vendirlo, gritou. Um traidor,bramiu. 
E sobre mim cahiram as iras que lhe des

pertára a ine.;perada mudança, mudança 
que, na consciencia nacional, levanta a 
mesma. interrogação, ainda. que, ahi, se lhe 
não dê a mesm:t resposta. 

Comprehendi a situação moral, em que, 
c.)m esse proce ler, me collocara no espirito 
dos metlS conchlarlãos, e, no dia seguinte, 
\'Ím a esta tribuna, para, com o maior sa
críficio que tenho feito em toda a minha vida, 
a. mais profunda dor ~:~ue me tem varado a 
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alma, testificar a minhapobreza, afim de me 
lavar da infamadora macula;-dor e sacrifi
cio só ·compara v-eis aos de uma donzella.,que, 
arguida de falta grave, se entregasse a ex
ame para se lhe verificar . a virgindade. 

E ninguem mais affi.rmou que eu me ven-
dera... _ 

Mas, a nação, sei, ainda me pergunta: se 
te não deste a troco de moeda; se te não 
captivaste por interesse,porquc,tu, que antes 
fatiaste, gl'itaste, rugiste, bramiste, contra 
esta situação; tu, que, um anno inteiro,como 
si a alma se te h ou ves:se transformado em 
oceano, levaste a arrojar os vagalhões de 
tua colera, de tua indignação, de tua. fé, con
tra esse Go-verno, como, do mar, as ondas 
vão bater de encontro aos rochedos, que; in
di.lferentes, se erguem nas pratas; tu,que con
venceste os teus concidadãos de que a admi
nistração financeira do paiz é um grande 

_,; #fti,Ç.$4 

. erro, mals que isso, um grande crime;- por 
que defendeste o chefe desse Governo, o re
sponsavel legal por essa situação? Por que te 
ergueste, entre amigos delle, que o não de
fendem; e te arriscaste em defesa do homem 
que preside o Governo que malsfnaste ? 

surge e a procura matar, lhe ferindo á .;:::~~·;~ 
face; agora que elle a querdeshonrar, · ·\Ii~ 
lhe afogando em lixo a suprema niagis.:. . : ;;,~~ 
tratura; agora, que o Governo se vae :·, M~:t: 
isol~ndo, os f~rtos se retrahem, os ~esil- . : ·:~~~ 
ludtdos se rettram, os covardes o 1nsul- ,:;:;;~ 
tam, os beneficiados lhe começam a . 0:.=:~ 
morder a mão; agora, que o poder se . · , ':;:,;~ 
enfraquece; eu, sem sahír de minha. .;?~~ 
tenda, com a mesma armadura, as · :<•~1~ 
mesmas insígnias, o mesmo programma, '' :/~ 
a mesma bandeira, o mesmo rumo, a. : · ~::~~ 
mesma fé, venho, não o defender, mas }{,i~ 
me collocar entre o Chefe do Estado e : /f4 
essa opposição,que se fôrma na imprensa · -'~f,~ 
e no Congresso, de pequenos interesses ·.~~;;!{! 
não sa~isfeitos, megquinhas paixões feri- ).;~ 
das, gt•andes pretenções sonhadas, · am--. _ >~~ 
bições que se não sopitam, como nas '.~~~ 
baixas, para onde convergem corregos, ~::~;~~ 
so formam paues.» · . o:>;.;J 

Por que assim me exprimi, e, . chegado O· .. ::·.J~ 
momento proprio, me portei como o pro~. -:.d~ 
mettera ? : ~?~ 

Por que r ... 
Já o vão ·sabor. 
Não é muito que, para· se me comprovar a. 

coherencia do pensar e do proceder poli
ticos, se mo conheçam os calculos ínti
mos do espírito, quando, para se me confir
mar a honra, se me conheceram · as necessi
dades mais intimas do lar. 

Senhores, aqui, nesta tribuna, ha dias, na. 
oraçao em que, a proposito de um aparte fto 
nobre Deputado pelo Espírito :santo, Sr. Gal
dino Loreto, dissipei as sombras, com que, 
no inteL'esse de uma. politi~a rastejante, espi
ritos malignos me queriam obscurecer acon
ducta pa1•lamentar, ·pronunciei estas pala· 
vras: que me trouxeram do coração merca 
de jura: . . · 

_.:.. «Ante.3, quando o Governo erâ forte, 
poderoso, inatacavel; quando o seu pre
stigio, aqui e lá fóra, pairava em re· 
giões inattingiveis; quando lhe cercava 
o poder um nimbo,quasi divino; quando 
todos lhe adoravam a inclemencia da 
força; quando elle era. o corpo e o paiz 
a. projecção; quando elle era o centro 
ílluminado e a patria a circu.mferencia 
escura,' desapparecida, tive a coragem 
de, só, sein ninguem, unicamente, me 
armar, estabelecer uma tenda de guerra., 

_ formular um programma, içar uma ban
. doira, lhe declarar guerra ·e lhe dar 

combate. 
E agora, que o monarchismo, ainda 

sujo do pó e do limo das anfcaciuosidades. 
em <rue se oQ.cultára, a solapar, subter
raneamente, sem resultado, a. Republica, 
C 11mara V. IV 

Pot• que ? · : 'Y~ 
Ouçam-me. Ha, ' no paiz, elementos sociaes :'::t~ 

esparsos, varios, amorphos, contradictorios, · :&~ 
que, pela foJ•ça mesma do terreno politico que/ }~ 
pisam?s, da situação historica qu~ atravessa- :>r?! 
mos, 1rrompem, espontaneos e VIvazes, eiil :.·:~~ 
épocascm·~a:-3, de todos os lados; convergem.: . :\:~ 
·para um so ponto, se a.ggregam em torno de -f '';:. 
determinado individuo, formam uma vasta. ·~:;'~~ 
corporação sem nexo mor<tl, sem laço intimo, ' ':;;~ 
sem impulsões uniformes, sem ideal commum;:, .J):;i 
e, assim, unificados, ~guisa de cellulas, que, <!;~ 
destinadas, por essencia, a construir orga.nis- .. : ·~~~; 
mos diflerentes, se incorporassem ao mesmo<·.:~~J 
nucleo,gerando um monstro, esses elementos~ :\~ 
se revelam, afinal, por uma. impulsão que )s.l 
perturba, ameaça e põe em peL'igo as insti- ~ i;\1 
tuições e a integridade nacional. ::,:, 

A e3se movimento periodico, faiia.l, se ~j 
pódo, com razão, denominar a c política -uice- :~.~ 
presidencial ! » · · j: 

Sim. Existe entre nós uma politicado Vice-· · ' :;~ 
Presidente, política monstruosa, ana.t·chica, ,·:j 
perigosissima. . . . · •· ~;;$ 

ELlu. surge semp1•e, a. pós os dous pr1me1r08 · i$ 
annos do Governo do Presidente, quando ·a :; ;; 
substituiçã-o deste por aquelle já se não re·:·<i; 
solve pela eleição dá outro chefe de Estado,:}~ 
mas pela fi cada do primeiro no . poder;;:)~ 
quando se trata ~a escolha do futuro Pre·, ~;;;, 
dente, e a ainbiçao, como uma serpe mal- .-;::: 
dita, vem acordar nas almas sequiosas de . ;;, 
honraria.'!, o desejo de conseguir, pelas ~:: 
altas posições socia9s, fama, poder e gloria.; · ~ 
que se não podem conquistar pelo talento e >::'i 
pelo tru. balho. . . · , . . : 

Forma-se essa politic~ de pretenções < 
mallogradas, interesses não amparados, dese-;;,'~ 

8 . ::,:·;·· 
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~\ti~:~~--.. 
~'\'i: jos não confirmados, de.::peitos não contidos, 

ambições não sopitadàs, vaidades não conten
tes, sonhos que se frustráram no passado, e 
fantasias que se querem realizar no futuro; 
__. fantasias, sonhos, vaidades, ambições, des-

.· peitos, desejos, interesses, pretenções, ·que, 
attrahidas, se vão juntar á ambiçã· 1 maxima, 
á. pretençã.o suprema,queéa vice-presidencía, 
gravitam eril torno della, se creando, então, 
fóra da esphera d·i. legalidade, um pequeno 

·mundo político confuso, desordenado, pasSl-
geiro, mas funestíssimo em suas conse
queilcias, 
.A ·principio inapreciavel como uma re

gueira de enxurrada.,essa politica, mais tarde, 
se engrossa pela contluencia multipla de 
grandes e pequenas correntes, que, simul-
tanea e succes::~iva.mente, se lhe vem juntar, 
a fazendo crescer, a avolumando, a transfor
mando em caudal, a mudando em voragem. 

Bem diversas e . distinctas sã.o essas cor
rentes. Ambições ·militares, enthusiasmos 
aca.demico:;,pretenções :positivistas, despeitos 
monarchistas, rebeldias populares, e, em 
torno e por baixo de tudo isso, como uma 
poeira confusa, mercenarios de todo::~ os ma
tizes, tudo ahi vae desaguar. 

Eu a vi rodear Floriaiw e o atirai' contl•a 
Deodoro. Sentia-a cercar Manoel Victorino 
e o arrojar contra Pru<tente de Moraes. E a 
entt•evejo agora sitiar Rosa e Silva. e o pro
pellír contra Campos Sa.Ues. · 
. Etn redor do primeiro, ella produziu o 23 
dénovembro de 1891; em redor do segundo, 
b 5 de novembro de 1897 ; em redor do ter.; 
éeiro,.ella se prepara, agqra, para produzir, 
o que, meu Deus~!... .-

o seuprimeiro movimento, eu o adivinhei, 
: • à, para o afastar, o denunciei pela. imprensa, 

nos fins de outubro de 1891. 
O segundo, o verberei no O Debate, orgão 

do meu partido, que, após tão desgraçado 
successo, fui re.digir. 

O terceiro, para lhe amortecer o primeiro 
impulso, me ergui nesta Camara, em defesa. 
~fi. honra do Presidente da Republica, quando 
a. palavra de um representante da Nação 
lhe amrmando, em aparte, a honestidade, 
fJi, sem protesto da Mesa, que ficou atonita, 

· · àbafadª' pela voz de mercenarios, que, das 
· galflrias, ousaram mofar da honra do Chefe 
. de Estado, que, sob esge ponto, é inatacavel. 

Sim. Ergui-me, impuz silencio ás galerias, 
repeUi o ultrage atirado ao supremo magis-

.; trado da Nação pelos secta1•ios da nefanda 
politicu. vice-presidencial do momento, res
pondi ao Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
cuja. Ol'acão provocara o aparte, de quo a 
populaça r.hacoten.I•a., o fui para a rua. me 
otro••oool' em /lu.sto ás ira.s dQ. massa,· incon
aolonto o t'oYo tu,tlu., 

Foi incoherencia defender, a~sim, o chefe 
desse governo que tanto malsinei, malsino e 
malsinarei, emquanto elle permanecer na 
dil'ecção que segue 1 

Não. 
Senhores, escuta.e-me com attenção, vos 

rogo. 
Em fins de 1891; em uma das minhas 

Semanas politicas do Correio do Povo, onde 
eu escrevia, então, apontei na política vice
presidencial, que, por esse tempo, se come
çara a agitar pela primeira vez, o milita
rismo que se ia d~sperta.r, e, com elle, os 
perigos que iam surgir, 

Dessa éhronica se orjginou uma. polemica, 
em que me empenhei com o saudoso patriota 
Raul Pompeia; que, sob a sigla de Y, escrevia 
no J01·naZ do Commercio as Lembranças da 
semana. Em resposta que lhe dei, produzi 
um artigo, que, sob o titulo de Militarismo 
no Brazil, se deu a. lume no O Tempo, e 
se reproduziU nos a p~didos do Jornal do 
Commet·cio de 21 de outubro do mesmo anno. 

Este escripto, a que acontecimentos pos
teriores deram caracter de prophecia, eu o 
vou ler á Camara e á Naçij:,o, que, assim, 
me comprehenderão melhor na posição que 
hoje assumo, e, melhor, me julgarão. · 

Da leitura delle, se verá que, sem occupar 
o posto político, em que nesta. occasião me 
acho, me. arroguei, então,. o direito,ou, antes, 
o dever, de me · oppor ao movimento milita
rista, que, nessa época, subterraneamente,·· 
se avolumava; movimento, perfeitamente 
identico a e3te, contra. o qual . me rebellei, 
ha dias, conforme o deprehendi, o deprehen
demos todos, das palavras que aqui, sobre 
candidaturas presidenciaes, proferiu o nobre 
Deputado pelo RioQrande do Sul, fallando 
naturalmenie, em nome do Club Militar, a 
que pertence, e que, restaurado, se atirou 
francamente, desassombradamente, á politica,' 

Ouçam-m'o pois. · 
«O militarismo no BrazlZ -Antes de 

tudo, um pedido. Não me censure o pu· 
blico nem o Hlustre chronista. do Jornal, 
pelo facto de só tarde vil· em defesa da 
opinião, que emitti em uma das minhas 
cht•onicas politicas do Correio do Povo, e 
foi combatida nas Lembranças do Jornal 
·de 28 do mesmo mez. 

Nãtl me censurem, po·rque, por uma 
indisposição natural. de espírito, não 
leio o quo se escreve em roda-pés de 
jornaes. A este motivo capital, acc.resce 
que as occu:pações me não deixam 
tempo para, vencendo essa indisposição, 
apreciar as bellezas e, algumas vezes, 
a.s novidades quo a penna elegante de Y 
traça semanalmente neste departamento 
,do vetusto orgão da nossa imprensa. 

Por isso, sómonte hontem, soube, 
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em conversação, que as minhas notas 
mereceram a honra. de ser discutidas em 
um orgão de tanto peso, e por um jor
nalista de tanta nomeada. Mas, como 
nunca é tarde para se trata1• de assum
pto grave o importante, resolvi levantar 
a luva, que, allusivamente, sé me ati
rou, pois nenhuma referencia. se me fez 
ao nome e ao at•tigo. 

Comecemos, porém por acj_uillo, que na
turalmente,após largo silencio, se impõe 
nos debates: recordar, ainda que em 
synthese, 'em monogramma, os factos e 
espor de novo a questão. 
. Na referida Semo.na Politica, affirmei: 

Todas as vezes quo, na historia, 
povos em gráOi!-divet•sos de cultura, se 
põem om contacto, e, pois, em fusão ; 
-todas as vezes que a civilização sedes
loca de um para outro meio;- todas as 
vezes que se ·destroe a fórma de um go
verno e se derrocam as instituições de 
~m povo, a sociedade perde o seu equi
librio anterior, os sentimentos qu~1 ci
mentavam a ordem e a paz se annul
lam, predominando, em seu lagar, in
stinctos e paixões anti-sociaes. 

Então, sobre esse solo, assim prepa
rado, rabenta, cresce e se desenvolve o 
militarismo, como uma planta quo ger
mina, floresce e fructitlca sob a. influen
cia miraculosa de um· takir. 

Depois de ter assim exposto um dos 
fãctos mais verificaveis da historia, pois 
nella abundam provas a esse respeito, 
chamei a attenção publica para o Brazil, 
onde essas tres condições sociaes, origi .. 
narias da. regeessão militar, concorrem 
quasi simultaneamente: . fusão de ra
ças, incultura do meio e mudança de 
f(lrma de governo, e conclui dizendo: 
O que ficou dito basta para accan
tua.r e collocar em seus verdadeiros 
termos o problema. do militarismo ·uo 
Brazil. O militM•ismo é a sphynge, o 
grande enigma da politica. brazilcira.. 
Não temos, na actualidade, a resolver 
problema mais seri9 que este, nem 
mesmo o economico. Elle deve ser o alvo 
para onde devem convergir todos os es
fprços dos . que teem um posto no go
verno, uma tenda na impren~Sa, um la
gar na tribuna parlamentar. 

Nesta dosa.linhavada. chronica., não fa
zemos mais que expor as condiçõe.'i histo
ricas e sociaes, em que medra. a venenosa 
planta. ... Aproveitemos a lição e procure· 
mos levar a esse grave a..;sumpto uma 
solução digno. da pa.tria, do. sciencia. e do 
seculo. 

E' o nosso unico voto, o nosso maior 
a.nhelo, 

Pois bem. O illustre chronista do lo;·. 
11:a1 do Comme;·cio, após grandes cumpri- . 
mentos - á classe militar, depois de con
fundir militarismo cóm la.droeira.s e ba
totas, dis3e que « essa opinião tem por 
fim, covardemente, por trás de palavras 
ge_n.erosas, as:,assinar uma força viva, a 
primeira das forças vivas da nação.» 

A respeito do co,ardemente, que, ahi, 
com todas a-s lettras, escreveu o illustre 
folhetinista, eu poderia, :Qão sei si com 
vantagem, levantar a queiltão sobre a 
quem melhor caiba, se a quem teve a 
coragem de mostrar aos seus concida
dãos as delica<ltssimas condições histori
cas em que nos achamos, ou se a quem 

. mutila e oblitera. o pensamento alheio, 
fazendo mesuras e comprimentos á clas
se, que chegou ao maximo da força e 
poder, e tem, para. o momento, a supre
macia política no paiz. 

Não o fr.1rei, porém. Para mim, o H
lustre jornalista sempre escreve impel
lido por ardente convicção de justiça, de 
idéas e sentimentos, e, convicto dessa 
verdade, deixo de parte tudo o que o 
folhetim tem de pessoal e aggressivo, ·. 
para me limitar a. pontos de doutrina, á . 
discussão de princípios, nn,co terreno 
que honra. aos homens e aproveita á mo
ral dos povos. 

l'lto posto, comecemos. Em primeiro 
lagar, perguntarei: nega. o chronista que, 
dadas as condições historioas supra. enu
meradas, o direito tenha sempre cedido 
o passo á coacção militar 1 

Não creio. Se, porém, o faz, só lhe 
conheço um meio infa.llivel de evitar o · 
erro e se chegar á minha conyicção, 
que é a verdade: é deixar pór algum 
tempo de registrar as lembranças da 
semana e ir rever, na historia, as dos 
seculos. Se o fizer, ha. de, com certeza, 
verificar que as cousas Sl3 passaram re
almente com:> afftrmo, e pela sinceri
dade impellido, não terá mais duvida em 
se vir collocar do meu lado. 

Buckle disse que verdade é aquillo que . 
se attinge igualmente, por inducção e . 
deducção... . 
· Poid bem. A minha affirmativa. é uma 

destas verdades iJ. que se vae pela histo
ria e pela philosophia política. 

Vejamos como. 
Toclo systema de forças, disse-o Tobias 

Barreto,vae atrás de um estado de equi
mmo. A sociedade 6 um systoma de for• 
ça.s, e o e:3tado de equilíbrio que elle 

... procura é um e:Jtado de dil•eito. . · 
. , Ora, esse equilibrio depende de tres 
ta.ctores principa.es : o meio cosmico 
rept:esentado na naturez~ a,xnbiente ; o 
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social representado nas leis, no direitÔ, . 
nas instituições, emfim, no conjuncto 
dos laços quo o homém crea para se 
prender a si mesmo, e, sob cujo dominio, 
adquire habitos de ordem e paz; e a 
hereditariedade que ac::mmmula esses 
ha.bitos, os ftxa. e os transmitte á des
cendencía, como qualidades de espirito, 
sob a fórma de deveres cívicos. 

Se assim é, ·esse equílibrio se não póde 
deixar de romper sempre que houver 
alteração nos fa.ctores que o determinam. 
E essa alteração se dá sempre, quando 
ha fusão de raças em grãos diversos de 
cultura e deslocação 'no meio social ou 
cosmico, pois,no primeiro caso, se i'ompe 
o equilibrio interno, physiologico; no 
segu,ndo, se dá o rompimento do duplo 
meio externo; o physico e o legal. 

E como a segurança e a fixidez de 
todo progresso politico, moral ou jurí
dico, repousa sobre a continuidade his
torica., quer dizer .sobre a ligação intima 
entre o passado e o presente, e esta, 
por sua vez, assenta, em ultima ana
lyse, no meio e na. transmissão heredi
taria das funcções, bem se comprehende 
que, interrompida a uniformidade des
tas condições statico-dynamicas da so
ciedade, a barbaria e a desordem inva
dem e se diffundem por todas as cama
das sociaes, se predispondo, assim, o 
terreno para o cultivo e o desenvol
vimento do militarismo. 

Mas, que. indica essa palavra ~ «Sabe 
se, diz Y, que o militarismo é a oppres
são pela espada, em proveito mate1•ial 
e abusivo da classe militar. Confunde
se isto, entretanto, com cousa muito di
versa, que é o prestigio e ascendente 
da classe militar.» 

Enorme cónfusão ! . . . . 
Como se esse proveito material e abu· 

sivo do poder não fosse um mal com
mum a todos os governos sem mor~tli
dade, sem honra, quer civis quer mili· 
tares ! 

Como se não fosse um logá:r commum 
dos governos desmoralizados, uma falha. 
que géra indistinctamente o wilsonis-mo 
em uma repub!ica e o loyismo em uma 
monarchia civil, produz a administração -
dos Latorre nas republicas militares, e a 
dos Czares nas monarchias que taes! 

Não. Não é ist·) o militarismo. Este 
tem uma cara.cteristica mais particular, 
nm traço que melhor o individualiza.. 

O militarhnuo ó a. nação armada. na 
dil'Ocção da politioa ; ci o Govet•no feito 
pre:;n, do mais fOL·te em uma. luta de 
sangue ; ê a successã.o mil i tn.1• inespe
rada no poder, sem a.ttenção ao voto po-

pular ; é 'o ascendente político desor
denado de uma classo, que se serve das 
armas confiadas a ella pela Nação, no 
intere.sse de se lhe defenderem a ordem 
no interior, e a indepondencía e a honra 
no exterior, para usurpar um loga.r que 
só compete aos seus delegados livre· 
mente eleitos. 

Agora, me cabe perguntar: já· estamos 
neste caso? 

Ainda não, responderei. Mas o terreno 
em que nos achamos~ o mais proprio. 
Pois, como o ensinam a. historia e a. phi· 
lo'lophía, o militarismo é a expressão 
politica da'! sociedades barbara.s, ou bar
barizadas pela perturbação dos elemen- . 
tos cosmicos, phy:;iologicos e socia.es. 
E todos os Y Y do mundo inteiro, re
unidos, são impotentes· para demonstrar 
que o Brazil se não acha nestas condi
ções, isto é, que o BrazH não é o 
theatro -de uma civilização deslocada. de 
outro meio; um producto de fusão de 
raça'! em gráos diversos do cultura; 
uma sociedade, emfim, que se vasa. em 
moldes novos. " 

O terreno é, portanto, o mais pro
prio. Bas.tará . deixar cahir ahi a se
mente para, em um anno, se esgalhar a 
arvore, apeza.r de ain.da termos, mais ou 
m8nos, as leis que nos deram, e esperar
mos que se realizem as promessas de pro
speridade e paz, que nog fazem. 

E esta previsão não ê sem base obje .. 
ctiva. 

Através êssa a.tmosphera. brilhante 
de promessas, de grande e proximo fu
turo ; por detrás das liberdades. e garan
tias de ordem, exaradas na Constituição, 
em códigos, em rugulamentos, decretos, 
leis d~ todos os matizes, sente o espirito 
publico, máo grado seu, a artificialida.de 
dessas cL·eações, e treme deante de um 
perigo invisivel, que lhe escapa de mais 
a mais á consciencia, mas que se pre
sente pela discort•elação observada entre 
os .princípios prégado;:;, as liberdades con
.cedidas e os actoa. praticados. . 

Esse perigo, porém, despercebido pela. 
massa que não raciocina, não deve ser 
menosprezado pela gente instruída. Não· 
E' p1•eciso a pontal-o sem rebuço, sem re. 
missão, ~em aggra v o. 

Ha na natureza uma lei que preside 
a todos os seres: a lei da. vida e da. 
morte. 

Della, participam indivíduos, classes e 
povos, pois tap1bem nascem, crescem, se 
desenvolvem e se decompõem. 

Como a formação dos tecidos nos orga
nismos, a or()'anizi1ção das classes se 
succede de moâo regular e uniforme nas . 
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sociedades. E' facil seguir-se na evolu
ção geral da humanidade, como na par
ticulal' de cada povo, .. o tio desse 
processo ininterrupto de organização 
e decomposição. -

A classe militar é sempre a primeira 
que emerge, que se organiza, no fundo 
informe-das sociedades nascentes. 

Para exemplo, ahi está o desenvolvi
mento politico da America. 

No Brazil, a classe militar chegou, por 
força desta lei, ao estado de organização 
que a tornou capaz ·de transformar, em 
emoção propria, a irritação produzida 
em qualquer dos seu:S membros, como 
se verificou na questãoMa.dureira, Cunha 

. Mattos e· Leite Lobo. Mas, attingindo 
esse supremo gráo de organização, a 
classe entra no período de desorganiza
ção, que se torna rapida, si ella, por 
este excesso de força, assume a direcção 
politica. 

Estudemos agora o phenomeno em a 
sua segunda face. Assim como a indivi
dualização de uma-classe se caracteriza 
pela extrema excitabilidade do todo, a. sua 
decomposição se começa. a revelar pela 
luta, pela guerra, pela dissidencia entre 
seus membros. 

Que nos dizem os factos a esse respeito~ 
Que vemos 1 Hontem, o general Deodoro 
era o centro dessa plethora de força, e 
Benjamin Constan.~ o ponto de conver
gencia das idêas e aspirações da classe. 
Por sua vez, os dous generaes eram 
como um só homem, um espil'ito e um 
braço, unidos pelos vinculas do mesmo 
sentimento. · 

Hoje, a que assistimo.s 1 Nos quarteis. 
um corpo fragmentado, uma opinião em 
cada cabeça, um sentimento em cada 
coração, uma paixão armada em cada 
soldado e, no governo, o general_Deo· 
doro como o centro de uma circumfe
rencia que desappareceu. 
. A opposiÇão se. faz na. Camara com 
ameaça de passar para a praça publica, 
como se ouviu a um Deputado militar. 
E,. se escutassemos attentamente, perce
beríamos o marulhar do militarismo 
que se avoluma por trás da disciplina, 
impellido pelo patriotismo de uns, a in
dignação de outro.:;, o despeito de alguns, 
e a ambição do muitos. 

Aqui é o intaresse da Pat1•ia,alli, o do 
individuo. __ 

Qual delles triumphará ~ O virtuoso, 
o justo, o patriota 1 Não sabemos ao 
co1·to. Mas o que não admitte duvidas ê 
que os governos quo se constituem pela 
violencia e pela força, sem o voto livre 
das nações1 não teem outro principio, 

outl'o idea,l senão o de manter o seu poder· 
Só ha, em taes situações, uma regra : 

pat1•iotismo e moralidade quando se pre
para a empreza, e despotismo quando a. 
realizam. ' 

Tudo isto nos diz que o exercito vae 
entrar no período de sua desaggregação, 
como classe, como força Yiva e dire
ctora. 

Ora, esse inicio de desaggregação é o 
inicio do militarismo, isto é, de succes
sões militare-3 no poder sem o voto da 
nação e contra elle. · 

'A opposição, é certo, ainda está em 
palavras, a guerra em potencia; mas é 
por isso mesmo que o momento é proprio 
para se dissipar o estranho enigma que 

· nos ameaça, como um vulcão que fume
gasse proximo. 

E' mister aproveitar este estado, e não 
esperar que o militarismo se venha, tor· 
nar realidade, na praça publica, pela 
bocca do canhão. . · 

Como resolver o problema~ 
Para o resolver é neeessaria muita 

abnegação, muita coragem dos offi.ciaes 
superiores do exercito, para despir as 
fardas, resignar as pà.tentes, se querem 
prestar ao paiz serviços políticos, ou, se 
querem permanecer ne papel, não menos 
digno, de mantenedores da ordem e 
defensores da honra nacioiial, se despojar 
das funcções politicas; é necessaria. 
muita abnegação por parte do Congresso 
e. do poder que delle emanou, para se 
destituírem desses mandatos falsificados 
e gratuitos, se procedendo' em toda a. 
Republica a uma eleição livre,. liber
rima, com as forças aquarteladas, pois 
a grande neceasidade actual é conhecer o 
quo quer a nação. . 

Realizado este programma, o pro
blema se rcsol verá. 
· Quom terá, porém, bastante coragem 

e abnegação para abstrahir sua. indivi
dualidade, renegar sua força, seu poder, 

. e entregar tudo isto ao voto livre da 
nação~ 

Na historia politica dos tempos mo
del'nos, só um homem se elevou a essa. 
altur-a, só um homem se dominou, collo-:
cando os interesses da pa.tria acima dos 
seus e doa do seu partido. 

Esse homem foi o Sr. Saraiva, 
quando executou a sua lei eleitoral; mas 
elle acaba de resignar o mandato da 
Senador da Ropublica, para ir em silen
cio chorar as desgraças de uma. nação 
que oscilla, incerta o sem objectivo, 
entre o arbítrio que caracteriza as 
sociedades barbaras, e a corrupção quQ 
solapa as decadentes. » . 
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Eis o que entrevi em fins de outubro de 
1891. E foi o que se deu. A 3 de novembro 
do mesmo a.nno, Deodoro dá o golpe de 
Estado. O Congresso se dissolve. O sitio se 
decreta. 

A 23 do me3mo mez, a marinha. se revolta, 
mostra a bocca dos seus canhões ao dictador 
receril-nato, · e o general, a cujo aceno se 
aluíra um throno, s0submette, desapparece, 
se desfaz como se fosse uma som hra.. 

Sóbe Floriano Peixoto. A scena política se 
substitue com a rapidez com que se mudam 
scenarios em theatros de magica. Os gover
nadores estadua.es se depoem e cahem, como 
as crianças fazem ~ahir, tocando a primeira, 
as cartas de um ba,r~lho cu.idadosa.mente . .en-
:fileirado. · 

O governo se torna pessoal. 0:; pronuncia
mentos se succedem. Generaes publicam um 
manifesto contra. o Chefe da. Nação . Este 
os. não attende; aquelles não recuam. Ao 
contrario, se apresentam em palacio e ex
igeiii. a entrega do poder. O marechal não 
cede . . Chama a si as tropas fieis, prende os 
rebeldes e os deporta. · . 

MaB 'as revoltas não desapparecem com 
. essa- sedição,_ que, á semelhança da onda 
~m praias loilginquas o desertas, se foi ex
tinguir nas terras inhospita.s de Cucuhy e Ta.
batinga. Não. Como_ vagas que se formam 
em pleno oceano e se succedem nas praias, 
outras sedições, maiores e mais impetuosas;
viera.m a. pós esta. 

Ao alvoroto dos treze generaes se segue o· 
tumulto do sargento Silvino, um prisioneiro 
~msado, que põe em li herdade os sen tenc1ados 
de uma fortaleza, prende os ofilciae; da guar
nição, se faz go~ernador de tres pracas de 
guerra, e intima o Governo a lhe entregar o 
poder, sob pena de bombai•dear a cidade. 

· Depois,surgem· as guerrilhas do Rio Grande 
do Sul. . 

O governador adherira ao golpe de Esk~do, 
e é deposto. Em seguida, porém, se declara 
çontra. o castigo das demis:>ões á ponta de os· 
pada, que se deram aos que o apoiara'Ql e 
se l'ebolla.. Rebella-se e reage •.. 
. Floriano, alma apurada em ropttblicano 
sentir, o apoia para nelle se apoiar. E, ai•re
penqidos do combate iniciado, ambos se jun
tam, ·e, de mãos dadas, marcham de accordo •. 

Mas as guerrilhas cessam ~ Não. Ao con
trario, a.s que antes crepitavam, aqui, alli, 
acolá,como fogue~ras esparsas, .se confundem 
em um vasto lençol de chammas, que 
envolve toda a terra de Osorio, a atirando 
em uma guerra civil que espalhou por toda 
a parte a eliminação, o terror, a viuvez, a 
orphandade, a morte. 

Vem depois disso ~ revolta da armada, que, 
se dizendo attrahida pelos lamentos dos que 
m~rrem no sul, despertada pelo receio de 

que a dictadm•a., eternizando a. guerra, se . 
eternizasse, se apoder·a de vasos de guerra e 
navios mer•cantes, domina Willegaignon, 
assalta a ilha das Cobras, sitia esta cidad(}, 
bombardeia Nitheroy, conquista Sa:Qta Ca
thariná .. .. 

Incendeiam-se paióes de polvora, couraça· 
dos se rnettem a pique. . 

Foi urna luta pelo bem da patria ~ Não. 
Foi urna gum•ra pelo poder, trávada entre 

o exercito e a marinha, duas .orunipotencias, 
que, então, nada ptrderam. Foi um poema 
de heroismo e bravura, escripto de parte a 
parte, nas areias de nossas praias, pór com· 
batentes sem rumo, sem norte, sem px;o-
gra.mma, sem ideal. · 

Eis a.hi, Ses. Deputados, os fructos da vi
ctoria da política. vice-llresidencial'de en· 
tão. , 

As amarras da lei se· partiram. os 
rancores provocados nas origens da Repu
blica e que fermentavam na.s profundezas 
dos corações de::~truiram os diques qlie 
se lhes antepunham e vieram . envenenar 
conscieilcias e Vl?ntades. Os princípios com 
que se bruniram as instituições se deslus
traram. E outras, peioras, mais desgraçadas, 
seriam as consequenciás, se o Vice-Presi· 
dente se não chamasse Floriano Peixoto, não 
fosse soldado e n.ã.o pudesse resi:;tir á desas-
tro~a vaga. . 

Agora, medita.e e me dizei: podia o re
presentante de Sergipe, ·. que previra o pri· 
meiro movimento devastador, e o procurara 
afastar, como o maior dos perigos na.cio
naes, quando elle se avolumava em derredor 
de Floriano contra Deodoro ; que estigmati· 
zara o segundo, quando elle cercara Manoel 
Victorino contra Prudente ;-podia. o repre· 
sentante de Sergipe ficar inerte deante do 
terceit•o,nesta hora, como re])resentante, que 
é, de sua pa.tria, ciJmo membro desta a.a· 
gusta assembléa, onde assumiu um papel 
acima dos interesses estaduaes e do das fa. 
cções, que allUi so chocam~ 

Não. 
Mas, considerae bem as consequencias, se 

esse movimento. triumphasse, fazendo sahir 
hontem, victorioso, da bocca da pistola · de 
Ma.roellino Bispo o Sr. Manoel Victorino ; 
si elle tt'i.umphasse agora, fazendo surgiX· 
das injurias e das calumnias que se atiram 
á pessoa. do Chefe do Es~àdo o Sr·. Rosa. e 
Silva ; considerae-as bem, e me assigna.lae, 
si puderdes, o termo e a extensão dedsa 
obra maletlca. !. . . , 

Floriano, é certo, conseguiu parar . a cor
rente militar qua, com a tomada violenta. 
do poder, se arrojara. fóra do leito cavado 
pela disciplina. Jugulou com à sua mão de 
ferro a sedicã.o de trese generaes. Sutrocou 
a. ponta de espada, o tumulto do sargenta 
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Silvino. Desnorteou éom o seu sangue frio e Creio. Mas não se me póde contestar qua <: 
o seu inexcedível espírito de resistencia a re- a vice-prcsidencia é o centro da anarchia C: 
volta da armada. Al::ív.fou a coice d'armas, exponta.riea. na Republica, o nucleiJ, eJri 
guerra civil incipiente, da qual apenas algu- torno do qual, á imagem de ccllulas que se . .,; 
-p:tas scel'itelhas, esparsas, ficaram para os juntassem para formar organismos proteb 

- apagarem ao sopro de justiça que o governo formes, se aggregaríl, periodicamente, for~ 
· de Prudente espalhará pela Nação. · mándo opposições revolucionariàs, às paixõês 

.Faria isso Manoel Victorino, si a maldita e os interesses dos que se querem. fazer . 
politica vencesse com elle 1 Presidentes, os sonhos phHosophicos dos que 

Não. pretendem plantar a dictadtira scientifica, 
Chegaria aos mesmos fins Rosa e Silva, si phantasiás dosque pretendem abater as insti

os assovios, as a-;suadas atiradas pela garo- tuições, os. despeitos de toda sorte; ·as am
tada contra o Presidente, o levassem ao bições de todos os matizes ..• 
poder t Não se me póde negar que, com a pri-

Não · - me ira victoria d~ssà politica, com o tri:. 
Floriano Qra militar e tinha pór si à soli- umpho - violento de Floriano, se desenca.: 

dariedade dá class~, que, eni sua maiqria, deáram pronunciamentos, entre os . qua.es 
lhe fioàra fiel. . se conta, para. vergonha nossa, ·o de um 

· E o vic~-presidente actual ~ Simples dou- preso. . 
tor em leis, nem um instante siquer sustaria Não se me póde negar a luta tremenda que · 
ã onda que se foi quebrar aos pé:! de Flo- 0 Vice-Presidente vencedor sustentou para- · 
riano. Seria por ella devorado... os sub)ügar. , 

Eqtietn, quebrados os diques legaes, poria, 
agora., cobro á vertiginosa. corrente? Não se me póde negar que, para se fazer 

O Vice-Presidente séria destruido ne pri.:.. vingar então a poUtica 1lice-presidencial, se . 
meiro lance.. Atrás del.le, viria ... viria 0 fizeram ouvir canhões contra o Chefe de / 
gêneral Arth~r Oscar; à.tr~s deste general, Estado, como, para a realizarem depois, se . 
qUalquer coronel; àtrás do coronel qualquer ·tentou contra. á vida. do outro. - , 
iriajor; àtrás do major quàlqiler capitão; Quem. atfirmarâ. que Manoel Victorinõ 

· atrás do capüão qualquer tenente; atrás do teria forçapa,ra reagir contra o militarismo, 
tenente, um sargento qualquer . • • Era o que necessariamente tomaria surto, si a pjs- -
mais desenfreado militarismo, invadindo o tola de Marcellino Bispo, se I'ecusando a > 
B1•azil, matando a Republica, ospha.celando matar Prudente, não matasse a politica 1Jice·. ::;: 
a Nação; militarismo, para o qtiàl, à tiossa presidencial da época~ . . · ·> 
situação historica é a_mais propicia. Quem garantirá que o Sr. Rosa e Silva, 

Ah I se o Sr. Vice-Presidente sahisse triumphn.ndo àinda contra a sua vontade~ . 
victorioso desso movimento ana1•chico, que ficaria no poder~- · 
lhe busina o nome e lho salienta a figura, o Ninguem. A verdade ê que elle apenas 
sou triumpho seria o maior dos logros. Sim, passaria por ahi, para, em seguida, ser a.rre
o maior dos log1·os, porque clle não é militar, mes:~ado fóra. delle e bom longe ... E, depois, o 
não é FJoriano Peixoto, não possue soldados quo viria~ . · · -~ 
que o apoiem, não tmn classe que o sustente... Não sei. O que sei ê que, conforme o ~re- . l 

Aportar a ao poder, no topo da }rimeira cho quo esc1•evt n'A Imprensa o vos h, a 
vaga. revolucionaria que se fox•masse, e a Nação so acha, neste instante, para.d!!: deante ,- • 
outra, que fatalmente succederia a esta, o de quatro caminhos: o da restauraçao. o do . 
th•aria dahi, e o levaria á margem, r,om a. pr9d.ominio estra!lgeil•o, o da separação e o 
mesma facilidade com que as marotas lançam da d10tadura dos ·10competentes.,. E, uma; ';: 
ás praias frageis madeiros. . . ' vez anài'chizada, ella seguiria qualquer . ~; 

O SR. JuLIO DE MELLo....;._ V. Ex. não tem delles. . . · - . ·· ~. :• 
ràzão. S. Ex. não deseja o poder. (Apoiados.) E q\.l~lquer delles, que ellà. tomasse, seria .'){: 

O ·Sa. FAUSTO CA:Rnoso-Ohl comprehen- tima desgraça para a Patri~. · . < :~ 
. dani-me. Não discuto o homem, nem os se_us E o que, nesse agudo insbijet, Ih~ er~ -:·~ 
desejos. Estudo um movimento historico mais provavel seguir, pela força do habito, e/.·:~ 
fatal entre nós. d.a saudade da iilercia, era, talvez, o peior: ' ·,~ 

O SR. BRICIO FiLHo-Compi'ehendo bem. a monarchia. · - ~, 
Quero, porém, que ftqus consignado que Foi comprehendendo isSo que, e-r.n·a mi~ha.: ;~;i 
S. Ex . . não ambiciona o poder e é incapaz cil'ação de 6 de agosto corrente, já menclO- ·)) 
de, direota. ou indirectamente, entrar em ilàda, assim me exprimi.: . . :)·}, 
qualquer movimento conspirador. (Apoiados.) «Notam os que me censuram a con· . <~ 

O s:a. FAusTo CARDOso--Creio. E as:ilim ducta e me infamam o nome que me ap- : ~ 
deve proceder queni1 _como elle, so di~ con- proximo mais do. Governo que da, oppo,. · ' -~ 
13ervador • sição. .Y~ 
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E' exacto. Confesso-o. Confesso·o pe
rante a Carnara, o Senado, a Nação, o 
Estado que me elegeu. 

Sim. Confesso. E' certo. Em seu gravi
tar para o a-lvo long·inquoe supremo que 

. entreolhara. e para onde segue, o espíri
to, sem, aliás perder o rumo, se me incli
namais do que eu o esperava e o queria. 
para. o poder publico. Eu o sinto se deslo
ca.r de sua orbíta,se approx:imando tanto 
mais dos que apoiamo Chefe do Estado, 
quanto mais se afa.sta dos que se lhe 
oppõem. . · · . 

Por que 1, Porqúe não ce>mprehendo 
Patria Brazileira sem Republica, e vejo 
que as querem . disjungir, ellas que se li
garam naturalmente, sem contrastes a 
ajustar. 

Vejo que as vibrações da minha pa
lavra, na superficie do mar sem: luz, 
sem tempestades, sem va~as,sem ago
nias, sem dores, sem VIda, cerrado, 
gelido, em que, com a Republica, se 
transformara o pantano da política im~ 
peria.l, não produziram, ahi, .um movi
mento de coragem civica, de energia re
l>ublicana, mas de covardia monarchista., 
de especulação restauràdora. · 

. Vejo imperialistas, depois de dez 
. ' annos de submis.são e mutismo; ·sob as 

ruinas de um throno que se desfez em 
poeira, sem que ninguem o defendesse, 

· ninguem o escorasse, se erguerem, para., 
· á fa.ce dos homens, cuspinhar sobt;e a 
Republica . e desdobrar, não, como he· 
róes, uma bandeira de apostolos ou d~ 
triumphadores,mas, cómo coveiroe, uma. 
mortalha em que pretendem envolver 

. o gigante nacionaL~ que .antes reduziram 
á. sombra, e, agora,z:natâ.riam, se o capti· 
vassem de novo .•. 

Vejo monarcbistaa que se enrique
ceram .•• não ! se fartaram, silenciosa
mente; no ventre da Republica, como 
vermes nos intestinos de um organismo 
enfraquecido por uma dia:these heredi· 
ta.ria, virem á. luz, e tudo perturbar, túiio 
sombrear, tudo denigrar, para que a 
monarchia volte, a noute se faça mais 
negra ainda, e elles possam, ~ntão, os· 
tentar o brilho· que roubaram á Repu
blic~, como a lua ostenta, nas trevas, a 
·luz que rouba. ao sol. · . 

Vejo dissidentes republicanos peque
nos, toscos, vulgares, sem azas, sem 
inspirações, sem ímpetos, sem alma, sem 
ideal, que servem inconscientemente á. 
monarchia, a restolha.r, como fazem, na 
ar.Jministração publica, motivos insigni
:ticantes, pretextos fu'teis para combater 
o poder, como um roedor busca detritos, 
sobapalhiçadadeum ca.nnavii~~ cortado, 

.para me servir da imagem que, neste 
instante, a lembrança da minha ter1•a 
me traz nítida ao espírito. 

Vejo opposicionistas que servem con· 
scientemente á restau1•ação, atacando, 
para maMhar a Republica, a honra 
pessoal do Chefe da Nação, como se ·ella 
fosse capaz de escolner para. a governar 
um homem dcshonesto, como se · o que a 
governa fosse capaz de se deslustear, de . 
se deshonrar. -
, Vejo no mar morto de que fallei, no 
mar que téntei agita~ e revolver em bem 
da Patria, nesse mar onde só deviam en
trar naves reyublicanas, veleja.rem, o 
cruzando e o singrando, embarcações 
que trazem, no · bojo, a pirataria impe
rial e no topo dos m1tstros a bandeira da 
Republica. · ' 
· Vejo essas náo:J, que são náos de guer1•a, 

accenderem as caldeiras, abrirem as 
velas, descobriren1 a artilharia, aproa

. rem para., o porto e avançarem para o 
· conquistar. E o porto é a noEsa honra, o 

nosso futuro, a P<~tria, a · Republica, a 
Republica,que elles, curvados miseravel
mente, covardemente, viram surgir 
como um sol, e, como um sol, dissipar 
com a sua luz intensa a noute em que 
respiravam e vegetavam, e · na qual a 
Nação, sem ~:espirar, morria • 
. Vejo, emfim,que nos approximamos de 

um agudo instante, in-.;tante em quedes
graçadamente o Governo se ter<t de 

: confundir com a, Republica. o a oppo.~ição 
com a. monarchia. 

Em ta.l situação, int~rrompe1• o dosen· 
volvimento normal e logico do meu pro· 
gramma, para continuar o papel de ico
noclasta. não me ora reduzir, sómente, 
a um ridículo manejador de realejo de 
opposição ; era me fazer volunto.ria e 
conscientemente instt•umento, o instru
mento perigoso, dos adversarios das in· 
stituições; era me tornar latego para. 
que elles avergoassem as faces ·da Repu· 
blica. · , 

Para. mim, pois, fallar hoje sem des
tl·uir·, não é só ~er logico, é ~er patriota. 
E' ser mai . .; patriota do que o fui hon
tem, porque hontem conco1'ria para 
.encaminha.r ·a Republica, e hoje con· 
corro para·a salv:ar. · 
· E a. salvaremos. E no momento do pe .. 
rigo, . que certa esta augus;ta assembléa, 
o primeiro peito a se o.tferecer, em de
fesa da Republica,ao punhal restaurador 
será o do Deputado por Sergipe, o mais 
humilde dos cidadãos que, aqui, em 
nome della se assentam.> 

· Foi, comprehendendo t-udo isso; que· decla.· . · 
ret que me collocaria entre o Chefe do ;Es~ 



65 

ta.do .c a opposição que o quer envilecGl',pl ra dencia os m'Ju l intimJs p)nSl'.·es politicoJ, ·. 
abl'ir caminho .á misernnda. política vice- como ha dias me desnudei moralmente, -
presUenc_i •l, que, !~ncedora. hoje, mataeia mostrando, para se me comprovar a. honra. 
a Rcpubltca amanha. . a minha pobreza, vós e·-a Nação me podeis 

~oi c~mpl'e!J.endendo tudo üso que - cum- julgar.. . . 
prt a mmha Jura, me .erguendo, neJta ca~ Quanto a ·mim, o declaro com a maior 
mara., para, com o sacrificio de minha :vida, sinceridade, me não ficou na alma. a mais 
tlcfender a honra dü Chefe da Naçã.O. tenue sombra de odío contra os que me 

Foi compr·ehendendo tudo iss) que, sem .vaiaram e me qúizera.m matar ••. E isto 
tremer, alfrJntai ·às iras da multidão, assu- eu . disse aos filhos, quando, amarrotado e 
mindo, .assim, Um papel que, ·em qualquer apupa,do pela m'ul~idão illudida e rabellada, 
bypothese, redtmdaria em prestígio· parà a penetrei o lar, e elles me re~eberam de la~ 
presidencia,· e e..!ll de.sprestigb pa.r-a a vice- grimas .nos olhos . - -

. presidencia.. Porque, -.si _a, populaça me · .es· · Não chorem, filhos, eu, os beijando, lties 
trangul~·Js.e, a bydra da po.~ica -vice-presi- disse. Não chol'em. O povo teve razão. Elle 
dencial se aniquila.ri;~. agora, como a_ 5 de me viu romper com a politica das. couve~ 
noVembro, oom a morte-do general Bitten· niericias_e me dar, sem reservas, â. da ver
cQurt, Sl) destruio, e si:·eu, com a · minha. dade e á da justiç:~. ! 
indifferença e o meu despreso pela vida., a. . Elle me viu sahir do incondiciona.lisuno e .. 
dqminas;e, a politica vice~prasidencial per-· me entregàr á Pa.tria e á Republica, · . • 
deria a partida. Elle roe viu, du1•ari.te um anno inteiro,· 

Foi o q·ue se deu. Ella .a perdeu. fazer ·ao actual Governo a mais tremendA . 
• Ah ! eu o dissera aqui, quando vos fal· das opposições. . _ 
lei pela primeira . vez, que abriria o peito Elle me viu n~sse papel, e, de subito, me 
ao'i punhaes, se PUI;haes se me deparas- vê· defender vehemente, ruidosamente, o 
som na recta ina.lteravd de minha es~r.ada. chefe desse governo de-que éu t~tnto'maldis· · 
Eú yos disse e cumpri a minha pala.na, sera. Não me comprehendeu, não -me podia. 
qué.\ndo,- nas ruas. desta c'idade, o otre- comprehender de repente .. -. Vaiou~me. 
reei á gana de assassinos~ não em defesa Ah!. .. g se t'osse ve1•dade que eu me hou~ 
do Governo, mas da Republica, porque, se o vesse vendido, elle me teria o direito de ma· 
Sr. Campos Salles cahisse ou cahir- vfolen- tar. Sim. Tinha e.3se direitq. Outorgava-lh'o a. · 
tamente, e violentamente . subisae ou subir o confiança que em mim deposHara,me vendo 
Sr. Rosa e Silva, naJa rasistirá, nada ficará e me ouvindo a genier, aqui, diariamente, a 
de pé .. ; . . · sua gl'ande dor. E se eu ma desse par di~. 

A onda do milHarism.J .tudo d ;Va.stará.. nhoiro 0\1 fa.vore3 -o trahiria. Seria um íq.fa.-
Apóa o· vice-pre.Jidente vit•ão generaes, co· nie. Dl3via morrer l • · . , . 
ronéi::1; majores, capitãea, tenentes, .sar- · Mas, não l Eu mê não vendi, não ·volvi ai 
gantos, praçás de pret, - pres:n talvez. Não costas ao.3 mcui iden.es, não recuei do -meu · 
se1•iamos tu,o.U Republica, não teríamos plano, não reneguei o meu progrartuna· de 
mais Patria Brazileira.. Teríamos o prqtecto· justiça e verda.de . AíJ contrario, rendi preito 
ra.d,o, ou a . dictadm•c~., a~ ruonarchia que nos a. ambas, porque o Pre.iidente da Republica. 
abateu o carn.cter, ou a separação que nos ê um homem hone~tissimo e ,inattingivel em 
'fragmontaria em innumeros feudos políticos, sua honra individual. E eu disse isto; não · 
·os quae3 f•1llaria.m a inesma língua, an1~riam disse mais. . · . . .· 
os mesm >S .ideaes, . mas se degladiariam •no K: as provas de .sua honestidade, eu &lil tive 
mesmo . m~r de ~angue e se ilevorariflril no quando q ueíxas e documentos, para se lhe 
mesmo o.dio. · · a.ccusar o governo, · me choviam de toda.. ·a 
.· Eis ahi, S1•s. beputadoJ, a incoherencia do partl3, e nunca ninguam increpoude desho-. 
Deputado -Fausto Çardoso que, aqui, se deu á n_est~ 0~1·. Campo.:! S.lHe,;. · . ·· . ; . . :;. 
Rep:ublica COiltl' a o im}Jerio, á·Na:ção contra Uú1a vez, a um adversarw , ero,ment1s·· 
o seu desmembramento. · - simo do seu governo, que desfiava, pera.rite 

Quo fez olle 1 Recuou do seu posto~ Não. mim, as miserias da administração finan- ; 
Mudou de rumo 1· NUnél. . Ao contrario. ceira do pa.iz, perguntei:-,-« E o Sr; ·campos 
Obede~ ao seu programma, seguiu o se.u Salles en~ra. nisi!o? » · . • · · 
plano de cond~ta, arriicando a vida1 e, o Não; não, a.bsolutámenttl. Como _homeQJ. 
que ~ peior, saal'ificando a propria honra ·de honra elle ê impeccavel, · respond~ 
que miséravêis IDQnarchistas . quizeram tiS· "ram-m~ . . _ . . . . . ' . 
nar, aos interesses da verdade, da ·justiça, Defendendo-o, pois, por esseJa.do, fui justo, 
da lei,.da. · Republica e da Pátria. fui ver<f.adeiro, desapaixonado, digno, nobre •. · 

E, , ago1•a, que me desnudei intellectual- .(pt;usa.) .; · . . . . _ . . 
mente perante , vós, pondo, para. se me tes· . Senhores, não receio que a malfadada. poli~ 
tífi.car a coherencia do proceder, em evi- tt'ca vice-presid~ncíal venha. a vencer.' &go~a, 

Ca111ara 'V, IV . ·\} 
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·:p3l<.t.calumnia, como, outr'ora, quizera ven- tl!rono seculai', o lhe fez surdir da po~ira · 
cer pe1<1 ganncha. de um anspeçada. umn. Republica invencivel. . . 

_Não. Não temo qüe es.;;a agonia e essa dor Estava no quadrilate_ro déssa praça do 
.que, em noven~bro de 1897, vasculejara.m a guerl'a;onde;ba quatro annos, c~hiu; atra.ves-

. alma; nacional, e, em novembro de 1897, 1:' sadopélo"ferro dosjudeusda politiéa vice-pro ~ 
tentàram abalar de novo, voltem maL;; uma sidencial de então, o Chr-isto da liberdad~ 

,. iTez a ferir ·o doloi!1do coração de nossa d.es- politica do BraZiL~Marechal Bittencourt: . .. 
· gr~çadà Patria. . . Estava. ahi. Viu a hydra do n:wt.im encàr

. Nã(). Não temo. Não temo, porq_úe paü•a nada n<1 figura vilã ~ · automatica de,, qm 
<é . inçôntestavelmente Sobre ella, como já o anspeçada, pr-'Ompta a engulir, pelo. (J,Ssass~~ 
:· , di~s~, ~sombra ben(3fica e protectora de um nato político, o terceil·o governo da Repu~ 

anjo tutelar, que a ampara, a protege, a. in., blica, como, pela rebellião, tr~gaPa o pri- . . 
· spir~ e a,dirig~ na tortuosa senda de sua exis- ~eiro, e como, . pela revolta, ·pretendera de-
tencia historica. · • · YOl'c\r o segundq, Viu-a covardia projectando 

.,:" . _is~~ aÍljo adejava sobre as naves de Cabrél,l, . de longe sua sombra, na figura esqualida :e 
· quan4o, ~em rumo, seni norte, sem roteiro, degeneradá de um velho polluido pelâ niise-
: indec1sas, navégavain, sobPe b1•avios m(l,res, · ria • . e passar o raJ.o da mqrte ao braço ei:~ 

á mercê 4os ventos e das vagas, em busca ecutor. Viu e3te beaço o receber e se estBn
de Um destino l>e1~dido, tal. como o pensa;.. der para o vibrar contra q :President~ d~ 

. ,mento do 11.111lil'ante immortal que-as com- Repnblica. Viu. E com a mão alvissimê},; 
~andava, Qscillà.va, nessete1•rivel instante,c impoz silencio á arma, que, rriais humana 
entre Os dous pólos do· e{pidto hurna.n(): ·· o q_ue o p::msame11to que a mandara ~arregar; 
f1upr.e~o anhelo e a cluvida suprema . . Elle mais piedosa ·que .O braço que a ia -. diS'~ 
.a.hi esta,va., 9· cond~ziu a frota, errante á pã:rar, ficou immov.el, silBnctosa, inél,ctivª', · 
.t~rra de Sa.nt~ Cruz, augmentand.O, assim, ante a nobre fi)nlr(); !}o_ homem qe Esta,4o, 
I)iàis U,ina perola, a _mais bella por certo, á cqjq. deliüto unico . fôr<~. ob_edecer m~is ~s 
córóa dé glorias de. Portugal, o antigo r~i exigencias da- lüstoria. · que a - impo-ªições 
{los mares, e mais um povq, o maís géJ1eroso de facciosos. · · 
sem duv'ida, ~ civilização que junca o va,sto M~s;o ness~i!?-atante .angusj;_!o.30 .e 'Sqprf(in!), . 
continente de Colotnbo. · · sentlq ess~ . anJo de protecçao e amor lhe · 

Fitava suavemente os labios desse priv.- atraves~a1· o ~spigito . dlvino, em um raio dé . 
cipe ousado, aventuroso, rebelde, pa1•a. luz, a remini::~eencia completa, p~rfe.ita, sug~ .. 
lhe suggerir, sem lutas, a independencia pa- gestiva, da contingencia. hi:>toric:\ do homem.~ . 
tria., que se fez, sem guerra, magicamente, O quadro immenso da bisto1•i;t dos po:vos, pa.S- · 

·com uma simples palavrtL do joven rebell.aào sada e pt•es.ente, lhe apparece, ante os :olhos,· 
. C')ntra. as ordens terminantes do seu pai e em uma ·synthe~e clara, visi.vel, palpavél; 

roi :· « Fico. » • . Elle a olha .e conlpl•ebenr1e quã:;~ila. é -uma 
. lnspil•ava. a ponna e o vorho dos . nossos I?_Bleja. iQi~~~t..arruptd pela indepehaancia., pela 

jornalistas o oradores, lhes convort~ndo em peoprif.4~.de, pela l_iborda.de, pela soberania~ 
, -lavas as · phrases eloquentes e p1edosas, Olha-a e comprchende· que esses, como todos 
· quan-do, · irmanados, abl'iam na consciencia os outros bens moraes das nações, só reben-

. nacional o luminoso sulco, de onde, sem su.n- t.am vivazes da historia, quando os estruma 
gue •. e_!ltre palmas, flores, risos, 1•eb~ntou a o sangue de · gerações diveratts 1 como as· 

. 'abollçao do esgravo e, . comell_a., a llberdade plantas de um jardim ·só · ·brotam vigorosas, 
so·cial e· a-igualdade civil. · : . . qu(l,Iido ~s chuvas. borrifam a terra e as 'P.O· :· 

·.·_· Dónlin~va, aob -~uasla.rgasê.bl·a.nca.s aza.s;o - dridões a afofam •. Co~prehénde is3a, esc()lhe, . 
, . · -fu~filã't9n;t~ dasjropas revoltadas, quando, no meio do grupo, da. eno_rme onda de pôvq, : 
, .. .:. ··par~(sé;~nÇªrnaromnas figuras d~ Ouro Preto .um bravo, para llie dar, em nome da Pa~r!~ · 

;:'-. ·. éP.eod'bi'o; ·~n\el·giram daíJ peofundezas cia. !3 .. da Re];mblica;-:·á; hydra ·sedenta d~ desor-
( : .. 'história os dous pPincipios, que, de - Tieaden- de!ll, o san:guê. .: · · ' · .. · . ·. · · .. · .. · 

,,-··tes á ~enjamin Constaht, ahi estiveram: em Foi' pavorosa a sccma! Em to.rno, u.mà · 
., : luta incessante: o . monarchismo- inipor~ multldão - estatelada.. pelo· ·pasmo ·' -~ , 1@o· 
~'-·_::: tado dA. b~uropa. e- o republicanismo ~me- terror~ . . ··· · · · · -~~- ,. · · 
> . ·ricàno," repubUcanismo qne, .através· da his· No centro, uni miseravel,,de braçci· esten~ 

~ ,: to ria, · n9s · vinha explodir, para . se reali- di dó e inimovel, ·uma pistol~ e~muciecid~ :ri~ 
, . ~ zar~. á superncie dá vida política, -em glo~ mão, um raio de -sorprezà, de' as,;ombro, ,no. 
··---/ riosas · ·datas-. Domiiuwa-o, e, ao seu· olhar.;, Era o symbolo do àssas;inato poli ti-· 
.:>; : aceno de paz e a. mor, se viu, com surprcza; do co; essa planta rasteü•a, que só cresce.ao lad9 
_-: .. mup.do, "O estupendo feito de um~ rev:o- do despotis1~o, co~o contrav~neno, qu~ é 
' , '·ruçao, quo, sem combate; sem v1olenc1a, deste, c, alh, se v10ha ostentar, se lhe· de.s-

. soni. ru~if.o e sern dospeza•;, poz r)or tt"rra. um mentindo· o destino historico,· P?is ·agia eJ:U .. • 
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nome do terror contra a liberdade, 9m Deixcm-m(3 scguh\ gõ, em siléncio, a recta 
nome da .anarcllia cont.ra a lei. · que me tracei, e onde sô'uma magna me 

Já a pisto1a se ia substituir '!)elo punhal, fa.z doer o coração: a de me. poder achar 
:para _se terminar a obra iniciada ... Então em. luta-com os raros amigos que aqlii 
o brav.o escolhido para, reunindo _.em si, tenho, ~quê Pe11s me- livre de um dia os 
naq-qell~ terrível momento, todas as ener- perder. · . · 
gias herdadas das gerações passadas, todos Mas, senhqres, o Presidente da Republica 
os r(l.ios esparsos da alina dos que vivem não é um contrabande:tdor ! - · · ' ' 
hoje; dar o seu sangue em paga do q_ne se Sinão, vêde. Governava Prudente·.de Mo
p~upâr;:t. aos .Brazileiros rnortús, os q_u~es, raés, essa aln1a translucida· e IJeUa; onde ·à 
sem luta, tiveram os direitos precipuosefun- maiS l~geirn. sombra do m(J,l não perpassa. 
da.ment~es--d~ sua naqiogalidade,-avánça e Campos Salles, já eletto, viera da Europa~ 
morre .. \ _ · · · · ·Trazia volumes e volünies pc~ra a súa pro:-

M E · d t · i' d · xima _ installação official, pois que a sua in~ 
. or.re~ morren o, ma. a, osa1ogano, ao stallação de fazendeiro 1he não podia servir 

mesmo tempo, em seu sangue,do11s monstros: - d Ch "' d. - E t d .. · -
a anarch_1a viee~presidericial do· tempo, -e· 0 para a e. e1e . e __ 8_ a.,9· 

· · i l"t' 1 t' Qs grandes voh1mes de que, para isso, se 
as3assma. 0 P0 1 ICo; ··que · essa ·p.o i lca aca- fiz_era acompanhar ao p~ii, aqui ficaram, na 
bava de fazer brotar do sólo de nossa historia. Alfandega. Elle seguiu para S: Paulo: p&, _ 

Ah, temos um. anjQ tutelar que vela por poi~,·tor~~ndo pa_.ra tomar possê do .,seu altp 
nós à _E essa·vistão

1 
m~tgnifica,~rancab, seductto· cargQ, 08 encontrou em palacio. · 

ra, e mamme ure e paz, meiga e oa, es a- Qu,em o_ s, inaridou_ t_ransportar da_ Alfandego; 
va ao meu lado e me envolvia em seu- alvi· · 
niten_t_e_ m_ ·a_ n_ to dé Pl'o_ tecç&_o e amo_· r·,· .. q· uando para ahi, sem se pagarem os irripos~()s ~. Quêni 

- contrabandeou então~ Prudente de Moraea ~ 
as irasdàtut•ba revolta'nie cahiam sobre a Ol 1 · · 'ld't b t 1 ffi t c 
cabeça·, par_a_' m_ e con_ d_ u_ z_ ir~ illes_ o_, aos. b __ ra_ ços 1 · m<~ 1 a occa que a a rmasse · am-
l · · · pos Salles? Mentira ! Não era Governo· 
(os que amo em~ amam.'~. · · ' , ainda. Ne_m siquer se achava aqui. -

~e~!J.orerh ~m tudo qu~n"to aqui dis~e e fez Quem, :pois~ A ~dminist-ração aduaneira. 
o tal~ntosp Depu.t~do Barbosa Lima, . só um H3. nisso uma falta~: Ella ~ então ~do fisco 
crii);!o lhe lobri:gqei: to1•minar, hontem, o que, sem conhecimento do Chefe do Estado, 
seu di::Jcurso,pergu:p.tândo, eritreoutrascousas, lhe mandara levar, sem a paga de imposto, 

' a Julio de Castilhos se .elle apoiava um go- confol'me·as praxes·, volumes importados.. . 
vet•no cujo chofe pàssára contrabando. · Por que, pois, lança1• sobre um cidadão 

Injnsta.. affit·maç~~ 1 · hqmado injuria tão vHã ~ . . · 
Se, ness~ mornénto, cu lhe pqde:;se col· Não. Sejamos justos, sejamos verdadeiros, 

la1• os labios, p<~ra quo essas pu.la.vras se E' o nosso dever. .. · . 
não proferissem, o faria. Porque, sonho- Vou terminar, o o fa.ço enviando ao Sr. 
ros, Campos Sa.lles não é, nunca 1bl um ·con- Barbosa Lim<L, cuja au,;encia làmento estas 
traba.ndeador 1. , • · · · p~ll.l,Vl'n.s: Já que a vossa banc~du vos ·repu-: 

Os SRs~ PENIDO FJLIIO E OUTRos-Apoiado, d1a, e v~ssos pares vos guerretam, esquecei 
muito 'bem. o Estado que vos ologeu, os interesses do 

O SR. FAUSTO CARDoso-Não me ·a.poiO!l'J.!.~ gt•upo a qJie pertencejs, e entregae-vos á 
Não mQ apoiem! .• Porque o fazem,::;e se me Patria Brazileira. · · ' 

npoia ~lU uma ho1•a,..para se me censurar Um dia, neste recinto, me chamaram en· 
om outra~ · · . · ·. · .. geitado 'político, me disseram que e:u nã() .t~~ 

Cori:uírehep.damo"nos 'Q.ma vez por t()~aà. nha tradições·republicanas, ·filiação· parti
Não· pertenço nem â maioria n~m. -~ mi~ daria,· mn·minhà terra. E é.l1 respondi:. Sé.i:t· 
no ria; , Sigo n. _. I'ecta qqe ·me· tr(!.cei ~ Ahi, N~p serei DeplJ.ta:_do de S."'rgi~é, s~re.i fGpl'e~ 
de quandp em q_uando, se we d~p~r[l.m, de s~ntante dp. naç(l.o brªzll_etra~ DeixQ.O 1Ilf3U 
pa.ssa,gem, ·alguns cl.e vós. Por :pm mstante, estado e 111e dçm ao meu paiz. E a ()lle mé 
seguimos juntos :ent~(=} s()rris.os e. . afl'a-gós. .entreguei. .· . _ .... · _ · · · . · . _ 
Depoist ade<~.nte; retomaes ª'-· :vos_;;a Qstr.a,Q.~, Agora., qpn.si .o 1nesmq se dá _comvoscQ, e · 
que é .a e.str.ada reaL .• E lá vos ides, irr~~ e ti v:os iligo: vinde pelàJ~r pela:P#ríà, nest.~ 
tados·, porqu~ vos nl!,o sigq. . .· . · · fJ,SS~lJlbléa, qn(ie tanto~- defep.d~m os Esta_dos. 

Mais tar><fe, out1•os me' surg_em ao lap9 ~'se~ Yindo. batalhar por ella, qp.e a slfa . I um i-· 
guimos JUDt()S- el}tre a.:ffagos Jl rjsàs .. -. E nosll. ·tma.gem se p~rte ein vinte Ót1tras dis· 
:tssim~ .orà. c?m üns, orà com outroª, uns ·qu!3 formes e se1n brilho. . ,. 
.mo sorriem e··'me aft'agam, emqu\lonto o1Itros Vinde · col11b(l,ter pQr ella, que .o gigante· · 
lno <1tira.rri ·imprecações e pragas; you .pro- petTl.preci~!J. <te amparot pois q'!Je os. mem• 
soguin.dO o- meu cami'nho.. - ·. · ·· bros se lhe·convel'tem em pygme~W;,;_,_ _ 

O melhor, pois, ~ me não apoiarem AQ., ·t(.}ndes erroS:, 1nuHos errcisc·~ej., E 
nunca, · · · . esse~ Qrr,o~ YQs . nasc.em .de um(.\ -g~·;.trHl9 · 
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qualidade e de um gl'aúcte defeito : o vosso tado pela Bahia., cujJ nóme peçn licença 
grande talento e a vossa vontade sem 1Jr- para de:linar, o Sr. contra-almirante Alves 
meza. Sim. Sois uma. intelligencia. intei- Barbosa, digno relator do parecer da Com
riça, servida po1' uma. vontéLde fluctuante, missão de Mai·inhJ. e Guerra, S. Ex~ fez 
como aqui o demonstrei ha tre3 dia.s. Dahi, nota1~ que o projécto de fixação de fo1;Ça 
as inspirações e as resoluções, que, na-intimi- navallúvia passado completamente desper
dade, vos tomam fórrnas r<.tpidas e promptas, cebido no debate desta Camara e como que 

. e que só tardia e incompletamente se tradu· quiz es~ranh:w aattitude assumida por alguns 
zem exteriormente. . mem.bros desta Casa, occupando-se agora, 

Se não fosse essa vontade onclulante, talvez demasiadamente, da emenda ·feita-no 
não vos terieis submettido ao papel que· a S~nado ao mesmo projecto. 

-bancada vos tem imposto ; papel de quê vos 0 SR. ALvEs BARBOSA_ v. Ex. d~ licença 
quizestes libertar sempre, e do qual vos não para. um aparte~ 

._ li beetastes já mais. 
Agora é o momento azado. Despedaçao os O SR. CELSO DE SouzA -Com 'todo o gosto. 

élos dessa humilhante corrente que vos o SR. A.LVES BARBOSA- Declaro que não 
prende e exclam:ac: Não sou mais Deputado do quiz estea.nllar a attitudo dos nobres Depu
Rio Grande do Sul, mas ?a Patria Brazileira, tados que se teem occupado do projecto, 
que. se des:pedaça e premsa d~ quem a rept'e:- :n~s&a discus3ão ; apenas r_egistrei o facto 
sente, aqUI, onde, com o mawr talento e. a. dolle ter passado aqui despai·cebido em toda 
maior solicitude, se representam as terra{' a' discussão. 
em que nascemos.· (Muito bem ; muito bem. O' . . , . , 
o1·adm· é muito felicitàdo.) O SR. AFFONSÇ Co:sTA-E exacto. 

·· O SR. CELSO DE SouzA-Nesse caso, ni'iQ é 

SESSÃO D& 14 AGOSTO DE 1901 

(Viela png. 210·do presonto !olumo) 

fiel o re3umo do discurso de V. Ex. :publicado 
no Diario do Oong;·esso, de hoje. 

«Verdade ê que a feição da, Camara não é 
mesma dos-primeiros tempq_s», <l_izia S.Ex:. 

Não pude bem comprelu~nder o alcance 
desta expressão do noJrl'l presidenteda·Com-
missão de Marinha e Guerra. ' .:::; 

Não sei si S. Ex. q ti.iz reforir:-se â a tti
tude da bancada de Pernambuco desde al-

O Sr. OelNo de Souza-Sr. Pro- gum dias, assumidr.t nesta Casa, ou si Ei· Ex. 
sidento, na cot•r·estlOndancia da vida: política quiz refBrir-se exactamonte ao facto de ter
o cliplomatica do lot•d Palmm•ston se ob;;orva. so-rernettido p<U·a o Sena.do, sem discussão, 
que um oradot• fica. dostlo tL StHL (:Sti·~a elas- o pro,jecto de fixação de forças. . . 

· ~ilicatlo mL C4.111tl.t'ci. dos Communs. Parece-me,· .Sr. Pro.Jidente, que nada ha 
·Por OSfj!L mziio, nota Cavon, Pa.lmot•:Jton, de oxtt•anhavol no fa.cto.de ter p:\'3:md•) o pro

quan<lo tovo do so pt•Qnunciar pela pr·imeira jocto do fixação de forças, nesta Cas1, sem a 
voz no seio do péu•lamotl to inglez, conseguiu menor irn.pugnação. - . 
ser destinado ús alttLS posiç1üos do Estado. Voltando, porém, do" Senado eilté projecto 

Si pudesse ser applicado entre nú:'l este com · U:ma emenda., reduzindo o numero do 
conceito. Sr. Presidente, ou ficaria muito gua.rdas-ma.rinhas, era. exactamento occasiãq 
do.~animatlo... ' azada pai'~ que a C::1mara se prop.unciasse 

Occupando-me p.31a primeira. yoz, hasta sobre o pr,(Jjecto ou proprb.mente sobre esta 
Camara, de um assumpto para o qual sou o emenda; e, assim, Sr. Presidente, se explica 
primei:ro a reconhecer a minha incompetan- a attitude ailS'u.mida ultimamente por alguns 
cia., destituido desses recursos intellectuaes membros desta Casa. · 
(1úíoapoia'los.) quB fvrmani o apnnagio dos Creio, portanto, Sr. Pyesidente, ter de:·. 
grandes ·oradore.;, comprehende V. Ex. que monstrado que não ha effectivamente; como 
eu teria de ficar muito triste com. o meu doolarou 'o _illustre relator do parecer,-' 
julgamento. · · motivo, que não ha desejo de protelar. 

Mas, Sr. Presidente, fallam muito alto os essa discussão, por parte daquelles Depu·· 
interesses do paiz e ou quero justificar o meu ta;dos que~ teem occupado com .... a emenda e 
voto conteario á emenda-do Senado ao pro- s~mple8mente ~occasião para esclarecer o 
jecto de fixação-da foi•ça naval; razão por ponto em questão, p<wa sustentar o. parecer 

, que me vojo na tribuna, abusando da pa- da digna Commi:isão de ·Marinha. e Guerra, 
ciencia dos meus illustros c01lega3. (Neto que não se conformou com a emenda do 

- 'aJJoiados.) Senado. . 
81·. Prosidente,'no bt~ilhante discurso que Sr. Presidente, V. Ex.- e a·· Casa hão do 

hontcm pt'oferiu nesta Casa o }10nr.ado Depu· pormittir que; antes de me occupar propriu.~j 
:i 
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mente da emenda dei Senado, eu entre em constitucional era. muito differente, 'e como 
~lguma.s generalidades, sobre o projecto, S:3.be V. Ex., e como sabe a Camara., as instt
abordando urna questão interessante susci- tuições são inteiramente diversas. 
tada :pelo~ honrado De:putado :pela Bahia, o Na.quelle tempo, por attribuiçã.o constitu-
Sr. contra-almirante Alves Barbosa. · cional, o Governo tinha· a faculdarle de faze1• , 

E' a questão da inconstitucionali.dade da estas prop:)stas. 
proposta de fixação de forças, enviada pelo Com eifeitoi St·. Presidente, no regimen 
Poder Executiv:o a esta Camat•a. · anterior, a Constituição, no art. 53, dava ao 

S. Ex., com m~lita habHidade, revelando Poder Executivo o direito de propor a fixa• 
largos conhecimentos de direit') comtitucio- ção de forças, e, talvez, continuandp esta 
nal, mostrou realmente que esse procadi pratica do tempo da monarchia, o Governo 
mento do Poder- Executivo, disputando o da. Republica continuasse a enviar á Camara 
direito de iniciativa nas leis de fvrça, não dos Députados a propostn. de fixação' de 
tem assento na Constituição. · forças. · 

De facto, Sr. Presiqente, si nós prestarmos Mas hontem, Sr. Preside ate, o illustre re-
attenção ao art. 29 da Constituição, verarnos lator do parecer da Commissãô de Marinha . 
que à iniciativa das l~is de fixação de forÇa.~ e Guerra, om quem folgo de reconhecer na · 
de mar e terra pertence á Camara dos Depu- ma teria muita compete11cia -declarou que 
tados. · · e.3ta pratica. se originou de um decreto _do 

A iniciativa todos nóil sabemos em que Poder Executivo, que mandava. continuar com 
consiste: é o direito de propor á discus3ã.o a praxe ... 
do Corpo Legislativoum projepto de lei. · o SR. ALVES BARB03A_:_ V.Ex. me releve 

E' assim que diz o art. 29 da c:;o~l::i.tit~ição: ôs ap::~.rtes que estou dando. 
· ~< Compet8 á Ca:rpara a. 1UI~tat1va do 0 SR, CELS'J DE SouzA -- Perfeitamente ; 

adtamento dp. sess.ao legislativa ~_de v Ex vem esclarecer os pontos da nue~tão · 
todas as lms de Impostos, das leB de · " · · . ':1. ::; , • 

fixação das forças · de terra e mar, da- O SR. ALVES BARBO~A- Quiz apenas 
discus::;ão dos . projectos offerecidos paio n:to3trar q~e o que sa podta dar ~. ~ll!.a. ro
Poder' Executivo e a declaração da pro- tma:. e cotao. dtsse que a. Constttu1çao elo 
codencia ou improcedencia da accusação reg1men extmcto era tttxa·&lva. sobt•e as at· 
COJ?.tra_ o Présidonte da Republica, . nos tribl!iç~e~ d? P,)dcr Executivo e que esta 
termos do aet. 53 e contra os Ministros attr1bnrçao ficou em uso, pol'quo, no doc1•eto 

·de Estado nos cri;nes connexos com os que dis5ribuiu o serviço diLl:l BOCl'Ctí.Lriás, 
· do Prosidente da Republica .» p1•incipalmente na de marinha o nu. da. guor· 
Chamo · a attenção da. Camara para oste . t•a, ~an~ou que ~o contin,.ua.sso. bi!':l como 

periodo: · expllqucl esta rot1na. 
~Da discussão d? projecto offorecitlo o sa. Cgr .. so DE Sou;,A-l"olgo do vor quo 

pelo Poder ~xecuhvo:. ·~ . o apartn do V. gx. ~ a conftt•maçilo do qno 
Ora, S~: • Presidente, st nos co.mbmarmos estou dizendo. 

~ste artigo com o art. 3_6, quo dtz: A ot•igom do;sa pr•tttic:t vom do um neto do 
« So.lva.s as excepçoes do at•t. 29, todos Podm• }Çx.ooutivo. 

os projoctos dQ lei podem. to r origem . _ . 
indistinctamente na camara ou no so- O Sn.. ALVE~ AAI.tnO,,\.-Quo nU.o podta l'G• 
nado, sob a iniciativa do qualquer do vogar a Canstttulc:to. 
seus membros.» · O Sa. CBJ,so DE SouzA-Mu.s, do ospil'ito du. 

E ainda com o art. 51, quo diz : Constituição, confot•me já demon ;tt•ei, o bem 
«Os Ministt•os de Estado não podm•ão assim V. Ex., .se deprehende o contrario, 

comparecer ás sessões do Congresso, e que o Poder Executivo abs:)lutamente não·. 
sô se communicarão com elle por escri- pôde ter a iniciativa no projecto de ~fixação 
pto ou pessoalmente, em · conferencia de fo1•ças, iniciativa que não é outra cousa 
com as Commissões das Camaras.» sinão o direito .de propor á discussão _do 

Vê-se que absolutamente o Poder Ex- Corpo Legislativo um projecto de lei. . · 
ecutivu não póde ter estn. faculdade de 'ralvez se quizesse fundamentar a pratica _ 
enviar ao Congresso. a proposta de fixação que estou comb<!-tendo no art. 29 da Consti
de forças. · · · . ·, tuição, quando diz: «compete á Camara. . a 

Eu esta:va crente, Sr. Presidente, at~ iniciativ:a. dos projectos offerecidos pelo Poder 
hontem, de quo este fr1.cto da reme:;;sa de Executivo». 
propostas de fixação de força'3 <í. Camara dos Realmente, cst:.t disposição constitucional . 
Deputados tinha a sun. origem, constituía é b0m difflcil de se explicai•. Quaes possam 
uma continuidade da pt•n.tica adoptada no sol'. esses peojeJ tos offerocidos pelo Poder 
tem_l)o do Imperio. Mas alli, na. Constitui- Bxecutivo actualmente? Nó,:; sabemos quo· as 
ção il.o Imporio, Sr. Presidente, a attribuição relações constituciona9s do Poder Executivo, . 

I . . 
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coü1 o CongreS3o só podem seP feitas por 
meio de mensagens, como na no::1sa Consti
tuição é expeesso. 

Dadn. n. separa.ção dos poderes polit.icos e 
·admtttida a sua inteil·a independench~. como· 
póde o Executivo offerccer projectos á con
sideração do Cougres<'!o ~ Si o .Presidente da 
Republica e modmo os seus ministros não 
podem ter ingresso nn. C:am<Lra, isto é, tomal' 
parte nn,s· stias dolibora.r,.~ões, si ó Potter 
Exécutivo sómoüto p:Jde se communi.car c0m 
á Cn.ma.m por meio de mensagens, como 
póde, Sr. Presidente, o Governei offerecer 
projoct()s á Camara dos Deputn.dos ~ 

Um iUustre commêntador da C4Jnstituição 
Fed.eral; estudando o art. 29, declara o se-
guinte : ·· . · 

. « A Constituição actual, republicana e 
federal, fa.llaodo- no art. 29 em pro
jectos pelo Poder Executivo, não está de 
accordo com o que dispõe no art. 36. 

Aquella expressão não põde ser, em 
minha. humilde opinião, entendida litte
ralmente. 

Dou-lhe, portn.nto.J iutarpretação lo
gica., dizendo que o seu verdadeiro sen
tido parece ser o seguinte: , 
. Em su~~ mensa.gem o Prestdente póde 

podir ou lombr<11' a adopção do cortas 
leis. Um Deputa.do aliligo, de posse do 
pensamento do Poder Executivo, redige 
úm prójecto . e o offerece como seu ; pó de 
meSmo rocobel-o . já preparu.do por 
u.lgum dos agBnÍes daquelle podor O ini
cial-o eni seu noine. Asdim se pratica 
nos Estados Unido.3. 

Si não foi um:t ínadvertencia. dos l'e
dactoz;es da nossa., Constituiç~ã.o, u. ex-

. cepção 411 do art: 29, manil'ostamoutc 
coutradictoria com o espil'itu e <~ lottra 
dos art.;. 36 o 51, S"Ó pódo ser ontemlidu. 
no sentido indicado.» 

.Daqui so vê, portanto, SL'. P1·e~illento, que 
bem razão \em o illn.•trad0 relator do pu.
recel' da Conimis::-;flo do Mal'inha e Guerra 
êm impugnài' como inconstitucionu.L o <teto 
do Podm• Executivo levar á Cu.mara dos 
Dep~tttLdbs o projec~o do fixação do força~. e, 

·l1ontem, devo coi!fessarJ ~· Ex., esclarecendo 
áind·a ma,is o as;:;unipto, lançou rrião de argu
mento valioso quando disse o qno se lê no seu 
discurso: . 

«·A questão limitri.-se a e3to difemma.: 
oü própondo · aiiiiualmente a. fixação de 
forÇas do terra e mu.r, exercita unia 
flinc<:,ão constitucional e,· n~ste caso, a 
Camara devo e.::~perar as propostas; ou 
não, e, neste_ caso, a Cama.ra deve iüiciar 
a ftxttção independente de propostas. O 
art . 21) é claro • » 

votar o projecto de fixação de forç,~s. não ha. 
nccêssidad.e de ser . a proposta, reme ttida. pelo 
Podet' Executivo. 

St•; Presidente, eú croio qiie -esta questão 
de inconstitucionalidade . da ~ propósta de 
fixação de forças · enviada pelo Poder Ex-
ecutivo é uma questão- vencida.. _ 

E:dernamlo-me por esttL fórma; oú por 
outra, abordando tà.mbem este assumpto, eu 
quiz; rendendo um preito á brilhante intel· 
ligoncia. do illudtre Deputado pela Bahia, o 
Sr. Alves Barbosa; muito distincto rêlator 
do parecer da Commi:ssão de· Marinha e 
Guerra, apenas mostra:x;, a iniriha inteira so
lidariedade com o -pensamento-de S. Ex.; no 
assumpto em· questão. 

O SR. -ALVES BARBOSA- Folgu muito om 
ter do meu lado a opinião do V. EJt. 

o SR. CELSO DE SoúiÃ -E eti teriho muita." 
honra em estar na companhia. de V. Ex~ _ 

Sr. P1'esidente, o assumpto que se àcha em· 
debate é da maior importancia e talvez o · 
illustre presidente da Commissão de Ma
rinha. e- Guerra ti-vesse àlgunia - razão · 
quando estranhou qúe o projectG de fixação 
da. força naval tivesse pa:)sado quasi des
apercebidam~nte, . sem . a _ menor di.~cussão 
quando trans1tou .por esta Casa.. Rêa.lmente, 
Sr. Presidente, si ha assumpto que deva 
prendet> a attençãó AOS poderes COU;3t.ituidos, 
especialmente do Congresso LGgisla_tivo, é a 
armada nacional. Infelizmente, o estado em 
quo se acha hoje a nossa, marinha é bastanto 
contristo.dor e, si hil. amat•gura nO. pt•oposi
Ção que acabo de emittir, ella não nasceu 
simplesmente da minha conviccí'io, porem 
do proprio relatorio aprosenta.do polo hon· 
rt\do Ministro da. Marinhn ao Prosidento tlu. 
Reímblica_, no corrente anno. 

Nã.o sei, Sr. Prosi·lcnto, sl, nas longas pu.· 
gint\'l deste reln.t<n•io, so.pódo encontrar u.l· 
gumtt em que nã.o ISO vejam ft'lhtül e defei
tos, rião so vojam roforma.s a sorom feitas; 
não ~o voja, em summa;, o lastir~avel estado 
da màrinh!t na.ciona.1. · 

E' assim, St•. Pl'o.;idento, quo, nn. intro
ducção dosto relatorio, oSr. cQiitra-alrni
ran&e Pinto da Luz, queixando-se dos excessos 
de economia, dessa ec.ononiia. prejudicial que 
tem foito os no.:>sos Governos, diz o seguinte: 

>« Despezas ha, entretanto, .. q~e, -n~q 
executadas, rodnndam em preJUizos tao 
sm'ios que não enconti'aiíl justificativa-

. na lentidão de um adiamento :Proi'o· 
gavel. · · 

Etroctiv-amen!ie as:üm ó. Si a Camara tem 
· ~ dil·oito de iiliciativa~ si póde discutir o 

Assim é que à permartencia dos navios 
da esquadr,t nJ porto si traz economia a 
iavo,· das verbas-Dombustivel-c.:.... Mu
nições Navaes - exige recul'SOS maho 
supe.t'ioees pu.ru. a do obras c ropa1•o de 
:int~chio.a.s quo ~recisaiU· dQ fuoviinentos.» 



•. 
o relatorio foi distribu.ido aos Srs. Depu

tados; mas é pt·eciso insistir ilas palavras do 
honrado Ministro: en tenho muito prazer em 
rep~til-as, desta tripuna, P<Wi.\ ver si <i.ssím 
desperto màis amor, mais enthusiasmo pela · 
nos:~a marinha nacional. 

O illustre Mini:ltro começa. logo estra
nhando ou condemnando esta pratica . pre
judicial de se deixar permanecer fundeàdos, 
nesta_ bahia, e por conseguinté estragando
se,· os nossos vasos de guerra, quàndo . cotn 
grande aproveitamento para as guarnições 
melhor seria que esses navios fizessem cón
_stantes ._ viagens de . instrucção. 

· «<nfelizmente, por~ín-:- accrescenta o 
Sr. Miniclti'O--:-a organização do orçamento 
deste M:inistei•io tem sido - (oita de ac
éõrdo com as condições financeirª's do 
paiz, resulhndo o inconverüente das re
ducÇões em verbas, que, pela natureza e 
importanpia dos serviços, deveriam ser 

· antes augtncritadas. · 
Reorga.nizaudo a esquadra c curando 

com interesse do eu~ino profissionàl das 
guarniÇ'õe.s,tenho necessidade de dar mo
vimento aos navioS e filzel-os ao mar, 
verdarleh·a escola. do marinheit·o. 

E' do marinheiro, desse factor intcl
ligente-pt•eparado, . qtie · depende o bom 
exito da manobra. · 

Si a escola em terra dá ao . aprendiz
marinheiro a devida theoria, o navio no 
már dá.·lhe a pl'atica inaispensa.vel. 

Aügmentar, poi•tanto,o:; i•ecursos pl.ra 
maior numero de viagens e para que a 
instl•ucçfio ·d<> pessottl soja uma realidade 
mo parece mais economico do que rc~ 
stringil-os, esti•agando-se no 4>orto os 
nossos melhoi•oa vasos de guerra.~ 

Eis, S1•. Pl'Csiuonte, a confissão, a confir
mação do quo acabo de asseverar á Ca
mara. 

O ostn:do de decadoncia, ·as condições dos
fa.voi•aveis em qu~ se acha a nos:~n. rriat1ilh::' 
de gnerra são manifestas. 

Com. effeito, Si·. Presid,ente, diz muito 
bom o illustre Mii1istroda Marinha, que nós, 
po1• anior a essa exaggeradn;. economia, temos 
ao deixat• ancorados .hà bahia..de Guanaba1•a · os~ nossos melhores vás os !f e . guerra, .. estra

.· gando-se parl\ dê pois ter de 1;emontal-os. 
E' preferível tilil vezes que, augmentn.ndo. 

Sê as verbas de combustíveis e munições, 
nós os 'eirviemos ein viagens de instrucçi.o, 
viSto trazcdem ellas mais utilidade, aperfei-

·- çoamehto ó preparo para as guarnições. 
E\ St'. Pi·esiriorite, pel:~ rórma. p ~n· que 

·acabei do lei• que o homado Ministro da 
Mal'in lui co1ncça. lt introtlucç~fto do sJu 
rela.tol•io. 

Vejamos, Sr. Presidente, o quo mais diz 
.S. Ex, oom relação u.o· assumpto, 
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_No capitulo referente á Auditoria de Ma
rinha, diz S. Ex. : 

« Serve-lhe ainda de tribunal um dos -
velhos salões do antigo edificio da rua. · 
de Bragança, que outr'ora fôt·a- qun;i'tel 
de aprendizes marinheiros_. 

A sua imtaJlaçã.o não olferece as com
modidades precisas, e nem se recom_. 
menda pelo aspecto de que de ordinal'io 
se revestem o~ tribunaes de justiça 
publica. 

Os actos solemnes do julgamevto, da. 
inqnir1çao das- testemunhas e reunião 
dJs conselhos· não encontram os ele
mentos de autoridade, que tanto concor- -
rem para impressionar os que frequen- · · 
tam esses tribunae::~ . » . . - · · · 

yê, portanto, v. Ex.- que não ha no ediftc~o .· 
accommodt~çõcs necessarias para funccionar · 
a Auditoria de Marinha; _ . . · 

Não é crivei que, quando o Governo des- · 
pende avultadas sommas em outros serviços ·· 
de somenos importancia, não disponha . de :
recursos para fazer · acquisição de um edificio . 
ou reformar o actual, de modo que a Audi
tori:J. de Marinha fique decentemente instai~ 
lado.. . . -- . 

A' allegaçfio de falta de reáursoa no caso, é 
a expli~ção da pouca. conta em que se tee.tn 
os serviços da ma,rinha, brazileira~ · 

Referindo-se ás escolas de· aprendizes ma
rinheiros, o honrado Ministro deixou ver ' 
quanto as- suas condições são desoladoras. 

Com relação á escola do Mri.ranhão, .diz 
S. Ex.no seu relatorio: 

«Flihcciona em uin . edificio adquirido 
:pélo Governo, precisando ·do obras ill}
portantos, devido ao estado de ruina em 
quese acha. . . . · 

O ensino elementar o :profissional é 
facúltado n.os menores, tanto quanto 
pePmitte o deficiente material destiD:~do 
pli.ra tal fim; . · 

A falta de emba1·caçõe~ .tem ontorpe- . 
cido a marcha dos oxerClClOS, sendo m
disp(msàvel i'>uppt•ir esta escola. de ma-
terial . fiuctuanto» . . · 

Na escola da Parahyba., talvez a peior,isto, 
é, a q:ue se acha em peio1· estado, diz o hon..; 
rado Ministro: · . , 

«Esta escola está pessimamente ih
stallada ein um edificio que não com: · 
porta mais de: 70 alumnos, ·tem contra .. 
si esse eleruento. para rião pqder, com 
vantagem, concorrer com as outras que, -· 
em melhores coudiçõe.:l, podem ter as · 
suas lotações completMI o fornecer maior 
contingente ao corpo do Mu.rinhcit•<n Na~ 
cionn.es. 

O onsino prullssional não tom sido dis
pensado aos alumnos, não só por fa.lta. 
do ).li'Qf0,-:1:-lOl'CS habilitt~dos, COlUO t~\lUIJulU . 
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"' pela collocação do edificio, longe do ma-r tanto, de que se compõe · o nosso material 
e pela ausencia ·absoluta de materiah). fiuctuan-te, apenas se encontram em bom 

eom relação á. escola. do meu Estado, diz estado 19, conforme diz o relatorio, e destes 
S. Ex. : mesmos, sabe · Deus quaes os que podem se~· 

« O predio em que funcciona, sendo rigorosamente considerados unidades de com
muito antigo, precisa continuament~ de bate. 
reparos, que não podem ser a.ttendid ·S Não preciso, portanto, descrever o estado 
sem o augmento da. con:::ignação. daploravel do nosso material fluctuante. 
Exterim~mente apresenta o edificio um 

aspecto desolador pela falta de conser- Outro asJUmpto da maiol' impor&ancia, e 
-vação, principalmente na parte onde que tem sido descurado pelos poderes pu
estão as ca~as destiJ.w.das <i mo1•a.dia dos blicos, ~ o que diz respeito, aos nossos ar
diversos empregados do estabelecim~nto , senae.~, os quaes solfrepJ, por assim dizer, 
salientando-se as que ser-vem de resi- uma ininterruph perseguição. 
dencia ao .medico, mestre e enfermeiro, V. Ex. e a Camara se recordam de que, 
que, pelo seu máo e~tado, quer inte1·na a;pen<1.s· por amor ·á. nefasta economia, foram 
quer externamente, ameaçam ruína. · extincto.1 os dous importantes arsenaea da 

O ensino profissional deixa muito ~ Bahia e Pernambuco, que prestavam grau
desejar pela falta do material preciso , ás des serviços á mat' inha nacional, e o que é 
di:tferente3 discipUnas, que não podem mais,_sem que na propria Capital Federal 
prescindir qe factor tão essencial.» tives::>emos um eatabelecimento de industria 

Para não me alongar sobre este assumpto, naval éonvenienteniente apparelhado. 
isto é, sobre as e.3colas de aprendizes mari- E' o proprio Ministro quem declara em 
nheiros, mesmo porque o que disse é ba ;- seu relatorio, quando se refere ao Arsenal 
tante para se ver a reforma.- urgeüte - e ne- do Rio de Janeiro ·: 
cessaria que e!ltã.o · reclamando as escolas a « Além do pouc) pes3Óal artístico de 
que acabo de referir-me, passo a outro que se pód@ dispor actualmente, as ma-
ponto importante, e é o que se refel'e á forçé.t chinas e ferramentas não representam o 
naval. Nota. o relataria : · progres3:l industrial correspo.ndente ás 

«'lnfelizrnente a. actual força. naval construcçõos modernas. produzrndo; por 
do Brazil é representada por uma re- jsso, dez vezes menos ,do que S3 poderia 
união de typos dift'erentes de navios, que conseguir com os modernos apparelhos 
deixam claramente ent1•ever não ter adopta.dos nos at•.:umaes e grn.nde,'l esta-
havido a prescripção de seguir-se um leiros da EurJpa e dos gstados Unidos 
plano de antemão tl'açado, assentando-se da Amel'ica de Norte.» · 
na instrucçã.o, defesa. e ataque. Sempro, Sr. Presidente, que tenha de-me 

O material destinado á parte da in- referir a est,:1 ponto, isto é, á extincçã:o dos 
strucção do pessoal deve sujeitw-se aos Arsenaes de Pernambtico e da Bahia, faço-o 
dous typos unicos- o mixto o o exclusi- com a maior dor,. com o maior pezar, por
vamento â vela. · que, como acabei de dizer, com esses arse-

Os poucos navios que possuimo::; do naes, especialmente o de Pema.mbuco, os 
pl'imoiro desses typos são tão defeituo- poderes. publicos contavam com um forte 
sos quo ~evem ser considerados vor!la- auxilio pu.ra o desenvolvimento e melhora
deiras antigua.lhas, que não podem ser- monto do material tluctuante. 
vir, sinão imperfeitamente, quer como Porque, Sr. Presidente, essa suppressão, 
navios do vela, quer como de movi- essa extinc.çã.o? Por uma supposta economia 
men'to a vapor.» Ah ! Sr. Presidente, si nós pudossemos, e 

o Srt. AFFONSO CosTA_ Esta é que é a sinto quo eu não possa nosto momento br 
'primeira nece.:;,:;idado : organizar a armada em mãos os dados para confrontar a economia 

que se fez na extincção do Arsenal de Ma
. com urn plano homogeneo. rinha de Pernambuco com as de :pezas que 

. OSR. CELso DE SouzA-E, Sr. Presidente, depois foi necessario fazer, não só para 
deante do quadro em que o Sr. Ministro da repa1·ar o materia.l fiuctuante, após esta 
Marinha nos indica . qua.l õ nosso material extincção, . em estaleiros particulares- e , no 
;fluctuante, não podémos deixar de nos en- Arsenal -da Capital Federal ; e ainda l!lais 
tristecer com o estado em que se acha este · com as pensões concedidas aos operarios 
material. ,. desses arsena.e~. V. Ex. veria que o motive 

Basta dizer que de entt>e 54 navios de que da extincção não podia deixar de ser f'<Llso, 
consta a nossa esquadra, numero esse in- porque as despezas feitas após c.t extincção 
dicado no l'ell\.torio, mas que não é o real, dos at•senaes quasi que se contrabalançam 
porque acabamos de perder um navio na com as que sef'aziam navigenciadosm~smos 
barra do Penedo ; de entre 53 navios, · por- arsenaes. · 
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Nã.o sei, Sr. Presidente, até onde. irá este estado ; Pernambuco, tem um escale-r' 
.ex:C,!SSJ de economia para com a marinha em pessimo estari.o, uma baleeira re.; . 
nacional. Parece, Sl'. Presidente, como ha gula r, um ba.telão, precisando de con-
pouco disse, um desejo· de retardar o desen- certos e uma . bC~.rca de àgua em bom 
volvimento da marinha nacional. estado.» 

os p L d t E a proposito, Sr. Prei!idente, já que me 
R. EREIRA. IMA á um ·a, par e. -: referi á Capitania do Porto de Pernambuco~ 

O SR. CELSO DE SouzA- Aproveito a devo cha:m,ar a attenção da Camara para o 
occasião para referir um facto que o aparte seguinte ponto. 
do nobre Deputado.pelo Rio de· Janeiro me Conversando com o illustre capitão do 
fez recol'dar, fact) que vou deinr cunsi- porto de Pernambuco, um dos luminares de 
gnado, mesmo para ver .si os p-oderes pu- nossa marinha, S. S. fez-me ver a necessi
blicos se condoem da sorte do.1 operarias do dade indeclinavel que alli havia de um re
extincto Arsenal de Marmha de Pernwm- bocador para a conducção de material para · 
buco. · os pharóes e ootros serviços da capitania. 
· Lembra-se ~ Camara de que o anno pas~ Folgo de ver que essa necessidade é allu~ 
sado, no orçamento, ·votou-se a quantia de dida no rela.torio do Sr. Ministro e, o que é 
50:000$ para pagamento das pensões dos mais, plenamente justificada pela economia~
operarios apo;entados, sendo 25:000$ para que se fará evitando-se largo_s dispendios · 
Bernu.mbuco e 25:000$ para a Bahia; pois com ·o ft·etamento de embarcações para os 
bem, até esta data es.;es operados, pelo fins indicados. 
menos os do A1'senal de Marinha de Pernam- Acredito que no proximo orçamento, taes 
buco, não receberam a;, !uas pensões, devido são os meus V!Jtos, o Governo fique habili;.. 
á falta de credito. De modo que desde a tado a satisfazer tal necessidade. 
deliberação do Congres:3o, que foi solicito A Capit~nia de S. Paulo, observa o rela· 
attendendo â reclamação daquelles opera- torio, tem necessidade de augmento. de pes· 
rios, até o presente todos os esforços neste soai e de material p:u:a. o seu regu,lar fun. 

, sentido. foram improficuos. . ccionamento, sendo a fiscalização dos portQs 
S1•. Presidente, sei que estou abusando de Igua.pe e Canan~a .Prejtldicada pela falta 

da attenção da Camara (nãv apoiG.dos), mas de lucomoção. -
preciso, já que tomei sobre os meus hom- Emfim, é est9 o estado lastimoso do mate· 
bros o encargo de expor as condiçõe.:l em que rial de · que di>poom as capitania.s e que fe· 
se acha a marinha nacional, exacta,mente Hzmente parece já ter despertado um pouco 
para me poder referir, no final do meu dis- de attenção dos poderes publicos, pois que 
çurso, á emenda que o Senado apresentou ao se acha em elaboração . no Senado, segundo 
-projecto de fixação de força naval, terminar creio, um projecto regulando o seu serviço e 
as observações que venho ·fazendo, recalcadas melhorando as suas condições. 
no relatorio que o honrado Ministro da Ma- 0 Sn. PRESIDENTE- Lembro ao nobre 
.:rinha apresentou no corrente anuo, refe- d · · h 
rindo-me ás capitanias de povtos. · Deputado que está exgotta a a primeira ora, 

Nas mesmas condições de decadenci~ 0 mu.s que V. Ex. póde continuar com a pala· 
atrazo em quo se acham as escolas de apren- vra, como-si a pedis;e pela segunda vez. 
dizes marinheiros, acham-se as capitanias O Sn. CELSO DE SouzA.-Acceito a obser-
de portos. . ·· . vação de V. Ex:. e procurarei resumir ~s 

Em todas ellas, Sr. P1•esidente, se notam ·minhas considerações. · 
faltas, defeito.:~, deticiencia de recursos, o que _ Creio, sr. Presidente, ter demonstrado á 
tudo serve pa1 a demonstrar o descalabro em saciedade que não são vãs as minhas appre~ ·· 
que vão os negocios da mariqha.. . ' hensões sobre o estado de dec ,dencia em que 

Não quero lel' todo o capitulo do relatorio se acha a marinha brazileira ; :x:narinha que : 
que s·j refere ás capitanias. tem gloriosastradiçõese não ha muito alip.os, 

Basta- apontar meia duzia dellas para Sr. Presidente, collocou o nosso paiz a uma_ 
vermos que é uma verdade o que acabei de grande altura. . - · 
affirmar. Quero me refl3rir ·especialmente âquella 

A capitania do Amazonas, por exempló, phase em q~e á nossa , marinha,. pri~cipal~ ' 
diz o Minisliro, referindo se ao matJl'ial ·e ao mente, nós, devemos a grande vwtorm con-
seu estado: q uistada no Paraguay. · . 

«Não tem emb.arcação algúma: desti- Eu,Sr.Presidente,tambem,infelizmente,não 
nada a::> seu serviço; Parahyba, tem unt sou do numero daquelles que pouco se appre
escaler em-- bom estado e duas pequenas hendem com as condiçõe.~ de nossas forças 

-· e11\barcações em pessimo estado;·:Piauhy, arniadas e sonham com uma. paz eterna ; 
.tem uma lancha a remos, salva-vidas, q1.1e todas as nossas pendencias seguirão o 
·um escaler e. uma canôa, tudo em máo m·esmo cm~so que as questões . do Amapá, 

Oamara V, lV . L 
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:;:· -Hhd da Trindade·e mesmo das Mis~ões; que o illüstro rélator d; . parecer da Commis
·.. ~udo sei'ct decidido polo arbitramento, por ~ão de Marinha e Guerra,- Sr. P1•esidente, 

es$a grande conquista do direito in,;ernacio- doixou dcmuns·trado á saciedade' que . esta 
ri~l para resolver os litigios entre nações. emenda opposta pelo Senàdo ao projecto de 

Não, ~Sr. Presidente, o Beazil teüi grandes fixação de força não póde ser acceita pela 
in.tér~ssesa zela.r; o Bi·azil não pôde deixar Camara. .. . 
i;le ter tambern as suas pi·eoccupações ; não S. ·Ex. demonstrou mesmo que_ o Go~ 

. tanto para dispor de unia boa. armada para verno conseguir!L o seu clesícleratttm sem 
os ataques, como principalmente para a $ua esta uiodida vexatoria. · 

. defensiva. · · Qual, .portanto, a razão da insistencia 
_Em que condiçõe:;, sr. Presidente, nbs feita, pelo Sr. Ministro da Marinha' na re

_, achamos actualmente p<ua improvizar a ducção do numero de aluinnos ~ Eu )1ão 
defesa de uma longa extensão de costa)como posso cJinprelwnder, Sr. Pi'i3sidente. Creio 
é a d<>"Brazil? · que foi mesmo o nobre I'elatôr da Corri.ri:iis- · 

O nosso J1" :.~teria_ l fluctuante é aquelle que· são de Marinha e Guerra quê declarou da 
tribuna qrie o Sr. Ministro se tinha mos• · 

bà. . pouco ·t1esci·evi, . base:J.do no relatorio trado cofi.ló quo incommodado pela eleyaç.1;o J 

deste ri.Iinci; do Sr. Ministr-9 da Marinha; do numero feita pelà Coiiünis.;ãó e appro-
. · . Qual o est<i.do das nossas guarniÇões, qual vada por esta cama1'a. 

· as suas condiÇões teclmicas 1 - Não sei corno po .~sa explicar esta insistên· 
Não preciso salientai-o; V. Ex. e a Casa cia do Sr. Ministro da Marinha em màntffi' 

conhecem-no perfeitamente como cu. Ne.-lte o nurrieró d~ 10 J alumnos. Será ·· po1• . aca~o 
·caso de instrucção technica nós não podemos tambeni amor á e~onomia, esta odiosa eco
ter o mesmo1•ccm•so que poderQmos ter com I1?mia qu~ tanto tem. estragádo a nossa in<:l.~ 
o material fluctuante, ·isto é, obtel-o quando: rmha'? · . . 
tivermos dinheiro· . . · o SR.. TFiixEIRA nt SA. _. A .e0onomia é só 

·· . AS. h~bilitações profl.ssionaes por éSte meio para os operarios . . Encare agora os actos do 
nJ,o porlemos obter, porqúe não se · imj:irovi- Go:verno em sentido inverso. ·· · • · · 
zâiri. . . o SR. ÔELSO DE SouzÀ-Não sei, Sr. Presi
: Devemos, pois, prestar toda a attenção â dento, si será esse· amor desordenado á eco-. 

. rii:)s~a inarihlía; é prlncii,nUme~te della que nomia, si será esse o e~erno ch ~~.Yão pàra _-o"s 
depende a :riqssa. pa.tria. e em um paiz como d 
nosso de costà. tão vasta riã'b .podemos con- Gl'l'OB do Góverno. Ainda ag01•a y, Ex. viu 
fiar sórilente nos exercito.s de terra. que para poupar os dinheiros da Nação se 
. Infelizmente, Sr. Presidente, a~ ilossàs co~- tez o escandaloao at·reridamento das es1;radas 

· dli;ões ftna.ncolra.s Iiã.o nos permittem tol' de fer1•o, encampando-se ltma em co .dições 
unia al'roada _ forte, ,restituir ao ilos,3o paiz dcsf'avoravei~,.tudo em beMftcio de umti. fe-

t 1 d · 1 t liz:u•da. coinpanhil1 ingleza. ! . 
o pos o em que o le . 136 evu.t. ac mr 00 .ro as Isto para zelttr o patt'imonio ne.cionaL 
nações armadas como no período do 1865 a. 
1870. Parece .mesmo inc1•ivel tl ue naquolle quando esb famigerada. operação·· • 

· tampo-fo.;sem mais lisJngcil•as as condições O Sa. TEIXImtA DE SA.-Crime do lesa fa.· 
de, nossa armn.da. zcnda publica. 

Hojo qtio se tra.tct. do apet•foiÇo<\r conti· O Sn.. CmLso DE SouzA- ... má.is tarde ha 
nuamente .a maririlm do guel'l'<~, hoje IJ.UO se u(}. sei' vista como um cr•imc do lo.:;o patrlo
procura. proporcionar ató mosmo 1\. IIIIU'IIjad<~ tlmto, como uma modl!la, contraproducente, · 
b seu ensiilo technico, é para a.Jmh•<u· quo pol'que absolutamente não pMe tt•azer mais 
nos oncoiitl'êmos om condições muito mn.is dinheiro pa.ra. o oru.rio publico. Que se trttba-
4Mt'avoraveis, o quo o B1·azil tenha. ceditlo a lhe parn. a tlesgraça. da. lavoura. do meu Es~ 
posição em que·so achava ha ~iO annoJ atrás. tado, ontrogàndo-se á ganancia. da. Great 

E é, neatas condições, qua.nd.o a Camara Western as estradas do ferro do Rio Grande 
pela competencia. da sua Commis~ão de do Norte a Alagoas, que o Governo trate de 

. · Marinha e Guerra, procura. dar ·o maior estragar todos os serviços por meio desta rie~ 
:::. .· qeseil:Yolvirriento pos.3ivel á· .. nos:;a armada, fasta economia a 'quo me tenho referido; mas .· 
;; . J:tiiah(lo . a. Carii.ara, estudando a; proposta do quó se seja uni pouco ina.is·generos:là que_os. 
>: ~inis~ró da Marinha, entende que deve poderes püblicos encarem mais seriamente o 
_:' , ser . ~a 130 o nm;n.e1•o dos guardas-Iila~inhas, problema naval; p'orque é:preciso que a nossa 
·;: .é . que o Séll.àdo, · prestando·· ouvidos . _às Nação não esteja sempre entregu(3 ao somno,< 

· informações- que pessoalmente; segundo . me que o· G.o:vêrnõ se convença. de que nm:ri. . 
' .. ·, _. pJ.re~e. foram ministradas pelo Ministro seri1pre poderemos navegar em mar calmo e 

· çla_ Marinha, entendou oppor emenda ao ·bonançoso... . _ . . . .. ·. . . . ·· 
·. prDjocto votado. nesta Ca.mara reduzindo o ~u não desejo, St·. Presidente, que tenha:-.. 
··· htililei·o de guardas~marirlha.s. riios de assistir a uma dessas tempestades que· 
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poden:i · levar tle roldão a soberallia dé um mero de matricula na Escola Naval, deve se1' 
povo, Deus queii·a qué· a .nossa Nação viva de 130 c não de 100, como pensou o Senado 
SJ3mpre em paz e' q ne tudo se rQ8:>l v a pelo pela cabeça do Sr. Ministro da Marinha. 
arbitramento ; mas é preciso não esquecer o SR. MOREIRA ALVES_ Êstamos em ine
qtie, de um momento para o outro, é bem lhor co1hpanhkt coni o illustre relittot·. 
póssivel _qiie se (lê na, nossa nacionalidade · · 

.• este ni~sm.o phentltnen,ô iiieteQr.ólog-ic.él ·qve O_SR,, ÁLVES, BARl30SA.=M-1iito obtlgadp a 
se_6bse~v<iino espaço .e tetiP,amos-ull::\_&;_ ques- V' Ex. ·· · · · · 
tão iiiternaciona.l. e. nesse casó; si tivermos .d SR. ÓE-tSo DE sÓvzA-Recoriht!Ço; Sr; Pi·e-

. de nos . . defender . de um .ataque · .. · injusto,.,dé si4:ente, qüe. :'ab,usei, íntiito &a attenÇão da 
qi:Wpóderernós ' l~Ii.çáril)./ii) para a jl.ossade- Carnara (rtão apoiados); , mas cu quíz da.r 
fésa, sinã•o de urna. ésqqti.dra rêgtilarniente expq,nsão -li.O 'íntm coração, si não -de moço, 
a.pparôl~ada _? · .· > · . · . . • • · · • •• ao m~rios de patriota. ; .pois que, t:oh1e1 brazi-

Sin~o; S(~; Prl;lsidehte, tér poi-tantl:i te!)lpó lei\.•g1 odésejo.yêr -ô ' )li eu pai~ lia .vangtiàlrda. 
àbus..add dá <tttenÇã;o dá. Cai:riara • (NctiJ âjloia, dos paizes ·civilizados, si não t~Qdo essa 

. dos {leraes~) ,. . . . . . . . . esquadra . qüe colloca . a :rnglâierra . ria pri-
. tJ.M Sa, DÉPUTÀDó-V>Ex. tem révelad() mazia das . nações •armadas; si Iiij;o-tendo a 

. intli~a cofuj:Hlténeia (âpoiadl:is); $stá esêlare- esquadra ·iHt AlletnanM e dà Frânça; _. ao 
·cend_o -.b_i'ilhanteiliénte b <J,ssumpto, (Apoía- :r;nenos tendo uma esquadra. que possa defen-· 
dos ) . · · · · · · der a Nação. · . · · . 
·• d;.;:S.J.t, · GE:LSo jjFi' SbuÚ-Mas, s1., Presi- ,csão, portanto, estas as considerações . que 

!lenti;5;tpi'êcisà'và .de e:Xt!}rrtar-me ae modo a · tiriha~a fa_z~r sobreo ássU:rnpto; l:mas rninl;ias 
justífiÇÇtr o ineli · .vo~o. Q.e modo ar rhostràr o palayrÇLs .não V!')jaY. Ex.-sinãõ a man~fés
éomj>Ietti - accárdo de 'Vistas, .em que, neste taÇão dos rnl'!us Y.otos par~ qüe a mar.~nha. 
ponto me acho com .. 0 illustrado rêlator d.o' nacional seja real!n.ente um el,13in.énto fol'te 
;prójeêto q_ tié orâ dis. cutiriíos, . . . . ·. que]:iOS'la. garantir êífi'to!láS !'LS Elí:IÍ5i'g~tiéiail · · · a. sobel'aíira de nossa Patriá. . · · · .. · 

Ó SR: 'ALVES BA;RBosA-.Mtiitó_ obfigado, ·· · ·· · · 
· · · .tenho -_corÍcl_·il_ido .. ~ . - (JI1uito be. m ,· 'ln_uüo bem, .o SR.. CELso DE SouzA~Sr, Presiciei:ttC', eU' 

'qtíiz pbr riieio dêstàs de$ppetericiosb.s considé' o o'i'âdor .. é felicitado;) . 
i·agõési ahiínar ou despertar â i!,ttenção dos. 

·..: ' 
poderes )Jtiblicos, 'afim de que seja encarado 
devidamente. o problema que ha de sempre 
preóccup3.1.r à attenção de todos os paizes ci-
vilizados, P próWerria... navM. _ SESSÃO DE 7 DE AGOSTO, DÊ 1901 ·. 
•.·_ OSR. tl-oNQA.Lo ·.souTo-,-Os_pod.:)res public,os 
teemsabid.:o cumprir o seu dever. . . .. {Vide pa.g. 101. a.o pr!íii~nts ~·atttnt~l · 

·. o SR. CELso DE SouzA~Não eiiht absohita.~ o.- Sr ;_ .. Afl"on~o c~sta -. Si_·, 'P. re~ 
mente· de açcordo com o q.l.ie V. Ex. àcá.J?a. de 
d' · lt · · · ·· 1 ·t · ·· b d ::iidente; V. Ex. comprehende que; dfilpois da 
. 1zer ô . re a orlO,;, a cuJa .. m ura aca o e (ieelaração . que . 9" rii~u llOI1t:adQ éóUega de 
proceder. · · · . ·. · · bancada. o Sr. Julio . de·· Mello fez quándo 
- o SR i MdREIRA ALVES~ () Goverhd'Sô .resignava ·nas mãos de v. EX.. o cargo piii'a 
tràt.:i.' do,interes~e ilo3 inglezés, .· · · . o qü_;tl fôra _eleito poe _ gêner<;~sidade desta 

o ~Sa. GoNÇALo SoUTb-.+-S~o híoti.!Js ds. ert· · Cas.a, cottio protesto ao escandaloso àrr~nda-
tender l .:. - · !Iíento dá grande rede de estradas de ferro 

· ·. · · do' norte, que abrange ó Esta(lo de Pernàín"--o sa: MoREIRA · ALvEs-ModoS. de enten- búco, de que sou . representri.nté, ao assom_ar 
d~r, ;iã.D &énhor; ' os · facto;;. demonstram ca:-' a tribUiiet .desta Camara; rtãó,possó iniciar às 
balm(lnte o que acabo de d1zer, em aparte. considerações que pr.~tendo fazer sObre o pro-

o·slt, GEL~O DE SoUZA,.- Sr. Presidenie, je~to qlie fixa_ as forças de tei·ra da Repu-_ 
voto coro toda .a convicção contea a emenda blicà sem jühtat Jj nüiü sdleinne e vibra,ii.te 
âpresentada. pela Senàdo; entendo que a Ca- protesto ás palavras daquelle _ illustl'e col• 

. mara não dev:é, não põde mes1no divergir lega contra este escandttloso, i:l,cto • admi• 
do parecer elaborado pelo iHustrado repre~ nistrativo, contra esta iniquidade desfeêha.da. 
sentante da Bij,hia,; o Sr. contra-almirante sobrea agonisante lavoura. do !wde. !dto 
Alves Barbosa. (Apoiados.) · · · não quer dizer, Sr; Pre>idente, que eu .nie 
·· A Camara, á qual a Constituição reser; limite <\ um sim pies e ligeiro protesto contra 
. vóu o direito . de iniciativa, ·na discussão da tão escandaloso · arrendamento ; não, o pt'o,. 
lei de fixação da força naval, é rntiito com• ·testo fica lavraqo e e.u ~me . aguardo para a 
petente para sâbei'; parà detei'iniriar, para çliscctssão arnpta deste àssüríipto; quando 
preficrever que, rio exercício de 1902, o nu- julgar opportuiio. · · · 
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· Hoje v~u ~oncluir as consideraçõea que f O SR. CARLOS. C~VA.LCAN~I- Outros pro· 
iniciei sobre o projocto cuja discussão V. Ex. jectos import~n t1ss~mos esta.o parados por 
ànnunciou. causa desta d1seussao. , 

_Antes, porém, de entrar na discussão do o SR. AFFONSO CosTA-A resposta de V.Ex., 
assumpto, pergunto a V. Ex. si já foram Sr. Presidente, affirmando que o Gov~rno 
remettidas á Camara as tabellas relativas ainda não nos mandou as· taballas dos drtro
aos difi'erentes Ministerios da RepublÍca., e rentes Ministerios, é uma defesa e servo de 

· ·peço a V. Ex., tambem, que me informe si resposta categorica ás accusações indirectas 
sobre a mesa já se acha algu'm Orçamento que me foram feitas. , -
afim de receber emendas oiferecidas pelos 0 SR. CARLOS CAVALCANTI-Varro a mi-
Srs. Deputados. nha testada, porque as minhas accusaçõe3, 

O SR. PRESIDENTE - Devo informar ao 
nobre Deputado que as tabellas não vie- si houve, foram diroctas. 
raro e que sobre a mesa· não está nenhum O SR. SE-ABRA (ao orador)-V. Ex. terá res-
Orçamen to. posta e verá cJmo ainda agora está fóra do 

O Sa. AFFONSO CosTA- Esta resposta do Regimento. 
V. Ex. serve para varre i' a minha testada, O SR. AFFONSO CoSTA (para o 81·. Seabra)-
para que não -se diga que o Deputado por Vou discutir re.:;trictamente o projecto que · 

-.:Pernambuco, que se tem empenhado varios fixa as forças de terra; mas, antes de fazel·o,. 
dias nas discussões dos projectos de fixação entendi de meu direito defender-me_das ac
de força, tem o proposito de protellar os cusações que sobre mim c3:hiram. Si ató 
trabalhos da Cama.ra. hoje da _bancada. de Pernamouco só eu me 

O SR. 'SEABRA- Já pedi a palavra para a tenho occupado deste pr~jecto, é claro e·:r~m-
hora do expBdiente. · nifesto que toda accusaçao recae sobre mtm, 

0 SR. AFFONSO COSTA-Ora, V. Ex. com~ sómente. . • 
prehende que s1_· á Camara ainda não foram Mas o que ftca evidenciado, Sr. Presidente, 

é que a c.ulpa da grande demora dos tra.ba-
. presentes as tabellas dos Ministeriod e si ne- lhos do Congresso, cabetoda ao Goveri!o, que 

nhum projecto de orçamento . está sobre a ainda não remettou as tabellas dos d1versos 
mesa, não se ]#L)de dizer que o Deputado por Minísterios da Republica., senuo certo tam-
Pernambuco está protellando 011 procrasti- · t 1 · cJ. 

· ·nando as discussões, quando a Cama'ra uão bem quo nenhum orçamen o se ac 1a am a, 
tein nenhuma lei orçamentaria a discu:ti.l•. como annunciou V. Ex., sobre a mesa. 

- 0 SR. SEABRA-:-As leis de for<;as não são 0 SR• CARLOS CAVAf,CANTr-Estão, e-ntre-
leis annuas 1 . tanto, sobre a mesa projectos importantes 

que não puderam ter andamento. 
0 SR. AFFONSO COST.At:_Diz o nobre Depu- • 

tado que as leis de-forças são Ieii annuas e - O SR. AI~FoNso Cosu-Quor isto dizet•, 
eu respondo a s. Ex. dizendo-lhe que, dis· S1•. Pi•esidonto, que o interesse puhlico ainda 

_ ·cutindo-as, o meu intuito não é protellar; é não foi prejurlicado por nós, pois_ ::~i não os-
outro, e deseja saber v. Ex. qual é? . tivessemos alimentantlo a tliscussao dos pro-

jectos tle t'ot'QU., materl~ rou.lmontc impot•
. O SR. SEABRA-Par[l. protellar os orça- tc\nto a Camara e~jtariu. se occupando ox-

·mentos. clusivamnnto do pt•ojectos do pu1•o intoroase 
O SR. AFFONso CosTA-Está enganado; pt•ivado. DecliLI'O agora ao nobt•e Deputado 

.·desde que a Camara não tem nenhum or- pela Bt~hil\, atlvogadu do Regimento, a. quem 
çamento em andamento, eu, discutindo estas devemos ob.1dioncia, do hoje om dea.nte, que 
leis, estou concorrondo pat•a que o publico não me at'astu.rei mais do ltegimento o vou 
lá fóra não diga que no quarto mez do ses- uiscutil• o projecto. 

, ·são a·Camara dos Deputado.s nada tem feito. . O al't. 2° uiz: 
· ·. Comprehendom agora ? · A1•t. 2. 0 Estas praças sm•ão obtidM 

O SR. CARLOS CAVALCANTI-Então· são só pela fórma expressa no art. 87 § 4o da 
as leis annuas que merecem discussão1 ! . Constituição e na lei n. 2.556, de 26 de 
, O SR. AFFONso CosTA-Estou, pois, pres- setembi'O de 1874, com as modificações 
tando um favor á Camara,encobrindo a nossa estu.belecidas nos al'ts. 3° e 4° da lei 

· falh. n. 39 Ã, de 30 de janeiro de 18~)2, con-
0 SR. CARLOS CAVALCÀNTI-Hl1 ainda na tinuando em vigor o pJragrapho unico 

ordem do dia um grande numero·de pro- do art. 2° e o n.rG. 3<» da lei n. 394, de 
jectos de importancia. .· 9 de outubro de 1896. 

O SR. AFFONSo CosTA--::; Ha uma serie Trà.ta este artigo do servlço e sorteio mi-
enor_me de prOJ@Ctos- todos pessoaes; leis, em} lrtar estabelecido clat•amente pela:~constitui

. sua maior pa.rte, _de puro inter.:Jsse provida. ção da Republi~a, ma,ndado realizar de ac-
, . ' ' . . . . 
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APPENDICE 

cordo. cJm a lei de fixação ele forças, de não chegarei ao fim, e a culpa não será nii• · 
1-892, que reg-lla o modo ela nomeação das nha. (Soam os tympanos.) ... 
commissões milital'es encarregadas desse Não quol'Q, St>. Pre.>ilente, mo afastár ; 
serviço. hoje nem uma_ linha da~ l'egras do Regi-

No .. meu ultimo discurso manifestei-me monto, não só ~rque, sempre obedeci a 
francamente contral'io á organização dessas essas regras, como porque, além de V. Ex.-, ·· 
com missões, de accol'do com a lei citada, St•. Presidente, que me chil.maria á ordem,' ·. 
por ontendee que dellas não deve ser ex- temos taml>em o honrado collega o Sr.< 
cluiuo o elemento civil, visto s1r esta :t pri- Seabra, que chamou a si a tarefa de ve- : 
meira vez que a lei do sorteio vae ter ex- lar, sem descuido e faltas, p3lo Regi-
ecução, lei que· naturahpente provocará mento. _ 
protestos e reclamações, como soe acontecer o SR. PEREIRA. LIMA. E ouTROS SRs. 
em toda parte. . · DEPUTAD3S dão aparte.3. 

Entendo que o elemento civil de~e entrar 
.. ao lado do elemento militar na composição 0 SR. AFFONSO CosTA.-Hoje não consegui.· , 
-dessas commissões para evitar a prevenção, rão afastar-me elas linhas do proj~cto. .. _: 
aliás justa, que até hoje tem reina.do em O SR. CARLos CAVALCANTI- Quanto ~ a : 
nosso paiz contra o serviço militar, de que mim·, estou apartel.ndo · dentro · da materia ~ 
todos fogem. do projecto; mas, si interrompo a V .Ex. não 

A lei do 1892 a que se refere o projecto mais darei apartes. 
em discussão estabelece o prazo de tres an- O SR. AFFONSO CosTA-Não, senhor; Y.EÚ 
nos pa.va o serviç& militar obriga.torio. dar-me-ha muita hom·a corGando todo o meu ·· 
Em geral, na Europa, o prazo p:tra o ser- discurso de apartes. . · . . 
viço militar obrigatorio é esse mesmo, é · Mas, S1•. Presidente,. eu dizia que ten-·, 
de tres annos ; mas entre nós, quanrlo pela tando-se pela primeira vez o serviço militar 
primeira vez se vae praticar o serviço obri· no paiz era de boa politica estabelecer o\ 
gatorio pelo sot·teio militar, não é de_ bom prazo de um_anno... · . . 
avisJ_- no!? mu\to menos é convenien~e que o SR. PEREIRA: LIMA dá um ap::trte. 
os <41dadaos seJam forçados ao ser.v1ço no - . ..· . 
exercito nacional durn.nte esp~ço de tempo, O SR. AFFONSO CoSTA.- ... ~m vez de tres, . 
relativamente tão longo. attendendo-se ao facto de nao estar o povo , 

" r . 1 . ' . cr· ' preparado p1ra a · exe:mção de uma. lei que: 
E pre er1vo • p_ob, que Sloamos 0 ·' e)!:er!!- em toda. p:1.rto provoca má vontade e mas- • 

plos que, a ro3pu~to do a~sumpto; nos. estao mo aversão. 
dando a sympathtca Itaha e a. J?l'opr~a. ,:Al- Attendendo-se aos habitos dei nosso povo, · 
loman~a, onde o prazo do serviço mlh .ar:, á avePsão natural que sempre nutriu ao sel'· c 
que fo1, até ha ,pouc~s an,~os do ~res a~no,, viço militar•, aversão que só deJappa.t•ecerlt~' 
t~m pa.s~ado por modtfica.,.,oes! csta.ndo 1 edu- depois da pratica comcienciosa e bem regu:.. ' 
ztd? a dous annos •. c na ~talm até a anno e lada do so1•teio, impor o prazo de tres annos 
mmo, c~mo prova~e~ d3pols,_soccorrondo-me P.ara o sery}ço o.bt'igatorio, como e.3tá estabe~ ~ 
de um hvro que traoo em mao. Cldo }la 101 de 1892, mandada observa.t• pêlo.,.. 

O SR. CARLOS CAVAJ,cANTl- Na -'-llema- pt•ojecto que discutimos, caso o sorteio · te
n~a a . tencloncia ó diminuir o tempo, . mas nhn.. de ~e1• realizado antes d~ uma lei es,{ 
amda o 11nno plCJSado elle et•a de tras annos. pee1al, nao me parece convemente; J;JOrque 

o Sa. AFFONsa CoST4- - Na Allemanha, na: ~lle.ma.nlra mesmo, onde o povo •Já est~ 
não ·só h a ess::t tendenciJ., ma'! h a .ià projec to mllüa~zad~,. na Allemanha mesmo, onde . (li, 
no pal'lamento nesse sen&ido. V .Ex., porém, educa.ça? mil1h1' f~z par.te dos costume.3, ~ ~ 
não precipite · eu cheaarei lá. tendenc1a _é J?ara d1mmu1r esse tempo. q~~:; 
. . ' o aos all~maes Já parece longo e vexator10. , . :~., ·, 

O SR. CAR.Los CAVALCA.NTI dá um aparte. Estava neste ponto quando o honrad<tcoks: 
o SR. AFFONSO CosTA- Não se a.ntecipe, lega, membt•o da Commiss~ me aparte9U:~i:{. 

v, Ex. Tracei a nornía do meu discurso e afastando-me por alguns momentos· do as:..;,, 
della não me afastarei, quaesquer que se- sumpto principal da discJissão. _ .~ } 
jam os protest_?S de V· Ex. Só obe<l~ço ao .. 0 SR. CA.RLOS CAVALCANTI- NiQ. afaStei\;{ 
Regimento.· Nao quero ma .afastae lioJe ... foi .exactamenté sobre isto qúe, dei o apa~Ê 

o SR. SEA.BRA- Hoje... a V. ~~· · · · .. · . _ ,f~ 
· . 0 SR. AFFONSO CosTA.:._:_ Hoje, como sem- o' SR. AFFONSO CosTA.~ Vejamos si -tenh{j';i 

' . pre; de suas disposições~ . (T1·ocam-se muitos ou não razão,· a1firmando que na Allemanha!~ 
· apartes.) .· a tendencia é para reducção do prazo doser~'i 

Depois digam os nobres Deputados qu~ .eu viço militar, sendo esta tendencia, em parte, '', 
tenciono protellar o deb~te. Desta map.e1ra já uma rêalidade; ~ . . ::'~' 
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·· ~ Apresentado ~o poder competente . o pro- l tr~s an:10; para d_ous, segundo o projecto, ~ 
Jecto de rcd1,1cç~ao do tempo de serviço, de- • cuJa leitura acabei de proceder, for adoptada 
pois de ligeira discussão, o ministro da provisoriamente como -dizia o Ministro d

0 
guerr~ declarou o seguinte : que o PJ'Ojecto Guerra, a c1ue já. me referi, dUt'ante o praz 

· .. : . . tinha lados acceitavei; e lados que aprcsen- de c:inco annos, como experiencia, afim de 
:-., ,':tavam inconveniencias, referindo, de mo- ser. definitivamente adoptado , ca~o os res1.1l-
__ ·mento o seguinte : tados 'lbtidos sejam satisfactorios. _ 

.-.. << 1 o o numero de homens instruidos ê Mas, si na Allemanha, Sr. Presidente, o 
, pequeno (l ;2, pouco mais ou menos, da projecto achou adeptos e o proprio Ministro 
J:/· unidade); uma grande parte delle.; desúp- da G~erra. mostrou-s~ fa.vora-yel á sua 
,. parece no fim do segundo anno do , adopçao, p~r u_m per~odo de cmco an!los, 
:': meio da tropa (57 por batalhão ma.is ou ! como experH~ncia, ~a prança, a mesma 1déa 
~ : menos) ; a companhia fica reduzida ao encontrou contt•adlctores, apezar de -~er 
:;: · nível de uma escola de recrutas e os encontrado tambern adyogados de mmto 

quadros não passariam de formações es- v&.lor · 
ctueleticas ; dahi vel'ia para os quadros 
le sttrmenage, o abatimento c a má pre-
paração á guel'ra. · 

2° Les Gefreite não teem tempo de ad
quirir autoridade e de serem confirma
dos no commando de pequenos destaca
mentos. 

3° Durante o .periodo da instrucç:ão 
dos recrutas, nã.o ha sob as bandeiras 
sinãG uma classe mobilizavel, insuffi
ciente para ~ar uma consistencia regu
lar _aos batalhões mobilizados. Uma in
fantari~ com u~ longo tempo de ser
viÇo, diz ó ministro, pôde manter qua

. dros incompletos ; umrt infantaria, com 
o sei'viço dé dous annos, tem . iíecessi~ 
dade de fortes classes de antigos · sol-
dados. · · 

Quanto ás vantagens da reforma pro
posta, elle as resumfa assim : 

Permittindo-se incorporar um grande 
numero de homens,: o serviço de dous 
annos dá a autoridade militar 1nais sol- 
~ados exercitados, podendo-se deixar na 
ultima liiiba as classes mais antigas. 

·E, fln~lme:Q:te, o general de Gosslcr 
declarou que o ensaio do serviço por 
dous annos será continuado durante um 
.periód.o de .cinco annos, para ser ado-

. piado definitivamente. » 
.t.·- Estas eram as considerações do illustro 
~"~· - militar allcmão. · 

I ·~ 1':'!; ··_" ~~-" ·.. • . .. • • 

•t:.:.;::· . . -0 SR..· GONÇALO SOUTO dá. um aparte. 
::;.'·,:·o SR. • . _· ÀFFONSO. CosTA -.Certamente·; o 
{~Lspldado. yelhci I}ão tem ~ ard()I;, o enthusias
~~-:. :-mo, . p·ela causa que defende., como o joven. 
~t~~f~· ·o Slt~ - GoNÇALÓ Só.lJTo -"- Éu, como soldad~, 
:~~ ·~pt~o.'~ que fari~t ~ ·· · . · 

':-; .· o Sa.AFFONSO COSTA (para o &·. Gon
.êegl()Sottto)~V. Ex., na guerra. venceria tudo 
·,ç;óJ:i:lltt1J.a das s1.1as phraSt?S la,tinas. (Ifiso.) 
./. }.!;~;li!, ·por Dejls ! não ~11{} tj,fastem do as: 

- ~!l)llPtQ ·; n~o q).lero ser cl~rtll1ad.o ~ ordem. 
... ' Assim verifica-se que na A.lle~na.nha a re~ 

~r{ducção do tempo de . serviço ohrigâtoriô de 
":?_:.:.;. -::·. ,.:;.· 

« Quanto á França - diz Dupuis :
L'évolution rnílitai1·e en Allernagne et en 
Prance- mantém 561:319 homens, a 
Allemanh<t, ao contrario, e:ilfileira 
587.000, c o Ministro da Guerra deixa 
transparecer que este effectivo será pro
ximamente augmentado. As forças acti
vas disponiveis no caso de guerra entre 
os dous· paizes apresentam actua!mente 
uma differonça numerica de 50.000 
homens a favor da Allemiwha. Si, nas 
condições· actuaes, nós substituímos o 
serviço de tres annos pelo _de dous, nos 
parece impossível à.dmittir, no estaqo de 
nossos costumes, e apezar de toda a 
eloquencia das cifras, que se pqssa. obter 
com duas ~lasses o lllesmo resultado q!J.e 
com tres. . · · · - · 

Assim; ê certo,' o numero denossas 
tropas activas ser;1. q.imintü4o ; mas em 
.que proporção 1 · . · 

Deste modo verifica-.s~ que a i·eforrna 
produzirá certamente o enfraq:uecimen to 
do valor numerico e profissional . de 
nosso exercito e accrescentará . sensivel
mente a supe1·ioridade relativa das {Orças 
activas da Allemanha. » · 

Por semelhantes consideraçõ~s. sómente · 
pelo receio de que a Allemanha se veja, em 
um momento dadO, em condições de d.ispor 
de maior força do que a França, o governo 
francez tem combatido a_ reducção do prazo 
do servit;o. Entretanto, si no parlamen1;o 
francez a reducção · do serviço · militar de 
tres para dous annos, como se fez na Alie
manha, tem encontrado as difficuldad.es . a 
que acabo de me referír, um · offipiàl de 
grande merito se tornou na imprensa ·· o 
advogado extrenuo dess11> req:qcçã(), fázendq 
a respeito brilhante campanha. Refiro-me a 
Messimy, que pretende multo rria.is do que 
todos os seus companheiros Q.e propaganda. 
.Estes queriam à reducção do tempo de ser
viço de tres para dous annos e Messigny 
pretende ·que essa. redttcção seja de tres 
annos para tl'czé me;t;es. 
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" O capitão Messimy propoz treze 
meze~, c justifica, largamente a sua 
idéa. 
~<Na imprensa, no paiz, nas Camaras 

c no proprio exercito, t>e leva,nta e cresce 
um clamor nnanime contra essa lei bas-

1 tarda e contraria aos principias de 
igualdade, i;ransacção ep_tro os system~s 
dos exercitas permanentes c o da nar;ao 
a1•mada; mas tran.;acção mal estudada, 
imperfeita, arbitraria, como todos os 

Na Inglaterra, senhores, o tempo de ser_,. 
viço é de tres annos. · 

Mas que se dá na Inglaterra~ Realiza-se
sempre a chamada dos cidadãos inglezes parâ: .. 
o serviçq militar ohrigator .D 1 k lei tom~-~ -
sido cump1;ida ~ Não~ · · 
· A Inglaterra, apezar de··tcr estabelecido o ...,. 
serviço obrigatorio e o prazo de tres · annos 
para -esse serviço, preenche ·os claros sem 
lançar mão de recursos extremos; .ba~ta-lhe. 
o voluntariado. ·· 

compromissos. E' ella que despovoí1 o S.R. GoNÇALo SouTq,..-E as paten~es sª-q · 
1iossos ca.mpos; 6 ella, sobretudo, que d 
faz transbordarem os collegios e uni ver- compra a~· 
sidades com candidatos innumeraveis, O SR. AFFonso CosTA-Não entro nestas 
dedicii.ndo-se a estudos sem futl1ro e de apreciações; estou demonstrando cjue a tei1-
todos almejando o bem;...aventurado man- dencia para diminuir o ·tempo de serviço -vae 
darlnato que ll1es permittirá escapa~·em passando da Allemarrha ·pi,lora a França e; si 
a tres annos de caserna.» na Inglaterra a discussão não interessa, é 

Estas considerações, Sr. P l'esitlente, que . i1 porque a Inglaterra contenta~so com ' o vó
fa.vor .. da redncção do tempo do serviÇo mi- luntariado que llle ench"e as fileiras do ex_:-
litar obrigat'orio, fez Messimy, na '\"rança ercito. .., . . . 
em collaboração com · os militares fl•ahcezes Da Inglaterra passo á I ta lia. O pulo é· 
que no parlamento sustentam a idéa; teem grande, mas que importa, si isto convé.IIl ao . •. 
entre nós os mesmos fundamentos, encon- nieu discurso~ . -
tram entre nós identica applic.ação. Ora; Sr. Presidente, a bellicosa Italia,onde 

Si na Fr~nça, onde a educação m!litar . é a educaç~o militar-já. é uma; realidade, um · 
relativamente gra.nde, onde ha muito o ser- facto provadó,a tendencia para a diininujÇão · 
viço militar obr1gatoeio, é um facto, u[lla raa- .{lo prazo do sQrviço obrigatorlo tornqu-~~ . 
!idade, o povo, o camponio, o artista-emfim, uma aspiração. Assim -ro.u recorrer a L;wth,, · 
.a -mocidade foge delle pelo longó ·tempo a que (~escreve· .o .estado militar das prinç~.: 
que são obrigados; ~i lá, na ép:oca . fa,tal os. paes potencias e chega a esta concl11são: . _ ..,; 
collegios Sé . .enchem e os campos se despo- ·«Que nq, Italia, onde em geral o ~~r-: _: 
voam, e se experimenta um máo estar. garal, viÇo é po:r tt'es annos, acontece que : . 
o que não ·acontecerá no Brazil,. onde nós · muitos cidadãos servem menos de tres · '·. 
apenas temos .noticia. da e~isten~ia de SOl'- annos ·e outros pouco mais. de Uin·annÇ>,._· · 

~ .teio e ainda. não experimentamo., os seus Verifica-se, pois, quo na I.talia, onde .o 
rigpres ~ . . - prazo do serviço obrigatorio é de tr43s annos, 

Si lá, onde a 'educação já está feita, o_i1de acontece que 1.\IDa parto dos · alistados cum•· · 
o póvo de ha muito . já se acostumou a ver pre tres, outra dous ·e outra menos de um 
os soos irmãos se1•virem nas fileiras do ex- anno. · 
ercito, há e.;;sa av(m~ão, ·repugnancia e diffi.- Sendo assim, não comprehendo, Sl'. Pr.esi~ 

·culdade, que · não acontecerá no ~rt!.zil, nas dente, esta tenacidade em manter-se nas leis 
no~sa.s capitaes ou em nosso interior;quando beazileiraiil o pt·azo d13 tres annos para·o ser-
se exigir de cada cidadão, pa~o sorteio, tres viço do exe~cito, quando na Europa se terp. 
annos de serviço obrigatorio para as fileiras diminwdo o pra~o durante o qual o cidad~o:~ 
do . exercito? . : .. · é' obrigado a servir sob as bandeiras riaoió~ . 

Bem ·vê V. Ex., Sr. Presidente, e bem vê naes. · · . . 
e comprohende a Camara que · a dispo$ição Como, pois, nós, brazileiros, havemos . do; . 
do projecto que discutimos, mandando con- continuar a insistir na inánutenção de Um- . 

·· seryar as disposições di.dei dó 1892, relativa pra~o relativa_IIlente longo,exi~ih.do de. iiossos -~ 
ao sorteio carece de emenda, carece de ser patricios este sacriftcio, quanao ·m.uitq natu- ·: 
modificada no sentido de ser diminuído o ra.linente elles teem grande aversão ao ser-"·:.: 
temp,Q de serviç_o- militar e:itectivo qué se viço mllit<\r? · · · , ·v, 
c~igeacadacidadão brJizileiro... Mas, poder-se-ba dizer: v. E:x. está se? 

O SR. Ovwro -A::BRANTES -E o modo de refúin~o sômenté a paizGs da vélh.a Europa;,:·:;:: 
executar a lei 1 ·· · · · · · porque não procura exemplos e comparaçã,o ~- : 

O .SR . . AFFoNso CoSTA- •.. tornando-se na Amedca '? . , · : · . ·. ··. ·. .··. - ,, 
facil é po3sl vel a execuÇão de üma lei, cuja. Passarei, pais, ,da · Europa para a America··_:
procrasti1],ação por mais tennpo I)â;o tem jus- !3. yo1,1 ·ao . Chile, , r~publica. · que -·iws ultiiD.ós :·; 
tiftcaçào a . bem. do serviço pQ.blico ~ a b.em tempos tantos progressos -vae fazendo, em ' 
l)J,eslii,odo proJ?rio ex_ercito, · · ·· · todo1n~s r~;~.mos closa_b.er luimano, ·e ahi en.:. ; 
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contra.rei cx~mplo importa.n~e a f:wor da) Mas eu não pretendo afast:.).,r-me absoluta.
reducção do prazo pelo qual ha muito me mente da trilh.a da di~cussão. Não ,acredi
venho batendo. tando as::;im, Sr. Pre.3idente, tão cedo, na 

Por um" lei votada· em outubro do anno existencia de uma lei geral que regulamente 
·.~passado, estabelecend.o-se o serviço obriga- o serviço militar obriga.torio, porque V. Ex. 

torio por meio do f;orteio militar, o Chile sabs que ha cinco annos se discute na outra 
decretou o seguinte (lê) : Casa. do Congresso um projecto sobre a ma.--

« Art. -Todo o chileno é obrigado teria, e seJ?-do provavel que a yelha lei de 
ao sarviço milita,r de um anno.» 1872, modificada pela de. 1892 e tambem 

A • t A pela que estamos votando, continue em vi-
Ve~. Ex., Sr .. NP_Eestden ~· .e.ve tambem gor ainda por muito tempo, consignei as 

a hom ~~a Commt::;sao, a CUJO Jrizo ha. de ser idéas que venho defendendo, sobre redu
sub,mBttlda a ~!nenda.,. qu~ ~es e sentt~o v~u cção do tempo do serviç.J, em emenda que 
ap1esentar, ~[ue a mmh?- I~éa, sobrv .nao_ vou ter a honra de submetter á con.;ideração 
ser UII_!a n~wld~de,. é mm~'J Justa e accCih- da Casa. Temo, porém, Sr. Presidente, _que 
v~l, nao so por q~e. na EUl opa, onde ?-S na- a honrada Com missão de Marinha e Gue1•ra 
ço~s t~em necessr~ade ~e. aperta~ mmt_9 em rejeite e conliemne ·esta emenda, dando-lhe 
mate~Ia do servrço · mtlltar, a redu~çao se par-ecer contrario, sob o fundamento de que 
va.e faze~do, como porque, ~a Amerwa do ella consigna disposição do caracter perma-

-. Sul o Clule ~caba de nos dar o exemplo no nente, segundo determinação de· Regimentó, 
mesmo sentido. que preceitua que di:>posiçõas de caracter 
. Já disse nJ meu ultimo discur.:;o, Sr. Pro- permanente não podem ser c:msignadas em 

sidente, duvido muito que a lei do sorteio leis annuas. 
militar seja entra nós uma re~tlidarl~; pôi::: Estranhei, Sr. P.·esidente, que a honrada 
estou convencido qne a. elln, se poderá appli- Commissã.o por este motivo tivesse rejcic 
car a para.bola do Evangelho. h<Lo as emendas que a es \e mesmo projecto 

Um argentario, em cer·to dia, mandoll em segunJa discussão foram apresentada1 
preparai' um grande e sumptuoso banquete pelo Sr. Cal'los Cavalcanti. 
e para elle convidou os seus a.migos e ca- Apezar do procedimeuto da Commissão, 
marada.s, homens ricos e de po;:;ição ; nu dia volto á. car•ga. apresentando emendas se
da festa, p:n·em, a mesa ficou vasia: un3 se melhantes e peço licença a V. Ex. para de
escusaram porque tinham grandeJ negocios fendel-as com alguma:~ palavras. 
a tratar e não podiam abandonai-os; outro A hoíí.rada Commissão, tendo rejeitado as 
porque se tinha casado naquelle dia e nilo emendas assignadas pelo Sr. Gados Cavai
podia ir ; outro, cmfim, porque tinha com- canti, é muito provavel' que reJeite tambem 
prado uma quinta e ia yef-a ; de moio qu-1 as minhas, b:~.seando-se no facto, que acabei 
todos se escusaram por modo differente c de citar, de que o Regirhento prohibe a accei
varios motivos. · tação de dispJsições pei•manentes n~s leis 

Receio muito, Sr. Pre;idente, que tal annuas; mas, si is';o é exacco·, Sl'. P1•esidcnte, 
aconteça á lei do sorteio, po~·que, a julgai' si esta di~posição regimon.tal está. de ·pé, 
pelo que se vê, o3 motivos de oxclusã.o não como est;~b.:;loce a honraria Commissão quo 
f,tlhrão. nesto pr.•jecto fiquem em vigor as disposi-. 

Uns serií,o cxcluidoJ p)r sm•em invalidos; ções da. lei annua de 1892?. 
outros p3r serem padres ; alguns por serem A lei de ftxaQã, J de fJrças de terra ou mar 
estudantes; oute0s por ser·em chefes de f'a,mi- só vigora denr.ro do anno paPa o qual é vota
lia ; outros por serem camponios ; emfim, a da, e, si é assim, segundo a mesma Commis~ 
.todos :-~obrarão motivos. são do Marinha c Guerra o affirma no pa-

O SH.. GoNÇALO SouTo- o nobro Deputado r~cer com que r~jei~ou as emendas do 
nã.o C)ncluiú a para bola.. o3 pobres foram Sr. Ca,rlos Cava:lcan~t'- como ~e compre
convidados. · , hende quo as dtspostçoes da lm · annua de 

189.2, relativas ao sol'teio militar, eséejam de 
Q, Sa ._·AFFONSo CoSTA -.Chegarei ao fim. pé 1 
Eu ainda vou tira.r todas as semelhanças -Si as leis annuas só podem vigorar dentro 

da para.boJa. O dono da festa, pa1·a não per- do período. para o qual são votadas, não 
del-a, mandou convidar os pobres. E' o que se conlprehende porque a honrada C'om
acodtece, Sr. Pre3idente, com o nosso exer- missã;o de Marinha e Guerra tenha decla
cito; e vem então o rebutalho. E é por isto, r;1do positivamente que as disposições das 
Sr. Presidente, que o servir como soldado Jll'O- leis de 1892 e 1896 se acham em pleno 
voca repugnancia, porque o· individuo de vigor. 
uma.familiar-decente, da classe média mesmo, Mas, si . a Commissão pensa as15im, e, si 
não vae, sem relutancia, hombrear com in- assim tem pensado tar.abem o Governo, que 
dividuos, (ts vezes, escoria da sociedade. tem dado obedienbi~ ás disposições das leis · 
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-do 1892 e 18!)6, não é estl'anhavel que eu, mizar t~mpo c t!·abalho. (Ap:Jiados ; muito 
.. convencido de , que tão .ceCI.o não teeemos bem,.) . 
a lei geral do sorteio milit:l.r, procure modi- o· remlta.do, Sr:- PL·esidente, é a ba.lburdia, 
ficar varia~. dispo.3ições de33as leis pelas é a confu-:lão. 
emendas qu3 ap1•esento. · Neste ponto, s.\bia e p~·evi lente e a Con-

As . objecçÕ<lS que. porventura, a Com- stituição da, Pcnsylvania, estabelecenio que 
mi.~~ão haja de adduzir ás minh1s ccmsi- nenhuma lei, no p:trlamento, S3ja votada, 
derações no sentido" de não serem acceita,s fazendo-se l'eferencia a leis anteriores. 
as emendas que apresentei á Camara, Assim, a lei que se tive1• de decretar, ha. 
não podet•ão justamente prevalecer desde de consignar tod<1S as disposições da lei an
que a Commissão segue a doutrina de que ierior, que não furam revogadas. 
as disposições da leis de 1892 e 1896 se acham o sa. GoNÇALO SouTo- v. Ex. tem muita 

,~inda em. vigor. razão. · 
Eu, intimamente, estou convencido de que 

as disposições dessa~ leis não podem estar VozEs-Não-ha duvida. 
·do pé, mas a- doutrina do Governo o da O SR. AFFONSo CosTA.-Ha quem perise, 
Commissão de 'Marinha e Gtú3rra tem sido Sr. Presidente, que a opinião que venho de 

.. sempre em sentido contrario, e em taes manifestar, isto é, que nã'J é regular os
condições eu, prete:1dendo acautelar os tabelecer disposições de caracter perma
.intcresses d ) povo, apre3ento emendas que . nente em leis annuas, não tem grande fLm
as modificam. damento, porque si, de facto, ha a trans-

0 SR. Ovmro ABRANTES-A Commissão gressão ao regimento, tudo isso desapparece 
pede que, além da proposta do Governo, fique <le .~de que se considera que essas leis foram 
uurante 0 anno em execução 0 que se refere votadas pelas duas Casas do Congresso,· con
ás leis de 1892 e 1896. ::lignando taes disposições, consagradas pos-

teriot·menie . pela sancção do Poier Ex
O SR. AFFONSO CoSTA-Mas , a Commissão ecutivo. 

,e_m tal caso acceita a doutrina de que os Eu, entretanto, s1•• Presidente, seja como 
e.tfeitos da lei são permanentes. fol', continuo a pemat• e sustentar que é um 

Como já. disse, não posso acceitar a dou- abuso injustificavel ·estabelecet•-se em leis 
trina de que as disposições consignadas em annuas uma di:~posi(l1o de caracte1• perma.:. 
uma lei annua v-igorem além do anno para .nente. · 
o qual tenham sido votadas. Assim, Se. Presidente, como já disse, não · 

As minhas emendas seguem, pois, Sr. Pre- act·cdito que tã.o cedo tenhamos uma Jei 
-sidento, as doutl'inas da Commissão, uma gerãl, regulando 0 set·viço militar, e cómo a; . 
~vez c1ue continuo a pensar que tudo isso não ccimmissão manda vigqrar as dispo3i.ções das 
é regulal'. · leis de 189.2 e 1896, eu, aproveitando o pi'O· . 

O SR. GoNÇALO SouTo - As disposições jucto om discussão, vou modificar algumas 
das leis annuas podem vigorat• descle quo a disposições 1·eLLtivas á isenção do serviço mi· 
ultima lei annna o o~tabolocer claramente. litar, consignadas na mesn1a lei de 1892, 

o sa. AFl•'ONSO CnSTA (pm·a 0 s1•• Gon- isenções que julgo exa.gge1•ad,as, reproduzindo . 
fltlo Souto)-Pensa v. E!. assim, mas Já om parte as ídéa.s do honrado Deputa(lo pelo · 
l · t - 1 1 - 1 Paraná., já c::msignada.s em emendas que a. ~ 
louve In °1'1'upça.o, wuve uma 80 uçao !.e homn.da Commisaão não acceitou, sob o fun

contiuuidadc entt•c a lei de 1892 e a de 1896; 
de modo quo nã.o prevalece a obset•vação damento de que, em leis annuas não (l l'eM ·· 
:g_ue 0 noiJt•o Deputado acaba de fazer. gulat• estabelecer disposições de caracter 

permanente, quando a propria Commissão 
O Sa. Ov1oio AmtA.NTEs-E' preciso notar i'oi e é a primeira que confessa. q1u as dispo

que eu tambem não sou defensor nem parti- sições da.<i leis de 1892 e de 1896 estão em 
Ílario desta lei. vigor. . 

O Sa.AFI>'ONBO CosTA-Sei que o honrado Eu não quiz patentea~·. S1•. Pt•esidente, a.· 
·<lollega quer uma lei geral do set•viço mi- incoherencia da Commissão, mas pretendo dá 
.litar e do sorteio i não essls disposições os- certo, chamar a attenção da Ca.mara para o 
,parsas que · ao envez de vantagens, só facto . 
.trazem inconveniencias, perfiurbando todo o 0 Sa. PEREIRA. DE LYRA_ y, Ex. sabe., .: 
.serviço p\lblico e tornando . o estudo desms que ha uma interpretação do.regimento para.. ,_··:_ . 
.materias, ~s vezes, impossível. 

Entl•e nós, a legislação é uma b:mdeira de a commissão de orçamento e ou~l'a. pa.ra os · 
.l'etalhos; por c:1usa d~ pratica abusiva Deputad9s. ·· · · . 
..de se· reportar .uma léi ás disposições- de O SR.. AFFONSO CosTA.- Deixando esta. 
.Jeis · anteriores, em parte .revogadas, em questão e voltando ao assumpto pl'incipal, .~ 
JJarte em vigor; tudo no intuito , ~e,se econo· · vel'itica~se que o meio de preencher os ·ela.;. ·;· ~ : 

Cam~ra. V. IV ti 
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· ros do exercito, como deve ser o desejo da.' e depositos de muniçõe3 bellic(Ls,- de instru
{)amal'a, é tornar-se uma realidade, o maii; mentos c apparelhos necessarios a todos
breve po ;sivel, a dispo3ição com~itucional, os fins que em c::~.mpanha a guet•ra impõe e -
que impoz a todo o cidadito b:azileirJ o ser· requer. -
viço militar (apoiados) uma vez qne o vo- Na Allemanha, na Italia, na FrJ.pca, nos :-
luntariado sem premio não dá. o resultado paizes onde existem exercitas bem organi
que o legisla.llor con:>tituinte esperava, como zados e não um csgueleto de exercito, 
a experiencia. tem dJmonstrado no coerer como entre nos, os ar3ena3s sYio mantidos 
do tempo. E' nesse sentido que apresentei as com muito intere3se e prestam reaes_ ser
emendag res~ringindo o numero de inssnções viços. 
e· ao mesmo tempo providenciando sobre a. Entretan:o, apezar de reconhecid~\ a neces-
organização d:ts conunissl:k~s enc:1rrega.das stda.de da manutenção de a.r.:;enaes ao lado
do alistamento militar. e do Eorteio nas do exercito em p::>nto3 determina.dos dó 
quaes devem enti~ar os· <lous elemento.3, mi- paiz, o Governo entendeu, cerrando .assim ' 
litar e o civil, ao lado do oificia.l do exercito, ouvidos· ao ensinamento dos competentes, 
a cidadão, de conducta exernplar, nomeado que poderia supprimit· <tlguns ar.senaes da 
pela autoridade competente. Não é unn no- Rcpublica, e de facto supprimiu os da Bahia, . 
vidade a compo!:lição dessas,eommissões por dCl Pernambuco e Pará. 

· milital'es e civis, pois V. Ex. deve lembrar- E, Sr. Presidente, a censura q uc fu.ç:J não 
~e de que,! na sessão p:1ssada, tea.tando deste é de n.gorn, ; u. queixa. é velha .. De3d.o que no· 
assumpto, mos ~rei que na Allemanha, paiz Congresso u.ppa.r0ceu a idéa. da suppressão · 
e :sancia.lmente militarizado, as commissõos dos arsonaes;toda. a b:tncadct de Pernambuco, 
~ão mixtas. No Chile. o elemento popular sem exclusão de um só de seus membros, 
entra mais directamente, po1•que si os pre- porc1ue neste oompo não encontramos dissen-
sidentes das commissões são os comman- ções,- leva.ntou-se protestando contra some
dantes das armas, ellas se compoem de todos lhante projecto, projecto que infelizmente · 
os menrbros das municipalidades, e eu, fran- se realizou, sob pretexto de que a.quclles ar-· 
camênte, não conheço instituições mais de- semLes não se n.chavam situados em po
Jnocraticas na America do que a.s municipa- siçõos convenientes, estra.tegicn.s, csque- -
!idades. . cendo-se assim o Goveruo e os advoga- · 

Apezar de todos os defeitos que muitas dos da medidn, que o arsena.l desta. Ca.pital 
vezes a.ccusam as eleições, as municipali: ta.mbem nilo esttt collocado em posição estr•a- 
dades ainda são entre nós,corno em todos os tagic::t, conformo affirmam os competentes. 
p~izesdu continonte,os centt•os Cf!l que mais o sn. GoNçALO SouTo-Mas a ra,zão da, . 
dtrectamento appurcce o ~e ma.mfesta. o ole- economia era. vordadeil•u.. (Ottv:.nn-se ottt1·os 
mento popular, dmn~cr<.~tlco. apm·tes.) 

Uma outt•a neco~sula.dc, desde que nós os- . . _ 
1 tmmos om}l<.~nhado::~ nesta. cttmpanhi~ pa.trio- O Sn. PRESIDEN~E-~tte~çao . . Peço Aos . · 

~.ica. do lcvanta.montouo·o:xorcito naciomtl, ó nobres Del?utados que nao mtez:rornpu.m o 
a roorrra.nizut•ã.o dus arseuaes de O'ucrr·• d·' oriLdOl', P:JlS falt11m apenas 10 mmutos para. . ,.., .. "' '" '" .• E t . . 1· Repu blica.. S. • x. et•m1nar o seu ( 1sc.urso. · 

O Sn.. CAn.r.os CAYAJ"CA!'iTI-Muito bom. O,~H.'"'AFFONSO Co~TA-A razão da · eco-
E' preciso u.ccroscentar quo v. Ex. nosttL nonua nu.o f~~ verda1cnra.. _ 
campn.nhu. ·r.om desemponhaclo um papel ele- Pot• occaSlil.O da. ~u.rga dtscussao soln•e o ~ts-:_ 
Tado o brilhante · sumpto que so abr·m nesta Casa., eu e varws · 

O s , .. · _ ,·
0

• • , collegas de deputação provamos exube.rn.n-
n. A~.oN:so ~OSTA Obu.,~do · Regtstr 0 temente, palas cifr•as, compal'ttndo os ot•ça· 

. tom praze:r a.~ pal,tvra~ de V· Ex. . . mantos , que lJlllitos empregados daquelles 
. O Sn.. CAn.Los CAVAI,CANTI-Faço JUStiça a arsena.es iam ficar addicios a outras ropu.rti;..-

.. V. E~., apezar do est·trem extremados os ções, gosando assim de seus ordenados, redu- . 
llOiSOS campos. zindci-se a pre-tendida. economia a uma quan- . 

O SR. . AFI<X>Nso Co~TA-Apezar de oxtre- tia. vcrdadoimmente insignifica.nte; de modo ·· 
mados os nossos campos, não tenha receio que a tão invocada m zao de econo.mia não- · 
que nos havemos de encontrar ·no cami- podia nem d·evia prevalecer contra razões de-. . 
nho, .desde-que ambos queremos o bem pu~ ordem superior que impunham a manuten- · 
bHco. • . ção dos a1•senaes de Pernu.mbuco e Bahia, . 
· Os a.fsenaes em toda parte slo, $r•. · estabelecimentos que, além de darem aga, •... 
Pt•esidonte, tratados · com a maxima conside· salho a gt•ande numero de Ol'phãos, creançaa• .. 
·r~ão·e escrupuloso cuidado. desu.mpu.radas qu~ alUiam encontrar a -pro---: 
_ Não se comprehende que um paiz mante- tec·cão e o amparo que não tinham no seio . . 
nha . forças regulares, exercito permanente, 'das fu.mH.ia.s, et•a.m verdadeiros deposit.os de: · 

. $ _m que ao lado deste d;.sponba de arsenaes munições belli<la<.!; onde se manuftiicttirava .o -. 
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fardamento das guarnições do norte por peeço or::ui~l'.3S, para. l)._iscutirem qualquer mate~ia -. 
mais bn.rato do que se faz aqui na Capital da que se encontl'o em 2a _discu:-Jsã.o, eu disse, . 
Republica, como exuberantemente provou em aparte, que applaudia o acto de V. Ex.~:-: 
um pernambucano distincto,que teve assento mas .po;.'que suppunhaque o projecto, de que· 
nas cadeiras da _representação de Matto se occupava. aquellé illustre Dep1ltado con- . 
Grosso, o Sr. general Mello R~go, quando tinha mais de um artigo, e, a:;sim scmtlo, o 
combatia a suppre::>sã.o dos arstmaes. procedimento de V. Ex. era. perfeitamente 

O SR. IrUNEU MACHADo-Por um lado legal. . · 
Aca.bo, p.)rém, .- de verificar que esta.va 

supprimiam""'se os àrsena~s. pol! out1'0 fa- em err.:>. 0 projecto cvntém . apenas um 
zia-se o negocio da S · Laza.ro. artigo, e,. portn.nto, a decisão de V. Ex~ 

O SR. AFFONSO CosTA- Agora mesmo, é inteiramente contraria <'~ disposição clara. 
Sr. Presidente, a Republica Argentina, a e terminante do art. 138 !lo Regimento, e ·, 
nossa visínha, cujos exeijlplos no as:;umpto por isto,' longa de rnerecee elogios, não pôde 
não dev:cm se e despeezados por nós, ·iit·atando provocar si não a mais onergiea censura da : 
da reorganização do seu cxerci&o nã.o se es- pal'b daquelles que, como eu, se esforçam 

- qveceu da cre:tção de novos arscnaes c de para que sej?>m garantido:; todo:; os posso~ ' 
melhorar os existente.>.como se verifica das . di Peitos, sem outr<\.S rr\3tl'icções que as esta- .. 
ultimas noticiasq ue . dalli rios chegam. belecidas em lei. · 

Quantlo a R-epublica Argentinn., sem gran- Ora, o cita-do u.rtigo, que nã.a pôde ~r re'-. · 
des preoccupações que não póde ter neste formado por cleliberação cxclu::iva da Mesa~ 
momento, trata de reot•ganizar o seu excr- sinã:> pelos tram~tes no mesmo H.egubmento 
cito,_de melhorar o sim pessoal, de mudar a estabelecidos, diz: . . 
sua artilharia, de fundar novos arsenaes, «Nenhum Deputado poderá. f ~uar mais de 
nós, brazileiros, sob pretexto de fa.l:>as eco- uma vez nà P· discussão de quae.~quer pr;o- .· 
nomias, falsas porque com a vm·ba secreta jectos sobre a materia deUe.,;, excepto seus 
este anno gastaram-se 400 contos, nós, os autorês, que o poderão fazer duas vezes; e 
brazileiros, extinguimos ns arsena.es de Por- nas outras disc?tssões nenhun1 Deputado po- .· 
nambuco, Bahia e Pará., sem nos lembrarmos derá fali ar nzais ele duas vezes, ainda. me::imo 
de que aquclles esti).belecimentos constituíam havendo emenda.~. · . -
um auxilio poderoso ao exercito nacional! Esta. disposição é extensiva a qua.l~1uer ou-

Não pretendo procra.stinae <~ discussrr.o, Sr. trama teria que entre em discu;s:'ío, .excepto 
Presidente; vou coocluiJ·. as de que trata o art. 140. Nas di-s-cussões•: 

Não é sem profunda.<; saudades, Sr. Presi- que se fazem 1wr artigos, os Depulaâo.~ teem o . 
dente, que me despe~o desta tribuna, onde direito de (alla1· duas ve~es sob1·e ·cada wn. 
durante trea dias, graça,j ú. gentileza de clelles e sàmente wna hora par cada vez que ; 
V. Ex., occupoi u. a.ttençã.o da Cmnara dos olXive1·e1n a palavra.» ·. 
Deputados; mnitas ol'am as consillerações o que é q~1c, claramente, se depr·ehende da 
que ainda. tinha n. fazer sobro o assumpto, disposição citadtt ~ Que, em -todas <L:-l dis
lll<t~. em obodier.cia á Mos<~. abandonando este cussões aqui tt·avadas, os oradores nã.o podem 
vasto.ca.mpo do evoluções militares, sen- fallar todas as vezes quo lhes co tviel', mas 
to-me, pedindo· a V. Ex., Sr. Presidente, apcnas uma vez na primeim e duas nas ou
desculpas p(}to tempo precioso que ·roubei á. tras discu:-;sõos, som nenhuma limittu3í.o de · 
Camn.r·a (ncio apoiados), e P-0S meus illust1•es tempo, pois esta só se ll<L om uma hypotllese 
collega.~ pol' tet' abusado ta.nto de sua. bc- uni.ca-quando a discussao se fi:.el' por ar- . 
nevola attençü.o. (Mttíto bem; muito bem. tigos. 
O o1·aclo1· e r~wito cttmJwimentado po1· seus Querer Ql1Cil.ÍX!J.I' nesta oxccpçft.o -todos os . 
collegas.) · p1•ojêc~os que se acha1·em em ;ta di~cussão, 

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 1001 

(Vide pag. 39i do presente volume) 

serà o maior dos absurdod. Si o Regimento : 
quizesse dara Odiia limita.çãL> a oxtemd.ú que 
lho emp1·asta a Meoo, não teria usado das pa-<' 
I a vras---'nas discussões que - se fazem por ar: -
tigos ; seria muito mais claro, muitil maris 
simples dizer-na. sngunda discussão, e aliás 
a redacção do artigo deveria · ser muito di~ . 
ver.:;a. O leghllador não teria confundidq, . 
como fez, a segunda o a terceira dii:>'CUS3ões,-

O Sr. Moreira A.lves (pela or- ·quando diz que neUas os Deputados nt'ío pode-:-. 
dem)-Ainda ha pouco, quando V. Ex., Sr. 1'tfo faZlar mais de duas vezes, sem estabele- · 
Presidente, observou . ao honrado Deputado cer . nenhuma limitaçã.o quanto ao •tempo • 

. pela Capital Federal que se achava termi- A intm•pretnção pJla Mesa dada :á dis
nad.a.. a hora pelo Regimento conçedüla aos posil,'ão citada leva· nos á suppo:!ição ·de •que; · 
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· quando o Rcgimcmb a.b:·c uma. oxeopç~1o, ~ 
para coa:-;tituit· a l'JJt'a, qü'tndo di!; sim 
d.eve ont;:mde~· :D neTo. 

Cont1·a i.;to é que cu prJtcsto ho,je, como 
protestei hontem. P1·oto.;to na di~cw;:-Jlo de.l

. t9 credito, eomo proto:>tari:.t n:t do qualquer 
outrJ pl'oj::JctJ, p >~· m·ü.; innoconto quo fodí>J. 

Não t::Jnln in ~uitJ 3 prJtJlatoricn. e é pos
sivel até que não tome a palavra na 
didcus3ão, embora considere o podido de 
mais 100:000$, pal'a diligencias policio.es, um 
·enormíssimo escandalo, sobretudo quc1ndo 
nenhuma perturbação da ordem se deu, se
gundo as proprbs declaraçõe.3 offi.ciaes. 

Em q uc se cscJou a verba de 300:000$ a 
maior que, para sGmelllante fim, se tem até 

-_ . hoja vot:ulo, s:tbcm-no -todos. Além das
_ grossas sommas destinadas á imprensa, que 
apoiá·' o Governo c que s:1em do Banco da 
Republica, ln dci>pezas menores e impre
vistas, como, por exemplo, o pagamento dos 
llefenso;·cs rwttlsos, encostados dà. policia junto 
á imprensn., dc,pezas c1ue correm por cont:t 
da refel'ida verb:t, que por i:;to esgotou-se 
dentro de seis mezcs. 

E a verdade do facto está. em que, como 
V. Ex. ha tlc ter notn.do, de certo tempo a 
esta parte, isto é, desde que o dinheiro es
casseou, e.;cassearam t<tmbem os taes de{en
so1·es a'l:ttlsos, qne até então inundavam os 
a pedidos do Jornal do Comme1·c·io. Hoje ap
parcce um ou outro, c já sem gt'andes entltu
siasmos. 

O Governo, comprehende-so l!em, tem ur-
• gencin. do crJilib,. porque esse se1·dço da im

)Jt•enut nã.o devo estn.ciona.r, além de que não 
púde cusbat' b:LL·<t~o a publicação do.; discue
sos dos membr·o~ do !nt·lamonto, que defcn
llcm o Governo, discur:;os quo slo publicado~ 
em en/.1·cU.n!tarlo.<; do Jornal do Comme1·cio e 
de outros ot•gãos (b impL'unsa dittria dQst.a 
Capital, antes mesmo do s :ll,.o no Dia rio do 
0M1fJI'esso, cxprossam~nt3 creado para este 
ftm. 

Ora, a. anomalia., qus ainda uma vez assi
gnalo tcm-s.:~ da.do em di\rersas occasiões e 
ainda ultimamente verificou-se com os dis· 
cursos prof'~ridos pelo.3 Srs. Senador Bulhõe:-J 
e Deputados Seabra o Franci.~co Sá, em reht
cão ao escandaloso areendamento dn.s e::;ti'ada.s 

·de ferro do norte c ao ci'edito para a repre-
-- ·sentação do Brazil no Congresso do Mexico. 

· -Volto, porém, á questão. Eu sei que 
·v. Ex. não é titulado em direito, ma; tam
'bem sei que tem exercido com a maxima 

-·distincção os mai.3 elevados cargos de admi· 
ni;;tração, neste ·paiz, inclusive o de- pre-

. sidentc de província. no antigo regímen, o 
que quer dizer qua V. Ex. é um homem ha
bituado a applicar a lei, a dar-lhe o, verJa

. deiro sent.ido. 

OrJ., por honra. de V. Ex. o do.'! povos que 
V. Ex. govel'nou, não pos3o acreditar que 
cnt?lo, naquetl:t eminente posiçã.o, V. Ex. 
f'o.:;se c::tp'lZ de, applicando uma lei, torcer 
as stns dispo 'ições, dar-lhe i-3entido int'JÜ'a
mento diverso do seu espírito e da sua lettra, 
p:tru. obter um. rcsultaclo qnu.lquet·, po1• mais 
vantajoso que lhO' pareces JC na occasião. 

E (l por iSS) que nã:) cOl'.nprchendo o a.ctual 
procedimento do V. Ex., tudo baralhando e 
C.)nfundindo, para cerceat• o nosso direito, 
chegando <1o ponto de amrmar que as pa
lavr,~s usadas pelo Regimento- qt~anclo a 
d-iscusstío se fi:;er po1· m·tig1s, compt'ehendem 
t. mhem as discussões que se neTo fi:;e/'em po1· 
artigos, m~LS em globo! 

Já tive occasião de di:-~cutir longamente 
esta m3sma qu::Jstão com o Sr. Vaz de Mello, 
c si a olla volto é porque sou teimoso cgtando 
defendo o meu direito; posso parecer arre
batado, mas é por~gn toda a injustiça me 
irrita, e a interpretação dada, naquella oc
casülo, pelo PL'esidente eiTectivo da Camara 
e agot'<1 mantid.~ pJr V. Ex., constitue a 
mais cla.moroKt das inju:-Jtiças, a nnior das 
affrontas ao nosso direito. 

E tudo isto S3 f'az sem n3nhunn nc~esú
ll[Lcle. Commette-s3 a violcnci<.t pelo gosto de 
commettel-a. Pois póde havoL' <lu vidas de 
cp1e c3te creclito pa.-:.;s:~rá, como passou o dos 
400 contos de reis, inra o Congresso Parr 
America.no, e como p:.t.ss~trã.o todo~ os q_ue o 
Governo viet' a pedir de futm'o? 

E' que nos querem impeilir até o exercício 
do clireito de ci'itica: m<ts então a quo· fica 
re.luziclo o parlamento brazileiro? 

Ainda não ha muito tempo o nobre Depu
tado pela Bahia c,;tranlHw,~ que discutisse~ 
mos o cr-3dito para. a representação (lo paiz no 
Congresso do Moxico, o quo tonhs;;emos re
duzir a. somma peU.ida pelo Governo. l·~m um 
caso commettiamos; no entender de S. Ex., 
um ct•ime de leso-po.tl'ioti:;mo ; no outro, 
pretendíamos que os roprcsontanl.ls do Brazil 
não se pudessem apresentar de mOLlo digno, 
de <tccordo com a nossa. importa.ncia e, pro
vavelmente, com a nossa. riquczLt. Entre
tanto, Sr. Presidente, no Cong1•es:-Jo Chileno 
o credito, para o mesmo fim solicitrtdo, tem 
sido longamente combatido, sem que isto te
nha ttln.rmado aquelle grande povo,e o Con
gresso Argentino votou para a sua repre· 
sentação quantia muito inferior á que nos é 
p3dida pelo Governo, sem receios de quo a 
sua embaixada. se at'risque <t f<~zcr somenos 
figura doante dos representantes das outras 
nações, e toda gente sabe como os argenti- . 
nos são dado.:; ao fa.usto. 

E cumpre-me salientar que es3e procedi
mento da nossa visinha do sul vem inutilizar 
por completo o argumento aqui apresentado; 
de que o exemplo dos Estados Unidos do 
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Norte, em rclaçio á. qu:.tntb por ellcs desi
gnada para o mesmo fim. não pJdcria, ser 
seguido em razã.o de Sot' a distancia do 13t·a.zil 
para. o Mexico muito nHior. A Argentina 
tambem ficará ma.is proxima do qu.} nós? ... 

Sr. P1·csidente, já diss3 c repito que nio 
tenho intenções de procrastimn· a discus,ão 
do credito pa.m diligenc ias paliciaes, uu 
melhor para o::; cle{ens01·es elo Gove1·no na 
imprensa, mas nã.o podia quedar-me silen
cioso dcantJ da pel'3istcneia com que S3 
pretende f l·aurlar disposição clara e .expresstt 
do Regimento, n::> intuito pouco louvavel de 
cercear os no~sos direitos. Contra isto lavro, 
ainda uma vez, o meu prot~sta. (Muito bem; 
rmt;"to bem.) 

(VidtJ Jpg_. 133 do 3° volume) 

\ \ 
\_'j 

SESSÃO DE 11 DE JULHO DE 1901 

O Sr. Fausto Car<lo~o (pcwa uma 
explicaçao pessoal) vem á ·tribuna, porque a 
ella o charmuam Lo.1tem o Sr. Arthur· Lemos, 
em seu discurso e os Srs. Aniz '. o de Abreu e 
Antonio Bastos, em apartes. Assim proce
deram esses collegas, para qua o orador 
viesse declarar o que, com o mencionado re
presentante do Pará, ouvira ao Sr. Cussiano 
do Nascimento, no~so collt>gn, s·Jbre o reco
nhecimento de podet·rs dos actuaes membros 
desta Camura e o papo! que ahi representou 
o St•, Montenegro.Cumpre o dever que desst 
invocação lhe ad vem, declarando que o nobre 
represen-tante do Rio Grande do Sul lhe clis
sera e ao Deputado pelo Pa"á que o seu 
plano no reconhecimento de poderes del)ta 
Co.mara fóra < ste : collocar o Sr·. general 
Valle nn. cadeira de PresiJeute, plantar-se ao 
seu Indo e não admíttir o_ue no recinto en
trassem outros que não fossem os seus co-re· 
ligiouurios, e isto se faria custasse o que 
custasse; que, contando maioria no Senado, 
este só se enlendet·in. com a Camara. por elle 
constituida; que o Presidente da Republica 
seria f'oi·çado a se ~ubmelter; e que, assim 
S. Ex. o cmpolgctria e se tornaria o arbitro 
da política nacional. 

Em seguida, aflirmou que não realizára o 
seu plãno pela intervenção do Sr. Augusto 
Montenegro,então Deputado, que a cada passo 
e com uma habilidade pasmosa, lbe minava o 
o terreno e lhe inutilisava a acção, já fazendo 
a reforma do Regimento, já lhe attrahindo 
amigos, como aMi:ltecêra em relação aos Srs. 
NiloPeçanhael;.auro Müller; já se intcrpon1o 
entre a ·sua e a pessoa do chefe do Estado, ao 
qual não procuravam, dei:xando·lhe asl:im o 

campo livre, os membrrs mni:; eminentes do 
partido rcpublicano,eHtre osquaesse citaram 
os nomes dos Srd. Seaura e Belisai·io de Souza.. 
Em uma palavra: qtíe se não fos.se o Sr .l\lon· 
tenegro a victoria. compl.eta seria ma. 

E' o seu depoimento. 
Permittam·!h<.>, porém, que :mtes do se 

sentar se refira as palavras proferidas hon
tem pelo nobre Deputat.lo pelo Pará, SI'. Ser
zedello Cort ê•t, a respeito do grande Pru
d,mte de Moraes. Fôra o nobre Deputaúo do 
Pu.rã, um dos quaes mais o gur'rreára. E foi 
elle que, n J:.ÓS confessar isw mesmo, ns~:igna
lou que, á medida que se pas~am os tempos, 
mais cresce e se illumina em ~eu espiríto a· 
grandima figura desse estadUa. 

E' a sua propbecia quo se começa a rea.
lizur. 

A 15 de novembr.:> de 1898s escrevifl o ora
dor no orgão do partido rcpulJitcano, esse 
redigido por si: 

« A-;sim, como ao sGl pcente envolvem as 
ultimas irradiações do dia c as pt•imeiras . 
sombt•as da n()jte, circumda - t·~ agora, que 
desc:es ao repouso da familia. e do lar, como 
ao astro quando apparece ou <.lesapparece, o 
nevoeiro denso dcs louvores e vituperios, 
dos brindes e insultos, das tledic,tções e 
ameaças, com que, pouco a p'"lUCo, no correr 
dos quatro annos de tua admi::;i~tt•ação, te 
foram cercando cs amigos o os adversa· 
rios~- · 

·E' um crepusculo ou uma nurora 1 
E' o crepusculo do teu 00rer·no e a aurora · 

de tua immortalidade ! 
A~ sombras irão pouco a pouco desnppare·, 

cendo á tiledida que, nes:m nova c:ureira, té 
fores aprroximando do 11ovo zenith, abysmo 
insondavel, «onde borbulham os sóes da ,, 
glori<t». ~ntão a ju~tica se t.u·:1 e JDliS tarde, 
quando as gerações desopparcc~rem, a• tua 
luz intensa, deslumbrc~.nte, eterna, ca:•'r"J. e!fl 
limpidos clarces sobre o ,·aslo cemiteri0 em 
que dormirem os que te insultaram até a 
ultima boro, .illuminando·lhei3 os tumulos 
silenciosos e esquecidos.» · · 

E a justiça já se principia n fazer para · 
com o uoico homem. elo Brazil, que, num; 
mom3nto de assombrosa ann.l'chia, poderá 
symbolisar, sem arrancos e sem desfulleci· 
meutos, sem precipitações, e sem recuos, selil 
loucuras e sem covardias, a autoridade, a 
ordem,, a paz, a lei, o direito e a literdade, 
porque elle tem a confiança. nacior ai, e tem 
fé nas leis, e onde ha fé e confi.mça ba paz; · 
onde ha paz, ha Q.mor ; onde La amor, ha · 
Deus e onrle ha Deus, não hn aftlicções, e só ·. 
ha paz, e ~ó ha amor, e Eó ha Deus, o só ha ' 
felicidade, onde existem fá e contlanc;a. 

E aquella elle a r0velou num Governo 
fecundo de respeito âs imtituições, ü.sleis e 
á dignidade humana. 
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E desta lhe cerca o vulto olympico a 
nação inteira, depois _ de ft'uir a paz, a liber
dade e ajU:)tiça em que a envolveu o seu 
Governo sem par. 

Escusado é entra.r na demonstração deste 
a.ssm·to, para occup:1rmo-nos do nosso as· 
sumpto, restringincio-n0s. 
~enhuma duvida existe no nosso espirito 

qumto á origem do nosso mal ,isto é, quanto 
á cau,;a da nossa pcssima sitUação cambial : 
-a especulação dos bancos estrangeiros, de 
mãos dadas com algun.3 commissarios expol'-

·~ ;P'ublicacão feit:~. em virtude de deliberação 
· · da G:~.mara tomada sobro o -requerimento 

do Sr. Fraderico Borges, apresentado na 
sessão de 16 do corrente e approvado na 
sessão de 2 o do corrente. 

tadores ile café. · · 
Sobre isto est:tmos de perfeito accordo com 

o IJJ'.;jecto, e é nesse terreno que pensamos 
deV,Jl' ferir-se o combate, para desafogar a 
nação . desse vexame, tão oppressivo quão 
oneroso. , 

E cerhmente, si conseguíssemos destt•uil' 
·. EXPOSIÇÃO APRESE:-!TADA AO EXM. SR. PRE- aquella alJiança pCl'llÍCÍOSa, causa de toda 

SIDENTE DA REPüBLICA llúSsl ruína, nenhuma duvida resta que a 
nossa i•ehabilitação financeira, pela alta im

I 
mediata do cam.bio, seria o premio segm•o 
de uma tal vict0ria. 

Em economi11, politica, Diverge, porém, o processo que nos parece 
nem as difinições rigorosas, capaz daquelle desideratum. 
nem as deducções n1 ath~ma- V. Ex. vae ser o arbitro que julgarà a di
tic:~s podem ser empregadas. vergencta da therapeutica a empregar, num 

caso em que o accordo de diagnostico é per-
F. LAvEÍ:,EYE. - feito. . 

E"x:m. sonhor-Permitta-nds V. Ex. trazer 
ao sou cl ·va.rlo juizo e submettcr ao crisól da. 
sua apt'ecia.ção a.::; ídóas aqui exaradas, sobre 

: o complexo pt·oblema da nossa. rehabilitação 
:ftnanceit·a, dcante da. crise cconomica, mo

.. netaria, política. e socia.l 'que nos opprime. 
Exm. senhor-Entramos na mat3rb, sem. 

preambulos, sem ata vi os, na matet'ü núa e 
._ des<la.i'nada, procurando toda a conci,;ão . e 
:elareza, quanta couber nas nossas fracas fa-

•. éuldades expositivas. . ... 
., . Antes de tudo, devemos diz·~r com · o tmr
<miSsão e a liberdade que requer o assumptó: 
:,, ~ão ~os parece: possível, com os racur.:;os 
~;até- ag.oru. app~'l.relhn.dos, conjurar-se a crise 
' ·~ que·atravessarnos, la.nce mão embot'a o Go
<verno d<t autorização qüe lhe deu o Con
. gresso, de·ntro dos moldes do projecto Elias 

Fausto. 
Pondo-se em pratica as idéas daquelle pru

jécto, inquinado já pela critica de vexatorio 
e complica.do, o seu objectivo, · afigura-se-

:. nos, sm•ú f"r·ustrado. · 
Certamente a questão ficaria resolvida, si 

acaso. fosse pOi)sivel. attingir o fim que elle 
·tem1 em vista; isto é, deslocar o negocio. de 
:,· ca.mbiaes da mão dos bancos estrangeiros 
· pa,r.a as mãos de um banco do Estado. . · 

.· Mas, além de requerer a sua exe:!ução o 
in,termedio de uma epgrenagem difficil,com
>}M.icada., dispendiosa, quiçá. vexatoria, s~jeita 
;.~ controversia de direitos adquiridos, que1' 
: nos parecer que oífereceria sempre bréchas 
\ á velhacat•ia incoerei vel para tornai-o frus-
tra.neo .. 

Exm. senhor-'-A medidã. que pedimos li
cença para lembrar, a unica. que se nos afi
gura capaz de um tal re:.;ultado, é pura e 
simplesmente o monopolio dct expo;·taçao do 
café, .c, si tantó fô;· pteciso, da borm.cha, etc. 

E' isso que pretendemos explanar o mais 
succintamente possível. ... ' · --

As nossas condições commel'ciaes não são as 
mesmas da EUl'opa,nein da America uo Norte, 
p:t.izes em que uma infinidade de industria.s, 
manufc~,cturas e variados productos de natu
reza extractiva constituem as materias de 
sua exportação, cujo mJnopolio seria. inexe-
auiveJ. . . -
· • Ora, nós não estamos ém taes condiçõe3 ; 
a nossa ex.portagã() c!fl'a-sa em poucos arti~ 
gosde origem agl'icolà, e além dis;o temos 
de um deUe3 o monopolio natural no mundo, 
por assim dizer. ·-. 

Porque não lhe ·· monopolizamos a· expor
tação'? que nos impede de lançar mão dessa 
medida? - ··. 

Allegarã:> qu3 o regin],en democratico 
é aptagonico a essa re.::;tricção á liberdade 
do commercio. Mas essa razão não póde pre
valecet• adeánte da conjunctura em que ·se 
acha a nação. _ . . 

Além disso, a Republica. Fra.nceza tem o 
'!DOnop::>lio do ·alcool, ·não fallando. na. Hol
landa, que monopoliza. o café · de suas
colonias, na Italia, . o tabaco e o a.l
cool, etc. 
· Por cet•to, si os noss'Js procl.uctores tives
~em o espírito cJmrnerda;I de outros povos 
adulto3, a niedida ·ora lembrada estaria. 
ha muito tempo posta em_pratiqa po~· . elle~ 
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·mesmos, pois os seus proprios -interes
ses aconselha.m-n'os a approximarem-sc 
dos. consumidores e a eliminar de seu 
negoci') a ·classe inutil, perniciosa c p.'lrasi
, .. tarh dqs intermediarios, classe que só bm 
. contT'ibuido para prejudicar os productore3, 
. exhaurindo-lhes uma parto de suas rendas e 
o que~ ainda peior •. empobrecendo a naçã~ 

·com o .Jogo ·de camb1aes. · 
V. ·Ex. sabe que um exp::>rtador de conta· 

do V. Ex., affecta a lib3rdade do coinmel'cio, · 
ella não a · a!fecta _m_a.is do que as médidas ·c 
consignadas no projec :o Elias Fausto ; ellà. > 
não attent.a contra direitos d3 bancos . 
estrangeieos ; ella não póde levantar recla~X 
mações diplomaticas ; a, su:t simplicidade .:: 
corre paralellamente c.Jm a facilidade de ,.; 
sul execução, c, si attentar contra alguem, 
é contra brazileiros, é contea os pr.oductores, :. 
que, por um bem entendido direito á liber- : 
dade d.e commercio, não desapprovarão a 
medida, desde que se lhes mostre a conve
niencia propria, concorrendo alliada ao in-. · 
teressc do E$tado. 

. ·propriaJ dasde que vende uma partida de 
mercadorias no exbrioP, tom todo o interesse 

·em que baixe o cambio, afim de receber 
por cada libra e.:;terlina maior numero de 
mil réis, e desse interesse nasceu, ent1·e nó.::, E' preciso notar b3m c1ue 0 Governo não·. ~, 

:_~ especulitçfio baixista ga Bolsa;- a associa- compra c:1fé, não negocia, não arrisca cou""· c 

.-ção hybridá (los b:mcos estrangeiros, p::>r sa atguma nas eperações que se p!'opõe a. : 
intermedio de seus zan,r;ões, co~ os exporta.- realizar: o Governo é o simples inte1·mediario .-~ 

.dores· · entra o producto1· e o consumidor-é um in-
Nesse sontido se dirige a sua manolJra, termediario, si não lhe recu3a1•em eJse fa:.. · · 

--comprando cambiam~ a prazo, para ba1xa,r vor, tii.o honesto, ao menos, camo qualquer 
artificialmente a taxa, de accordo com os commissario de c.1fé. · 
bancos, que são regentes da orchestra bol- 0 93u trabJ,lho ê simples monte verificar as.-.' '. : .... ·. 

-sista. _ 
Uma .vez cons::>.guida a lnixa, dl) .p3 jam con:hs d3 embarque d3 seu comnüttente....:.::..:(' 

. suas cambiaes a taxas intimas, qu 3 lhe for- a lavoura nacional-=-:listribuir-lhe - os pro~ 
.necem remuneração enoeme; a,o mesmo tem- du.cto.~ pelos mercad:>a a que forem destF ,' . 
;pa que liquidam, dentro dos prazos, as nados no exterior, arrecadn.r em suas a1·c~ : 
suas contas . do exterior, a hx().s hmbem .o liquido das v.-mdas e1fectu<vL.\'l e paga.r-lhe ::: 
:;l.ccordes com ·o plano qne cxecntam, na as somma;; apuradas. ..· < 
mais perfA.ita afinação com bancos esteangei- Nattm1lmente, funccionancio o Governo ·~ 
ros; em summr,, lanç\ando ·mão de todas ·as comoum commissm·io, terá. pJr intermedi(l,:~: 
.inanobras contrai.·ias ao imeresse. d~ com:... do ;1eü banco, .a.:; commissõ:H de praxe J.:lO ' . 
munhão brazileira.. commercio, não só quanto ao ·J a1eantame.o/ ::;; 

Infelizmente, os nossos productores aind_a, tas que houver de f<.tzer, como quanto <í :r;·e'7·W 
·.não compl'ehenderam o seu interess3 e C)fi., muneração de outros serviços; ::;eu3 agentes(~ 
.:titiuam a fornecer a.os sêus interrnedial'ios vendedore.s, -no exterbr, t3rão as corre~a-:.;_:; 
,o combu-.;tiYel nccessario para carbonizar gens qu3 lhes compatirem, p::~.gJ tudo pelo.'":': 
;a m,ção; . não comprehenderam ainna a productor na -liqtlida.ção de seus craditos. . · 
.1ie~essidadc de- um. gPaude estabelecimento Compl•ehende·s::3 f<tcilmente que. um'.t vez / 
de c,•edito, que dil'igiss3 c promovesS9 ·investido o Governo do dírr-ito exclusivo da '~ 
a. organizaçfi'J intelligente do S3U com- ex:poehção, wda a somma em moeJ.a.' me-:1: 
:morcio. - tallica, proveniente da v.;nda na nossa vro- ;~ 

E' fol'ÇOS.), portanto, qu<'- 0 'Gov-erno veilha ducção, ftcttrá á disposição :do mesmo Go_.:;; 
: servir~lhes de tutm·, fazendo o que é do seu vet•no no e.3trangairo: nem pôde ser outro_ o? 
,intere~sG e ensinando-lhes o caminho que resulhdo. · · . ... _ ,:,~: 

. teem a seguü•. Um:t vez do po:sse de.3sa massn. nietallíça; ;~ 
Em geral, o nosso industrial agi'icola só se no exterior, terá o Governo em suas mãos a;{:: 

·preoccupa da sua pl'"Jducção, · melhorai-~; fortuna do paiz, por a:;sim dizer, para sob-!~) 
;Rroduzir máis, barateal'.,lhe o cu.sto, · des- ella . estabelecer os .seus saques · e fixar o:~; 
A~urando a -distribuição, confiando os ta parte cambio- · · ·- • .· · :)? 
a mercena1•ios, que só visam suga1·-lhe o Intuitivo como é o problema, oseii onun;;~::: 
auci'o do trabalho, quando a distl'ibuição ciado basta para ôsclare.cer ' toda a sua siili7r: 
:dos p1•oductos requer c:.lltivo esc1•upuloso, ples estructma. . . . . .· . . . -{ 
.~cuidado p3rspicaz, vigilancia e actividade~ .V(lja.mo3 agora a facilidade que elle tr.az~~ 

· Repetimos, portantó, que esta pa1•te do na sua execução. . . .· .. ; 
:problema, qua tão diel3ct;1ment3 a!l'ecta Todo o serviço, isto é, todos os orgãQS>e~i 

.óp~~oductor, não estando m·ganizada, é mis- apparelhos necessarios á sua execUção-·jás~);, 
ter que os pode1•es publicas inte1·venham o1·- acham perfditamente instituídos e·teem se11;~ 

;ganizando..,a. ·. · . assento no systema aduaneiro em vigo~: (is~ 
Exm. Senhor_:_Si é verdade que a medida praticil.s_ ahi adoptadas, no c1ue diz resp,eito~~~: 

.g_ue temos -a honra de apresentar<~ critic:.t exportação de mercadorias, adaptam-se con;ti 
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-veniente e c:.tbalmcnte á segura.nç:a e fi.~cali- te:; e com:petenteme.ntea.fia.nçn.dos, ou agentes-
zação índispensavcis a um tal regimen. nacionae.s, especialmente -designados para 

Os :productore~ p::>dem vender livremente aquello fim e investidos dessas funcções no 
as merca1lorias em questão (as comprehen- exterior, rcmeitcrão telegraplli~a e diarla
didas no monopolío) dentl'o do paiz, a quem mente o movimento das operações reali
qu:w ·que s~ja. zadas, determinando o preço da. venda, as" 

Quem quer que seja, porém, não podará 11za1·cas das partidas e as quantidades ven-
vendel-as no exterior; só o Governo tem o didas. · 
direito de dispor dellas, fóra. do paiz, por Com esses elementos, o Governo, por in-
conta cbs seus respactivos donos. O serviço termedio de sem banco, fará a liquidação 
de frete, despacho, embarque, seguro, etc., immcdiata das contas dos diversos• commit-
·se fará como de costume, sem a menor alte- tentes, pagct.ndo-lhes em papel-moeda, ao· 
ração, co1'rendo tudo pela diligencia, acti- cambio do dia. , 
vidade e conta do proprietuio das me~·(!a- Desde e.:;se momento, o cambio será feito 
do rias. pelo banco do Governo. 

Desde o m3mento, porem, em que as mer- A cJncurrencia no mercado de cn.mbiaesc 
cadorias estão embarcadas, são consideradas esr.arâ morta - do cambio é arbitro o Go
entregues ao Governo, que pelo producto de vorno. 
sua venda ficará responsavel. Como, por que meios lhe perturbarão o 

A's alfandegas compete, portan·(;3, a fi.Bca- domínio ~ 
liz=:tção no recebimento dellas, c aos seua Qual o recurso, qual o artifício, qual o 
embarcadores dará documento em duplicata, poder de que possam lançar mã.o os tanquei,-
da quantidade em pe.'YJ, 11w1·ca e qualidade da ros estrangeiros para o desalojarem da pc-
mercadoria. emb::trcada. sição ~ 

Estes documentos serão cxhibidos. no ban- Que m'o indiquem. 
co q_ue o Governo de,;ignar, par<t o compe- Desde esse momento e visto que o Governo-

t>tente lançamento em conh do consignação, não tem nenhum interesse em dqsvalorizar 
podendo ahi recebel', que1•endo a parte, uma o papel-moeda do Estado, irá levantando 
porc:m';agem por adiantamento do seu car- pa1·i-passu a taxa cambial, ü medida que fôr 

. regamento ou embarque, c.t vista do documen- valorizando a mercadoria no exterior. 
to alfandegario. Comprehende-se que o Governo ou o seu. 

E' indispensavel que o Governo arbitre banco porleria immediatamente elevar ar
uma porcentagem de 30 ou 40 % por adean- hitraria.mente o cambio, mas a. elevação da. 
tamento aos cmbal'cadore3, afim de auxiliar taxa. não deve ser Jeita. senão lenta c pro
a lavour..t na:!ional e facilitar-lhe recursos gressivamente por diversos motivos ; em. 
por antecipaç~ão de seus saldos a verificar. 1° logar, porque, em uma alta rapida re-· 

As merJarlorias remettidas ao de.3tino, duziria a libra sterlina a poucos mil réis, e-
. assignado pelos emharcadores-New York o minguado producto dessa conversão nãct· 

ou Havre-serão.consignadas ao agente do cmr1pensaria o productor beazileiro, absor-
Governo ou corretor official daquellas veda não SLi os seus lucros, como lhe entraria 
praças. pelos gastos de pro~lu~ção, o que tenderia a· 
· Esse agente fará-a venda das partidas que matar a funte de riqueza publica ; em 2°· 
fór recebendo do BrazU, em bolsa., e recJlhe- luga:·, pelas multiplas perturbações ao com-

... râ diariamente o· prJducto das venda:? eff'e- mercio 1egitimo, qne veria os seus stochs de-' 
ctuadas ao banco ou bancos de confiança c mercadoriu.s desvalorizados de chofec c su.-
designação do Govet•no, nas referidas loc.1.- jei;os a uma. depreciação ruinosa. Portan·to,., 
!idades, emquanto não houver um systema e.poi' outra-s razões, a política cconomica 
ba.ncario nacional, com succursaes ou ftliaes aconselha, crn tal caso, elevar lenta e pro
nas praç:1s onde se fi.lz actualmente, ou se gressivamente a. taxa cambial em corres-

. fizer no futuro o entreposto das mercadorias pondoncia intima com a valorização dos· 
em questão. . _ prJductos-valorização que não pôde deixar· 

A necessidade de esta.helecer um systema de dar-se fatalmente: a mercadoria e.~tâ nas. 
bancaria completo e intelligente, dentro e mãos· de um só, não ha o1fertantes; o Ino
fóra do p:1iz, se fazendo sentir como uma nopolio faz-se no sentido da alta do preço e
medida do interer~se palp~tante, achar<.t neste da. alta do cambio -,--é a meama. operação· 
projecto ensejo feliz para assentar os seus executada pelos baixistas de hoje em sentido. 
lineamentos nJ exterior. invm'so, mas legitimo-em qu:3 se procura 

Voltemos ao assumpto. principal. approximar o valor venal do valor intrin-. 
Os corretores ou agentes do Governo no seco da mercadoria, isto é, lihertal-a da e3-

cxterior, que poderão ser os corl·etores de peculação. 
bolsas estrangeiras de inteira confiança do. Não ha concurrencia de offertantes, e si· 
Governo, abonados pelos ministros l'esiden- ha, onde estão elles? No Brazil? Não. E no-
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estrangeiro e no mundo haverá actua.lmcnte 
alguem que possa vir concorrer comnosco 
na producção do café, embaraçar o resul
tado desto plano, expondo á -renda uma 
marcadoria da qual, por ora, temos natu· 
ra1mente o monopolio universal? 
, Convêm dizer que, si actualmente o preço 

do café não se eleva, não é porque a producção 
seja maior do quô o consumo, nem tão 
pouco acha assento na concurrencia. mas 
sim porque no baixo preço consiste o inter
esse dos syndicatos que aqui, no nosso paiz, 
monopolizaram e dominam ·o mercado ~lo 
artigo, o que equiYale a dizer que monopo
lizaram a nos;;a riqueza. como nos E:;tados 
Unidos monopolizaram-lhe a . venda, que só 
executam depois de beneficiado o no:'!so café 
nas suas fabeicas de torrefacção, r~putando-o 
então por preços excessivos aos consumi
dores. 

Essa é a razão da baixa nos preços do café, 
razão fundada no phenomeno muito vu1gae 
e conhecido de toda gente-que, quando 
diminue a concurrencia na procura, a mer
cadoria baixa de preço. 

Ora, e.~ta diminuição de procura é origi
nada na acção dos mesmos syndicatos, que se 
associaram e ma.ncommunaram para nos 
impor os preços, como si fora um só com
prador, para explorar a nossa falta de genio 
comme1•cial e quiçá a nossa ingenuidade, 
para não dizer a. nossa ignorancia em mate
ria de alb commercio. 

Exm. senhor.-Tudo ii>to são logare.;; ·com
muns, verdades corriqueiras, ao alcance dos 
mais comesinltos cspiritos,mas é á luz des:;as 
verdàde..;; que procuramos desenvolver e fun
damentar o problema que aqui vamos tra-
çando. . 

Pl'aza aos céo::. que, depois de ter-se-lhe 
experimentado os ell'eitos, dellc possamos 
dizer como aquelle c: genios ávidos da sciencia. 
e de aspira.ç~ões, que, tendo 11ercorrillo as 
grandes .capitaes do velho mt:ndo, admiraP.o 
os -rastos monumentos da arte humana. o:; 
templos admiravois de Roma, as archite
cturas sumptnosas da. Grecia, as collossacs 
estructmas do Egypto e da Jn(lia. ao voltar 
para a sua aldeia natal, ao avistar o modesto 
campanario de seus maiores, ao penetrar os 
humbraos queridos do solar pn.terno, ao 
encontro de uma mão mu•inhosa; prnza aos 
céos quepossa.mosexclamar, entre o remorso 
e o contentamento : Olhem onde a felicidade 
esta~a e fomos JJJ"Octtrat-a Ui o longe ! .: . 

V. Ex. julgará no. seu alto criterio si a 
medida aqui tão pessimamente exposta., tão 
sem methodo e. sem concatenação esboçada., 
merecerá ser considerada, estudada. e posta 
em pratica ou abandonada. 
. E' . um subsidio gl'a.cioso, voluntario e (les

pretencioso, qua.nto modesto; nascido do 
(amara v. IV 

simples de.~ejo de contribuil' para libertar: · 
no:'sa Patria da oppressão que a. ltvassaht . . 

Julgamo-nos obriga.do;,; a rcbrtter lima... 
ohjecç:ão qüe poderia destruir toda a cstru, 
ctura do nosso plano. 

·Essa objecç:ão é quo, sendo a nossa expor~ 
tação inferior (L nossa importação, segundo 
a opinião corrente, virá o mol'nento em que, 
para os ultimas col.npromissos no exterior ' . 
tenha o Governo esgotado o seu stock rnettt1-
lico,se encontro na impossibilidade desaccar, 
sendo, neste caso. forçado o commerc:o a il" · · 
comprar o ouro de que c<treccr a quem o ti
ver ,e, desde esse momento,deixará o Governo 
de dominar o mercado cambial, fl'acassando. 
o projecto e voltando o domínio dos lxtncos 
estrangeiros. . . · 

Esta hypothese.. que é eil'cctivamente a. 
unica que poderia d~struir toda a nossa 
construcção, felizmente está fóra de duvida, . 
ella não se dü , porque a verdade conhecida é; 
que a nOSSa expol'taçc70 C sup erÍOl' Ú. nOSS<l. 
importaç·ão, e foi justamente depois de ter 
verificado este f<.tcto que concebemos e tra-:·· 
ça.mos o projccto que ora temos a honra de · 
vos suhmotter. 

Juntamos aqui uma tal>ella u os saldos e " 
âeficits verificados en~rc a nossa exportaçã{)f· 
e importaç~o nos decennios de 1840 a 1849..,-· 
de 1850 . a 1859-de 1860 n. .1869-de 18i0 a. . 
18i9-de 1880 a. 1839. 

TABELLA N. I (·) 

DECE:';:';IO DE .1840-1849 

1840 ..... . 
'1841. .... . 
1842 ...... . 
1H43 . .... . 
1844 ...•.. 
1845 . .... . 
184() ••.••• 
18.!7 . .... . 
1848 ..•.... 
1849 ...•.• 

D'efic·it 
16.056:000$ 
l6.95ô:OOO$ 
9.600:000li; 

ll. 489: 000$ 
. l0.14i:OOO$ 

:~.291 :OCO$ 

4.133:000$ 

Saldo 

1. 437: 000$0!1Q,, 

10.576:000$000 : 
4.570:000$000 : 

71.699:000$ 10.763:000$000$, 
Defic-it 54. 966:000$000. 

Dl~CENNIO DE 1850-1859 

1850 ...... . 
1851. •...• 
1852 .....• 
1853 ...•.• 
1854 ......• 

Deficit 
9.136:090$ 
2.622:000~ 

13.688:000$ 
8.996:000$ 

Saldo 

5. 528: 000$000 ' 

(·) Exlrnhido dos AnnaE>s do C~ngresso Na. • 
cional. 

12 
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1855 ...... 
'1855 .....• 
H857 ..... . 
:1858 ..... . 
1859 ..... . 

10.798:000$ 
34.194:000S 

'20.917:000$ 
70:000$ 

65.879:000$ 
De[iât 58.697:000$000. 

I . 654: 000$000 1870-9 •.• 
1880-8 .•. 

113.663:000$ 
Saldo geral .....••...•.• 
Média do saldo annual. .• 

375.382:000$000 
87 .154: 000$000 

665 .462: 000$000 . 
.5Sl.796:tl00.$000 

11.497:000$000 
7.182:000~000 

Faltam-nos documentos relãtivos ao de
cennio de 1890 a 1899. 

DECEX~lü DE 1860-1869 Mas tudo faz suppor que a baix11 excessiva 
do cambio, a fa.lta. ele actividade commercial, 
a elevação dos direitos de importação, o des
envolvill!ento que tem tido algumas de nossas 1860 ..... . 

1861. .... . 
U862 .•..•• 
1863 .... .. 
1864 .... .. 
1865 .... .. 

:1866 ..... . 
d867 ..... . 

_ ... 1868 .....• 
.. 1869 .....• 

Deficit 
549:000$ 

Saldo 

lO .189:000$000 industrias, tenhau1 concorrido ellicienteme:o.te 
23.307:000$000 para diminuie a nossa importação e asse-
4.8RO:OOO~ooo gura.1• p::tra. o ultimo deccnnio os mesmos re-
~U~22:000$000 sultados verificados na tab3lla junta. 

l9.240:000sOOO Alimentamos a firme presumpção de que 
8. 251:000$000 os nossos sn.l.dos sel·ão muito mais conside-
44.659:000.~000 r~aveis então, do que nos dous ultimos de-
39.2I:3:00C$000 cennios . 
4-L598:000$000. Ainda mais. A nos~a exp rta.ção não pôde 

449.000:000$ 
· Saldo 203.060:000$000." 

203.609:000$000 
ser inferior a importação, pela simples razão 
de que, se assim foss3, ficaria em debito com 
o commercio estrangeiro, e Y. Ex. sabe que 
esses debitos são sa.ldados nos prazos de tres 
e seis mezes, segundo as praxes commer
ciaes, e, :si acaso não os saldarmos, não tere
mos credito pai•a acquisição de novas mer
cadorias, fa·;to este que se não dá. e que se 
re~tlizasse, delle rasuttaria umt\ retracção no 
nosso credito commercial, retracção que 
tenderia a, restringir sempre a nos.:;a impor
t,tção, a pautal-a, a equilibrai-a dentro do 
nosso credito, que ó a nossa exportação : 
razão pela qual não nos púcce possivel no 
dominio das deducç·ões abstrü.ctas, realizar-se 

DECENNIO DE 1870-1879 

:1870 .... .. 
íl87l ..... . 
1872 .... .. 

'1873 ... : . . 
1874 .... .. 

'187.'5 ..... . 
:1876 .....• 
1877 ..... . 

.1878 ..... . 

.. 1879 ...•.• 

Deficit 

e e I I I I. I I I I 

' ; 

Sal-do 

29.685:000$000 
:35. 100: 000$000 
sn . 1 tm : ooo$OJ)u 
29.2GS:000$000 
43. 095: 001'$000 
Ii.7lD:ooosoon 
-11 . 2o5: ono.woo 
25.394:000$000 
44.4R5:000$000 
,!9. 214:000$000 

uma tal hypothese. . 

:n5. 388: OOO$OOO 

DECgX:\'10 DI~ 1880 - 1889 

Mas si o entendimento philosophico das 
cousas nns pó le enganar e si não .é a ex
pressão ela verdade a concltl::~ão á que nos 
conduz e raciocínio, ~bandonemos a demon
stt'ação thoorica. ou abstracta.. 

\}880 .••••• 
1881 ..... . 
1882 ..... . 

:1883 ..... . 
1884 ..•••• 

('1885 ..... . 
- 1886 ..... . 
.1887 ..... . 

.. 1888 •••.•• 

Deflcit 
53.154: 000~ 

. .......... . 
2.240:000$ 

Saldo 

27.600:000$00~ 
9.637:000$000 
8.212:000$000 

51 . 838: 000$000 

Ficam-nos os factos, os fa,ctos positivos, 
que não podem induzil•-nos a erro, t'r'ios, es
magadores. resultantes da operação meca
nica da contagem das unidade.~ de cada 
columna e ela sua compa1•ação. para mostrar 
B\'identemente que exportamos mais do que 
.mportamos. 

• •• · •• •• • •• • •• • •• · •• •• •• 54 ·113:000$000 O assumpto desta exposição foi concebido 44.741 :OOO$O:Jo d d 5I.Gil9:000$ ~m_1 !8_98l, quan o entramos no regimen o 
------ -------- 1 unr~.1ng- oan. 

Então militava a favot• delle mais uma 
. 108.988:000$ 196.142:000$000 causa. e era ü, a.usencia. do governo. no roer-

Saldo... 87.154:000$000 cado de cambiaes. 

RESUMO · Pensava.m')s então, como :pensamos, agora, 
que o momento et•a o mais propicio para 

1840-9. • • 54.966: 000$ encetar o regimen comprehendido nea tes 
1850-9... 53.697:000$ apont:J.mentos, mas alim:mtamo3 a esperança · 

U860-9... • • • • • • • • • • • • 2~.060:000$000 de que, nem por estar quasi a ftndar o pe-
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riodo de suspensão de pagamentos, quasi a 
entrarmos no regimen normal, nem por isso 
ficará prejudicado o projecto e de sua ex
ecução deixaremos de colhei' ainda todas as 
-vantagens que lho assignalamo.:;. 

Poderemos estar em erro, mas a sinceri
dade da nossa convicção, a doce iUusão, 
talvez, em que se compraz o nosso espírito, 
·.sio os moveis que nos determinam a vol-os 
oí!erecer. .......................................... 

P. S. -Depois de termos concluido estas 
linhas, conseguimos olJter a tabella junta, 
relativa ao decennio quo hoje :finda, em que 
a nossa previsão sobre o saldo favoravel á. 
,nossa exportação é neste decennio confirmc.1.da 
·plenamente. · · 

Eis aqui o quadro confirmatorio: - Nolle 
.se vê, não só que o saldo da exportação é um 
facto positivo, como ainda, nelle fica assigna
lado o sou grand_e Jncremento, porquanto os 
saldos de outros decennlos que apenas attin
. giam a dezenas do mil contos, elevam-se 
agora a centena de mil contos. 

TABELLA 2 

DECENNIO DE 1890- 1899 

· Deficit 
'1890 · (• ) ..••••••••••.•••• 
1891 (•) .............. .. 
1892 (•) ••.•.•••••.••••• 
1893 •.••.•••••••••.••.• 
1894 ......•.•• • . ••..•.• 
1895 ..••....••..•..•.•• 
1896 ..••..•••••••••.••• 
1897 ..•• . ;· ••••••• • .• , · •• 
il893 (•) ............... . . 
J899 (•) ••••••• · . ....... . . 

II 

Saldo 

3~7. 463: 000~000 
2;:>9. 507: 000:~000 
-32l'i. 273: 000;-sOOO 
140. llO: 000$000 
160.203:638$000 

1.223.c53:63S$ooo 

Exm. Senhor.- Na primeira. pm•te de 1tc 
-trabalho que tomamos a deliberação de vo,; 
-endoreçat•, com a devida venia, e::~boçámos, 
'sem preoccupaçõe.s theoricas, ligeiras con
siderações sobro a nos.~a situação cambial e 
os meios de melhorai-a, de accordo com o 
caso excepcional em que se encontra o Bra
.zU, as.s.ignalado pol' uma expo1·taçtio maim· do 
-que a imp01•taçã.o- uma taxa de. cambio 

(·) Nã0 consta do documento de onde 
extrahimos estes ·algarismo~-Relatot·io a21,·e
sentado ao Govm·no de S. :A{. Britanica pelo 
Secr~ta1·lo da Legaçcio s,.. Hem·y Beawnont, 
publicado no Jornal do Comme1·cio de 22 de 
fevereiro .de l89g •. 

depi'essa - e mais pelo facto de ser a expor
tação composta, quasi exclasivamente de uni 
só producto agricola. · 

Estas circum!':l_tancias, por si ~.:ó'i, no.j cor
locam em uma posição tão excepcional no 
mumlo, que a resolução do no:1so problema 
financeiro, tão complicado co:no pa1:ece, _só 
poderêL simplificar-se e resolver proficua- . 
ment J, mediante praticas tamhem exccpcio-
fi(l,es, adeq uatlas ao caso de excepção. . 

As theorias, por mais exactas na sua ex- · 
pressão generica podem falhar, como tem 
ralhado na pratica, applicada entre nós- a 
experiencia nol-o prova -e, seg·ura.mente, . 
esse insucces:~o, só poderá ser attribuido á 
sua má applicação. · 

Nesse presupposto cuidá.n1os de investigar 
onde estava o vicio c qual o meio pratico, 
applicavel e effi.caz ao caso anomalo, diante 
do qual nos encontra mos, c, de~se cuidado,_ 
sem }H'eocctipações escolasticas, resultou o 
trabalho apresentado ~t pondera~ão de V. Ex. 

Vamos agora implorar novamente per- . 
missão para adduzit• mais algumas conside
rações, attinentes ao mesmo ,tssumpto e ten
dent ~s a esclarecer p1•o'blem1s correlatos. 

Exm. Senhor.- Si as n:Jssa.s relações. 'de 
debito ·e credihintem:wionaes se eq_ Ui-bras
sem, o cambio doveria achat'-se ao p1r. 

Ora., dantlo-s9 um desequilibrio a nosso fa
vol', devel'ia, em rigor, achar-se acima do 
p:tr, mas achando-sa muito abaixo do par, 
cumprittmo5 um tlevot• do curiosida1e pa.trio
tica in vostigal' a causa. de3s:t est.upen(la ano
malia. Ouvimos as razões do lwm'ns com
petentes e della"l não nos convcn emas. 

Un ; diziam-nos : ó o oxces~o do papel 
momht - ~~ a deprociaç'i'í.o dt) na3SO meio cil·· 
culu.nt.o- diziam-nos outt'OS : é <L do:lpt•opor
c;.ão cnt1'C a maH$a. do papol-moedu. e a . ri
queza publica.- são oll'oitos de papel incon
vortivel, ó n. snpct'l\lmndn.nciu., etc. 

Devemos eonlesuu• quo nenhuma. dos~as 
t•azõos calou no no ;so o.:ipirito, pois conjo
ctut•fl.va,rnos no meio d<t nos~a tletl.concia, 
mental : -como será possível quo quem 
dispõe de 20 moedas do oul'o o despende -
apenas 15, não tenha a receber o saldo de 
cinco moedas do ouro ?-

Ao que nos parecia contrarhwem aquellas 
razões. 

Em verdade, tinhamo-nos assegurado do 
excesso do nos-lo credito sobre o nos.=;o debito 
commercial, ao (lebito tínhamos addicio
nado 'toda a pat•cella necess~ria para o ser- ·. 
viço da. divida publica, restava-nos um saldo 
enorme.;. eis porque não poderemos com
prehender jám,ais que o. pa.pel-moeda tenha. 
influencia no mercado _do cambio, . quando 
esse elemento não é absolutamente chamado 
a. figura.r na transacção, isto é quando a ex
portação é maior qne a importação .e · do 
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92 APPENDICE 

ajuste de contas temos a recehcr o saldo e 1 uma en iidadc á. parte, ter saldo interna-
não a comprar ou pag<U' o cleficit. cion·:tl. .. 

Neste caso, tendo logar a intet'Ycnçi'í.o do O governo do p,1iz póde estar endividado, 
papel-moeda, explicar-se-ia. a sua acção ; na- pelos csuanjamcn tos do toda natm'Jza ; a 
quelle, em que temos a receber o nosso s;ddo, nação, con.:>idcrada..individnalida.de distincta., 
de que modo poderá. intervil• aqnelle factor póde s3r prospera, -rlc<t pelos seus saldos· 
no negocio~ orçamcntarios, representados peb excesso 

Portanto, concluiamos nós : só naquelle, de sua produ·3ção, de sua exportação sobre o· 
caso é rasnavelmcnte explicada a influencia seu consumo, a sua impor~ação. · 
do .papel-moeda sobre o camhio. E ainrla. Como confundir situações t\1o differentcs l 
mais, conforme,\ situação :finl\nceira. do go- Parc~~c que da.hi se origina. a lamentavel 
verno que o omittiu, conformo as garan- confusão com que se peetende explicar a 
tias de quo estiver· revestido, conforme a acção do papel-moeda depr.;ciado do gJverno 
confiança que merecer aos sou.:; port:tdored- sobr0 <1S t<.txas cambiaes:......mas, jü. o dissmnos, 
valorizado-poder<\. sui!ceder que no ca~o de o papel-moeda só J.Ddcl':.Í. alfcctae o ca.mhio 
deficit inter·nacional o~fcr.:!ça o papel do qu~mdo o governo tiver nccossidaqe de com
Governo tão solidas gaeantias que, ainda em prar ouro, ou a. nação dcllc carocol' para 
ta.l hypothese, o cambio mantonha"SC aO par, compt·ar ou pagar o seu deficit internacional: 
como succedcu nos deccnnios de 18-10-1849 e no caso contrario, parece-nos um absurdo 
1850-185! 1, em que tivemos deficits e o cambio semelhante affirmação. 
manteve-se ao par c acima. do par. · E em que razão logica, Ü'rocusavei. ou a() 

E' facto notavol, singular: nos decennios menos acceitavol, em que fumlamonto, em 
em que havemos tido saldos, temos tido que facto po.3itivo so assenta e baseia a. pt•e
cambio abaixo do pa.e, dc_3cendo a 14, 18 e sumpção que impugnamos, Exm. S:}nhor? 
19, em 1868, 1869 0 18i9, quando houvemos Este.s argumentos não os ouvimos nem os 
saldo de33..:21:3:000$, 41.518:000$ e9J.2l4:0JO$. lemos em livro algum de sciencia ou arte 
(Ohservaçn.o do Sr. Americo Lobo. v. Annacs economicl\; ollos emanam de quem-não tem 
do Congre~so Constituinte, pag. 2-12, vol, 1°.) o espíri to cmmaranhado em doutrinas abso-

lutas-não cogitamos de Comte, nem abra
. Dir-se-hia quo a cspecuhção, quanto maior çamos Spencer. 
somma de ouro tomos a cnüolsar, mai: baixa Tão pouco pectendemos conte3hl-n.s; <t() 
nos colloca a ta.xa cambial, para assenhorar- contt'al'io, temos por certo c1ue ellas são 
se de todo o suor do nosso trabalho. verdadeiras, toem os seus fLtndamcntos inaba-

A supposição contra.rh1 p~de ter logar: o laveis: o qne sustentamos, por nos pi.wccer 
~apel-moeda oft'crecerá tão pcqnenas garan- conscntaneo com a boa razã.o, ó que: si se 
ttas que o sm1 poder libera.torio seja quasi equilibra a: nossas relt1çõcs de c1·edito e 
n~llo, mas, aipda. neste caso, de.;;do que elle debito intePnaciouacs e <t ta.xa cambial é 
nao tenha qué intervit• na compra on paga- b:1ixa., não se púllo explimn· essa baixa. pela. 
menta de um deficit. quo não exi~te-a. sua. depreciação domoio circulu.ntc-polodosvu.lol' 
depreciação, pot• nmiot• que S<'ja. nU.o piJd43 -do papel-moeda. 
razoavolment~~ explicar u. baixa do ca.mhio. A~ theol'ia:{ não bem itrtct'pPetallas, ou não 

E' cs~c o no:o;so ca.so, temos um papel sendo b:)m [q)p\ic:ubs, pmlom i'iLllmt• nos 
depl'eciudo, n5.o lm duvida., portruo a situaÇã.•J cffeito:~ quo dellu.s se o.;poi·am, · som quo a. 
financeir<t do sen omissot•, porque as suas sua intr.gl'idatlc sDíentífic:t fique ahaladn. pola 
garantias nilo sfto satisl'.Ltod<L~, mas, não má explica1:1io quo della. se pos.:1a fazer. 
precisando n<ís compt•ai' o lleflcil, porque o d 'tt , t' 
dcflcit não existo, ao contrario, temo;; as A mt amos que se qner· pur em pra lC<L 

. o principio theorico: o Jtstetclo 11ao inclustl'iat. 
nos~as ctnco mo(•uas do ouro a recebei', <L sua 
acçao é completamente• nulla, ina.cceitavcl, A doutrimt não f,,z sJlccç~õ-3s, não esta-
inadmissível pam explicn.r n. del)l'CS~ão da bclece prcforencias. 
tvxa cambial. Poí~ lJem, na cxee:w;ão de semelhante ca . 

Parece-nos que se confunde, ordinat•üt- pitulo comecemos por alienar as nossas prin
r~ente, a ~ste respci to, o orç<tmcn to do ser- cipaes in(lustl'jas, sem nos apercebermos de 
VIÇO publico com o orç.amento tht receit.a. e distincções, aos syndicn.to.'l c:>trangeiros, ás 
dêspeza internacional, o que a1feeta. simples- companhia::~, ás empr·czas exoticas; o Estado . 
mente as necessidades da civilização indi .. renu. vende as suas estl'adus, de ferro, isto é, as 
e o~ interer::ses tlo commercio em geral. o mais l'endosa.s em prezas nacionae1 passam ás 

Sao, porém, cousas distinctn.s que se nã.o mãos de associações ou capitalistas com séde 
podem confundir. ou residcncia ne exterior. 

O ?rçamento do Governo para o serviço O Estado poz em pratica o preceito reco-
pubhco pódo oll'el'ecl:!r deficit ; o dn. nação, nhecido util, exacto, pr0ciso, vcrtli.Ldeiro 
na sua universalidade, considerada como inatacn.vel- mas pod~w-se-lüt dizer qué 
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a.ccrtou, n1o discl'iminanllo as entidades a 
que fui confi::tr a oxecuç~ão do principio? 

Será indiiter .. m te, dea.nt'3 do es~opo ultimo 
dos povos,-c seu progresso c grandeza
que o inJusteín.L tenha, residcncia dentro .. ou 
fórn. d::> paL~ ! 

A' simples consideração de que to-:la a 
remla proveniente da exploração daquella,s 
industrin.s irá escoar-se clebaixo tla fórma de 
juros, dividendos, fundos de reserva, etc., irá 
emigrar para o exterior para augmen tara 
nossa expor~aç~ão metallica, isto é, para di
minuir o nos.':!o saldo internacional, dizemos 
essa simples consideração basta para pro: 
var-n?s que n~o ser la. acertado o alvitre, que 
~ll~ é contra.r~o aos intel'esAes do paiz, que 
mdllferente nao é a escolha do aO'ent·J-S3m 
que p::~r isso destruíssemos a verda~Ie substan
cial do principi.:> scienti fico. 

Iria.mos por aqucUe modo accumular diffi
euldades para manter o nos;;o cambio, iria
mos compromettor o futuro e crear obicos 
insuperavois <ts gerações posteras, tal fosse 
()valor, a impol·tancb,, os sn.ldos óu lucros 
líquidos do todas c.;sas cmpeezas assim en
tregues ao industrialismo oxotico. 

Si os governos quando c)ncedom pensõe3 
<1.::s so~s ~er-yont';I<"t.t~ios fazem-no sempre com 
<t. eond1ç~ao 1mplwrGn. de gos~1l·ê.tS o pc.msio
msta. d_Entr·o do paiz, a razão dis~o não póde 
E:er smn.o de.ordem cconomicn., não póde sor 
outra sinã·) o zelo pela conservação do ca
pital nácional, ·evita.ndo desse modo uma 
c~tns:~ minimn. de depauperamento para a 
r1qucza social; o1•a, si isto é verdade, com 
quanto maiJr razão não devemos zolae para 
ctuo as intlu:;trius tBr~ham sua séde no in-
terior'? · · 

Este exemplo, Exm .. senhor, parece que 
bastará p;tt•a acautelar-nos contra. as thoo
rias ab.~olLltas; ellas, por mais lwilhantes o 
vcl'dadeir·as, toem sempt•e os aculeos oc-
eultos da sua, mú. applicat;ão. .. 

Q~tanto maiot· fó1• !t emigração de capitaes 
nacwnaes, tanto mms so ao·r,.ravarú. a nossa 
situaç~ão cambial. oo ' 

E' ~sse o factor que póde n.ffoctar o nosso 
cu .. mbt~, digam embora os mu,is abalizados 
scwnt1s~as; ê incontestavel o que a sciencia 
econom1ea ensina e a experioncia dia a dia 
confirma: a. influencia do 'papel-moeda sobre 
o cambio! 

. ~a.Iavras .retumbantes, expondo um prin
Clpw vcrJadmro em defesa de uma falsa 
applicaç~~o 1 · 

.. O que nos abato o cambio é a cupidez insa
•cuwel dos syndicatos - apodoraram·se do 
r.tos:~o _ COI!Jmerçio exporta.dot• e escravizaram 
<~ naçao, Impondo-nos o preço á p1•opria pro· 

du:;ção e, por um jJgo tlia.bolicament3 com. 
bina1lo, dominando o mercado ca,mbial. 

Por identicos motivos CJO~irlet·amo3 · as 
sn?vençõ::~s e g:ttrantias d3 jul'os a compa· 
nhw.s estrangmras, puros err.:>s cconomicos 
que elevem SCl' evitados a todo o cust'). 

Si as nJssas industl'in.s são remuneradoras 
elias ahi estão í'eanqueada.s a todos os es: 
trangeiros que as queirJ.m explorar, e nisso 
consiste o libera.lismo a es:;e respeito: basta 
s?mente ~ concessão do poder competente ; 
si ellas nao remunera.m o capita.l indispensa
vel á sua exploraçã'J,si ellas não attrahemca
pitaes e:;trangeü•às e si a smt nece.3sidade é 
imprescindível ao dc.:lenvolvimento da ri
quem ;publica ou aos peogressos moraes e 
materutes do paiz. doem-se-lhes garantias 
de juros ou subvenções,. mas só e exclusiva
mente aos capitaes nn,cionaes que se congre
guem para taes explorações. · 

Não é isto na ti vismo, nacionalismo ou ex:
c~usivist~1o--é simples cuidado de preserva
çao n:tcLOnal, rudimentar o instinctivo de 
a.ccordo com as imp:J3ições do bJm senso.
re·~tricção tão necessaria na. ordem econo
mica, como a res~ricção á liberda.de indiYi· 
dua.l na. ordem social e politica. 

Poe tudo quanto n.cabá.mos dü expender 
não pudemos chegar a outr.:t conclusão a res
peito das causas efficientes da. b:1ixa morti
fcra e intoleravel (lo ca,mbío, sinão á espe
culação ba.ncariJ., ele pa.rceria com os syn-
dicatos exportadora.;;. ' 

Pensamos ter demonstrado sufficien temente 
que o pap31 moéda, a su;t quantidade ou seu
valor cstimJ.ti vo nã.o pótlem absolutamente, 
nJ caso vertente, dados os saldos a nosso 
favor-ser ca.usr~ de sJmelhant() anoma.li:.t. 

Nenhuma outt'<t pouee:t a.ctnar pttt'<"t um 
tal e!l'eito senã.o t\ llybrida, associt~~.ão syndicu· 
bancm·-ia. 

Neste ponto l~ V. Ex. chamado a dil'imir 
a qucstfío o julgar si a llleditla apresentada 
poderá satisf,~ze1• a rewlução do noi!so p1·o
úlema camb-ial. 

O uni co .remedio do quo p::~demos lançHU' 
mão, seguro, ~t nosso vor, c capaz de lib31'· 
tat•-nos da es::mwidãGl a qLtO e3t:~.mos atados 
é: a· íntervençtio do Gove1·no na expo1·taçao do 
café e da bor1·acha. 

Insistindo ne::;to ponto,pt'ocm•emos dissipa1• 
algurp.as duvidas que porventura poS$am 
paiear no espírito de V. Ex. 

A primeira objecção que pOLleria occorrer 
é a seguinte: o serviço de juro . .;, amortização 
e outi'oS da. divida cxtet•na é tal que a sua 
somma, deduzida do nosso saldo, poderá. 
esgota1• o nosso stock em ouL'J e collocar-nos. 
na. contigencia de capitular. 

Pois bem, estudemos a questão deante dos· 
aJg<tl'lsmos ~ 
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O saldo da; nossa exportação no quinq-uennio de 1893 - 1897 apresenta uma média . 
annual de 244.711:327$, o que se verifica do qu'adro abaixo, extrahido do relatorio apre
sentado ao govm•no lJritannico pelo Sr. H. Beaumont, já citado. 

Eil-o:. 

I VALOR DA EXPORTAÇ7\o 

I YAI~OR DA DIPORTAÇÃO 

J 2 o z :=. ..... . z :;;! P11pel O.nro lb. Pa,pel ÜUl'O lb. -< -< o 

l I 
1893 ...•. _I 13 666.052:000$ ,32. 827. 8261 328.589:000$ 17.108.570 
lt894 ..•..• - 11 601.04G:OOO~ 27.5:!7.9!4. 344.530:000:-f; 15.653.886 
1895 .... .. 1 lÓ ôDG. :-;Go: 000$ .~0. 015.000 370.087:000~ 15.4,20.292 
1896 ...... ! o G94.057:0oo;;.; 20.027 .l :ií 55:1 .947:000$ 17.023.012 
}!89/ .• ; .•• 7 1/ 2 ·831.806:918$ 26.752.224 · G71.G03.280$ 21.50i .650 

-------- --------
3.489.321 :918;3 2.265.765:280$ 

Sa,ldo do quinqnonnio ... ,.,, ..•••...••...•.......• 1.223.55ô:G:i8SOOO 
244.711:327$000 lVIédi<t a.nnual do saldo .....•.••••..........•..•... 

Média. annu11l do &'tldo a. ih vor da nossa 
expoetação : 

244.711 : 32.i $000 

O governo (orçamento votado para 1901) 
prects11 pa.t•a o serviço de juros e amorti.,.. 
zação d<t divid<t externa. d<:t somma de . . 

·37. 509·: 984$000 

Va.mosdeduzir desse s<tldo, })rimeiramentc, Ficamos, pois, ainda com um saldo de elL-
0 valor da oxportaç:ão annual do fumo, portação no valor ,de 
couros, camto, herva mtttte , assucar, .motaes 
'preciosos, algodão, castanHas do Pae<:t, pi- 179.24:3:922)000 
v .. cssava., artigos quo não entr.1m no monopolio 
da oxportaçào, · Hc:tndo este limitado ao caíe Quasi 200 mil contos de. saldo ! 
e á b.Ol'In.clm. · · E' assombroso que com um[t till situação 

Va.lor da. eX:})Qt•taçã.o annual do oconomica. tonha.mos ca.mbio tt 9 ·! 
Fumo ..........••.. ,...... 7. 990:6lO. ~OOO Por estes dados patenteia-se a. evidencia: 
Com•os....... •. . •••• ..• . •• 4 _475:740$000 de 

1 
que ol's?{"1~o to l~t:;s~ 1 Íliv1

ida cxtorna 
cacc.\.o .................. ... , ,!. 252:ô~lO$OOO pór ~ ~<H' ot o . on roto sa ~o (:.L nossa

1 
~t· · 

Hel'Va mattc.............. 3. 2o?:OOO$OOO P?.r aç~ao, e, cJnsct~uondomon c, poro:;s~~ l o, 
Assuca.r ..... , ...••.. , •.•• • 2.:itil:58U$00:J nao crt•dmO.i ~ ~t~CO O VOl'lllOS osgo U. O O · 

MetLes preciosos ........ ;.. 2.3Gl:880,~000 nosso un ? 1?e ·a .ICo. , á. . t· d 
Algodão................... l.S20:l:·m$oou Devemos accre:scontat qu~, Vl~ a. .~ un1 . 
castanhas.................. 71 7:9f308000 tal rosulta,l}o, ~em se :f<.tz nust~r mclu1r a. 
Pin.ssava.... . ........ .. . . . . -366:220$ooo ú~rmc!~a no ~·~gtmen da. ?Kcepçao que va.mo! 

------- d1scutmdo, JIL (lUe nos falta co?lpetonc1a e · 
(~) 27.659:820$000 a?-toridado pa.t•a .ac_?.ns~lh~L-o-sl bem o con-

• s1deremo~ restr1cçao md1spensavel, urgente 
Reduz-se. portanto, nosso salào de expor- e imperiosa. 

t.a,ção, ·que no·.'> vae set•vü• de ·$toch, para O valor da horracha exportada em. 1897, 
. operar em camlJiaes a. segundo oi dados offlcia.es compilados pelo· 

illustr.e diplomata de ~uetn temos toma.do. 
if 6; 752: 007$000 estes algarismos, ascen eu a . 

41}. 897: 110$000 
(•) Baseado em tal>ella publicada pelo cita.ao 

auctor,. ealcul·ad-a a 10$ a l•b·. para facilitar 0 valo1• que, deduzido do nosi!O saldo acima;. 
ealetilo·. ' considerad<>, ainda nos deixa uma margem. 
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livre de 129 mil contos, 129.416 contos exi1-~ · dii!.pensa.veis para a suaprosp.erid<vle; medida,. 
ctamente. - e3sa de alto valor economico, politico e pa.--: -

Outra ohjecção quo se nos podeda oppôr é 1 triotico. : 
que os saldos de ex.porhção que-apresenta,mos: Economico porque nos restituiria nadá: 
sendo brutos, istl é, incluindo valores na to- meno3 de 600.000 libras a.nnmLes por fretes. 
talidado dos a1•tigos da nossa exportação, e o a companhias ·Gl'ansatlanticas estrangeiras;, 
mon::>polio abrangendo apenas alguns e não politico, pelo impulso que vlria dar á ma ... . 
todos os productos d.ella, os saldos á llispo- rinha mercante e ã construcção naval, bo.ses: 
sição dos saques se1·iam menores o quiçá. ín- de umn. marin\1(1, de guer1•a; patriutico,. 
snfficientes pa.ra o serviço de cambiu.cs de pelo3 horisonta.es novos de prosperidade· 
que necessitaria o Governo parn. seu serviço; o grandeza que viriam rasgar o céo escurO' 
-mas esta objecção já se acha destruida na d::t n::Jssa pn.tria. · 
refutação da primcirà. acima, oncie provámos, Outro beneficio a csperae adviesse natu
com algM'ismos, que tc,m11ndo-so o saldo da t·almente des.·.D regímen em futuro n1o re,. · 
exportaç~ão do cate só e unic;~.mente, a que niot1, é o estabelecimento (lo bi1ncos na';io
SB réd'lZiu, em ~1lt~ma analyse, o resultado na.es no exte1•ior, ao menos na;-; praças onde\ 
a. que chegàmos, por suhtra.cção dos valores vendemos os nosso-> procluctos, dando-se-. 
t.le outras expoetações, Vt3riticou-se que ainda a.s:;im occasião pura desenvolver-se a indus-
excessso sobre o valor da. importaçào e que tl'ia. bancarin. tão n.trophiad<L entre nós, que 
<lesse excesso, dedLIZi la ainda a. somma de nem sequer posmimos ós rutlimentos de tUD~ 
que carece o Governo pn.ra o servíc;o de :na system<~ bu.ncario interior t ••• 
divida externa., etc ..• sobrou-nos .aind<:t um Mas ... i:sso excede ao nosso intuito e de--
saldo de mak .. seria mistet' a.pt•endermosp,·imeira.~: 

mente nas escolas <:t operar sobro p3nces e, 
129.416:000$000 -libl'as sterlinas.. . ·· 

A 4•\ .e ultima obje::çã.o que t-erão n. oppor-
Estc saldo é O que o paiz tom a receber nos é de certo n.. mn.is temerosa, contes-

em ouro, e porque não o recebo? samol-o contricto :-O teu systema, veru 
Si nos fosse pormittido, . diriamos que coarctar uma de nossn.s liber·dadcs- n.liber

somos ·simplesmmHo as ·victimas do que o dude do oomrncrcio. 
1'ulgo chama ttm conto do 1n:gal"io, para ex- Ninguem mais zeloso pelo culto e adora.çTío
plicar o extranho phenomeno com que a das li herdades: a. nossa hesitação em revelar 
lH'esticligHação do agente, quo _tem a re- esta. concepção no mod.o de enca.rn.r o 1wo- .. 
stituü•-nos o nosso saldo, nol-o escamoteia... úlemu cambial - que outro nome não se lhe , 
com u. Jxdxa do cu.mbio. póde da. e - teve sempre poe barreira essa. 

E' pJssivel que s~ quoirn. oppor ainda uma antemural aos nosso.s principias idola.tras da. 
objccçào :não computa.st~ no vosso calculo os líiJordade. 
Yt~lol'es rcmottidos do pa.íz <1 pa['ticula.res, Sonharam-na. nos.l;os p:ws, sonhamol-a para 
viajante.-:, proprictnrios do pt•oJios, fcotos a nossos filhos ... 
Cúmpanhiits ostL·angeif'i.LS, etc.' quo gosn.m do Mas, Exrn. senhor ! Consultai aos ÍLÜCl'eS·
sua~ ronda,s no OS!it•angoir·o ; é verdade, doi- r,ados, consultai-os, vêde si olles pl'eferem tL. 
xttmos rln computat· cs;ns pat•ccllas, pois pal'a ruina da m~ção ú. a.bdieaçi1o de ttm dil'oito 
cuntt•nb:.t.lan<;al-as nito inclrlirnos taml.Jcm, u. quo nos prende á miserüt e á morte. 
nosso credito, os capiii;ws 'l''o c1..:~ram no pa.iz 
para n oxplora1.~fi.o tlo intlustria.s, as doapezas Que maior violcncia i~ liberd<~de do que o-
de navios ostrangeü•os nos noJsos portos, otc., supplicio da fomo a que está comlcmnada a 
flllO, si não so equilibl'J.rom, pouco aífe- nu.çi'ío pelo monopoUo synclico-bancario? . 
ctarão contra nós os resultados aponta,dos, e Imaginai que, pot• um conseintimento una
cqntra os quaes temos um saldo Liquido ·de . nimo de todos os productores do café, V. Ex., 
120 mil contos, fal:mloso saldo quo .ninguem_ Jndividualmente ou o governo em nome da .. 
duvidará esbr acima das mais exaggeradi1s nação, fosso investido no direito exclusivo 
prosumpções a favor daquellas parcellas. de exportar e:;sa. mercadol'ia, vendei-a po1' · 

Muitas out1;as considerações toriainos a conta alheia,, receb3r·lhe a importancia e 
explanar, si não fóra o receio (lo molestar a prestar contas de venda a cada um dos com-· 
preciosa attenção de V. Ex. mittentes . 
• Não poderemos, entretanto, deixar de V. Ex. 1~emettoria para diver.l3os pontos do-· 
apontar passageiramente, como decorrente globo a marcadol'ia confiada á sua guard~Jt, 
de tal regimen, o desenvolvimento quo po- apurava-lhe os valoi'Oi, na somm:.t bruta de 
dcria tomar a nossa marinha mercante. muitos milhões tlo lib1•as e contt•a esso stock 

Esta, devendo gosa.r de preferoncia pnra motallico esta.beloeel'ia seus saques, fixando 
transporte do café, etc., encontraria. nesse o cambio, de acco1'do com o 1Jalanço com
facto o incentivo, o· -apoio e & segurança in· mel'cial e a valorização do C:l!í'é (ou do café.-
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·e da bari'acha), v<dfica<lo, como vimos, a V. Ex. esta.bale;erla. o monopo1io <lo Bem e 
favor da. -noss:~. prGducçã.o. d.a. Pcosperida·lo <h~ Nação. 

FERNANDO M. Sr:-.L\.S. 
Rio, 31 do dczembt'J de 19Jo·. 

Segueo de que l(~ ti:1ha. eom que cobrir 
:todo. o. valor t~a .. imp::>rta.0flo e ma i:;; p::tr.:t o 
:serv1~0 d~1. dLVlda publica externa.- e mai:; 

. ~ainda um s~ldo <la 129.000 contos, V. Ex. () .. ..aln•iria o mercado de cambio com uma. taxa . .A rxcrxER.:I..ÇÃo D.1 PAPEL-:IfOEDA., o :~roxo-
• f'OLIO DA EXPORTAÇÃO DO CAFÉ E O CA)IBIO 

· -a.cuna da que estive:%e vigol'an1o. 
. Por esse simples f<1cto V. Ex. a.ttea.hiria. 
.:.:immediatamente todo o papel niocda. do com
mercio importador, que só busca. uma taxa 
:mais .alta para fazer os seus passes para o 

· ·exterwl', accumulando, desse modo o nume
. rario necessario para os pa()"arnento3 de 
,centas dos productores naciouaes. 

Liqttidando em papel moeda, ao cam:úio do 
·dia, as contas ela lavotti'a do cafd, V. Ex. 
:apenas deixa.2·ia margem para a especulação 

. nas transac\.~ea guanto a.os outros productos 
de exporta.çao na.o comprellendídos no reO'i-

. meu de exccpção. o 

Desde então os bancos estrangcir.>s teriam 
a1:1as normas a seguir : . acompanhal' o m0-
-vnnento da alta ou contL"arial-o. 

A primeira hypothe::;e vem ao nosso en
contro, a segunda, que paL·ece ser a. mais 
prova.vel, deve ser admittida e examina·la. 

. _Estes estabeteciment)S, ávidos de se apode
rarem do ouro <le nossa. producção, tenta
riam tabellas mais· baixas, afim de attrahi· 
1'àm os saques co11t1'a n.quelles artigos. 

E' razoavel, porém, cotüt•apor-se á seme
lhante politica de baixa, que ella. devel'Ü1 en
.contra.r gra.ndes difficuldades na oscas Jez de 
,papel-moeda Cllle e.ntão se deveria dar, pela 
. dupla caus.t de S3 H' accumuhtndo dia. a. dia. 

· m~ ~anco (lo goyerno, trazido pelo commee
·-ClO .lmpol'tadoe· que traballta na. alta, o pelo 
·'depauperamento do pnpel nas c.dxas dos 
ba.ncos estrangeiros, empt•cg<.tüo na compra. 

. dessetsaques. 
Assim, é de Cl'et', que c~3ta. tcntativn. não 

: pO(leria. ter SUCCOS:30. 
A fonte de pt~pel-mocda para tn.es opcl'a

ç~ões aclla,-sc na mass:1. tt·azid~1. pelo commr-r
' do imporGadol'. 

Pois não é do int(wesso do Governo levan
·.ta.r a taxa. cambial, e essa, mais elevada. nf~o 

. attra.hil'á. todo o pa.pel-nneda. do commct•cio 
. Jiimportt~\lor ·? ! . . . . 

Qual seria o 1'.3Sultado fi.na.l d 1 semelhante 
1.tentativa '? • 

. V. Ex.. pJder(~, 1ll1 sua. alh stl.bedoria. pre
-vel-o com toda a precisão. 

Mas, as apparcncias, tantas vezes engana· 
. ü01•as, promcttern á Nação antc-í'ruil• um 

goso que pa.rece esta.r·lhe poaitiva.mente re
. servado, si a convicção desta verdade fór 
implantada no espírito de V. Ex. 

Contra um monopolia monstruo.:w, fa.tal e 
.mortífero, contrario ao intct•es~e nacional, 

<<A propJsito da questã.) que com esta cpi
graphe SituaçcTo cambial no B1·azil e os meios 
pmticos de melhoml-a, di eigimos ao Sr. Pre
sidente da. Rep~1blica, e dada. <i. luz por uma. 
follla da. manh[l., recebemos de diversos ami
_gos às SJguintes interpella~ões : Entã.o con-
dcmmt a politica financaira do Governo '? -
Como '~explica a queima do' papel-moeda, 
quando, dados o.s saldos a fn,vor ·da nossa 
e~pol'~n.çã?, c~se .l?ape~, mesmo de1weciado, 
nao pode mfiull' na ba.1xa do c:t.mbio '? 

Para rosp:mdcr a essas peL'gantas, de um 
motlo pcremptorio, ':J.Cl'emos de examinar, 
oor diversas í'acesos diversos pl'oblemas que 
enteam na magna equação. 

Claro é que, não se trat.tnJo de investlo-a
ções metaphysicas, nem psychologlca.s, tc~·o· 
mo~ forçosamente, lle ir lmscar a explicaçã.o 
petlldn. em phenomenos e factos materia.es, 
da mesma. na.tureza e esscncia da questão 
que prvcuramos resolver. 

Não tendo a p1•ovar a. existcncia. da. alma, 
nem a divindade de Jesus, ma~ explica!' 
factos materiae.s, corno o sã.o a compra e 
venda. do café, libras, papel-moeda., debito 
e cre~lLto, que toda a gente sabe o .qüo vem a. 
ser, serão edscs os materi<L0'3 com c1ue eluci
daremos o lemma e o tbeorcma . 

Devemos imaginar que estamos perante 
uma paetul'lcnte, que teve n. desgL'aç~1 de 
u_t_na co~~opção llupla, oxactannnte nn. posi
ç~~o cnt1ca de um opet•n.dor, que tem em 
VIsta. s:tlvar a mc'le e com ella. os fétos . 

A miler nã.o pensem que é o Gove1•no, não; 
a mãe é a Nação ; os filhos são ; um delles, 
o ma.is talwlinho, o Governo, c o outro, mi
seravel ornb1.>y1io, a Lavottra.. 
. W u~ cas~l, íLli];hos aspü•am tL vida. mi1s, 

co1tt1.dmhos... ta.o <trrcbcntttdos ! Infeliz
mente amb:>s apresentam-se mal- o macho 
com o cordão umbelical cn vot v ido no pos~ 
coç:o dtt pequerruclla. e esta com o seu appa.~ · 
relho de cil'cula.ção ba.sta.nte compromettido 
pelo a1•rochc. do umbigo macho. 

O que so aprl:lsenta primeh•o é o taludo, 
aprasentação anormal ; requer uma versã.o, 
mas agita-se com tanta. violencia que quasi 
estrangula a irmã.. , , impedindo-lhe a. cir
culação carebral. 

(Identicr~. representação foi apresentah á Ca· 
mara do3 Deputados.) , 

(") Ede artigo foi puhlicado na Gazetilha do 
Jornal elo Comnw·cio de 2~ de fevereiro de i90l. 
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No1·t<l, em rcln.ç.ão á qu11ntia por elles desi
gnada. para. · o mesmo fim. não p;J(lerüt ser 
seguido em razio ue ser a, distancia do Brn.7.il 
pari1 o Mexico muito m:tior. A Argentin:t 
tambem ficará mais proxima do quJ nós~ ... 

Sr. Presidente, já diss3 e repito que não 
tenho intenções de procrastinar a discus:5ão 
do credito par:t diligenc1:as policiaes , ou 
melhor pa.ra os defensores elo Gove1·no na 
imprensa, mas não podia quedar-me silen
cioso deantJ da per.:>istencia com que se 
pretende fi•audar disposição ctara e expressa. 
do Regirrumto, no intuito pouco louvavel de 
cercear os nossos direitos. Contra isto la.vro, 
ainda mna vez, o meu protci:lto. (llfttito bem; 
muito beiil.) 

SESSÃO DE ll DE JULHO DE 1901 

(Vide pag. 135 do 3° volu:n&) 

O Sr. Fausto Cardo~o (pm·a uma 
explicação pessoal) vem á tribuna, porque a 
ella o chamo.l'am ho1tem o Sr. Arthur Lemos, 
em seu discurso e os Srs .. Aniz :o de A breu e 
Antonio Bastos, errr apartes. Assim proce
deram esses collegas, para. que o orador 
viesse declarar o que, com o mencionado re· 
presentante do Pará, ou.vira ao Sr. Ct~ssiano 
·do Nascimento, nosso collegn', sobre o reco
nhecimento de poder('S dos actuaes membros 
desta. Camura e o papel que a h i representou 
o Sr. Montenegro.Cumpre o dever que dess l 

invocação lhe advem, declarando que o nobre 
· representante 1lo Rio Grande tlo Sul lhe dis
sera e ao Deputado pelo . P!Lr-á que o seu 
plano · no reconhecimento de pode1·es de~ ta 
Carnal'&. fôra. este : collocnr o Sr·. general 
Valle na cadeira de Presitlente, plantar-se a.o 
seu Indo e não atlmittir que no recinto en
trassem outr·os que nii.o fossem os seus co I'C· 
ligionurios, e isto se faria. cu::;tasse o · que 
custasse; que, contando maioria no Senado, 
~ste só se entenderia com a Ca.mara. por elle 
constituida; que o Presidente dn. B.epublicn. 
seria ·forçudo a se submetter; e que, assim 
S. Ex. o empolgc1ria e se tornaria o arbitro 
da política nacional. 

Em seguida, atnrmou que não realizára. o 
seu plano pela intervenção do Sr. Augusto 
Montenegro,então Deputado, que a cada. passo 
e com uma habilidade pasmosa, lhe minava o 
o terreno e I heo inutilisava. a acção, ,já fazendo 
a reforma do Regimento, já lhe a.ttrahindo 
amigos, como acontecêra em relação ao!! Srs. 
NiloPeçanhaeLauro Müller; já se interpondo 

, entre a. sua e a pessoa do chefe do Estado, ao 
qual não procuravam, deixando·lhe as~::im o 

campo livre, os membrcs mais eminentes do · 
partido rcpublicano,eHtre osquaesse citaram · 
os nomes dos Srd. Seabra e Belisario de Souza. 
Em uma palavra: que se não tosse o Sr. Mon~ 
tenegro a victoria completa seria sua. 

E' o seu depoimento. 
Permittam·lbe, porém, que 3Htes de se 

sentar se refira as palavras proferidas hon· 
tem pelo nobre Deputado pelo Pará, Sr. Ser
zedello Cor1 ê:1, a respeito do grande Pru
dente de Moraes. Fôra o nobre Deputado do 
Par·á, um dcs quaes mais o gurrreára. E foi 
elle que, .UJ.ÓS confessar iS:i.O mesmo, as~igna-
lou que, á medid!l que se passam os tempos, 
mais cresce e se illumina em seu espirito a . :, 
grandiosa figura desse esta.di:: ta. 

E' a sua propbecia que EO começa a rea· 
lizar. ··· · 

A 15 de novembra de 1898, escrevia o ora
dor no orgão do partido republicano, esse 
redigido por si: . 

« A'>sim, como ao scl pcente envolvem as . 
ultimas irradiações <lo di~ e as primeiras 
sombras da no!te, circumda-te Dgora, que 
desces ao repouso da familia. e do lar, como . 
ao astro quando apparece ou desapparece, o 
nevoeiro denso elos louvores e vituperios, 
dos brindes e insultos, das õeàic,J ções e 
ameaças, com que, pouco a p'>uco, no correr 
•los quatro annos de tua actmi:::.istração, te 
fot·am cercando cs · amigos e os adversa· ~ 
rios. 

E' um crepusculo ou uma aurora ~ 
E' o crepusculo do teu Oo\·erno e a ~urora · 

de tua. immortaliuade ! . • 
ACJ sombras irão pouco a pouco desnppare· 

cendo á. medida que, nessa nova carreira, te 
fores approximando do 11ovo zenith, abysmo 
insondavel, «onde borbulham os sóas dn 
glorin». Então a. justica sa hr;\. e m~is tarde, 
quando as gerações rlesnppnrecerem, a tua 
luz intensa., deslumbrante, etermJ., c:a.hil•á. em 
límpidos cla.rocs sobt•e o ''nslo cemiterio em 
que dormirem os que te insultaram até a , 
ultima hot•a, illuminando·lhes os tumulos 
silenciosos e esquecidos.» 

E a justiça já Sd principia n fazer para 
com o uoico homem do Brozll, que, num 
momento de assombrosa anarchia, poderá· · 
symbolisar, sem anancos e sem desfalleci· 
meu tos, sem precipitações, e sem recuos, sem- · 
loucuras e sem covardias, a autoridade, a : 
ordem, a. paz, a lei, o· direito e a. liberdade,_ . 
pot•que elle tem a confiança nacioral, e tem · 
fé nas leis, e onde ha fé e contlunça. ha paz;" 
onde ha paz, ha amor ; ontle h a amor, ba· ; 
Deus e onde ha Deus, não ha aftlicçõee, e -sq . 
ha paz, e EÓ h a amor, c Eó ha Deus, e só ~à ·· 
fdlcidude, onlle existem .fé c contlunça. · ··. 

E aquella elle a r~velou num Governo 
fecundo de respeitá ús instituições, c.ls leis e 
á dignidade humana. 
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E desta lhe c~rca. o vulto olympico a.. 
naçã,o inteira, depois de fruir a paz, a liber· 
dade ·e a j U3tica em que a envolveu o seu 
G(}verno sem par. 

l?'u:blica<}ão feita. em virtude de deliberação 
da Ca.mara tomada sobro o requerimento 
do Sr, Fraderico Borges, apresentado na 
sessão de 16 do êorrente e approvado na 
sessão de 20 do corrente. 

EXPOSIÇÃO APRESENTADA AO EUI. SR. PRE
SIDENTE DA REPUBLICA 

· . Em economia politica, 
nem as difinições rigorosas, 
nem as deducções mathema
ticas podem ser empregadas. 

F. LA VELEYE. 

Exm. senhor-Permitta-nos V. Ex. trazer 
. ao seu elevado juizo e submetter ao crisól da 

': . sua apreciação as idéas aqui exaradas. sobre 
;f o oomplexo problema da nossa rehabilitação 
C . ftna:p.ceira, dr.ante da crise eco no mica., mo· 
" , neta ria~ política e socia.l que nos oppt•ime. 

.,: · Exm. senhor-Entramos na materia, sem 
;:, ,:preambulos, sem ata vi os, na materb mia e 
:. descarnada, procurando toda a concisão e 

c-lareza, quanta couber JlaS nos;3as fracas f:.~.-
culdades expositivas. -

Antes d.e tudo, deveqws · diz:'!r com o per
. missão e a. liberdade que raquer o assumpto: 

Não nos. parece possível, com os recuraos 
até· ag.ora appJ.relhados, conjurar-se a crise 
que·atravessamos, lance mão embora o Go
verno .. da autorizaQão que lhe. deU: o Con
gress(i)1 dentro dos moldes do projecto Elias 
Fausto. 

Pondo-se em pratica as idéas. daquelle pro
jacto, inquinado jú pela cdtica de vexatorio 
e· eomplicado, o seu objectivo, afigura-se
nos, será frustrado. 

i·.' .. : · Certamente a questão ficat·ia resolvida, si 
:> acaso- fosse possível attingir o ftm que elle 
'-': tem\ em visca, i.ito é, deslocar o negocio de 
":: : cambiaes da mão dos bancos estt•angeiros 
:i' .. · pa.:ra.. as mãos de um banco do Estado. 
>: Mas1 além de requerer a sua exe:mção o 
}: · intermedio de uma engrenagem ditl1cil, com
\) plicada, dispendiosa, quiçá vexatoria, sujeita 
~:;:, .. á con.t:roversia de direitos adquiridos, que1• 
\;'\;,~ nos· parecer que oífereceria sempre bréchas 
r?; .·á velhacaria incoercível para tornai-o frus
~\ ' traneo. 

Escusa.do é entrar na demonstração deste 
asserto, para occuparmo-nQs do nosso as
sumpto, restringindo-nos. 

Nenhuma duvida. existe no nosso espírito 
qu1.nto á origem uo nosso nial ,isto é, quanto 
á cau.;;a da nossa pessima situação cambia.l : 
-a especulação dos bancos estrangeiros, de 
mãos dadas com algun.;; commissa.rios expor
tadores de · café. 

Sobre isto esta.mos de perfoito accordo com 
o projecto, e é nesse terreno que pensamos 
dever terir-se o combate, para desafogar a 
nação desse ve:xame, tão oppressivo quão 
oneroso. 

E certamente, si conseguisaemos destruh• 
aquella alliança perniciosa, caus:t de toda · 
nussa ruína, nenhuma duvida resta que a. 
nossa rehabilitação financeira,· pela alta im
mediata do cambio, seria o premio seguro 
de uma tal victoria. 

Diverge, porém, o processo qs.e nos parece 
capaz daquelle d~;sideraturn. . 

V. Ex. vae ser o arbitro que julgará a di
vergencta da therapeutica a empregar, num 
caso em que o accor<Jo de diagnostico é per
feito. 

Exm. senhor-A medida _ que pedimos li
cença para lembrar, a unica. que se nos a1i
gura -capaz de um tal l'esultadó, é pura e 
simplesmente -o monopolio da expm·tação do 
ca{e, e, si tanto {Ô1' preciso' da bol'racha, etc. 

E' isso quo pretendemos· explanar o majs 
succintamente possivel. · 

As nossas condições commerciaes· não são as 
mesmas da Europa, nem dá America. do N01•te, 
p:Lizes em que uma infinidade de industrW.s, 
m::J.nuf,LCtura.s e variados productós de mitu
reza extt·activa constituem as materia.s de 
sua exportação, cujo m'}nopolio seria inexe· 
quivel. , 

Ora, nós não estamos em taes condiçõe3; 
a nossa oxpo1•tação cifra-se em poucos arti· 
gos de origem agrícola, e além dislo temos 
de um deUe~ o monopolio natural no mundo, 
por assim dizer. 

Porque não lhe monopolizamos a expor
tação?. que nos impede de lançar mão dessa 
medida? · ' 

Allegarão que o regimen democratico 
é antagonico a essa re~tricção á libe1•dade 
do Mmmercio. Mas essa razão não póde pre
valecer· adeante da conjunctura em que se 
acha a. nação. · 

Além disso, a Republic·a F1•anceza tem o 
monopolio do alcool., não fallando na Hol
landa, que monopoliza o cafê de suas 
colonias, na Italia, o tabac-o e o · al
cool, etc. 

Pai' C[.ll'to, !!!l os nossos productoros tives· 
sem o e~pit•it.o c.Hnmot•niiLl do outrOiJ povos 
adulto.~. a medldu. ot'lt lumhr•tLdiL ostaria. 
ha muito tempo }JOijtfl. om p1•ntlo1L po1• ollos 
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·mesmos, pois os seus proprios interes
.ses - aconselham-n'os a approximarom-sc 
-dos consumidorns e a eliminar de seu 
negocb a claso3c inutil, perniciosa e p:.trasi-

:taria dos intermediarias, classe que só. tem 
·contribuído para prejudicar os productores, 
exhauriodo-lhes uma par&c de -suas rendas e 
o que é ainrla peior, empobrecendo a naçã.~ 
com o jogo de cambiaes. . 

V. Ex. sabe que um exp:lrtador de conta 
propria, desde que vende uma partida de 
mercadorias no ext3rior, tem todo o interasse 

·em que baixe o cambio, afim de receber 
por cada libra est3riina maior numero de 
mil réis, e d0s~e int~resse nasceu, entre nós, 
a especulação baixista da Bolsa;- a associa-

·ção hybrida dos bancos estrangeiros, por 
interruedio de seus zangões, com os exporta-
d~~. . . 

Nesse sentido se dirige ~ sua manoura, 
-comprando cambiaes a prazo, pa,ra baixar 
artificialmente a taxa, de accordo com os 
bancos, que sã.o regentes da orchestra bol

·sista. 
Uma vez cons?.guida a b::~.ixa, de .pejam 

, suas cambiaes a taxas intimas, quo lhe for
necem remuneração enoeme, ao mesmo tem
po que liquidam, dentro dos prazos, as 

, suas contas do . exterior, a taxas ,tambem 
:· accordes com · o plano que executam, na 
mais perfeita afinaçã.o com bancos estt'angei
l'os; em summn,, lançando mão de todas as 
;manobras cont1•arias ao into1·os::;e da com
munhão brazilcira. 

Infelizmente, os nossos .productores ainda 
,,não comprehenderam o seu interessJ e c m
.titmam a fornece1• aos seus intermedia1·iõs 
. o combnstivet necessario p:tra. carbonizar 
. .a n:.tção; não compl'ehendem.m ainda a 
mecessidade d3 um . gra;nd·3 estabelecimento 
de c;·edito, quo dir•igissJ e p1·omovess3 

. a Ol'ganizaçãl) intellige.n ~c do sau com
.mm•cio. 

E' forcos.:>, po~·tanto, que o Govel'llC'. venha 
. servi I•· lhos do tut01·, fazendo o quo é do seu 
.inte1•osse o ensinando-lhos o caminho c1uo 
teem a seguh•. 

Em ge1•at, o nosso industl•ial agL'icala só so 
:p1•eoccupa da sua p1•oducção, . melho1•al-a, 
proiuzh· mais, bat•ateal'-lhe o cuito, des

•CUl'ando a. dist1•ibuição, confiando esta pal'te 
a mercena.l'ios, quo só visam sugm•-lh.e o 
:Iucl'o do ti•aba,lho, qun,ndo a díst1•ibuiçã.o 
dos lll'oductos roque1· cultivo eacl·upuloso, 
•cuidado p3rspica.z, vigilancia o actividi1de. 

Repetimos, portanto, que esta parte do 
'problema, qu3 tão dit·actamenb affocta 
'o p1•oducto1', não estando organizada, é mis
tel' que os podm•es publicas intet·venham Ol'· 

de V. Ex., affecta a lib3rdade do commercio, 
ella não a atrcct<!- mais do que as medidas 
consignadas no pl'ojec~o Elias Fausto ; ella 
não attenta contra . direitos dJ bancos 
estrangeiros ; ella não póde levantar recla
mações diplomatica.s ; a su:t simplicidade 
corre paralellamente com a facilidàde de 
sua. execução, c, si attentar contra alguem, · 
é co1tra brazileiros, é contra os productores, 
que, por um bem entendido direito á liber
dade de commercio, não desapprovarão a 
medida, desde que se lhes mostre a conve
niencií1 propria, concorrendo alllada ao in- _ 
teresse do Estado. 

E' preciso notar bam que o Governo nã.o 
compru, café, nã.o negocia, não arrisca con-
sa alguma nas operações que se propõe a 
rea.Uzal': o Governo·é o simples inte~·1nedia1·io 
entre o producto1• e o consumidor-é um in
termediaria, si nã.o lhe recusarem o>se fa
vot', tão honesto, ao menos, como qualquer 
commissario de café. . 

O seu trabJ,lho é simplesmente verificar as 
contas de embarque d) seu committante
a lavoura nacionat-Ji~tribuir-lhe os pro
du~tos pelos mercados a -que forem desti
nados no ex!ierior, arrecadar em suas arca.s 
o liquido da3 vandas effectua.da.~ e paga.1•-lhe 
a.s somrp.a3 apuradas. . · . 

NaturJ.lmante, · funccionando o Governo · 
como um commissa1'io, terá, pJr intermedio 
do seu banco, as comrnissõ3.-l de praxe no -_/' 
commercío, não·só quanto ao; adea.nta.men. .: 
tos que houvor de fazer, ·como quanto á re::- · ~ : 
munel'ação de outros se1·viços; seu3 agentes .. 
vendedores, no extet•i,n•, tarão a<; correta
gens qu3 lhes conipJtirem, p:lgv tudo p310 ·· . 
productor na liq1tidu.çã.o de seus Cl'l3ditos . .. _ • 

Compreltende-sa facilmente que, um1 vez ~ • 
investido o Governo do dir~ito ·exclusivo da. · 
ex.pot•t:tção, toda. a somma em moeda me- . ; 
ta.Uica, proveniente da. Vllncla na nossa prJ· -= 
ducção, ftc:1rá. á disposição .do mesmo Go- · 
ve.t•no no ost1•angiJiro: nem póde ser outro o . · · 
1'8Stllt:lrdO. 

"Umu. voz do posse de;sa mass:1 mctallica. 
no exterior, terá o Governo em suas mãos a. . ,:· 
fortuna do pa.iz, pol' a;sim dizer, para sobre > 
ella estabelecel' os seus saques e fixar o . 
cambio. · ~-

Intuitivo como· .é · o p1•oblema, o seu enun· .< 
cíado. llasta para e.:~clarecer toda a sua sim- ·_, 

. ples ·cstructura. 
. Vt~jamos agora a facilidade que elle traz '~ 
na sua. execução. 

:ganizando-tt. .· . 
· .. Exm. S~:nhor-Si é verdade que a medida 

.g_ue temos n. honra de apresentar <.L critic.t 

Toclo o serviço, isto é, todos os orgãos e: 
apparelhos necessarios á sua ~xecução já se ; 
acham p~rfl3itamento instituídos e toem seu .. 
assento no sydtema aduaneiro em vigor! as 
pratica.-s ahi adoptadas, no que diz re~peHo á.~ 
expprtação de mercadorias, adaptam-se co~--
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veniente e cabalmente á segurança e fiscali
zação indispensaveis a um tal regimen. 

Os productore; p3dem vender livremente 
as mercadorias em questã,o (n,::: comprehen
didas no monopolio) denko elo paiz, a quem 
quar que s~ja. 

Quem quer que seja, porém, não poder<.t 
vendel·as no exterior; só o Governo t3m o 
direito de dispor dellas, fóra do paiz, por 
conta dos s9us respactivos donos. O serviç0 
de frete, despacho, embarque, seguro, etc., 
se fará como de costume, sem a menor alte· 
ração, correndo tudo pela diligencia, acti
vidade e conta do propriet~trio das me~'~a· 
dorias. 

Desde o momento, porem, em que as mer
cadorias estã,o embarcadas, são consideradas 
entregues ao Governo, que pelo producto de 
sua. venda ficará responsavel. 

A's alfandegas compete, portanto, a fiaca
liz::tção no recebimento dellas, c aos seu.3 
embat'cadores dará documento om duplicata, 
da quantidade em pe.;;'J, mm·ca c qualidade da 
mercadoria emb1rcada. 

Estes documentos serão exhibidos no lJan
co que o Governo de.;ignar, para. o compe
tente la.nçamento em cont:.t de consignação, 
podendo ahi receber, querendo a parte, mmt 
porccnl;agem por adiantn.mento do seu car
regamento ou embarque, (L vista. do documen
to alfandeg-ario. 

E' indispensavol que o Governo arbitre 
uma porcentagem de 30 ou 40 % por adean
tamento aos embarcador-3s, afim do auxiliar 
a lavom\t nacional e facilitar-lhe recursos 
pot• antecipação de seus saldos a verificar. 

As mer~:tdorias remettida:; ao de3tino, 
assignado pelos emba1~adores-New York 
ou Havre-serão consignadas ao agente do 
Govm•no ou corl•etor. offieial daquollas 
praças. 

Esse agente f'a.rá a venda das par~idas. que 
for recehendo do Brazil, em bolsa, e rocJlhe
l'á cli:.wiamcnte o pt•Jduct•J das vendas effe
ctuaclas ao banco ou bancos de confiança e 
designaçfi,o do Govet•no, na'~ referidas loc.J.
lidades, emquanto não houyer um sys~ema 
bancario nacional, com succursaes ou flliaes 
nas praças onde se faz actuahnente, ou se 
fizer no futuro o entreposto das mercadorias 
em questão . 

A necessidade de estabelecer um sysGema 
bancaria completo o intelligonto, dentro o 
fóra do p:.Liz, se fazendo sentil• como uma 
medida de inter•o:-:se palpitante, achu.i•:t no.;;to 
lJrojecto on:;ojo feliz paPa assonttu• os seus 
linea.montos n1J oxtcwior•. 

Voltemos u.o assumpto pt•lncipal. 
Os cor•r·otores ou agentes do Govr~Pno no 

cxteriot•, 11 uo poderão sor os cor1·otor•cs ele 
bolsas estrangeiras de inteira confiança do 
Governo, abonados pelos ministros residon-

te.'> e competentemente afiançados~ ou a:gentes
nacionae.3, especialmente designados para. 
aquellc fim c investidos dessas funcções no· 
exteriol', remettsrão telegraphica e diaria
mente o movimento das operações reali
zadas, determinando o preço da venda, as; 
mm·cas das partidas e as' quantidades ven-
didas. , 

Com esses elementos, o Governo, por in
termedio de seu banco, far:.i, a liquidação 
immediata das contas dus diversos commit·
tentes, pagando-lhes em papel-moeda, ao 
cambio do dia. . 

Desde e.sse momento, o cambio será feito-
pelo banco do Governo. . · 

A concurrencia no mercado de cambiaes
esta.rá morta - do .cam~io é arbitro o Go
verno. 

Como, por que meios lhe perturbarão o· 
dominio ? 

Qual o recurso, qual o artificio, qual o 
poder do que possamlançar mão os banquei-
ros estrangeiros para o desn.lojarem da po
sição '? 

Que m'o indiquem. 
Desde esse momento e visto que o Governo· 

não tem nenhum interesse em dn;svalorizar
o papel-moeda do Estado, irá levantando 
pa1·i-pasw a taxa cambial, á medida que fôr· 
valorizando a morcàdoria no exterior. 

Comp1•ehende-se que o Governo ou o setr 
banco poderia immediatamente elevar ar
bitrariamente o cambio, mas a elevação da
taxa não deve ser 1eita senão lenta e pro
gressivamente por diversos motivos ; em 
1° logar, porque, em uma alta rapida I'e
duziria a libPa sterlina a poucos mil réis, e 
o minguado producto dessa conversão não,, 
compensada o productor bl'azileiro1 absor
vel'ia não só os seus lucros, como lhe cntmria; 
pelos gastos de producção, o que tenderia a· 
matar a funte de riqueza. publica ; em 2°· 
lugat·, pelas multiplas perturbações ao com·
mercio legitimo, que verià. os seus stochs de 
mm•cador•üts desvalorizados de chof1•e e su
jeUos a uma depreciação ruinosa. Portanto,. 
e pot• outras razões, a politica economica 
aconselha, em tal caso, elevat• lenta e pro
gressivamente a taxa cambial em corres· 
pondencia intima com a valorização dos 
prJductos-valorização que não póde deixar• 
de da.r-so fatalmente : a mercadoria está nas 
mãos de um só, não ha ollertantes, o mo
nopol io faz.so no sentido da alta do preço o· 
da alta do camlJio - ~ tt mo.nna. operação 
exccntudtt pelos baixistt\S do hoje om sentido 
invol'lill, mas legitimo-em qu:.~ se p!'ocura. 
approximu,l' o vu.lot• vf.'nal do valot• intrin
soco dn moi•cu.cloria, isto cj, liber•tu.l-u. da os
pocula,f:ão. 

NiLo lm concurrencia de offertantes, o si 
lut, onde estão elles '? No Brazil 'f Não. E no 
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estrangeiro e no mundo haverá actualmerite 
alguem que _possa vil• concorrer comnosco 
na producção do cu.fé, embaraçar o resul
tado deste :plano, . expondo á. venda uma 
mercadoria da qual, por ora, temos natu
ralmente o monopolio univer;';al? 

Convém dizer que, si actualmente o preço 
do café não se eleva, não é porque a producção 
seja maior do que o consumo, nem tão 
pouco acha assento na concurrencia. mas 
sim porque no baixo preço consiste o inter
esse dos syndicatos que aqui, no nosso paiz, 
monopolizaram e deminam o mercado do 
artigo, ·o que equivale a dizer que· monopo
lizaram a nos~a riqueza, como nos Estados 
Unidos monppolizaram-lhe a venda, que só 
exec·utam depois de beneficiado o nosso café 
nas suas fabricas de torrefacç~ão, reputi1ndo-o 
en.'tão por preços- excessivos aos consumi-
dores. / 

Essa é a razão da baixa nos pr.;ços do café, 
razão fundada no phenomeno muito vulgal' 
e conhecido -de toda gent~-que, quando 
diminue a concurrencitt na procura, a mer
cadoria baixa de preço. 

Ora, e~ta diminuição de procura é origi
nada na acção dos mesmos syndicatos, que se 
associaram e mancommunaram para nos 
impor os preços, como si fót•a um só com
prador, para explorar a nossa falta de genio 
commercial e quiçá a nossa ingenuidadt\ 
pal'a não dizer a nossa ignorancia em mate
ria de alto commercio. 

Exm. senhor.-:-Tudo isto são logares com-
. muns, verdade~ col'riqueiras, ao alcance dos 
mais comesinhos espiritos,rnas ê <L luz dessas 
verdades que pt•ocuramos desenvolver c fun
damentm· o vroblema que aqui vamos tra-
çando. · 

Praza aos céos que, depois . de tBr-se-lhe 
experimentado os ell'eitos, dellc possamos 
dizet' como aqttelleo~ genios tividos dtt sciencin. 
o de aspiraç~(:íes, que, tendo percorri<lo as 
grandes capitaos do velho mundo, udm.it•ado 
os Yàstos monumentos da arte humana, os 
templos admiraveis de Roma., tts archite
cturas sumptüosas da G1•ecia, as collossaos 
estructmas do Egypto e da India, ao voltar 
para a sua aldeia natal, ao avistar o modesto 
campa.nario d13 seus maiores, ao :penetrar os 
humbraes queridos do solar paterno, ao 
encontro de uma mãe carinhosa; praza aos 
céos quépossamosexclamar, entt•e o remorso 
e o contentamento : · Olhem onde a felicidade 
esta'IJet e (amos p?·ocu?·at-a Wo longe ! ... 

V. Ex. julgará no seu alto ct•iterio si a 
medida aqui tão pessimamente exposta, tão 
sem methodo e sem concatenação esboçada, 
merecerá ser considérada, cstudad;:~ o })Osta, 
em pratimt ou abandonada. . 

g• mn subsidio gl'ttcioso, voluntario e des
pretencioso, quanto modesto, natwido . do 

{ nw,o.ra V, IV 

simples desejo de contribuir para libertaR · 
nossa Patria da opprcssão que a avassala. 

Julgamo-nos obrigados a rebater uma. : 
objecção que poàoria destruir toda a cstru- · · 
ctura do nosso plano. 

Essa objecção é que, sendo a nossa expor
tação inferior á nossa importação, segundo 
a opinião corrente, virá o momento em que, 
para os ultimos compromissos no exterior, 
tenha o Governo esg0tado o seu stock meta1-
lico,se . encontro na impossibilidade de saccar, 
sendo, neste caso. forçado o commerc\o a ir 
comprar o ouro de quo carecer a quem o ti- ·· 
ver ,e, desde ésse momonto,deixará o Governo 
de dominar-o mercado cambial, fraca.ssando ·\ · · 
o projecto e voltando o domínio do;;; bancos 
estrangeiros. . . . 
_ Est<t hypothese. que é eiiectivamente a 
unica que poderia .destruir toda a nossa . 
con8trucção, felizmente está fóra de duvida, .. 
ella. não se dá, porque a ·verdade conhecida é 1 

que a nossa expm·taçao e superior á nossa. 
importaç~ão, e fei. justamente depois de ter 
verificado este facto que concebemos e tra-· 
çamos o projccto que or.a temos a honra de· 
vos submotter. 

Juntamos aqui uma tabolla dos saldos e 
deficits verificados entre a nossa exportação 
e importação nos docennios de 1840 a 1849-
do 1850 a 1859-de 1860 a 1869-de 1870 a· .. 
1879-de 1880 <t 18S9. 

TABELLA N. 1 (·) 

I?ECENNIO . DE 1840-1849 

1840 .... .. 
1841 ..... . 
1842 ..... . 
1843 ••••.• 
1844 .... .. 
1845 ..... . 
1846 .... .. 
1847 .... .. 
1848 .... .. 
1849 .... .. 

Deficit 
16.056:000$ 
l6.95ô:OOO$ 
9.000:000$ 

11 .489: 000$ 
10.147:000$ 
..... " ..... 
3.20l:OCO$ 

4.133:000$ 

Saldo 

1 . 437: 000$000 . 

1 o. 570: 000$000 . 
4 .57ü: 0,00$00(). ; 

71 ; 690: 000$ lo. i 63: 000$000$.. 
Defic-it 54.966:000$000. 

1850 .... .. 
1851. .... . 
1852 ..... . 
1853 .... .. 
1854," oo I 

DECENl'i'IO DE 1850-1859 

Deficit 
9.136:090$ 
2.622:000$ 

13.08H:OOO$ 
8 . 906 : 000:~ 

Saldo 

5. 528: 000$000 . 

(•) · Extrnhido dos Annaes do Cong-resso Na • 
cional. 

12 
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. 1855 ..... . 
- i856 ..... . 

. :1857 ..... . 
.'1858 ....•• 
1859 ...•.. 

10.798:000$ 
34.194:000$ 
20.917:000$ 

70:000$ 

l. 654: 000$000 1870-9 ..• 
1880-8 ... 

113.663:000$ 
Saldo geral · ..•..••.•...• 
Média do saldo annua.l ..• 

375:388:000$000 
87. 154:000$000 

665.462:000$000 
5'51. 796;1100.$000 

11.497:000$000 
65.879:000$ 

De{wit 58.697:000$QOO. 
7 .182:000~000 

Faltam-nos · documentos relativos ao de
cennio de 1890 a 1899. 

DECENNIO DE 1860-1869 Mas tudo faz suppor que a baixa excessiva 
do cambio, a falta de actividade commercia1, 
a elevação dos direitos <:te importação, o des
envo1 vimento que tem tido algumas de nossas 1860 .. ... . 

1861. .... . 
] :862 ...... . 
1863 .....• 
1864 ..... . 
1865 .... .. 

. d866 ..... . 
·. ,1867 ...•.• 

;]868 ..... . 
. 1869 .....• 

Deficit . 
549:000$ 

Saldo 

lO .189:000$000 ·industrias, tenhau1_ concorrido efficientemente 
23.307:000$000 para diminuit· a nossa impo,rta~·ão e asse. 

4.880:0oomoo gurar para o ultimo decenriio os mesmos ~e-
9.322:000$000 su1tados vel'ificados na tab3lla junta. 

19.240:000$000 Alimentamos a firme presampção de qtt.e 
8. 251:000$000 os nossos saldos serão muito mais conside-

44.659:000$000 raveis então, do que nos dous ultimos de· 
39.213:000$00Õ cennios. · 
44.598:000$000 Ainda mais. A nos >a exp rtação não pôcie· 

-------- ser inferior a importação, pela simples razão 
449.000:000$ 203.609 :'000$000 ·de que, se assim fosse. ficaria em debito com 

~sald.o 203.060:000$000. · o commercio estrangeiro, e V. Ex. sabe que 

DECENNIO DE 1870_
1879 

esses-debitos são saldados nos prazos de tres 
e seis . mezes, segundo· âs praxes commer;. 

'1870 ....•• 
!1871 •..... 
; 1872 ..... . 
ll873 .... .. 
' 1874 .... .. 
' 1875 ..... . 
~ 1876 ..... . 
1877 •....• 

-: 1878 ...... 
/1879 •....• 

Deficit 

•• • • • • t •• ·•" 

Saldo ciaes, e, si acaso não os saldarmos, não tere-
29.685:000$'000 mos credito para acquisiç~o de novas mer· 

cadorias, ·fa~to este que se não dá. e que se 
35.100:000$000 realizasse, delle resultaria uma retracção no 
59.163-:000$000 nosso credito commercia.l, retracção que 
29.268:000$000 tenderia a restringir sempre a nossa. impor-
43.095:00G$ü'o0 tação, a pautai-a, a equilibrai-a dentro d.o 
17.719:000$000 nosso creditó, que é a nossa exportaç~ão: 
41.265:000.~.000 1•azào pela qual não nos parece po3sivel no ' 
25.394:000$000 domínio das derlucções abstractas, realiza.r·se 
44 .485

=
000$000 uma tal hypothese . 

49.214:000$000 Mas si o entendimento philosophico das 
-------- cousas nos pó .le enganar e si não é. a ex-
3i5.388:000$000 pressão d<J. verdade a conclusão á que nos 

DECE:'\~10 DE 1880 - 1889 conduz e raciocínio, abandonemos a demon
stração thaorica. óu a bstracta. 

U880 ..... . 
1881..: .. . 

- 1882 ..... . 
;1883 •••..• 

. 1884 ...... 
~1885 .•.••• 
.1886 ...... . 
. 1887 •••••• 
;.1888 •••..• 

Deficit . 
55.154:000$ 

............. 
2.240:000$ 

............ 
51.609:000$ 

Saldo 

27.600:000$000 
9.637:0001000 8.212:ooo ·ooo 

51.838: ooo ·ooo 
54. H 3: 000$000 
44.741:000$0)0 

------ --------

Ficam-nos os factos, os factos positivos, 
que não podem induzir-nos a ert•o, rr·ios, .es
magadores, resultantes da ope1•a.çã.o me.ca
nica ·da contagem das unidades de cada 
columna e da sua comparação, para mostra:.; 
evidentemente que exportamos mais do quQ 
• mportamos. · · 

o assumpto desta exposição foi concelJido· . 
em 1898,. qu~.ndo ent1•amos no regimen do, 
funrling-loan. . . 

108.988:000$ l96.142:000$0ÓO 
Sal<lo. . • 87 • 154 : 000$000 · · 

Então militava a favo1• delle mais uma 
causa, e era a ausencia do governo · no mer
cado de cambiaes. 

1840-9 ... 
1850-!) .. . 

a86o-o .. . 

RESUl\10 

54.06ü:OOO$ 
5~.697:000$ ............ 

Pensav..tmos então, cot;no pensamos, agora, 
·quo o momento e1•a o. mais propicio para 
encetar o regimen comprehendido nestes 

. aponbmentos, mas alimentamoa a espar..tnça 
203.060:000$000 de (1ue, nem por estar qu!tsi a findar o pe-
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riodo de suspensão -de· pagamentos, quasi a 
-.entrarmos no regimen normal, nem por isso 
ficará. prejudicado o projecto e de sua ex
ecução deixaremos de colhe1• ainda todas as 
vantagens que lhe-assignalamos. . 

Poderemos estar em erro, mas a sinceri~ 
dade da nossa. convicção, a doce illusão, 
talvez, em que se compràz o nosso espírito, 

·são os moveis que nos determinam a vol-os 
o:fferecer. .......................................... 

P . . S ·-:-Depois de termos concluído estas 
linhas, · conseguimos obter a ta.bella junta, 
relativa ao decennio quo hoje finda, em que 
a nossa previsõ'o sobre o saldo favoravel {L 
·nossa exportação é neste decennio confirmada 
plenamente. . · 

.Eis aqui o quadro contirinatorio: - Nelle 
-se vê, não só que o saldo da exportação é um 
facto positivo, como aindn. nelle fica assigna.;. 
lado o seu grande incremento, porquanto os 

. ·saldos de outros decennios que apenas attin
.giam a ·àezenas de mil contos, elevam-se 
.agora a centena de mil contos. 

TABELLA 2 

dept•essa - e mais pelo facto de ser a expor-. 
tação compost11, quasi exclusivamente de úm 
só producto agricola. · . 

Estas circumstancias, por si · sós, nós · col~ 
locam em uma posição tão excepcional no. 
.mundo, que a resolução do no3so problema 
financeiro, tão complicado co ·no parece, só 
poderá. simplificar-se e resolver proficua
ment:~, mediante praticas tambem excepcio-
naes, adequadas ao caso de excepção. · 

As. theorias, po1• mais exactas na sua ex
pressão generica podem falhar, como tem 
falhado na pratica,_ a.pplicada ent1·e nós-:-- a 
experiencia nol-o p1•ova -= e, seguramente, 
esse insuccesso, . só podé1•á ser attribuido á 
sua. má applicação. · 

Nesse· presupposto cuidámos de investigar 
onde estava o vicio o qual-o meio pratico, 
applicavel e etncaz ao caso anomalo, diante 
do- qual nos encontramos, e, desse cuidado, 
sem preoccupações escolasticas, resultouo . 
trabalho apresentado á pon,deração de V. Ex~ 

Vamos agora implorar novamente per- · 
missão para. adduzil• mais algumas conside
rações, attinentes ao mesmo .:tssumpto e ten• 
dentls a esclarecer problem:ts correlatos. 

Exm. Senhor.- Si as nossas relações de 
debito e credit~.J interna.eionaes se eq iH bras-

·:-

sem, o cambio deveria achar-se'ao p:1r. · . 
Ora, dando-se um desequilíbrio a. nosso fa- - . 

DECENNIO DE 1890- 1899 

Deficit 
1890 (•) ... · ............. . 
1891 (') .................. . 
1892 (•) .•.•.••••••.•••• 
1893 ................... . 
1894 ................... . 
:1895 .••••..••.•.•.••.•• 
1800 ..••.....••.......• 
1897 ................... . 
l. 898 (•) .•••••••••••.••• 
1899 (·) ............... . 

Saldo vor, deveria, em rigor, achar~se acima. do 
p:tl', mas achando-se muito abaixo do par, · -
cumpria.mo~ um dever do curiosidade pa.trio· 
tica investigai' a causa. dess:l. estup;•nda a110· 

3~7.463:000$000 malia. Ouvimos as razões de hom •ns com· 
2o9.507:000$000 patentes e dell<\'l não nos conven emos. . 
326.~73:000$000. Un 1 diziam-nos: é o exces3o do papel 
140.110:000$000 moeda- é a depreciação du· nosso meio cir· 
160.203:638$000 cula.n·to -dizia.m-no3 outros: é ·a de~propor-

ção entre a massa de papel-moeda e a ri· 
quoza publica -são atreitos de pa.pel incon· 

-------- vertivel, 6 a superabundancia, etc. 
1.223.f55:638$090 Devemos conl'es.~al' quo D13nhuma. des.,as 

razões calou no no 1so o.;pirito, pois cODJO· 
li ctm•ava.rnos no meio du. nossa. deftconcia 

Exm. Senho1·.- Na primeira parte de 1te mental: -como ser4 possível que quem 
trabalho que tomamos a <lelibaração"tle _vo.; dispõe de 20 moadas de ouro o despende 
endereçar, com a devida venia, esboçámos, apenas 15, não tenha a receber o saldo de 

·. sem PI'eoccupações theoricas, ligeiras con- cinco moedas da ouro ~ 
. sideraçõés sobro a nos3a situaçã() cambial e ·Ao que nos parecia contrariarem aquellas 
~s meios de melhorai-a, de accordo com o razões· · · · 
-caso excepcional em que se encontra 0 Bra- Em v4.n•dade: tinha~no-nos assegurado _do · 
.:zil, assignalado por uma emportaçcio maior do excesso d9 nos:-so credi~o. so~re o nos.1o de.b~to 
que a importação:._ uma taxa de cambio commerc1a~, <tO debito tmhé?omos addtcio-

. · · · · ·nado toda a parcella necessarm para o ser-
~ · . viço da divida. publica, restava-nos um saldo 

{·) Não consta do documento de onde enorme ... eis porque não ,poderemos com-: 
ex.trahimos estes algarismos-Relato,·io . apre~ · prehender jámais quo o papel-moeda tenha:. 
sentad(J ao Gove1'no de S. M. B1·itanica pelo influencia no mercado do cambio, quando 
Secreta1·1:o da Legaçcro s,·. Henry Beaumont, esse elemento não é absolutamente chamado 
publicado no Jornal do Commercio. de 22 de a figu~ar na tr~nsn.cção, ist? é quan<!_o a ex-

. fevereiro de 1893. · . · portaçao é. mator que · a 1mportaçao _e do ·. 
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,92 ' . APPENlHC.E 

ajuste de contas temos a reccl)er o saldo e uma en ';idade á parté, , ter saldo interna~ 
não a comprar ou pagar o deficiL cional. . 

Neste caso,. tendo logat' a interYenção do O governo do pa.iz póde estar endividado~· 
papel-moeda, explicar-se-ia a sua acção ; na- pelos esbanjamentos de toda na.tnraza ; a. 
quelle, em que temos a receber o nosso saldo, nação, con:3 iderada individnalidade distincta, 
de que modo poderá intervil• agnelle facto1' pódc SJl' prospera, rica pelos seus saldos 
no negoeio '? · • o1•çamentarios, representados pelo excesso 

Portanto, concluíamos nós: só naquellc, de sua producção, d~ sua exp_?rtação sobre o. 
caso é rasoaYelmente explicada a influencia seu consumo, a. s.ua ~mpo::taça.9. . · 
do· papel-moeda sobre o cambio. E ainda Como confundtr. sltuaç<?e~ tao chffcrentes '? 
mais, conforme a si tu ação :finn.nceim do go- Par~ c e · que da lu se or1gma a lame!lta v e~ 
verno que o omittiu, conforme as garan- con_!usao com quo se pt•etepdc explicar a 
tias de que estiver • revestido, conformo a acçao do papel-moe~a deproe1a~o do ~pverno 
con:fiança que merecer aos seus portadore.:;- sobra as taxas c~mbtaes:-mas, Já o dtsscmo~,. 
valorizado-poderá sueceder que no caso de o p:tpel-.moeda so p~dera aifec~ar o camb10 
deficit internacional oii'erJça o papel do qu::mdo o governo tLv~r necessidade de com
Governo tão solidas garantias que, ainda em prar ouro, ou a naçao deU~ .caroc3r. para 
tal hypothese, o cambio mantenha-se ao pG.r, comprar ou pag~r o seu rle(ictt InternacJOnal:· 
como succedeu nos decennios de ·1:840-1849 e no caso contrarw, 1mrece-nos um absurdo 
1850-185!', em quo tivemos deficits e o cambio semelhante affirE:Lação: . . . 
manteve-se ao.par e acima do par. E em que. razao log1ca, u·recusavei, ou ao 

E' facto notavd, singular: nos decennios meno.s accm~~ycl , em que fundam~nto, ~m 
em q11e havemos tido saldos, temos tido que fasto po.,t~Ivo se assenta, e baseia a fre
cambio abaixo do pm· descendo a 14 18 e sumpçao que 1mpugna~10s, Exm: s2nhor. 
19. em 1868, 1869 e 1879, quando hou..:cmos Este.:; a1·g~mentos nao os ou.vim.os nem os 
saldo de33_:2l3:000$, 41.518:000$ e9í).214:0::l0$. lemos ~m ~tvro algum de sctencia ~u arte 
(Observaçao do Sr. Americo Lobo. v. Annaes econ~n:lCa, clles emanam de qnen: nao tem 
do ConO'resso Constituinte pao-. 242 vol lo.) o espmt~ cmm~ranhado em doutrmas alJso-

., o .• . , ' _o ' '.. ~ lutas-na.o cogitamos de Comte, nem abra-
_. Dn-se·lua que a especulaça~~ q,uant?,ma~o~ çamos Spencer . .. 

somma de ouro temos a ~mbobctl ,mmJ baixa Tão pouco pretendemos conteshl-as; ao 
nos colloca a taxa camh1al, para assenhorar- contrario temos pot' certo que ellas são 
~e de todo o suor do'nosso trabalho. verdadeir~s teem os seus fundamentos inaba-

A supposição contraria_pGde ter lagar: o laveis: o qt{e sustentamos, por nos parécer 
~apel-moeda offerecerá ~ao poqt~enas. garan7 consentaneo com a boa razão, é que: si se 
t1as que o s~u IJoder ltberatorw seJa quas1 equilibra a; nossas relal]ões de ci•cdito e 
nullo, mas, amda, n~sto caso, desde que elle debito intemacionaes c a taxa cambial é 
não tenha que interyil• na co_:npra: ou paga- bn.ixa, não se pôde explicar ·essa baixa pela 
monto. d~ um de(ictt~ quo nao o.:-aste_-a sua dcprecin.ção dom1üo circulante-peledesvalor 
depreClaçao, pot• mp.1o1' que .seJa, nao pà_de -do papel-moeda. 
razoavelmente explicar a. baixa do cambw. .As theorias não bem interpretadas, ou não 

E' e~te o _nosso ca~o, temos un~ pap_cl sendo bem applicadas, pod.em falhar nos 
depreCJ.ado, m~o ha duv.Ida, porque a s1tuaçao elfeitos que dc!las se e:>per·am, sem que a. 
fin~nce~ra dp se~ mm~sor, p_orque as .. su~s sua integridade scientifica fique abalada pela 
gaia?tlas na~ sao saüsfa.tor1a8,. mas, nao má explicaç~ão que della se possa fazer. 
prec~san~o n~s comprar o de!Jc_t t, porque o Admittámos que se quer pôr om praticn. 
defictt n.ao extste, ao contrat'lO, temo.~ as o principio theorico : o Estado nao indttst?·ial .. 
nossas cmco moedas de ouro a recebei', a sua . _ - _ _ 
acção ~ completamente nulla ina.cceitavel A doutl'ma na? faz S:.Jlecço3s, nao esta-
inadmissível para explicar a' depressão d~ belt~ce prefere_nctas, . . 
taxa cambial. . . . . Pois lJem, na execução de semelhante ca 

Parece-nos que se confunde, · ordinaria- pHulo comecemos por alienar as nossas prin
mente, a este respeito, o orçamento do ser· cipaes industrias, sem nos apercebermos de 
viço publico com o orçamento J.a receita e distincções, aos syndicato3 e:;trangeiros, ás 
despeza internacional, o que afl"ecta simples- companhias, ás emprezas exoticas; o Estado 
mente as necessidades da civitização indígena . vende as su~ts estradas âe ferro, isto ~. as 
e os interesses do commercío em geral. mais rendos:t:'J· emprozas nacionae1 passam ás. 

. São, porém, c ousas distinctas que se não mãos de associações ou capitalistas com séde 
podem confundir. ou residencia ne exterior. . . 

O ?rçamento do Governo para o serviço O Estado poz em pratiea o pt•eceito reco~ 
pubhco :pód~ o1fer9c3r deficit ,; o da na<;ão, ~hecido util, exacto, precisO: ve~dadeiro, 
na sua umversalldade, conszderada como watacavel- mas poder-se·hu dJzer que 
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-acertou, não discriminando as entidades a ducção e, pot' um jogo diabolicamente com . 
.que fui confi::tr a cxcctiç:ão do principio 1 binad.o, dominando o mercado cambiaL 

Será indifterunte, dcantc do escopo ultimo Por identicos motivos c:>nsideeamoa as 
dos povos,-o seu progresso e grandeza- b - t' d · 
que o-industrial tcn.ha residencia dent•·o 011 su. vençoas c g.aran ms· í) jueos a compa- -. ... nluas estrangen·as, puros crl'JS. economicos 
Jóra d~ pa:iz. ! d · 

A' simples consideração de que to1a a que evem ser evitados a todo o custo. . 
I'enda proveniente da explora~ão daquellas Si as nossasindustl'üts são remuneradoras 

. industrhs irá escoar-se debaixo da fórma de cllas ahi estão franqueadas a todos os es: 
j uros, div idendos, fundos de reserva, etc. irá trangeiros_que as queir<1m explorar, e nisso 
emigr(!.r para 0 exterior pa1·a augment'ar a c~nsiste o libe1•ali~mo a esse respeito: basta 
nossa expor~ação metallica, isto é, para di- S?mente a concessao. do poder competente ;· 
minuir o nosso saldo internacional, dizemos s1 ellas não remuneram o capital indispen13a.-

.. essa simples consideração basta para pro: velá sua, exploraçã~,siellas não attrahemca-
-v ar-nos que_ n~o seria ?-certado 0 alvitre,-qUe pitaes estrangeiros e si a sua necessidade ê 
'elle é contrar10 aos mteresses do paiz, cme imprescindível ao desenvolvimento da ri
·~ndifferente não é a escolha do agant3-sêm queza publica ou aos progressos moraes e· 
que p:n• isso destruíssemos a verdade substab.- n:J.ateriaes do paiz. deem~se-lhes garantias · 
.cial do pl'incipiv scientifico. . de juros ou subvenções, mas só e exclusiva-

Iriamos por aquelle modo accumuta.r diffi- mente aos capitaes nacionaes..que se congre
culdades para manter 0 nos 30 cambio iria- guem para taes explorações. 
mos compromettcr o futuro e crear 'obices Não é isto nativismo, nacionalismo ou ex-

. insupCJraveis ·ás gerações poster.as, tal fosse. c~usivi sn;w,...é simples cuidado de preserva-
·- ·o valor, a importancia, os saldos ou lucros çao n:wwnal, rudimentar e instinctivo de . 

líquidos -de todas e.:;sas cmprezas assim en- accordo com as imposições â.o b:>m senso- . 
tregues ao industrialismo exotico. . restricção ·tão neccssaria na ordem econo
........ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • mica, como a, res&ricção á liberdade indivi· 
_........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dual na ordem social e politica. · 

Sios governos quandq cJncedem pensõeJ ~Por tudo quan~.o aca"bâmos de ex:pendel' · 
aos seus serventuarios fazem-no sempt>e com nao pudemos chegar a outra conclusão a res
a . CC?ndição implici·ta. de gps::~.l-as o pensio- peito d~s causas efficientes da baixa moi•ti
msta. d.smtro do paiz, a raz~o dis~o não pôde fera e intoleravel do camllio, sinão á espe
.ser smao de ordem econom1ea, não póde ser c!!-lação bancarh, do pa.rceria com os syn-
outra sinã') o zelo pela conservação do ca- dwatos exportadores. · 
pital nacional, evitando desse modo uma Pensamos ter demonstrado sufficientemente 
c~usn. minima de depauperamento para a que o papel moêda, a sua quantidade ou ·seu -
rHtueza social; ora, si isto é ve1•dade, com valor cstinutivo não pódem absolutamente, . 
quanto maior razão não devemos zelar para n:> caso vertente, dados os saldos a nosso 
.que as industria.s tenham ·sua sêde no in- favor-ser causa de semelhante anomalia. 
terior1 · · Nenhuma outra poderá a.ctuar para um 

Este exemplo, Exm. senhor, parece que tal effc~to senão a. hybrida associaçãO" syndipo
ba.stará para acautelar-nos contra as theo- bancana. 
l'io.s ab.:;olutas; ollas, por mais brilhá.-1tes e Neste ponto é V. Ex. chamado a dirimil." 
verdadeiras, teem sempre os actileos oc- a questão e julgar si a ·medida apresentada. 

-.cultos da su.a má applicação, · poderá sati~f,tzer a rmoluçã() do nosso pro--· · 
- - Q!!anto maior for a emigração de capitaes blema camb·wl. · .. 
nacwnaes, t<mto mais se aggravará a nossa gunico remedio de que podemos lançar 
situação cambial. . mao, seguro,. a. nosso ver, e capaz de Jiber-

E' esse o í'actor que póde affectar o nosso tar-nos da escravidãG a que-e3hmos atados 
cambio, digam embora os mais abalizados é: a intervençCto do Governo na ex:portaçüo do 
.scientistas; é incontestavêl o que ·a sciimcia cafe e da bormcha. · · · 
economica . ensina e a experiencia dia a · dia ' .Insistindo ne3te ponto, procuremos dissipar· 

· confirma: a influencia do papel-moeda sobre al&"l,lmas d1,1~ü~a.s que porventura possam 
·O cambio ! . · · pairar no esplrtto -de V. Ex·. . · . 

. P.ala.vras 1~etumbantes, expondo ·um · prin- A P~i~eir~ objecção qu~ poderia oc~orr~r_ ·, 
·ClplO vcl'\laderi'o em defesa. de uma falsa é a seoutntc . .O ~ervtço de JUros, amort1zaçao., 
applicaç.ão 1 . . . . . · ·· . _e. outros d(), dtv~da extet•na. é tal qu~ a sua. .. 

. , ·, , . . . . somma, deduz1da do nossO;- saldo, . pode1•á. ·· 
. . O que nos abat~o camlno é a . cupidez insa-. esgotar o nosso stock em ouro e collocar-nos . 
mavel . dos sy.qdtcatos- apoderaram.·se ·.do na contigencia de capitular. · .. _ 
·nosso_corp.mercw exportador e escrav~zaram . .. Rois bem, estudemos a ques~1:o deante dos , 
.a. naçao, 1mp<;>n~o.;.~os opreço á proprta pl'o- algal'lsmos. · · . · . - · 
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O ·saldo da nossa exportação no quinquennio de 1893 - 1897 .apresenta uma média. 
annua1 de 244.711:327$, o que se verifica do quadro abaixo, extrabido do relatorio apre
sentado ao goVO!'Do britannico pelo Sr. H. Beaumont, já citado. · 

Eil-o: · 

VALOR DA EXPORTAÇÃO VALOR DA UIPORTAÇÃO 

o o 
z ;:a 
z ~ Papel Ouro lb. Papel Ouro 1b. < < o 

,.. 

1893 ...•.• 13 666.052:000$ 32.827.826 328.589:000$ 17.198 .57(): 
J.oe94 ... : .. ll 60l.046:000$ 27.547.914 344.539:000S 15~653.886· 
1895,, .. , •I ·lO 696.::360:000$ 29.015.000 370.087:000$ 15.420.292 
1896, •, • • • I 9 694.057:000~ 20.027 .l::n 553.947:000$ 17.023.012 
1!807 ••.••• 7 1/2 831.806:918$ 26.752.224 671.603.280$ 21.507.66(). 

-------- ---~----
3.489. 321: 918,~ . 2.265. 7G5:280$ 

Saldo do quinquennio............................. 1.223.556:638$000 
Média annual do saldo............................ 244.711:327$000 

- -
Média annual do saldo a favor da nossa O governo (orçamento votado paPa 1901)· 

exportação preclsa paea o serviço de juros e amorti~
zação da. di vida externa da somn1a de 

244.711 : 327$000 
37.509:984$000 

Ficamos, pois, a.inda com um saldo de ex..,.. 
portação no valor de 

179.243:U22i;;OOO 

Vamos deduzir desse saldo, primeh•amento, 
e valor da exportação an-nual do fumo, 
couros, cacâo, herva matte, assucar, motaes 
preciosos, algodão, castanhas do Pará, pi
aCJsava, artigos quo não ontr.1.m no monopolio 
da exportação, 1lca.ndo este limitado ao café Quasi 200. mil contos ele saldo ! 
e á. borracha. · E' assombroso que com uma. tal situação· 

Va.lor da exportação aÍmua1 do economica tenhamos cambio a 9 ! 
Fumo .................. :... 7.990:6IOWOO d Pot• estes da.~os patonte1a1~ -~ evidfncia 
Couros.................... 4.475:740$000 e que os~rv1ço de nossa 1v1 a ex erna 
Cacáo..................... 4 .252 : 6~10J''OOO póde ~er fmto dentro do saldo da nossa ex-
Herva matte........... .•• 3.207:000-··ooo p~rtaçao, e, cJnseq.uentemente,p_ore3se __ I_ado,. 
As~uca.r................... 2.361:580 ·ooJ pao col'·remos o r1~co de vermo:; esgotado O· 
Met.1.es preciosos........... 2.361:880$000 nosso fundo metalhco. _ - ... _ · __ 
:Algodão................... 1.826:l30$000 D~vemos accrescentar _qu~, á. Vls.ta d~ um. 
·castanhas.................. 717:960:~ooo tal rasu.ltado, ~em._s~ f<_u.z m_Is~r mclu1r __ --~ 
"Piass::l.va .. -~ ..•. • •.••.• ~ •.• , 366:220$000 b~r1·ac~a no ~egtmen· da mwepçao que v~mos 

_..:._ __ ..... __ d1scu~ndo, . Já que nos ·falta co!llpetencta e· 
(*) 27.659:820$000 a~tor1dade para. ac_gns~lh~l-o-sl hem ·o con-

. . · s1deremol'l restr1cçao md~spensavel, urgeut~ . 
__ · ~eduz-se, portaQ.to, nosso salão de exp~r~ e· imperiosa. · · _ · _ ·· .. · . · 

· tàçaor·que nos vae sGrvir. de stoch, para O valor da lJOrracha exporta~<lt em · 1897; 
operar em cambiaes a. , segundo ·os dados· officiaes compilados · peJo; 

illustre di'J.?lomata de·· quem:- temos · tl)m-a.do-
estes,-algarlsmos, · ~scendeu · a· · . , · 

.. '' -
--~ 

216.752:907$00() 
. 49.89'Í:110$000 . 

(•) Baseado em-tabella publicada pêlo citado 
autor, ca.leullld.a a i()$:' a lb. para f~éili\ar o valor que, deduzido do/nosso saldÓ acima.. 
ealeulo. . . considerado, ainda nos deixa. um·a .. ·ma,~ . 
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livre -del29 mil contos, 129.416 c_-ontos. ex_a- 1

1 

dis __ P_ ensa. ve ___ is para. a suá. prosperida'le ; medi<l·a;.· ·._. ·<'_: 
ctamente. . _. essa de alto valor economico, politico e pa~ ::~ .J, 

Outra objecção que se nos poderia oppôr é. triotico. _ ·· :<-
que os saldos de exportação que ~presentamos! Economico porque nos restituiria nada~~:.: -; 

. sendo brutos, ist) é, incluindo valores na to- menos de 600.000 libras annuaes por fretes-~ <_;_j 
talidado dos ai·tigos da nossa exportaçã;o, ·e o a companhias transatlanticas estrangeiras; ::"..; ;_ 
monopolio abrangendo apenas alguns e não politico, pelo impulso que viria da.r á ma• .... .. 
todos os productos della, os saldos á dispo- rinha mercante e á conskucçã.o naval, baseS: 
sição dos saques se1·iam menores e quiçá in- de uma marinha -de guerra; pa.triotico,. · · 
sufficientes para o serviço de cambiaes . de pelos horisontaes novos de_ prosperidade· · ... ·. 

-que necessitaria~ Governo para seu set•viço; e grandeza que viriam rasgar o ceo escurzy 
-mas. esta objecçã.o já se acha. destruída na da nassa. patria. - · . · 
refutação da primeira a.cima, on!leprovámos, . -outro beneficio a .. esperar adviesse natu~ 
com algarismos, que tc.mando-se o saldo da ralmente dess} regimen em futuro n1o re• 
exportação do café só e·U:nic~mente, a que mot~. é o estabelecimento de bancos nMio~ 
se ._ red'lZiu, em ultima analyse, o resultado naes no exterior, ao menos na:qwaças ondê( 
a que chegámos, por subtracção dos valores vendemos os nossos productos, damlo-se,c- .. 
<Ie outras exportações, vorificou-se que ainda as.üm occasião para desenvolver-se a indus- :. ; 

· excessso sobre o valor da. importaç'ão e que t1•ia bancariatão a.trophiada entre nós, que" ;·: · ;~ 
desse excesso, ded1tzi.la ainda a somma de nem sequer pos:>üimos os rudimentos de uni :-. :· 
que carece o Governo para o _serviço de s1a systema bancario interior !. . . . _ . · .:,. -
divida externa, etc., sobroü-nos ainda ·um . Mas ... isso excede ao nosso intuito e de~·- :;: 
saldo de mais ... seria. mister aprendermos primeira~. ~-~ 

mente nas escolas a operar sobre pances ~ ' _,. : 
129.416:000$000 libras sterlirias... · - ~ 

A 4a e ultima obje.:lção que terão a-oppor.;_ 
Este saldo é o que o paiz tem a receber nos é. de certo a mais temerosa, contes~ 

em ouro, e porque não o recebe~ samol-o eontricto :--:-O teu systema vem.· 
Si nos fosse o permittido, dil'iamos que coa reta r uma de nossas liberdades _:a Uber- · 

.. somos simplesmente as victimas do ,que o dade do oommcr~io. . :_.~ 
. vulgo chama um conto do '!Jigaf·io, para ex- Ninguem mais zeloso pelo culto e adoração~ ;·~ · 
plicar o extranho phenomeno. com .que a das liberdades: a nossa hesitação em revelar ·-_:; , 

.. prestidigitação do. agente, que tem a l'e- esta. concepção no modo de enca1•a1' o P'"o
stituh•-nos o nos.:;o saldo, nol~o escamoteia... blema cambial -que outro nome nã.o se lhe: . 
com a baixa do cambio. · pó de dar - ta v o sempre po1• barreira -essa. 

E' pJssi:velque se queira. oppor ainda uma antemural aos nossos princípios idolat1•as da. 
objecção: não computastes no vosso calculo os lilJerdade. 
valores remettidos do paiz a particulares, Sonharam~na nossos p:.tos, sonhamo l-a pa.ra ._ 
viajantes, pl'oprietarios ~e pr~dios, fretes a nossos filhos... . 
companhias..es~rangeiras_, etc., que gosam d.e Mas, Exm. senhor 1 Consultt~i n,oi) interas- .. -
suas rendas no es~rang01ro ; é verda~e, <101- sados, consultai-oi!, vêde si ollos prol'erom tL. 
xámos de computar e~sa~ par~ellas, po1s para 1·uina da na.ção á. abdicação do um direito 
contt•a.ba.la:nçal-as · ~ao tnchumos tarnbe.-!11, .. a .. quo nos prenue 11. miserla e 1.1. morte. · 
nosso credito, o~_cD.ptt~es que ~ntra~ no.p&. ... z Que maiot• violcncia ti. liberda.dc do que o- ·. 
para.~ exp.loraçao. de mdllStrlas, as de~pe~as supplicio da fome a que est1L condemnada a.~f: 
de naVl?S·e~t~angf!lro~ !los no.3sos portos, otc .. , nação pelo monopolio syndico-bancario 1 . 
que, s1 nao se equlltbrarem, pouco affe- . - . . . . · · . . · · ,·_; 
ctarã(} contra nós .os re.3ultados _apçmtados, e _Imagmat que, por Upl consentimento una.-,;~.2 
contra· osquà.,es temos um· saldo _ .liquidq ·-de ~ur~e.detodos os productores de café, Y. Ex~ I:: ',~ 
129 .. mil c·ontos, fa~uloso saldo que ningüem md'::_VIduaime~?-te ou. o g(}yer~lQ .em nqme _..d~, ., 
duvidará : estar .acima das _- mais ex~geradas .naçao,- fos~emvest1do no -.d1re1to ,eJtclu.slV9 ;;;; 

.- ~pre!!!tiiiipções a . favor daquellás parcellas. . d~ exportar essa ·merca.dol'Ia1 _ven~el-a .Por ~:t 
· · ·-.- Muitas ··. outi•às · conside.rações teríamos ·. a · conta _alhe1a, ·· receber-lhe a _Importancia e •.:.;" 
. explanar, ·_sLnãoJóra·o receiq de-molestar a' .pr,esta,r _ con~as _da venda a -cada um dos,_co~:":) 
·preciosa attençÊ[o.-de . Y. Ex. . .. . .. . · :m1ttentes • . -_ . . ._. . . · .. ~-~ :\: 

- - Nãó- p·oderefrios, ' eri-tr~tanto, :deixa~· - ~de · ; .. V .--Ex. remetteria para diversos pontos-·do :::~ 
·· apontar· ~ passageiramente, como ·• dec~rrente . glo:bo .a . mercadoria, confiada. á sua- . guar~a(}4 
: de talregi.JD.én, o ·desenv;olv.ünento que · po~ . a.Im.rava.-l~e,Es va.lo~~s., na aomma:,bruta. de}:' 
déria tomar .a nossa. marmha mercante. • · mu1tos m1lhoes de llQras e cont1•a. esse ·stóck,•'j 

E~ta, .. · devendo gosar d~ ·_ preferenc~a; .. por a; · rneta.lli~o esta ~~leeeria.;· seus . sa.g u_e.s,-, ftxand():.;;; 
·tra.nspor~e· ·do <?aft!, et.c., · encontrar.w, ne~se _o·_Ca]l?-blO, de .ac~ord_g çom . o ·bala;D:ço:q~rn~- -'~r 
:facto o 1ncentivo, o a.poi~ e a s.egurança lD•· merc1al e .a valorx~açao(do .c!l.fé .(otp~o c~fé t 

,·. . , . . I • , ' • 

:~.-: } 
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e da borl'acha), vet~ificado, como vimos, a V. Ex. est~bele~erla o monopoli; do Beíu e 
favor da nossa producção. da P1·osper1daJe da Nação. 

Segul'o de qu3 lá tinha com que cobt'Ü' F M s 
. :todo o valor Ja importação e mn.is p::tra. o ERNANDO • DIAS • 
• <:;erviço d:t divida publica externa e mais Rio, 31 de dezemhr.:> de iOJO. 

, ainda um saldo de 129.000 contos, V. Ex. (") ·-.abriria 'o mercado de cambio com uma taxa A INCINERA.ÇAO D:"l PAPEL·:\10EDA,, o :\IO~o-
POLro DA EXPORTAÇÃO DO CAFÉ E O CA:\IBIO 

acima da que estivesse vigoranio. 
Por esse simples fa.cto V. Ex.. attrahiria - «A proposito da questã) que com esta epi

··jmmediatamente todo o papel moeda do com- graphe Situaçct:o cambial no Bra:;i& e os meios 
.mercio importa(lor, que só busca uma taxa P!·aticos ele mellM1·~Z-a, dil'igimos ao Sr. Pro
mais alta para fazer os.seus passes para 0 s1dente da Rep~bllca, e dada á luz por uma 
-exterior, accumulando, desse modo, o nume- folha da manh,a, recebemos de diversos ami
rario necessari() pa1·a os pagamento3 de gos as seguintes iriterpellações : Então con
contas dos productores nacionaes. . , demna a politica financeira do Governo~ -

Liqu.idando em papel ·moeda, ao cambio do Como explica. a queima do· papel-moeda, · 
c] ia, as c?nta~ da la·voum do café, :v. Ex. q uaudo, dados 03 saldos a favor da nossa 
.apenas deuar1a margem para a especulação e:por~açã?, e~se pape~, mesmo· deprecl'a.do, 
:nas t1•ansacções quanto aos ou'tros prodactos nao pode mflm1• na .ba1xa do .ca.mbio ~ 
de exportação não comprehendidos no reai- Para responder a essas perguntas, de um 
.roen de excepção. · 0 modo peremptorio, ':).cremos de examinar, 

- Desde então os bancos estrangeirJs te1•iam por diversas faces os diversos problemas que 
-4-uas normas a seguir : acompanhar 0 mo- entram na. magna equação. 
vimento da alta ou contr·arial-o. · Claro ê que, não se tratJ.ndo de investiaa-

, A primeira hypotbese vem a.o nosso en- ções metaphysica.s, nem psychologlcas, te~·e
-contro, a segunda, que parece ser a mais mo~ forçosamente, de ir buscal' a explicação 
provavel, deve ser admittida e examina.~la. · pe(llda em phenomenos e fâctos materiaos, · 

E<:;te3 estahelecimeii.bs, ávidos de se apode- da mesma natUl'eza e essencia, da questão 
- · rarem do ouro de nossa producção, tenta- que procuramos resolver . 

.riam tabellas mais baixas, . atlm de attrahi- Não tendo a pt•ovar a. existencia da alma, 

. :\ 

:.rem os saques cont~·a. aquelles artigos. nem a divindade de Jesus, mM . oxplica.1• 
E' razoavel, porém, contrapor-se á seme- factos matorlaos. como o são a comp1•a e 

-lhante poUtica de baixa, que ella devet•la en- venda. do café, li. bras, papel-moeda, cfehito 
contrm· grandes diffi.culdades na escas:lez de e cre:ht~, quo toda a gente sabo o quo vem a 
.papel-moeda que então se deveria dar, pGla ser, serao es:ms os mate1•iaos com CJ.Ue eluci-
dupla caus1 de se ir accumulando dia a dia daremos o lommà e o theorcmtt./ · 
no banco do govet•no, trazido pelo commer- Devemos. imaginar que e.stamos pet•ante 
cio impo1•t.atlor que trabalha na alta, e pelo uma parturiente, que tovo a desgt•n.çtt ·do 
depaupet•amento do papel na~ c.l.ixas dos u_t.na co!lcopçã.o dupla, oxacta,m3nte nu. posi· 
.bancos estrangeiros, empregado na compra. çao critica de um optw'a.llot•, quo tom mn 
:desset saques. vista salvar a mão o com olla. o::~ tutos. 

Assim, é d(' Cl'Cl', que esta tentativa. não A mãe, não pensem qué ~ o Oovol'no, não; 
JlOderia ter successo. . a mãe é a Naoão ; os tllhos são ; um delles, 

A fonte de papel-moeda para tn.es opera- o mais taluclinlw, o Govm•no, o o outro, mi· 
ções acha-se na massa. tt•azida pelo conuner- seravel emb1•yão, a Lavoura. • 

.. dei. importa.dor. g• um casal, ambos aspil•a.m â vida mas, 
Pois não é do interesse do Governo lovan- coitndinhos ... - tão arrebontt~dos ! Infeliz

. c:tar a .taxa cambial; e essa. mais elevada não mente amb::>s apresentam-se mal- o macho 
·attrahirá todo o p_apel-moeda. do commercio com o cordão umbelical envolvido no pos: 
qmportador ~ ! . . . · · . . coço da pequerrucha e esta com o seu appa~· . · 

Qual sária 0 t'esultado final · d) semelhante rellm de · cü•culacão bastante compromettido · 
·tentativa~ .· pelo arrocheo do' umbigo macho. · · 
·. · O que se apre-senta priinei~·o é o taludo, 

· V.· Ex. p:>derá,'na sua, alta. sa}:>ednria pre- aprese~tação anormal; requer uma ve1•são, 
·vel-o com toda á precisão. . . · · .· mas ag~ta,.se com ~anta vlolencia que quasi . 
· Mas, as a.pparencia.s, tantas vezes enganá- estraJ!gula a ií•mã. . . impedindo-lhe · a cir-
dor~s, promettem á Nação ante-fruh• um enlaçao cerebral. · 
goso que parece estar-lhe positivamente re
servado, si a convicção desta. verdade for 

· implantada no espírito de Y. Ex. · 
Contra um monopolio monstl'U030, fi1tal e 

·mortifero, contrario ao into1•esse na~ional, 

(ldentica repreàentação foi apresenta-ia á. Ca- · 
mara doa Deputados .. ) . · 

(") Ellte artigo foi puhlicado n!i G9,zetilba do . 
Jornal do Oommcroio i:l.e 22 de .fevereiro de 1901 • 
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~laol oca~aoct.élmgernavteissimraosa-··-anPdooclerl·a-sr•eg-ahmiaeJllt!qe· uio- rl:e1sl speejluolgc~l'di~tm gara.nfitidos pelo lvhalor. Il!_~- -~/-~~ 
.. , . - _ i· _ , ., · c '. 1 e 1 o ~ con ança que 3S mspr.; -
v~ntre da desgraçada parturiente ; mas que rar1a a firma emts.->o:r:a de taes vales. . --. :~y~ 

. .seria do filho, á. mingtta de leite para alimen- Entrementes que no ,jogo das transacç:ões~·; ,:.~ 
tar-se? Mórreria infallivelmente. Ea pobre es~es vales vão ~ntrando em pagamento ·na.'.),~ 
-da_ irmã resistiria ~t morte da sua progeni- cau:a do negoCiante cmiss:Jr, e a.chando"se.<·~;; 
-tora~ Certo que não; Ha quem opine, para elle então habilitado com moeda soriante,-:'~:i; 
salvar a mãe, pelo emb>·yqtomia do macho, que ê-semp1•e ~m pouin mais solida, quálé ··}:; 
mas seria uma deshumanidadé ; tentemos o seu dever ~- _ <:: 
salvar os tres. Recolher ·os vales, queim<!-1-os out&encas.-'2}~;. 

E' esse o alvitre que abraçariam-os, em tal toal-os. . : .. ;_: 
·caso e é tambem .o que abraçamos neste;- da Sl ~ numerario em caixa, porém, não ~é"--_,; 
Nação, da Lavou·ra e do .Governo. ·~ suffictente para attende_r aos_ seus compro_-· .. · .. · ~"'-• 

. Salvar a Nação matando o_ Governo, não · --
.sa;tisfaz; salvar o Governo matando a Na~ mis~os, 0 negociante ou não resgata os va;.;. :.· 

· ·ção, _nunca ! . · . i~ss~~s eJl~d.·a~~colhend<?·os, ~eixa de pagar \'@ 
0 -Governo c1•eando ·impostos, fiscalizando p · d · •:,~., 

:a arrecadação, fazendo economias, cumpre ·o or Isso issemos.;...si puder ! :'t; 
.seu dever, procura salvar-se sem se lem- . Si não 't'óde queimal-o e queima-o, apezar _.: ; 
brar de que t.em a. irmã com a cordu. no pes- disso, arrisca-se a soffrer uma penhora ·um . .: '\ 
-coco, e a mãe eihausta. de inanição. · mandado executivo, um mandado d~. des~ ·.;A. 

Mas, quem pJder<i condemnar os movi- pejo, que~ sempre um pouco mais grave,·::~~ 
· mantos desordenados do nauf1•ago, que busca principalmente si o credor é desses de es:. :·--17 

.a sua salvação~ E' esta. a sua lei suprema. pada à. cinta. . .. ''* 
Mas, perguntarão, pa1•a que então queima - :\qUI ha uma outra _questã? a ventilai' ,. e.)\~ 

-esse perverso o papel-moeda.~ · _ é .Justal!lente-a que ma1s nos mteressa: vem;;: 
· Sim, é uma malvadez, pa.rece. Porém a ser: s1 essa queima póde contribuir para~) 
tinha-se elle comp1•omettido, antes . .de nascet·, elevar a t~xa cambial que, po1• fim ·de c_on": t 
.a semelhante designio ~ Si tinha, cump1•a a. t~s, tanto m·;ere.l~aao ~overno como á Na~?.~) 
sua t1•iste so1•te, execute e _seu compro.misso, çao, emqua_nto ~mbos tiverem compromis.5oS-~"?i 
~se puder ! · a saldar. SI só tivessemos saldos a receber,/~/: 

Quando o Gove·.·no o emittiu, devemos esea q!lestão de taxa cambial não. nos preoc· :;:ti 
.suppol-o, carecia delle para satisfaze1• neces- cupar1a, nem deveria preoccupar. Infeliz~~,::\ 
-sidades da communhão nacional ; .. em i t- mente jü, se 'invent·wam os syndicatos e ·os\>;; 
tindo-o, contt•ahiu uma divida.; desde, po- emprestimos extemos. · ./': 
rem, que por sua r.conornia., pelos 1•ecursos A questão, portanto, interessa ao Govet•no~ :\X 
c1ue accumulou está. habilitaclo a resgatar pel?s compromissos que tem a pogar no ex-·,,,'; 
esses velhos compromh1sos, não faz mai~· do ter10r o á Nação, porque esta. pracisa desse . 
(lUe cuÍnp1•h• um deve1· elementai' de probi- instrumento de permuta internacional para· 
dade. , movimentat• e facilitar os fleus negocios ex-

Ne3te ponto tt~lmittimos todas as demons- tel'nos, pm•quanto na movimentação dos in
trações expandidas. pc!lo St•. José Estevão, ternos a taxa cambial teria o valor de ;ero • 
.abrindo aqui um lai'gJ parJnthesis,. para Pa.t•a. esclat•ocet•, pot•b,nto, esse ponto ne~ ... 
$Ubscl'evel-as sem l'estl'icçõea. ., buloso, emmaraQhado .Pelos economistas 

· Si o Gove1•no p1•ecisa des::;es papeis de c1•e· presJntes e passados é que vu.m()s agora fa·- · ' 
-dito pa1•a pagar as rubricas do seu orça- zel' a~ n_oss~'.! inve~tigaçõ~s. . . . ... , 
mento, ou ti•a.:,er em dia os- seus se1•ventua- _A hmltaçao da cu·culaçao fiductat'la, desde ;~ 
rios·, :isto é, 'si não tem sobras.· o1•çamenta- que, ~mpliada, não tem um lastro ·metallico ':-!~ 

-- rias, não nos parec3 b3m q,ueiu1ar aquilb suffic1entemente garantidor é sempre nm;c;:! 
~oro que devln. ret1:ibú.il• ·o t1•abalho dos . que b~m, bem para o Governo, bem para· a Na..:';;~ 
o· se1•velli. çao. .·. _ ~:''. 

Nfi,oéve~·Jada qua,, meS}llO desvalol'izado, _1°, porque. indica economia, tvabalho, pro-'-}, 
o .papel sat1sfaz . o credGr mt-erno ~ b1dade, credito, raservas: representa -o que><; 

A conducta, do Gove1•no é, pJis, nem mais ·ouro vale ; . '" -,,. 
nem meno3, a de·qualque1• negociante probo, 2°, porque, dadas· condições de normal~}> 
acreditado na praça, quº, não tendo n.ume- dade em todo o funccionamento dos negoc_ios:!;.;< 
rario ·em caixa,: sufficiente, para. a.ttendm•- do paiz, ella serve pm·a re$gatar divid~s ex7 :~·;·, 
aos seuf! pagamentos, dá_vales aos seus. for~ ternas sem agio; isto quer dizer sem. difl'à-~i 
necedores e emp1•egados. . renoa de.cambio, salvo as insignificantes dif· -' 
. A_flrma, met•ecendo conceito .em um vasto ferenças de cambio nominal. ·_ ,:,: 

-circulo de l'elacões, ,da1•ia cur&o aos seus va.- Est~ segunda ci.J.•cumstanch é capital; é 
iles, desafogando-se ; e todos os seus c1•edo- eita que tem de decidir• toda a questão. -

C&RIIlr8 v! IY i3 
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Supp:.mhamos. pois, qüe chegamos p3l~ dição compete a esta promover : gasta;r· · 
queima á circulação conversíveL monos e produzir rriai .~ . O que elle quando-

Dada, porém, a ·condição de ter o paiz mui to poderá fazer e .. gastar menos pela. 
uma exportação insutficiente para cobrir o parte quo lhe toca ... e auxiliar indirecta-

''valot' toi;·d da 'importaç-ão, a moeda-papel mente a producr,ão. . 
\ conversível limitada, valorizada corno qui- . E' essa: razão por que temos ouvido sempro · 

·· zerem, rep1•asentan.do ouro, mas reduzido a diZel': ctrculação converti·vel niio tem quem a 
·, uma pequena massa, incapaz de · preencher· qw:w, mas quem pdde tel-a. , 

a,s necessidades d<ts ü·ocas internacionaes, Eis-nos, pois, habilitado' a re.sponder · 
?· :Por .inwfficiencia, vem a ·faltar, dc:m.ppa- pcremptorirmente {~questão do saber si a 
:: J'ece. (lUeima do papel-moeda 1 ódo contribuir., só. 
- :'~' - E com que pagaremos o execss!l do nosso por &i, para levantar a taxa cambial. · Não ! . 
<~- consumo sóhro a nossa. prollucção ~ e sa.tisl'a- · Não, })orque, dtdos os dons primeiros' 
·.' remos ao mem10 tem no as permutas intornas1 -factores, falta-lhes a te!'coira condição: a 

· Ver-nos-hemos forÇados a que? a dal' pe- normalidade no mecanismo dos negocias do· 
. nhores escriptos', a dar papeis de CI'edito, a paiz, para. que ella pl'_Jduza aquelle e:Oeito • 
. emittir papel moeda; ca.lümos, portanto, no Em outrJs termo~. ailmittindo que se achão-

' ·' regimen da. iiJconYersihilidade, no agio, nas ve1'ificadas. a p! imeira e a s~gunda condi
', baixas de cambio. .. ções: orçamento do Estado P orçamento. 
, , A moetla que tinhamvs Cl'a moeda papel, internacional equilibrados, falta. n. t:?.rceira . 
. com:_ertivel ; valia ourc; mas faltava-nos condição. 

·· · .. uma condiçi"io }H\t'a mantc!-a ; falttva-nos VejamoJ como não. · 
·.uma expm·tw;ao sttptJI·ior a imp()1·tação : valia Desde que a export:tçã:o do paiz, que é a.: 
. como ouro emquanl;o existiu, desde quo se materia. com que pagamos a ·nossa . impor-
. extinguiu absorYida pelas necessidades do tação ou consumo, se acha monopolizada, 

•. nosso consumo, cahimos no r~gimen conde- isto 11, depreciàda pela especulação, esse facto .. 
: . .1pnado. De que servirá., portanto, que~mar actua como :-:i não tivessemos exportação-· 

·< papel, chegar a conversibilidade, sem expor- alguma eu,.pelo menos, como si ella. fosS'Q· 
i:. tação superior para podet• mantel-a? menor do quo a exportação: falta a norma-
'· .. ,. Ahi estão todos os beneficios da queima do lidade no mecanismo das transacçü.es. 
· papel.. E' iuOiLl. mas nfí.q é ~J:tstan~e P?i' ~i só. Do facto, o· orçamento internacional ficará; 
... Eis a lu ns vantn.gons da. circulaçao hmttada desequilibrado, I'oubado, desfalcado pela 

·u.o stt•icto valot• du. gal'antia ouro quo offe- especulação, quando a hypothese do seu:. · 
rcco. equilíbrio real seja. mesmo um facto 'poei·· 

Note-se bmn, nós estamos tratando desta tivo. 
qno:-ltfío eomo qum11 do&mancha, pelo tacto, . As medi?a.s do Governo _9m nada pro,ju- 
uma machlna. ue rologio, som saber a. qual dtcam aos mteres-;es da Naç:ao; ellas, ao con
JJit•ot cor'l'osponllo t;~l od (fUal ong-t·enagom . trario, veem contribuir para habilitar-nos .. 

Não estamos repetindo doutrinas estu- com a. posso do um dos facto1·es que tende 
dadas poi'I!IIO o Cómtc, mest1•e de relogios ao estabelecimento das tt•es condições essen
sclentitlcos, nem Sponcel' cá ~starão para c\a.es para a convor-sihHidade, ou o que vem 
nada. a ser o mesmo, para a fixação do cambio á. 

Par<L quo a convcrsihilidado, pois, se possa ta.xa·lo{"itima de 27 d. po1• 1$000. 
,, realizar e manter ê preciso : Ella, 1- :Jrém, só por si, serú. incapaz de nor 

1°, orçamento.do Estado equilibrado; dar cambio ao par. · 
C 2•l, exportação superior ou igua.l, pelo Em conclusão, a. queima do papel, com 
i?: menos, M total da importação absoluta, toda:.; as suas vantagens, é insufficiente para 
b:. - isto.~, orçamento ou balanço internacional a elevação da taxa cambial, po·eque dada a 
)~.; :.:equilibrado ; realização da·prlmeira condição e da segunda, 
~::0- · .. 3°, nm·rnalidade ern todo o funccionamento de facto esta segunda desappa~ece, })ela fatta . 
L.< i.os negocias do paiz. . de terceira, a normalidade das transacções. 
:~:· . ., . <As duas primeiras condições sem a terceira O que annulla, portanto, a acçãó do Governo. 
:.v : nada valem. · na resolução do problema financeiro é justaw 
'L· Consequentmnente, o Governo que trabalha mente a permanencia deste elemonte per-
~:;• pa1•a aquelle fim, economizando, procurando turbador -..a explomçao dos s.·yndicatos 1itm· 
z;v.receita, recolh"lndo vales de dehitos velhos, cm·ios. 1.' . -
9,t; . ·_procederá. sempre bem e . aoortada.mente; E' osso elemento que exclue a e!Tectividade . 
~-f ·estará. cumprindo o seu rigoroso de1ler; ello da soguuda condiQão, t1•ansformando uma.. 
t .. tende á realização do primeiro quesito para situação em outra, isto 'ó, de saldo a receber-
t;::.:ci\ circulação convorsivol. em deflcit a pa.,ar. · - · 
~;}; .· Mas como olle não pódo impedir que a B emquanto houver deficit a pagar, nem. 
~~' . Nt.çã.o gaste mais do produz, a. sogunda. cO'll· circulação conversível nem cambio d~ 27. 
f;~; ' 
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·_E' pois indispansa vel ·extirpar o elemento l reserve aux promessas de la_ concurren:·ê· ·e.: __ -:"_.~._:_~ __ : __ :~.;- ;<': 
1w·turbador. . · ELLE AUSSI TROUVE LES MOYENS DE CONSTI.:i'',; 

Cuidemos ag~ra de ~alv!1r ~ layour~: Esta TUER DES NoNOPOLES. Quo la _l_ibertê. sq,ttJ(l<~l:t. 
com o seu orgao da circulaçao mfeccwnado régle et le monopole l'exceptwn, r1en -: d~'!.::f ·. 
pelo meconio-pclo fermdo-da especulação, plua juste ; maiil ce SERA,iT FOLIE d'allêt!;i··~ -
só carece de um pouco de ricino para . d.esin· sous l'influence qu'inspire un nom, renverser;(~f · • 
gurgitar o tubo intestinal. des imtituitions nocessaires á uotr_e pt•ospf)~-}~:';~ ! 

Demos-lhe capsnlas. de E~ba,- eliminemos rité commerciale et industrielle . ~ <:c:OW· 
<.\ e~peculação dos syndicatos e itrusts b::m- ••.........•.....•..... . ...........•.... ; .: _ .,::~~ 

ca~~~· é preciso forceps; ·nada de viol~ncias; · · i~iqt~~,' ·i;j~~tifi~~~~i,' d~té~t~~~i," .ig~~riü:'~ft 
deixemos obrar a. naturezà ; appliquemos nioso seria. dar a alguem ou a alguma cm·po~'::-~~ 
apenas as fricções brandas que apontamos ração, em beneficio de um, ou de um pequen;tii/:1; nos I o II artigçs, sob . esta opigrapba já pu- nume1•o, semelhante monopolio- i.-;sô· sh:tl~(:~;i;# 
blicados; invistamos o- Governo n-o «di- seria digno da maL-; severa execração. ·· _:, {;l~ 
1:eit,.., exclt~sivo de expot>tar café», ou café e . Um tal privilegiC! só pod~ren:w~ concebel•o~<~!a 
borracha. . _ _ advogal-o, emqttanto (or u1stttuzdo pelo Go-..: +~~ 

Não se trata senão de pór em execução um verno pam bem da Nação e n{ío em favord_'#~s~ 
. preceito constitucional applicavel ao caso---:- um grttpo. -· .;_;:;~ 
us~r . de uma competcncia irr~c~~vel, de· Naquelle.~ artigo.3 dep1onstrâmos 9-ue tenâ;q'3.;f~ 
fimda no art. 35_ .§~o da Co~stltt11çao:- re- um saldo _de exp<?rtaçao de 244 mtl ·· contos;·i;,;~ 
guiar o commerc10 ~nternacwnal. · bruto, nao prec1.-;amos de papel-moeda con':' '·~~.;i 
C~mo se vê, não s~ tr31-t.a de monopolio no ver.sivel ou inconversivel do G~verno, .. pa.rfj,~·:ni~ 

senttdo do convençao 1mqua entre merca- satisfazer os nossos compromissos no exte-:>::?,~ 
dores, que chamam a si uma. mercadoria ; rior; ao contrario, temos o direito de ré~d~~ 
mas, na, a,cccpção do «trafico exclusivo,:9- celJer o nosso saldo em ouro, ou si o i-ngle~~~~~ 
_feito em virtude· de um justo e legitimo pri- nos quizor pagar em papel, est:1mos nc)i;f~ 
yilcgio. · · · nosso direito de exigU-o ao cambio de 30 o,U:zi 

Não se trata desse monopolio que consti· 40, isto é, havemos de reccbar por libr~'f~~ 
tuia a ~·egr~ em Franca até~ rev'!lucãJ(), em eiõterlin~ de caf~ vendido, 6$ ou 5$ pa~~r-s~~ 

. que a llllerdade er<~. a excepçao; nao se trata O ca.mb1o e.;tá aCima do par. .. _. _·· ••. ,, ··<~ 
desses monopolios cons·tituidos por todos os Meus concidadãos ! Não cuideis que esta;'~ ,~f;~ 
povos da Europa, em benoficio de grandes mos phantasiando l A nos;,~<~ situação eeO:.:_;~ 
companhias commercio.es, nos seculos X VIl nomica, real, positiva e clara, é eflecti~Va-i ;:,~j 
o X Ylll, sol:lrotudo daquollo famoso mono· mente essa que descrevemos. Pnis nã' :ven~:;í~9 
polia dos trigos, conhecido por «Pa.cto da demos nós café, e do valor dessa. venda, de~::if~ 
Fome~; não so trata dossos, cujo fim O ele· du;~,i(IO tudo quanto dovemos, não tomos um:--g\ 
VILl'. artificialmen.t~ os pl'eços das ~erea.- :-mluo tlo 244.?00:000$000~ : _ . . - ~: :~ 
iol'tas, em prov~.1to do t;tm só, projtuhoando Pois si tl.Sinm ~. o qu.o nos 1mpode de re•}:':i 
os progt·essos da mdu$Ü'la. Ollí!!l.l'mos lil.Jrtl.S esterlinas, uma vez q).le)}it 

Desde aquolla época a regra. é a liberdade, doU.D.s não pl'ecisamos p:.tra. nada? .: > J 
vencidn. nn. opinião polos a.1•gumentos dus ~ . . - . . - · 'k'h 
economistas, mas ainda na ,Ft•ança, pr~iz E 8,1 ~s ! 11 ~lozos esta.~ no seu dm~tto de r..- ·\~l 
democmtieo, so Vhl até 1848, si não nos cebel. lt~l as, pelas quaes nos v~ndem e ~con~;1~? 
fn.llm a. memoria.. 0 nionopolio do _sn.l e ainda venc~~n!tmos pagar os seus Instrumento~:,~~ 
hoje vigoré\- 0 da polvora., do fumo, das agrano., coúl os q_uaes vamos 31-rrancar ~~~~ 
arm·à.s do O'Uerra e do alcool reservados a:o s~lo .o nosso C,2-fé, na~ estai?~s nos no . nq~~'~ 
Governo. 15 

' · d1re1to 4e nao a?ce~tar smao pap~l-m~ed~:~~~ 
·Entre nó,;;, o que são as leis que concedem mesmo ~nconv?.er-s~vel e sem ·vator, par.a_ : g~ 

patentes de invencão, as que g.arantem . a noss~ embolso' . · - . _ K~li~ 
propried:;1,de litteraria., as que exrgem auto- Certamente que s1m, e nes.-5as cond~Q9~S.;~{J 
ri.zação do Governo para a cr•eação · da ban- tendo os nossos bancos essa mercadoria ·p~,;:~ 
cos, sinãouma especie de mooopolios 1 pel-moeJa, -para fornecer aos nossos - dev~?~i 

O imposto de importa(.'ão não é um mo- dores, estarão • aquelles no seu _ direito\.(}~~ 
nopolio em favor das in~ustrias do paiz? taxal-a de accordo com a procura, cambia:.~\~ 

Eis como se exprime o Dr. Garnie1•-Pagés 35 ou 40 d. ~or 1$, da me .ma maneira q~e.~ 
a respeito: · _ . . · nos taxam l~bras a: 9 e 8 d; por ~$00Q~ '.. >~~ 

«Les monopoles sont a.uJourdhm reprou- Sómento devet'Iamos tomar a pr•eea.uoa.o & 
vês pàr l'opinion et lo nom de monopole est de não deposita:r o nosso papel-moe_!ia 416Jl~j 
odiem&:. Cepemlant, . il y a de monopollls bancos_ estrang~1ros, pela me~ma razao ·q~e.1 1 
utiles e~ trcs ju::;tifiables et nous croyons que ellcs nao do~os1tam a~ suas l'br~s, nos nossoaH 
co 1?era1t tr~s pou sage de s'abandonnor sa.ns bo.ncos; entao estar1amos habllltu.dos ; a-.i~·.~· - . . ~) 

~.r.· 
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APPENDICE 

das nossas cotações c di-

Cambio 

A' \'Í~ta 

40 d. pvr 1$000 
3 rci::;chsmarJ-. » » 

~:'Pa:ri>:. • • • • . . . • . . 5 francos » » 
adulas de 10,$000 fvram cotadas hoje a 
e 9 schilings. 

mesma maneira que hoje dizemos: 
10 l/16 a 90 dias 

451 . 
1.174 

·argumentemos com -a intervenção 
badora do3· governos que, como .os 
s6 teem feito augmentar a nossa 'ex

l_or1;aç~LO metallica, aggravando e difficul-
o e lUilibrio do orçamento~ interna

!:111-(ÜOilal,· contrahin1lo emprestimos sobre em
~PrEisti.mcJs para pagar loucuras, contrariando 

cOI1st~Ln1;enlente a ac~ão reparadora da pro
e do tral,alho naciom.L · 

.m'eixenws· a situação clara, conside1'ando 
nta internacional. 

;~A.' mlae:·ni1tu<:Lc com que apresentamos estes 
é effeito da t:~.mpliaçij.o das obje
e · occulares com que ob.;;ervmnos a 

~t!le,stã.,o, mas nem por se1• uma imagem vir
deixa ella de cor1•esponder á uma ima
?'eal, com todas as suas côres e linha.s 

torno; da mesma ma.ncira que as 
um mict'Jscopio nos dão a imagem 

~et•cla.U.eJn•a. das cous1s, m~gnitica.das pela. 
~~mpua.c~ao do instrumento. 

v a a la vout•a., com o SGu o1•gão in-
liSlllBDIB~· ~vel do circuhLç\ã.o - o commercio. 

então, precisamos dar alguns cordcm.es 
tliã'mile:-Vinno do Porto fino. 

Nação pt•ecisa ragenera1.'·se ; olla está 
~xhaus1ta, c nesse estado de miseria ot•ganica 

com que amamentar o filho- o 
!i<3fbverilo: este suga-lhe o leite o o sangue ... 
mtmJ.1emos-lhe ·o mesmo tratamento que de

lavoura; -o 1•egi~en aproveitará a 
. Um purgativo salino, para eliminar 

da arrecadação e do contrabando, 
, .._0 .-.,_--• .,.,improductivos, as subvenções e ga

:juros, as propinas, as com:m:issões 
·favores a. b:.m~os partic1.1lares · e 

~9S. :atilhéiLdo,s, toda os3a caterva. de entophy
.ento2:oaric,s, sarcinas, ascm·ides, tami.as 

lhe perturbam a digestão 

-~~:~~j~~~~~~:r!~~~~~!ll~1 vertigens. ;;• urts cordiaes de mora-
1~~~~~~,~~~~:1~~Í~":~ de melhoramentos in-Bl a. tudo quanto diz respeito á sua 

!lar'lnllta de guert•a. e mercante, ao seu exer
á sua instrucç·ão publica. 

E pensareis, .bitores, que tudo isto é uma 
utopia, um sonho .1 

Deveis estar convencidos; por tudo quanto 
tt;~mos dito , qu3 não somos um p.wo ind~ 
lente, como se afigura aos europeLL'3; somos · 
uma Nação que trabalha, que ·produz, que 
offet•ece aos mercados do mundo uma expor
tação maior que o consumo; qu3 somos,. de 
faetó, uma Nação Pl'OSpera. e ric:t., não por
que temo:; uma. na,turoza. exhuhemn~e e uma 
vasta região de terra.s deshabitadas,mas palo 
que produzimos. · . . _ 

Quem aprasenta u_m saldo liquido do-sr'u 
trabalho, no valor' de 244.000:000$ anmmes 
não é um ·povo · que dorme, ·apezar do seu 
clima ardente e enervant~. 

Devemos · convencer-nos de · que somos 
grandes e prosperas e si o somos devemol-o 
ao café, que constitue a fonte primeira de 
toda a nossa.-- riqueza. . · 

O café é o braço f.>rte que tem sustentado 
o paiz; apezar de todos os erros do Imperio e 
da Republica. . · 

·Ai de nóa -si não fôra o café! . 
.E' elle só que, livre e entregue ao con

sumo espon~ane:> e nat11ral. •lo mundo,.consti 
tuirá por muitos ann·os a grandeza do Bra.zi~ 
como constitue ainda. hoje, apezal' de oscra 1 
viz do ao l trtMts estrangeiros. · -

Nó.l, ·€1S homens em geral e os Governos 
em particulal', só temos contribuído para 
embaraçar a marcha ·ascendente e progres
siva de nossa Patria.. A experiencia. tem sido 
penosa e longanime a. nossa pacienoia. 

Ut•ge, portanto, ampat•ar o Clfcl; urge in
vestir-se o Governo no direito ewclttsivo da 
sua exportt~ção, já que o nossQ oommorc10 
não soube defendel·o das garras dos syndi· 
catos estt•a.ngeiros. · . 

Sem isto, pol' mais papel que queime, por 
mai'l economias quo realize·, por maiores 
tr·ibutos que estabeleça, po1• maiores rendas 
que a.ccumule, jl.l.mais conseguirá o Governo 
equilibrai' as finanças nacionaes. 

A' Na.çã.o esgotada e empohrecid,a será. 
inutilpedir o que ella não póde dar ... A sua. 
enqrme divlda externa esbarrará sempre 
contra. a t~xa cambial; todas as suas boas 
diligencias hão de. ser aniquillada~ por essa 
.potestade tenebrosa .E3 cupida que se chama a. 
«especulação syndico-bancal'ia~. . . . • _ 

. Agora mesmo os 37.000:000$que tem o Go
verno a pJ.gar neste exercicio, calculados 
a. .27 d., se elevarão a 37.000 x 3 . lll.OOO 
contos, tendo de Sl)r pagos ao cambio de · 
9 d.! . . ' . . · .. · . 
. Co~o equilibrar ·o ·orçamento do Est-ado 
contra esse elemento perturbador~ · . 

Seria mister admittir o effeito co:nlo a. 
causa. 

Temos feito um estudo ele «finança~ a · 
violão»; justo~ que,teodo vibrado a «prima», 



modulemos o acompanhamento fazen.do vi ~ 
brar o <<bordão». 

Por mais que sa es:vrce o Governo, por 
mais que trabalhemos, o cambio nos rouba 
tudo. A Nação, esgo·~ada, b1•ada desesperada.;. 
mente, ena. sua atfticção não salJe a quem 
-accusa-accusa Céo e Te -ra. 

Ella faz vil:Jrai· a fibra nervosa do patrio
tismo, hype_rex:! i ~ada pela dor e pela müeria 
da situação que nos creou a exploraç~o dos 
trusts e dos syndicata.r'ios . 
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. Quem de 3/3 tira3/3, qnehi :de um fir•i!l~ ~;;n.~ 
o que fica para o cidadão 1 . · .. . --

E' a situação irreduétivel a que· está.
demnado o povo brazileiro. 

Clamemos toQos pelo eq uilibrlo do · 
mento internacional, isto é, pela 
c'ftmbio, para depois clamarmos pelo 
lil!r.io orçamentario do Et;tado. . 

O Gover-no está saivo, salvemos :i Nacã(>t~1~ 
Rio, 20 de janeiro de 1901. 

FERNANDO M. DE SJMA.S • . · .. . E' o commerc:io e a lavoura que se fazem 
. ouvir agora; repetida e íncessantemente: _na 
sua voz rossumbra o accento de uma dor (Public~do na. gBzetillla do Jornal do. 
calada e oppressa que, não podendo maiscon- mercio de 22 de 1énreiro de l <JOl.) -.·· · · 

.. ter-s~. explode em uma · interjeição aguda e 
-dorid<1 de sotfrimen~os abafados. 

E' noss~ ·intuito. com e3tas linhas, ani
mal-os a· clamar pelo bem gera.l até• desper
tar a atten{ão dos Poderes Publicospara · .. SESSÃO DE 13 DE ·AGOSTO 
essa fane do nosso· problema cambial, que 
envolve a cTise do café-. · · 

(CREDITO PEp~DO PELO- GOVERNO PARA · 
PRESENTAÇAO DA REPUDLICA NO 
PAN-AMERICANO.) - . 

E' Pt'eciso qu:}brar o encanto· fa1.al dessa 
força. mysteriosa. que faz repousar descuidada 
á borda de um abysmo uma nação infeliz, 
que -clama para. que a -attenda.m, que:.geme 
para que a. consolem, que supp,lica para que 
lhe deem remedio a seus males. O Sr..Seabr:.t (movi11íento de 

A ruina ·do: éommercio, a - ruina . das--in;.. -:-Sr. Presidente, inais de uma;' 
dustrins, a 1 ui na da lavoura, a ruina das ·dito neste 1;ecinto que o credituo8J~~t~Jti~ proftssõe~ lib~:raeSI, a. ruína ôo proprio func· Governo . d~ Rejmblka · a ' r 
cionalismo puLlico, a ruína do Governo, tudo da.' nossa p:>.tri\1110 
se funde em uma 116 ruina geral-a ruina da ricano, que so deve reunir no N _lE_ ~:x. :~cc• : .a 
Nação-para conclamar 1 E conclainará em deoutubro proximo, ainda não ·.teve 
vão 11 . -·. por pa~te da maioria que su~:~tenta 

As tributações jtt excederam o limite de verno · · 
que era susceptível o povo brazileiro. · .· Em aparte a um dos honrados co11e~a~ 
- Não é posai vel crea.r novos 3m postos, como que sde 'toccuRàra~ do ;'!sum:pt~, 

não é pos·ivel tirar a ultima ,.,.otta de .. angue 0 cr:e 1 0 0 tê:\zen o es .. a censma . 
· .:, . · ._ · "" .. _.~ · ttmtdade de -affl1•ma.r que o Go 

a uma Vlchma., deuando-a com_ v1da. _ _ ._

1 

em.óccasião propria. 0 conveniente, . 
· NA:o tentemos arrancar a ultima. gotta de cisà. defesa. . . · 
sangue de um co:p~ vi v~; Isto s~rá p~s~iveJ, a Eis-me, pois, na tribuna para 
um ~ada~er, Vlctunado pel.~ I_naDJçn.o das ponhar-me desse co1npromisso, 
aangrtas de um fisco tyranmco a cruel. . . c1uanto em minhas f01~as coub3r nrc1cUJ~á 

A Nução eshl exllausta. pot• tantas e tão mostrai' a imprócedencía dos 
repetidas I·hlebotomias. E' util toda a ten· teem allegado contra esse credito, ·· . 
tativa para equilibrar o · orçamento da re- ousadia, (na'o apoictdos) assim, de di 
ceita e .desprza publica., · tmquanto -. per- dos honrados collegas . . 

. durar a. taxa cambial inftma que ~eprime Digo ousadÇa, 'pela muita attenção 
todas n~ forças vivas da .Nação. ·. · _· si4eração em que tenho os illustres-
. D_e~m-nós cambio a 18 que nós pagarem_os da opposiçãq parlamentar, e p1ra 
todos os impostos rctuaes e mais os .que Lhes a cQrdialidade que desejo ma.n't•~r 
forem 'indisperisaveis para o equilíbrio or- debate, em contraposição· ás 
çamentario doEstado. . . . · . SS. ·EEx. · . . · ·. · 

Emquanto, -· porém, · não .o alcançarmos, O credito em_ debate f()i ea1tudad<r~e~ 
. ninguem ter~ o direito d~ extorquir-nos mais batido sob dous pontos ·de vista, . 

· do que estamos pngando. · · _ _ aspectos : a ·utilidáde do· se fazer 
. Considere•se· qu,e, cõm o campio ' a 9, pa:- 'representar~ no Congresso - . .. 
gamos · por esse imposto · jndirecto, 273 da para que· foi convidado iw-vér'nti; 
nossa renda-o out:ro -terço.pagamos em im- cano, e a · quantia ou o qua·n 

. postos directos. . · -·· · · para tal fim. · · 



102 

· ~Sob o. primeiro ponto de vista, estudou o 
assunmtu com brilhtmti3mo e largo desen

:· volvimento o illustre · repre3entante do Dis
·. tricto Fede1•al, cujo nome peço venia para 
declinar, Sr. Irineu Machado. 

S. Ex. em dllus longos e luminosos dis
·cursos, tentou mostrar e demonstrar que a 
repre::;en '.aÇão do Bl'a.zil nesse Congresso não 
:era simplesmente desnecessaria, mas ainda 
· inconveniente e, talvez, prejudicial aos nos
. sos intei·esses. 

.. Pareceu-m3, até, ouvir S. Ex. affirl'nar 
que o resultaJ.o da::; deliberações desse Con
gresso bem pôde . ser uma c:tusa de pm•tur

. bações á paz americ~na ... 
0 SR. lRINEU MACHADO- Nom tanto 

disse eu. 

O q_ue é corto, porém, é que os telegt•n.IÚ . 
rn:ts de peocedencia chilena affirmf\.m a reso" 
lqção do governo chileno de ~e fazer repre. 
sentar nesse Congresso. 

0 SR. IRINEU MACHADO - Para O Chile 
comparecei·, faz-se necessaria a modificação 
do programma. do Congresso. Pergunto: 
pócle se e1fectuar essa modifj.cação · som a 
devida communicação ao Governo brazileiro~ 
Nãl). Logo, o Govemo · 1Jrazileiro deve ter 
noticia déssa modi ticaçã.o . 

O SR. SEABRA- Não discuto neste mo
mento, Sr. Presidente, o cJmp<~recimento ou 
não do Chile no Congresso ; não no~ importa 
saber si houve ou não modificação nó pro
gramma do Congresso, porque tal modificação 
não nos interessa ; tambem não é possível 

~ / O SR. SEABRA- ... pGlo menos· que podel'{L affirmar posHivam_ente que o Chile não corp_
_produzir gl'aves inconvenientes... paeecerá, sem a alludida modificação, pOl'· 
:, o SR. IRINEU MACHADO.::_ As nações não que .é possível que compareça, mesmo para 
,; perdem só nas armas, mas tambem nas . lavrat· o seu protesto - e fazer vingar pela 
:.-· r .. elaÇões commerciaes. discussão a sua. doutrina, como parece que 

succedérá. 
;·' O Sn..Sr~-~BRA-Pois é ~xactamente ~ob este Mas, si o Chile não comparecer, será por 
:~;ponto tie vtsta-das ~·elaçoes commerCiaes q_ue um motivo especial, definido ; um motivo 
:,:eu d~fendo a neces:ndade clessa representaçao. que elle .entende · interessar profundamente 
LfApmados.) ·á · sua política, o que não acontece com o 
·,:;':·· .. ·· .. Não·. se. comprahen-de, senhore:=1; (lUe !L esse IBI·azil, qu.e ser.ia·est~anh. ave.~ e injusti~.ca· v.· e.·l 
;;·congresso compareçam todas· a.s naçoes do que fo~se o untco pa1z do nosso contmente 
i'no:!!:.ro continente, mesmo._ aquellas·que pro- que, sem um motivo -serio, superior, defi
<eúram evitar· o estudo e di~ussão de assum- nido, fizesse · excepção, tanto mais quando' 
~ptos que p.Jdom interessar (t sua politica in- já o Governoda Republica, no exercício de 
f,:t~rnn., e só mente o BrazU·, a nossa patria, se · um<l. attribuição constitucional, respondeu 
~,recus~ a tom<J.r part~ nelle. (Apoiados, ao governo mexicano que so farh\ repre
~··:muito bem.) sentar o 13razil no alludido Congresso. · 
iJ: '0 Sa. lRINEU MACHADO-NO primeiro não (Apoiados.) 
Nso fl.ze!'a!ll representar todt~s. . ~01\q ue sei'ia inconveniente, o ttté pt•eju-
.:~. -o ·s; s, -N- , t t . diCml, como atnrpou o nobre Deputado, a 
~,·. · , • R. ~AB,RA' " .ao_ quero,can es .ar, mas nossa representaçao nesse Congresso? 
:~:no_ actual tuda.s sv farao rep1esenb1. · o honrado Deputa;(lo não nos disse quaes 
:.'. : ·o SR. IRINEU MACHADO·- Tttmhem isto os motivos de alta relevancia política. ou 
f: não es ';á pt•ovado . social ou comruerciaL que devam impedir o 
·~ : · O SR. SEABRA - Oh! como não está p1·o- Bra~il ue tomar parte no 9ongros~o .. 
:\vado, si, pelos telegrammas diariamente . S1 realmente t.a.e.:l mottv~s ~xtsttssem, o 
~;publicados pela imprensa; é nntorio que até Illu~tl'o re_gresentante do _DtstrlCto · Federal 
;;o Chrle já resolveu compat•ecor, 0 Chile que, devw .. ~equerer uma ~os~ao secreta par!L . a. 
~~E!iltretan-to, teve a principio duvidas em exp?s1çao clara .e patrtotlCa de taes :fllOtlV?S 
!-:,fazel-o, receiando a discussão de rnateria e, Sl elles fvssem 11rocedentes, nada 1mped1a 
);:qúe . possa relacionar-se ~ comprometter a. que o Cong1•esso ~aciona.~ aconselhasse ao 
~{~~üa; politica ~ · Gove.rno da ~epubhca a na;o e~po1~ a. nossa 
r:f,0,, .-· · .. · - . · . . ·· . . Patr1a a pe1'1gos e coq1phca.çoes mterna-
~;- p SR. lRINEU MACHADO,-~·. Ex. garante, cionaes·. (Muito bem.) .· · - .. 
r?/~~ non~.e do ~ove~no,~ue o Chtle temará ou s. Ex., porém, nada. alleg~m, n_enhuril 
~~~.ao p;.u te no Con,res:so ~ facto apresentou, nenhuma constderaça.o pro-
trf'" : O SR. SEABRA - ~ão 1posso garantir, a duziu que.possajustiticar a excepção el)l qu<il 
~~respeito, na.d:1. em: nome do Governo, mesmo se colloci.Lri1 o· B1·azil,si recusasse o se_u com~ 
1Jporque o pr~;>prlo Governo do B1•azil nada. parecimento nesS,e Cong·resso. 
~poderá ga.!·antir sob_2·e o . proc.@dimento que ,,s,. Ex. fe~ be~las considerações so.bre priri..;, 
é:terá. .o Chile, que _nao es~á obr1gado a COI!i'- CIPI9.s doutrmarws . e gerae3, que.! entend~, 
;Ji:1llumcar aos Governos SI comparece ou nao devem se1· a.doptados p_:3li1s na.çoes amerl-
~: ,a~ Congrasso. · canas, mas não articulou uma razão de 

~~~.·.· ••.. ' . . 
~ ;,.'· . 
:~.J .. : 
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:a,}ta fCl3YMJCÍ8. que pudeSSe determinar 0 nadao neste pon~O: qUe elleS temem l~.UiU~ ">;.~:;J 
justificar a ab>tenção do Brazil nesse Con- mente a guerra e teem pela paz o . mE~~nlo::·s: ?: 
gres>o. · amor. ' 

Bem sei que o honra::lo Deputndo sustenta Estes con rtress)s conco1;rem sem 
doutrinas que, no entender· de S. Ex., acon- para o deseti'volvimento das l'elu.ções ínrtns~·'·: ',·>.:;; 
selhariam nã~ SJ a abs~enÇão do Brazil, triaes o commercíaes das nações que 

·- como a ue outras nações. cornparecem, estreitando os laços uo .. ..,f.l.U" 

. S. Ex. 9,eclarou que não combatia o cre- pathia e de com1mmhão çle iuéas e int;en~sst~·?;>;~;~ 
'dito pnr opposição ao Governo, mas sim entre ellas. . 
por entender · que, em ·principio, essa re- · Ora, Sr. flrJsidente, assim S3ndo, not•atiA ''"'{~ 
pt•esentação do. Brazit no -Congresso, sem se poderia pretender que o Brazil 
dar os fructos esperados, pc.doria collo.. fizesse repres~ntal' nesse segundo Co :ngJ~es:so,· .;:;:~ 

·car-nos entretanto em situação : emba.raços:~ a reunir-so .no Mexíco, principalmente tnrloo:·::: ,iii 
. - ,:mais tarde. · , • - comparecido no primeiro , qlfe se reuniu 
, . Ccinfes ~o, S1•. Presidente, que niio compre- 1889, em · Washington ? 
· ~·hendo e nem pcsso atinar com os motivos de Quo motivo de suprema conveniencià 

:receio d-o· honrado Deputado. . . ,. · çaria a nossa Pa trb. a fazer 
. Sei bem que S. Ex : ·combateu a doutrina ·tornar-se isolada e unica, de 

·de Moiu;óe como perigosa, mas nãovejo em recer nesta notavel asscmbl~a inter·nactonal; .:_;~~] 
;que este Congresso possa despertar as des: ondese de_vem discutir thesci:; .do alta "olo~ ·, ··i:\-r: 
·confi.n.nças do. outro . continente ou possa vancia indust1•ial ·e c:)lnmoréial para o no:;so ,,~ 
:provocar a animosidade-· de outras nações continente~ (~1Iuito bem..) 
-contra a nos~a Patria. (Apoiados.) . . Os llúnrados Deputados,que co11ibateram 

Sei que o que se dis.cute e delibera 'nesses credito, não o apont ·.ram. 
c.Copgfessos,_nem s ;mpre é . pt•aticado pelas o Gowrno da Republica, consta M ., .Pil'l~.;/. ·'1~ 
~nações que nelles tomam· parte. . torio do illustre e honrado Sr. Mtn1·!': :u·~• · n:~osr'~·"' ~ 

Ainda ha pouco, a. Cair.tara· ouviu as pon- Relações Ex.terioref:l,já distribuído 
·derações .feitas: pelo honrado Deputll.do pelo con.vidado pelo Governo -mexicano, uo.·JL<L ' ."'t:l"'"'"' 

. Estado da B~hia, o Sr. a;lmirante Alves -B:1r- fazer rep1·esentar no Cong;resso, 
:tosa. a proposito dos resultados obtidos com acceitando o convite o. promettondo fa2:ér·~sei%':l 
o Coiigl~esso de Haya, chamado o Congresso representar. .. . . · 
:para a paz universal. . . . Assim .proce~lendo, o Qoverno usou u.o , uuJL_~,"~" 

Foi dopois dá .reunião desse Cong1•esso que attl'ibuição constitucional, e, po:t•ta,ntl:>, 
.a-.Grecia, a China, a Haspa.nha e o Trans- -tinha 11ecessidade de consultar,, nom 

. vaal experimentaram e estão experimentan- o . cons~ntimento do CongFesso Nacional . 
. do o quo valem, á~ vezes, o direito e a jus· responder ao convite, juiz"'unico como 

· :th;a deánte d•. força. . : - . não poderiadeix.~r (lo sel-o, da ~~~~~~:~~~J~ 
. · · . ou11ão de semelhante roprason · 

.O SR. BUENO. DE ANDRADA dá um apai te. que a Constituição-l'oser·vuu priva 
O SR. SgADRA - Mail, Sr. Presidente, este ao Presidente da Rcpublil!a., istJ 

motivo ni'b ê bastante· imperioSJ o nom de- verno, a a.tt1~ilmiç~ilo de m~nter as 
<JMvo ,par<~ que sejam abulidos os Congressos com os Estados estrangui1•os. (Apoiados.} 
Intemacium\es, onde se discutam e mesmo Aos illustres Deputados, impugna.do1•es 
se resolvam assumptos quo ,intel'eSsPm ás p1•ojocto, pa1•eceu que e~s:t atliribuição 
l'ela<;ões política:~, intiustriae::~ e:' cu.-~lmet•ciaes competoncia. não pol'toncia ao Pode1• · 
.da.s nações-que nellos tomem parta. . ecu~ivo. · 

Si to.os Congl'e3sos não derirne :11 as dissen- . O Sn.. · :MoREIRA ALVES- Confossei 
·~Jõ.es entre as nações c nem constituem um pertl3ncit~ .. · 
meio officp.z para suppt•imü• as lutu.s arma- O Sn. SEABRA- Quando affirmo g_ue · 
das. estabelecem •. ent1·etanto, l;1ços de sym- mo affigurou que os illustt•es Deputados 
pathia e de solid:triedado entl'e os povos, rcconhecial.ll a competoncia exclusiva do 
que nelles se fazem representar, laços de ve1•no para. resolvet• o assumpto, ;.,+,., . ,~.1!: ".,.. 
sympa.,thia e solidariedade qu~, nã_o ra,ro, acceitar ou r~jeitu.r o convite para 

"-Concorrem pa.ra. sol~ção amigavel o pa.cifi.pa representar no Co;ngress,o a . que me 
. de pendenciàs ·internacioiw.es . . (Muito bem .; rere1'inda; o faço, poi·que, ainda hont~~fr,i\;,-~ 

.apoiadós.) ~ . . . -. ,. . · . honr.:,do Deputado por Pernam 
Quando CE)rtos principias discutidos .e ad- illustre amigo Sr. Moreira Al 

.. ·oOptados nestas assenibléas se ~esenvolvem tendo · com calor o credito, que ora_ 
.· .entre· as nações- que . nellas tomam~pCJ<rte·, soccorreu~se da · disp.osição do 

pelo' menos nestas, os iridividuos que as ha- art. 48 da Constituiç~o, para. . ..· 
· bitam., apeza.r da. disparidade das linguas, ce;,;sídade de ser ouvido o Congresso 
,dos usos e das lei,s; se assemelham, quando nal a respeito. · · · · 
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. :Não foLo :sa a disposiç.ã:.o lida e éommen.; 
tada por V. Ex,? (Voltando-se pw·a o S1·. ltfo-
_?·eira Alves.) · . 

0 SR. · MoREIRA ALVES-Foi O ultimo p.1ra
. . grapho do ar-t. 48 da Constituição. 

O SR. SEABRA-E' o n .. ·l6,.que é precisa
. 'mente o ultimo do art. 48. 
. . Mas consin·ta ·s. Ex., como consintam 
.. qüantos pensam com o honrado collega, que 

eu lhes pondere que laboram em manifesto 
engano e em um t'also suppos~o . . · 

. · .. Oparagmpho ou n. 16 do :wL 48, a que 
·;a.lludem. os honrados Dep"\lt~dos,_. di~põe o 
:·seguinte : · 

· «Art. 48. Compet3 privativamente . ao 
. :Presidente da Republica. : n. 16 : EntabJlar 
· negociações internacionaes, celcbt•a1• ajus~es, 
. convenções e tratados, SJmpre ad ?'c{e1·endum 
• do Congresso ... » 
· · · Ora, si o caso de quo .se ·trata estivesse 
···;estipulado ou comprohondiuo neste disposi· 
tivo, o Con~resso sem duvida tet•ia de tomar 
,, conhecimento do actJ d> Governo, parí1 

:· ·"approval-o · on condemn:t.l-o, si .bam que se· 
·,.:.mclhanto conhecimento fcism posterior á pra
.T '~ica do acto, o quo;· no ca~o, acon~ecer-á, si, 
:,,,:;.cowo consoquoncia. das resoluções tomadas 
:':.:no Congresso. Pan 4,mericano, algum tl•.atado, 
:\ aJuste ou convenção vim' a fazer o Governo 
:; ' .. :.da Republica. ·.· · r· Mas, S1•. Presidente, a dis,posição rogu
;·:Jadora da cspecie não é a. do n. 16, mas a· 
~:' ·do il. 14 deste mesmo art. 48, que disppo : 
: .. : . « Compete privativamente ao P1•esidente 
.> da Repuulica : n. 14: Manter as l'Clações 
!'·com os E ;tados estl•ang~ros.,. . . · . . 
;: ; Para o nSJ desta ath•ibutção a Constituição 
::; não cstabolecou re.striccões. . 

Quando o Govet•no, · convidado pat•a. só 
{ faze1• reprcsenht• no Congl'csso Pan-Ameri
'=· ·· cn.no, onde apenas se vão discutir a.ssumptos 
· · de interesse internacional para o nosso con-

.tinonte, o não celebrar-se trata1os, ajustes ou 
~.-. com;ençtJes, acccitou o convite, usou da· facul
:: dado quo lho «J dada pelo citado n. 14 do 

art. 48 da Consti~ui~ão. 
,. O exame da .convonioncia ou não do se 
:, faze1• representar no Congresso a quo allu
i:: :: dimos, é inquestionavclmente. uma das fór
i<· ~inas de manter a.s relações com as nações 
( : estrangeiras, attrllmicão privativa e ampla 
( do Presidente d?. Republica. 
. f~ · : ... No. ex~rcicio de sua. attribuição GODStitu
/ ' cionát açhou o Governo que convinha ás 
;;,·.relações · que lhe cumpre manter com as 
r~ :11ações ·estrangeiras, acceder ao convite que 
·~!lhe foi feito pelo · Mexico para esse segundo 
:;~,:.::Congresso Pan-Amel•ic::!:ho. 
~';\'·> ' · Onde a nccesddade do consentimento do 
~-/{;ongl'c.:so r- aciona L o? • 

. ' ' . . . 

· QUal a restricçãO fejt~ pela Constituigão- .· 
para o exercício desta attribuição 1 (Apoi-· 
ados .) 

0 SR. IRINEU MACHADO - Tanto V; Ex ... 
está argumentando em falso, que essas rela
Ções já são.mantidasnormalmente por inter- · 
mcdio dos Miilistl·os . qne nós · temos nesses. 
pãizcs. 

O SR. SÉADRA-Em primeiro logat• não é Só· 
monte a ess1s relações mantidas pelos nossos. 
Minis·l;rós, que se refere o n. 14 do art. 48, 
porq uo,si assim fosse; tal disposição serià . su
pertlua e inutil, ·desdo que taes relaçõés 03-·. 
tariam implicitamente mantidas polo PI·esi
den te da..Rcpublica. com a faculdade qu:e lhe
é concedida pelos ns.l2 e 13 :do art. 48, de no- ·· 
mêal' os ministros diplomaticos, 0!:! demais. 
membros dei corpo diplomatico o os agentes. ' 
consulares. · · · · 

Demais, . nós · não bmos ·rep1•esentação di
plomatica em todos os paizes, e, pois, o ar.:. 
gurhento' do illustre Deputado não pôde pro-
cedér por nãO" poder aorange1• e applicar-se
a todosos paizes comquemincumbeaoPresi- · 
dente da Republica manter as relações; a que: 
~ilude o n. 14 do ar~. 4.8. (Apoiados.) · 
· O honrado Deputado por Pernambuco ar
gumentava hontem,o tal argumento pareoeu 
imp1•essionar: si o Congresso Nacional não< 
tem que tomar ·contas ao Governo, Iio caso, o 
Congrasso .Nacional nãO póde·rejeitar o cre· 
dito e, si o não póde fazer, ·inútil seria l)e-
dil-('1. . . . il 

O vove1•no da Republica,disse S.Ex.,não po
dia.llm• a resposta-que deu ao convite do Go
vm•no rilexica.no ; fazendo-o, · foi leviano o 
S1•. P1•csidonte da Republica,porqua, só depois 
de approva.do o credito necessario .para se- · 
f,•,zm•t•opi•esentai•, é que S. Ex~ podia conhe· 
cera opinião do Congresso l)bro o a~sumpto •. 

Já domonstl•oi, sonhot•es, qu·e o Presidente. 
da Republica, na. bypothese, não está ad
stt•icto á opinião do Congresso Nacioor.l ; ac
Qeitando o convite, exerceu uma attribuiQã.l>· 
constitucional, qno lho (j conferida sem 
t•ostt•icções ·ou limitações. Ao Congresso in· 
cumbo simplesmente dar a.o Govot•no oa; 
meios pecunia.I•ios precisos para fazer eife
ctivo o· seu COII;lpromisso. (,Uteito . bem,; apoia· 
dos.) · . · 

Mas . então o Congresso não póde negar o. 
credito? se me perguntat•á. 
. Acho que não; pot•que, si· o fizesse, emba

raçariâ o exercício do uma attribuição . que 
a Constituição, sem restricçõcs, conferiu ao 
Ercsidente dá Republica, quebrando assim 
a harmonia que a mesma Constit1,1ição r~:
commenda que exista entre os orgãos da.. 
soberania 11acional. . · - · . ·· 

A que fical'ia reduzida a harmonia dos.. · 
poder e::;, si um ôcllc~. no exercício de uma. 
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attrlbuicão sua, p~dessó impedir ouft•ustrãr o Sri. SEÁBftA_,..Bera sei que a iniciativa.· 
o exercício da àttribuição de.: um dos outros da.convocação do Congres:1o Pan-Americano 
poderes 1 · foi da Amcrica do Norte... · 

Supponhamos, senhores, que o Coagres~o O Sa. IR.INEU MAcHADo-Não foi isto que 
Nacional, .no exercíCio do uma. attribuição <leprehendi da~ palavras de v. Ex. · .. 
privativa sua, crêa, rios termos do n. 25 do O Sn.. SEABRA--:- A iniciativa, repito, foi. 
art. 34 da. Constituição, um emprego publico da America do Norte e o primeiro Congresso 
federal c faz no orçamen~o respec~ivo a reuniu·se em \Vashington em 1889, deverido ·· · 
dotação precisa. emprego que o inesmo o s ~~undo reunir-se e.m outubro proximo n~ . 
Congresso .entendeu ~cr necessario e. até Mex1co ; mas o conv·1te para o compareci
indispemsavcl ao sJrviço publico. mento a este segundo_Congresso é,fuito pelb 

Poderá o Presidente <la Ropublica, a q!lem Mexico e não pela America do Norte, que 
compete, privativamente, prover o.3 c-.:lrgos figura como qualqueroutra das nações ame-
civis e milit:wes, de caracter federal, nos ric:mas, como•convidada. · 
termos do .- n. 5 do art. 48 da Constituição; Passemos agora, senhora~. á questão do· __ 
deixai,' de nomear o funccionario pai'a o cargo qteantum pedido~ O Governo da Republica, 
crcado . pelo. Póder LegislatiVo, e p.Jr este Sr. Pte.~idente, que tem sido considerado-
r.eputado indi~pensãvel ao serviço publico, mais de uma vez como usurario, que é ac

.. sem quebra da harmonia entre os poderes c usado de procurar < cQrtai' demasiado nas 
publicos, recommendada- pela Constituição, deapezas publicas, o que·repUto acto de pa
ar&. 15? trlotismo, da~lo o momonto critico que atra

Creio que riinguem sustent;ná a afflr1na- vessam as ftnan~as da ~publica; o Governo 
tiva com vantag!}m, e com justos motivos. a quem se tem increpado de f,~zer excessivas. 

Pois 'lJem, o nosso caso, a hypothesé, ~. economi:.s, com prejuízo de alguns serviços, 
mutatis rnutandis, identica. . que elle entende que podem ser adiados para 
, E::!tamQs precisamente eín uni caso em que molhor~s tempos, o Governo da Republica, 
a hat•monia dos poderes :impõe ao Congresso pergunto, no caso oceorronte, ter·iá csque- . 
o dever de concorrer para tornar eft'ectivo, cido seu.:~ habitas de economia e teria. penidO. 

... com a approvaç·ãO do credito preciso, o com- nma quantia excessiva ? . - . . 
proniisso tomado pelo Presi~nte- da R.opu- Tenho em mãos, Sr. Presidente, e vou in· · . 
blica, no ·· exercício legitimo o sobe-rano de formar á Camara, a demonst1•ação dó quanto _ 

· uma ·at-tt•ibuiçito que a Constituição pl'lvati- se do.1pentieu na. ·primeira . conferencia do. 
vamento lho outorgou. . Cong:esso F>an-America.no l'eunido em Was• . 

Ao .c(lnvite feito pelo Governo Mexicano hington, om 1889, devendo ponderar que os. · 
para. quo o Brazil sa faca 1•epresentar no se· nomeados pat·t~ l'epresetltarem o Govêriio . ·. 
gundo Congre;~so Pan-Americano, o Governo B1•azlleiro não concluíram sua miCJsã.o, vol
Brazilcil•o respondeu acceitu.ndo ept•ome~ten- ''ondo ao Brazil antes da conclusão dos tra
do a rep1•esontaçoão; ao Cong1•os:so incumbo balhos do Congresso t•.lguns dos membros n·o
stmplesmentc voto.r os meios preciso$ l>llt'a meados. 
a. realização do compromisso tomado. «Confl!t'encia. uo.., Estados independentes da 
· Póde tliscut.il' o q .. antum preciso, mus nito Am01•lca om \Vashington. 
póde récus<•r, om absoluto, o melo tlc tol'nnr- «AjudtHI de custo de nomeação: 
se e1fectiva u p1•omo:i8a lbita. A Latu.yotte Pet•eil•a, Enviado 

UM Sn. I)EPUTADo-l•:ntii.o, si n ;sim fl)s~c. I~xtraot•(lina.rlo • • • • • • • . • • • • • • ~0:000$00() 
nlo preclsarit~ v h• ao Col•gl'OSI)O o pflldi•1o 1lo A Salva.dol' do Mendonça, En
ct•edlto. · v lado Extr·aordinario ......•• 

O Sa.SEADitA-Acabci do re~pondm· o.tactu- A Jo11qnim Freitas Vasconcellos, 
mente a os to ar•gumonto: dispense-me a secretario ...••••••.••••••.•. 

15:000$00$ 

8:000$000 
Camara 1le I'epeth• 1.!. ro . .;po .. Jta. A- Carlos Silreira ~fartins, ad· 

Pt•ecisa., já. pot• set' attri lmição do Congresso dido ..••••..••.••.•• ~. • . • . • • 6: 000~000 
a concessão dos ct•editos pedidos pelo Go· A Mario de MendonÇa......... 750lti00() 
vemo, já para discutir e resolVf:l' ~;ohre o Vencimentos em 1889 : 
qúantum a conceder-se. . . . Lafayetto Pereira, Enviado Ex-

O S.á. IRINEU ·MACIIADO dá um aparte. . traordinario, recebeu...... ... 13:.124$925 . 
O Sa.SEABR.A-'-O.credito concedido no Go- Salvador de Mendonç-a, Enviado 

veriio . Americano ·foi .. posterior ao seu com- -Extraordinario, recebeu ..•••• 
pt•omis.so de se fi1zer representar n.o Con- Freitas Vasconcello:,; secretario 
gresso. ·.. · . . .. ·· .·· _ . · Carlos S. Martins, addido ~ ••• • 
. O SR. IRINEU MAêHADo~Devo lenil>rar . ao Mario de Mendonça .•••••.••••• 

8:084$825 
3:500$000 
2:624$889 
l: 157$592 . 

- nobre Deputado que esta cpnvocv.ç~o do Con- -· _, · 
gresso não .é .de iniciativa 1llexicana, é da Total................... 28:49'2$231 
iniciativa. da America do Nm·te. · 

Càtnara v. lV f.i. 
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< Vencimeiltos {Jm : 1890: 
Os Srs. Lafayette c Silveira Martins já 

.11aviam regressado, e, portanto, antes de 
terminados os trabu.lhos do Congresso. 

· «Su.lvador de Mendonça recebeu 29:625$000 
Freitas Vasconcellos .•........ ; 2:000$000 
Mario do Mendonça............ · 3:000$000 

TotaL . .. .. .. .. .. .. . .. . 34:625$000 

rem mal.s tempo do que o esperado (os do 
primeiro duraram mais denovemezes), e que 
o Governo não está habilitado para occor,rer 
ás despezCI,s com os nosaos representantes; 
ha de os man,lal' voltar sob o fundamento 
de que não tem os l'ecursos precisos pa1'a a 
continuação da representaç..'io? 

0 SR. ESIIl,ERALDINO BANDEIRA - Eu per
gunto a V. Ex.: qual o numero de reprosen~ 
ta:ntes · desta embaixada'? 

Despezas extraorJina.rias em o SR. SEAT3RA-Eis uma pergnnt<l. a que não 
1890. · · · · · · · • · • · • · · · ·; · • · · · • · · 5:111$323 estou habilitado a responder. O Govomo, 
.Ajuda de custo d,e regresse em ainda n~ste ponto, é o juiz; elle é quem po-

1890,a Salvador de Mendonça. 7:500$000 derá di~r qual o numero de l!epresentantes 
De accordo com os dados expostos, a des- que nomeará~ (H a apm·tes.) . 

peza total foi de-125:478$564.» . Mas, Sr. Presidente, os Estados t.;nidos, tão 
os vencimentos, Sr. Presidente, dos mem- . poderosos · e tão ricos, · marcaram uma verba 

b!·os da missão especial foram os seguintes: diminuta para a sua representação, quando, 
entretanto; este Brazit pobre, miseravllJ, 

· -.(Ao Conselheiro Lafayetta Ro- · sem recursos,pretende despender som ma tao 
drigues Pereira, Enviado Ex- avúltada. 
traordinario . e Mi-nistro Ple-
nipotenciario, annuaes .. ,... 30:000$000 O SR. PE:oR.) PERNAMBuco dá .um aparto. 

A Salvado1· do Mendança,E. Ex- o SR: SEABRA..-:-E' exact?,meote este o ar-
traordinario. · ..... · · · ... · · · · 18:500$00(} gumento aqui re-petidoe com o qual se pre-. 

A Joaquim .de Freitas Vascon~ tendeu combater o quuntum pedido pelo Go-

A
, co· eUol::;, ss~lcr~tar!~· ·t·:.· .. ·d·d· .. d. 86. :Ooo:1 0of.Oooooo verno. . . . , . . 
·· aP os 1 vmra mar. ms,a 1 o . .W . . · como é que; dis~erarn,, os "Estados Unidos 

A :Mariode Mendonça .... ··: ···· 3:000$000 pi'etenclem.gastar sómente; digamos, cem 
O Sr. Sa~vador de . Mendonça, além dos contos, e nós pretendemos disp3nder cento e 

vencimentos mencionados, teve mais.l :500$, Cfncoenta contos F · ·· · .. 
. como Consul Ge1•al em Nova Yórk.» · .. Em primeirJ Jogar, de. ·antemã.o, não se 

Estes dados, ~r. P!'esidente, não podem põde'tt1flrma1·. que. o Gov~rno gasta;roá toda 
ser postos em duvida, porquo ·me foram for- a quantit\ pedida ;. poderá gastar menos. O 
nocidos pela secretaria respectiva. · . . , · credit0 ê concedido ate á quantia de cem can-

Ora., si despenrlemos com o primeiro Con.: tos. · . · :. . ·~ . 
grosso 125:478$564 (ouro), e, antes de con: . Depois. ·.pretender.;se compa1•ar a. distancia 
duido:s os trabalhos, alguns dos membro:>. da. dos Estados.Unid·.lS ·ao Mexi'co com a quo vae 
representação·. volta1•am, como achar a im- do Brázil a esta nação, é o me3m:l quo· sus
.portancia pedida .pelo Governo de 150:000$ tentae-se que. tendo de reunii·-só um Con
(ouro) para a. representação neste segundo gresso em Níther.oy,-osrepresentantos desta. 
Congresso , excessiva, quando não se sabe o Capit ;l gn.staríam ttmio quLmto os que ii· 
tem110 que durarão os seus trabalhos? vessem de vir, do Amazona~. (Muitos apoiados; 

All~m disto, senhores. o Governo pedindo a apartes.) 
importancia de 125:000$, não diz quo ·gas- ~~c~resce que os Estado.~ Unidos escolhem 
tal-a-ha t.oda; deseja estar, apenas, haiJili.,. sempre p:tra · representai-os, homens de 
tado com a quantia necessaria para o caso grande.:; fortunas, para. os quaes pouco valo 
de p1•olongarem-~e os t1•abalhos do Con- o subsidio dado pela nação .. 
gresso. · . · UM SR. DEPUTÁ.no--:-0 qua o Gove;·no quer 

A autorização concedida pelo projecto é .t1 · t f1 t 
para o Governo despender até a quantia de é se azer rep~·esen ar.eom a.us o. 
150:000$ (ouro); isto não quer dizer que o O SR.~ SEABRA'---0 . que o Governo ~deve 
Governo gastará necessariamente toda a im- pretender, e não póde deixar de fazel-o, hon· 
portancia concedida. · rando as tradiçõei! de nossa Pa.tria, é · fazer 

E os antecedentes do Governo autorizam- representar . o · -B1·azil · dignamente, nobre· 
nos a esperar e confiar que elle só gastará o mente, deêentemente; 
indispensavel para que dignamente pos.;a a O que o Governo da Republica pr·etende é 
Republica se fazer representar nesse Con• fazer ·representar a nossa. Patria com mo-
g~es::;o. (Apoiados. Ha diversos apartes.) destia, pol'ém com honra, dignidade e alti· 

O SR. SEABRA-Supponham os honrados vez; a sua representação deve estar de ac_ 
Deputados que os trabalhos do Congresso du- cordo com os seus recursos, é certo, mas 
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"também com as suas tradiçõe.~, com a sua tender aos altos intm•esse~ internacionaes da 
civiliza.ção e com o papel que ella repre· Republica. (Apoiados.) 
senta U<J. America do Sul: (M·uilos apoiados Mas dizem, e repetiram os honrados Depu-

Assim, pOrtanto, quer sob o ponto de vht11 t:ulos, 0 B1·.1zH está em condições flnan
da utilidade e necessidade de nos fazermos cr~iras dotcstaveis e :precarias ;·o povo morre 
representar nesse Congresso, quer sob o á f'ome, 11 miseria entrou em todos os lares ; 
ponto de vista. da despeza a fazer-se, não esta. representação obriga-nos 'a despezas dis
yejo·motivo para que os hOnrados Deputados pensaveis, po1•c1uo bem )?odemos dispensar o 
combatam. c'Om tanto encarniçamento, ve- luxo (o lt1xo, foi a palavra empregada) de 
hemeneiP. e obstinação o credito pedido pelo semelhante representação. · -
·Governo para tão patriotico fim. Já demonsteei, senhores, ex-abundantia, 
' E permitta-se-me fazeJ; um serio reparo, a necessidade de nos fazermos representar, 
comparando o procedimento. dos honrados nes..;e Congresso, e. que, portanto, por· grande 
Deputados com o que tiveram os nossos il- que seja 0 sacrificio, elle deverá ser feito e 
lustres compatriotas monarchistas. será justificado. . 

Seria admíravel quQ b BrazH, monarchia,~ Mas, 0 que me surprende e deve surpren-
se tives3e dignamentefeito representar no der a quantos tenham acompanhado com 
.Primeiro Congresso Pan-Ameeicàno, reunido interesse a discussão deste as.mmpto, · é. que 
em Washington, congresso do nações repu- esse credito tenha passado p::~r. dous terços 
blicanas, e que o Br<izil, republica, se abs- sem discussão .e sem protesto, sem que a 
-tivesse de concorrer para o segundo con· misel'ia do povo e as desgraças da Republica 
gresso do mesmo genero, e onde se vão de- tives:-;mn sensibilizado os honrados Deputa .. 
bater questões que tanto podem interessar dt 8 0 lhe~ aconselhassem a tenaz e in-
ás suas rela-ções no continente ! tt•ansigonte opposição á sua approvação. 

Não cQnstaque os mona:rchistas de então Da.r-se-ha 0 ctt'so·de ter. a J;Uisel'ia a.ppare-
censura~sem o Govervo por ter acceito o con- ci<lu 0 as fin<tnças se avariado no intervallo 
Yite para aquelle congresso, e que lhe rega- da ':l'L prmt n. ~~' discussão ~ ! . · 
teassem uma duzi'a de contos do réis, para · - d 
-que o BraziL fosse dignàment.e representa(lo, O SH .. PFDRO PERNAMBUco -Temos o i· 
en:iquanto que hoje,.nós repttblicanos, preten- rei to de ftlllru· quan4.o entendemos,. (Trocam
demót· isolar a.Republica no continente ~e- se muitos apm·tes; .. o S1·. Presidente reclama 
.:publicano, e ainda censuramos o Gove.rno por attençao.) . 
pretender que a: Rapublica tome partaJJ.essa O Sa. · SEABRA _:_ Si'. Presidente, tenho . 
notavel. a~sembléa, occupàndo. o .Ioga1• que ou v ido a todos os oradores· com a mai:s reli
lhe -compete e que ella deve manter e zelar ! giosn. attenção e sem os interromper, e s?
(Mu-ito b.em, muito bem ; apoiados.) • mente depois que V. Ex. <tnnuncwn que 1a 

_ Não; sóment~ por espírito do opposição ao encer·ral' a ··disc.ussão, po1· ·não haver mais 
Goverrio póde-sa explicai' o.proéedimentodos ninguem que quizE>ss~ toi!l.EH· a palavra no 
.que combatem a necessidade des~e credito .. deb:tte, foi q'!le solicitei a pa.lav:ra para 
.(Apoiados. Ha muitosapa_i'tes.} cumprk o compromisso que, em aparte, 

· · tomara de defender 'o credito pedido pelo Si a deíicadeza dos · assumptos inte.rnacio- Governo. 
naes, e as graves questões. que podem inter-
essar á<> nações deste continente, permittJs- O SR. PEDRO PERNAMBuco-,-As.:;imfa.zemos, 
sem uma discussão ampla e publica, :':e.: en- porql!:e V. Ex. se dirige a n~. . . ·
traria, neste moment::>, em largas explana- · o SR. SEABRA ~ .Refiro-me aos meus 
çõese detalhadas ponde1•ações para demon· honrados amigos. porque .fúram os que" com
-stral' que a representação da Republica no bateram o credito que defendo; e, si peço 
Congresso do Mexico não «; uma ostentação aos honrados Dcpu:tados que me não· inter
inntH, mas uma necessidade indeclinavel; rompam com esta sa;aivada d~ apartes e 
.necessidade para as nossas relações interna- protestos, é pa1•a evitar que· nao ~c adul
·cion aes, necessidàde para o -papAl que deve- terem depois os Jactos, e se não façam delles 
mos representar no,contincnte, necessidad0 narrações fantasticas. 
par a a vigilari.cia de nos.sa ilnl!_orta~c.i~ poli- Querem 08 honrados Deputados um exemplG · 
tica e econom1ca entre as naçoes CLVIIIzadas do que acabo de affirmar ~ · 
do . velho e dl) • novo ·mundo.· -(MuHo bem, 
muito bem.). · .- . Tenho aqui mesmo em . ~os a edição 

· de um dos jornàe~ de . minha terra, e.m 
E estou convencido de que o Governo da que se lê 0 seguinte telegramma daqui en-. 

Republica, _acceitando o convite do Gove1~n.o viaclo : 
.Mexicano,~-correspondeu e traduziu o~ sent1- . . . . 
·mentos do povo brazileiro, zelou os· creditas, UM SR: DEPUTADO - De onde é o Jornal a 
de nossa Patria e procurou preservar e at- como se chama ~ 
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0 SR. SEABRA - Já disse que er:.t de 0 SR. SEABRA-Vejo, Sr. Presidente, qu 
minha terra, a Bahia, e denomina-se - muita diffl.culdade tenho em me fa.zer• com 
O Tempo. prehender (nd'o apoiados); estou notando 

o SR. PEDRo PERNAMBuco-Não temos re- salientando um facto; estou atnrmando a. 
b'l'd d povo, a esse povo a' cujas de~graças ora s 

sponsa 1 1 a e. ~tllude, que o c1•edito de 150:000$ para que 
O SR. SEABRA-Nem eu estou affirmando Brazil, a Patria deste povo, se possn. fazee 

que os meus honrados collegas tenham re- representar no Congresso das. nações ame
sponsabilidade por tal tclegmmma, que passo ricanas, passou na 1 a e passou ·na. 2a d.iscus
a ler. . · são sem opposição e com os applausos da. 

«Tempo - 6 de agos:o. Rio, ô agosto _.:.:. Ca.mfl..ra .. 
• O Dr. Jose Joaqu·im Seab1·a, na sessa:o de O SR. PEREIRA DE LYRA--::-Com applausos, 

hontem da Carnara,censu?"Ott acremente a ban· não. (Apoiados da bancada pe1·nambucana.) 
cada pe1·nambucana po1· estm· protelando os 
debates. li ouve violenta t1·oca de apartes e in· O SR · SEABRA - Si não CJm o.;; applausos, 
sultos, SENDO O:BRIGADO o SR. SEABRA A SEN· pelo menos com O consentimento de VV. EEx. 
TAR·SE, .DESISTINDO DA PALAVRA.» Qual foi O que votou contra elle ? . 

01•a eis aqui: o que con.sta deste despacho, O s·R. MoREIRA ALvEs-Qual de nós votou 
cert.ament~ todos aqui ignoram que se ti- a favor 1 
vesse dado; entretlnio, diZ-S) que se passou 0 SR. SEABRA.- Todos; e esta é a pl~-
neste recinto ! Já é ter culto á verdadó! sumpção desde que, approvado o. projecto, 

Para. evitar estas noticias, foi que pedi não houve declarações contrarias de voto. 
que nãG me interrompessem com tanta assi- O SR. BRiéro FILHO -V. Ex. ~ô tem dous; 
duidade-. 

O SR . . MoREIRA ALV.ES:_Não te. nho inter- nieioJ para. Slbar si- votámos a. favor ou 
· contra: si a votação, .foi ·nominal ou si foi, 

rompido a V. Ex •. não é verdade~ unanime. Si não foi unanime, podemos teL' 
O SR. SEABRA-Túdo é verdade (Hila~·i- votado contra. 

dade). E' verdade tambem que os honrados o SR. SEAB~A- Quando os projectos são 
Deputados da minoria c que ~azem opposição approvados e os que votam contra não fazem. 
a~ Governo, fallam ~odos os ~1as pa.:aa. o .Jlo:vo, a competente declaração devoto, _acceitam. 
nao os censuro, por Isto, ~s~ao no se?- d1~e1to, o voto da maioria, . principalmente .·quando· 
no seu papel d~ oppJSiçao const~tucmna.l;/ não-mailifestaram a opi'niã.o divergente. pela. 
procuram conqmstar as symp<1.th1as P9PU· discússão. . ·· · ·. . 
lares. (Apartes dos S1·s. Pedro Pernambuco e -, , - · t d"t ·. , ·u- f• • 
outt·os.) Ainda. h ontem o hon.rado Deputado OI a, em. Ielaçao· .a _es e cre. ~ o. O.:> l . u~ I e~ 
nor.Pernambuco 0 Sr. Moreira Alves mos- membros. da o~pos1çao, de hoJe nada disse 
tr do m ·seria' do povo .. , • .. ram, _e con_sent}r.:_am que. ell.e foss_e approva.do 

an a 1 
' .. em duas d1scussoes, sem d1scussao e som a 

O SR. PEDR9 PERNAMBuco-E é ve1•dade. minima qbservação, mesmo por occasião du. 
o SR. SEABRA-:-... exclamava:-Como com· vo1;_ação, q~e se suppõe ter ~ido una~ime, 

prehender que, quando o povo .morre de fome• desde que nao houve reclam.açoes. 
gaste o Gov~rno da R~pubhca l?O contos. o SR. Mo~EIRA ALVES- Qualquêr que 
ouro, com a representaçao do Braz1lno Con- tenha sido o nosso· procedimento, não que1•· 
gresso Pau-Americano ~ · isto· dizer que o credito soja bom. v. Ex. 

Mas,· si a S. Ex ... -_!Jem co~~ aos.nobre~ precis?.".Jiemonstrar que o créâito é.bom. 
Deputados da oppos1çao, é llc1to 1é!.ll~J.:r a , . ·s, p 'd t · · d ., __ 
imaginação popular, devemos ter o direito, . O. SR. SEABRA:- r: res1~ en.~, Ja erno.ns, 
nós da maioria, de igualmente fallarmos ao tret que_ o credito é, necei:)sauo_, porque ~ 
povo, em nome de· seus interesses, de seus necess~rw. occorrer á~despez~s com are~re 
direitos, e examinarmos a sinceridade da· senta~ao da Republ~ca -no Congresso Pan-

.· quelles que procuram fallar;.lhe ao senti- Americano. . . . . 
menta e á imaginação. . · · Já mostrei que o Go-verno da Republlca. 

Pois bem; pergunto: o povo ·só começou à. attendeu aos altos interesses da nossa Patria, 
morrer de fome, só foi visto esfarrapado acceitando o convite para se fazer represEm· 
quando este credito entrou em 3a discuss~o, tar nesse Congresso. (Apm·tes.) . ' 
isto é,_ q_uando os nobres Deputados abriram Si eu precisasse da opinião dos proprios 
oppos1çao ao Governo 1 honrados Deputados sobre a necessidade da 
.. o SR. EsMERALDINO BANDEIRA -:- V. ·Ex. representação, e, portanto, do credito,' tel-a
entende que a opposição não será opposição hia eloquonte e decisiva na emenda o:tf.ere
:por não ter·fallado contra o credlto na-F"' e cida pelo honrado Deputado que tanto ~c
na 2a discussão~ 'tem distinguido com seus apartes, o Sr.· Mo-
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:eaiea Alve.:;, reduzin(lo a impol'taTicia de 
150:000$, ouro, para 100:0::>0~., ouro. 

O SR. EsMERALDINO BANDEIRA -V. Ex. 
:S~\.be que e3tU. que3tã.o foi discutid ~l. sob UOUS 
p::mto.3 ·de vistu., o do dit·eit'J ínternacíoaal e 
:o econornico. · 
. Uns, como cu, limitaram-se ao ec::momico 
-e outros a1 internacionaL (Apa1·tes.) 

0 SR. SEABRA -Se. Pr•J lidentP., estando 
;l;er;n:nada , t1 hori\, rogo) a V. Ex. digne-se 
eonsuH<U' á CaSl si me concedo 20 minutos 
üe prorogaçã.o, :para· continuar e terminar 
<LS minba.'J observações sobre o assumpt~ em 

·4lebate. 

a valia r da sinceridade e opportunidade com 
que se app3lh pll'a as suas dores e para as 
suas miseri1s. (Apoiados, muito bem. Ha 
mvítos a partes.) 

Se. Pee.:~identc, o Governo da Republica 
nunca procúrou oc~ultar que élS nossas con
dJçõss financeiras e economica.s não são pros
pera;;, e o povo bem o saJle c o sente, 
pot•qn3 tem supportldo o p:Bo de ímposto3 
que o pa.tri~tismo impõe a todos, ma.s o povo 
hmbem sabe que . a nob1·e<>a obi'iga, e· que, 
portanto, . ainda quando as no~as condições 
financeiras fossemmp.isdesfavoraveis e pre
carias, o Brazil não podia deixar de accei
tar o convite para se fazer representar em 

(Posto a votos, e -appYovado o 1·equerimento tão impor~a.nte convívio das Republicas ame-
-.tle prm·ogação.) · · . ricanas. 

Sim, Sr. P1•esidente, o povo sabe que luta 
O SR. SEABRA (continuando)- Agradeço cóm difficuldades; em consequencia da crise 

,'\os meus iUus.tres collegas a gentileza com que atravessamôs, mas o povo tambem sabe 
-que a~tende aro ao meu pedi(lo. que o Governo da Republica não é respon-

0 honrado Deputado por 'Pm•nambuco, o savel por eate estado de cousa.s, resultante 
:Sr. Bricio FUho, oppoz-8e â proroga.çã.o em de c1nsas accumuladas e hnprevistas, e que . 
nome do Regimento, e depois que ft.~i appro- grandt?s são os esforços que elle Governo pa· . 
vado pela soberania da Camara o meu re- trioticamente tem empregado para vencer e 
·querimento.. superal' a crise. 

Tomei a Hberdadede pedir a S. Ex. que O SR. PEREIRA DE LYRA - Para o povo o 
i ndicasse .o arliigo ou disposiÇãi) regimenhl Governo tem bala;~ . 
·que !;)C oppõe a.0 meu pedido e S. Ex. respou- O SR, SÉABRA-Nunca o Governo disse que 
deu-me que a mim incumbia apontar o ·ar- para. o povo tinha bala.; semelhante asseve- . · 
-+.igo ou disposição que o p_ermittia. - ração não. é verdadei.ra. O Governo póde 

l Mas, consinta o honrado Deputado que -eu errar, e ninguem ha infallivel, mas ninguem 
_'Pondera que; desde que o meu pedido foi at· lhe póde attdbuir o proposito de m:ãssac1;ar 
tendido pela soberania da. Cam.ara e pela o povo. (Apoiados.) . . 
.Mesa, e S. E~ .. contestou a comp Jtencia da O Governo.póde enganar-se na apreciação 
Cama.ra para • cJnceder a p _•orogação em dos faclo3, mas é mister fazer justiça ás su:as 
~nome do Regi~ento, a. .S. Ex. e não a mim, intenções, que não podem visar outrp inter· 
-é que compete mostrar e apreciar o ar- esse que não. o da defesa dos direitos do 
tigo que-a:poia e suffra.ga. a opinião que sus- mesmo povo; que elle representa. . 
-tentou. .. Vamos, porém, Sr. Presidente, collocar a 

Mas, Sr. Presidente, não ha artig.) algum questã() no terreno em que deve estar 
·C! ne prohiba. a p1·orogação pedid:.~. e a sua collocada. 
acaeitação pela Camara que, p01•tanto, co~· .O SR. MoREIRA ALvEs-Foi v. Ex. quem 
.cedendo-a, n~o inft'ingiu a sua lei interna·. -a. de3locou, trazendo o povo á tala da dis-

Não irei, Sr. Presidente, muito longe, e si c~ssão. -
:pedi mai~ 20 minutos de peorogação, íoi por O SR. SEABRA - FaUei no povo simples
saber que. um amigo velho do humilde Depu- mente para responder áquelles que, appel
tado pela Bahia, que ora se dirige á Camara, lando para.· a miseria. e a-fome, pretendem 
deseja fallai' aindà depois delle. lã.nçae o povo contra o Governo, apontando 

Dizia .eu, Sr. Presidente, que dev.ia ca.uaar. a este como cruel. 
reparo que J;lsse credito, que na 3a discussão O SR. MoREIRA ALVES- Eu disse que a. 
tanto ·alvoroçou e agitou a opposição~ ti- nação estava faminta. 
vesse passado, entretanto, em duas di~ UM SR. DEPUTADo-:-Entã.o · nação é uma 
cussões anteriores sem nenhuma conside· cousa e povo é outra~ 
l'ação contraria, sem nenhuma dessas razões O SR. MoREIRA ALvEs-Eu .absolutamente 

·Com que agora se procura fallar á imagi- não quiz especular cJm os sentimentos do 
nação B aos in+,eresses do povo, sem estas povo. Foi cousa que nunca :fiz, e o orado.r 
1amentaÇõessobre a miseria pub~ica~ - bem o sab.e. · 
. Eu rião commento o facto, apenas ore- · O SR. SEABRA--- Não tive intenção, Nfe· 

.gisto, e o faço sem malicia, mesmo por- rindo-me a.o povo, de aftlrmar que o meu 
-que ao_ povo é que compete fazer os com~ honrado amigo pretendia e~pecular com os 
.1uentàrios e, em seu bom senso e criterio, interesses do povo • 

• • • · - .. -••... •• • -. ... ....... ~.._, . ..... ..... , ...... -..... =.-.. ........ , ....,. . ....... ... ...... ._ ...... _....,.-;, ...,..,.. .... ........ . ...... , •. _ 
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li O APPENDICE -

~ o SR. IRINEU MACHADO-'-Qua.ndo corobatL 
o credito não ···pensei si havia Governa, 

. . 

SESSÃô DE 23 DE .AGOsm :OE 1901 

ou não. (Vide pag, 383 do presente volume) · .• 
O SR .. SEABRA-0 nobre Deputado que . 

acaba de honrar-me com o seu aparte; não . O Sr. §eabra. (movimento de atten
tem razão de suppôr q.ue alludo a. S. Ex. · ' çao; pr.ofundo silencio. (}orador sobe á tri-

Affirmei, · ao . começar, e em resposta bw:w) -,-- Sr. Presidente. subi muitas vezes. 
ao illustre Deputado, que S. Ex., de accordo a esta tribuna. nos dhs agitados e an-.. 
com os príncipios que sempre sustentou, foi gustiosos do ·. Govemo do bénemerito ·Sr. 
obrigado a con1bater o credito; ou antes, não Dr. Prudente de Moraes; e nesse .tempo. 
o CL'edito, pl'Opriamente, mas a repr.esantc.- subi para defende!' a RepuiJJlíca, as insti
ção do Brazil, no Congresso Pan Americano,- tuiÇões concretizadas na ·ppssoa da.quelle 
como inconveniente e, talvez, prejudiéial aos· venerando patriota. 
nossos interesse.':; como é~ poi~, que S. Ex. Depo:k> desse teinpÓ, annunciou-se. un;t~ .. 
attribue-me conceito diverso çla justiç:~o que época relativamente càlma., tranquilla; épo- • 
:oou o primeiro a faz.~r ás suas intenções ? ca que se cognori:ünou de~ «Congraçamento» 
· OSR. lRINEU MACIIADo~Apenas salientei ·-; e, então, comecei a f<;!.llar de minha ban
esté,: ponto; e ainda uma . vez ag1•adep_ a cada, calmo~ tranquillo,, como eXigi~m e 
V. Ex. a. justiça que me faz. · . aconselhavam as ci'rcums~a.ncias. ~. ' 

OSn;. SEABRA...:..Por-quo razão não me con- Hoje, p()rém, sou .obrigado a. novamente 
cedem -tam])e_m ó dieertQ de niostrar. á:na.<rd.o eccupar·, es&a . trib~na, porque a agitação 
(jánãodig'o ·màiS-""povo) q'4e, si justiça dev~ começo~ e a deniàgogia está nas ruas • 

. ser feita íl.9 patriotismo. dos hon'J'ados ·Depu: (Apoiar]os; rnu-ito bem.) . · . . 
·tados que combatem ·o. ·aovecno, a mesma E, hoje; como hontem_, venho defender a,s, 
justiça deve ser feita ao patriotismo dos que instituições republicanas eMar.nadas na 
o defendem, o apeiam ? · · · pessoa do Ulustre Sr. Presidente da. Repu-

UM SR. DEPUTADo-Não é este o-olJjecto da blica .... (Apoiados; muito bent.) . · 
discussão.~ - · . · ~ O SR. VICTO~INo MoNTEIRo-E a liberdade 
. O S_R. l:iEABRA-:-Bem}el que esta uao é desta tribuna. 

proprtamen.te a d1scussao, m:ts é resposta 
áqueUes que. atacam o Governo sob o fun- O SR. SEABRA ... e, Sr . ·Preaidente,"C"omo 
damento ·de que elle não attende para as bem diz o honrado Deputado pelo Rio Grande 
miserias do povo e que, emquanto este vive do Sul, a liberdade da tribuna par lamenta!',. . .' 
osfarrapa.do, o_lle· pr~ara representações que deve ~er inviolavel e sagrada, tão in· 
faustosas e gasta inutilmente os dinheiro3 Vi()lavel quanto a mesma consciencia nacio• 
da Nação.. nal, que ella ·representa, tão sagrada quanto · 

·Mas, creio. ter demonstrado .e com abun- ·n. mesma soberu.nia .nacional que·aqüi repre-· 
dancia de razões valiosas, que, ainda que sentamos. (~Iuii.o bem.) 
mais precarià · e difficil fosse a situação O SR. BUENO DE ANDRADA~ Apelado, re-~ 
financeira do Brazil, e3te povo é tão grande, presenta.mos a opinião nacional. (Apoiados; 
tão generoso e tão bem comp1•ehende os seus rnuito bem.) . · · 

interesses, que não regatearia mais uma 0 SR. SEABRA _ Os factos do que fora.nl 
gotta. de seu· suor· para q~e a nossa Patria 
pudesse d.igna:mente representar-se em tão hontem theatro este recinto e suas immedia•· 
uotavel assembléa, .quanto deve ser o·Con- ções não me sorprenderam ... 
gresso Pan-Arilerieano. (Apoiados; muito O SR. ADALBERTO GUIMARÃES - Nem po• 
bem; m11ito bem.) diam sorpt•ender. . . ...._ 

O Governo da Republica, acceitando o o SR. SE ABRA ... e nem podia~ sorpren~ 
convite· do Governo mexicano ·e eompromet- der áquelles . que pensam que «gqvernar é 
tendo-se a tomar parte, por seus represen- preverl>; facto~ .preparados e pe.rfeita.tnente · 
tantes, no CongP3sso que nessa Republica se projec.tados pelo honrado Deputado pelo Rio 
deye reunir a. 22 de .outubro proximo, cu~- Grande do Sut, que hontem, occupou esta tri-
p~·m o seu dever, hon_rou as n:o.s~~s 't_!a dt- bu.aa. (Apoiados, muito bem). . 
çoese ?-catou os credltos e a civrllzaçao da. · s. Ex. preparou .o terreno em que: deviam 
Re~ubltca; em vez dé ceusuravel, o seu pro- feutificar os elemen'tós,. os germens da anar-

N
cedl!llenio só póde merecer os applausos da chia. e da demagogia ... (1J.fuito bem; bra'Vos.) 

açao. . . . · . 
T~nho dito. (Muito bem, muito bem .. o ~m- O Sa. Cos!A JuNIOR- Tal qu~l como nal! 

dor li 'Vi'Vamente felicitado.) vesperas de~· de novembro, (Mutto bem.) 
· . O SR. SEABRA- Aoounciaram os jornaé!i 

. que S. Ex. romperia em franca opposição 
ao Governo da Republica naqu!3Ua roemo• -
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. 
ravel tarde, ha 15 dias mais ou menos, em O SR. SEABRA :.._Eu devo affirmar catego
que · a Camara encheu..-se de. espect<~dores, ricamente, em homenagem e honra á po
anciosos pela palavra do honrado Deputado . pulação desta Capital, quo aq_uellc:s que 

A fascinação, ;porém, ainda nã.o era com- hontem commetteram aS ·· scenas que tanto 
pleta; E\· · Ex. c~nteve:se, e quantos_. o Ol_lVi- enxovalharam a nossa civilização, não eram 
ranl bem sentiram. que .s. Ex. nao disse, mais dO qlle um punhado de-desordeiros; de -
entã,o, o qué prE}tendia. . vagabundos, espej!uladores da mais -baixa 

Toda a responsab~lidade que o honrado laia, que pretendem, com transportes dema-
Deputado projectava lançar á conta do Go- gogicos, perturbar a ordem publica e
verno, S. Ex .. lançou-,.a. á ·conta des~a Ca- ;comprometter os creditas da Republica. 
1011-l'a. _ _ - _ · (Apoiados-;. muito bem.} 

Hontem, porém, Q,illustre Deputado havi~ OSR. GE-RMANO.HASSLOCRER....:.O rebutalho--
sidó eonq~.tistado completamente;_ não pudera da sociedade. ' · · 

. :~e.3istir aos acenos, ás seducções da demagq- . · 
~gia;:preparou o terreno; e, então, cousa es- O SR .. GASTÃO DA CuN-H.A.~Não se. concebe: 
:}:la(ltosa.e estranha: o que, ha 15 dias, era que no Congr·esso um só collega.c ~deixe de 
da responsabilidade desta Cam(l.ra; passou a pôr-se ~o _lado desses. distinct_os compa.nhei
ser da . responsa-bilidade exclusiva; do Go- ros offendrdos: (Apowdos, mu~to bem.) 
verno, tendo hontem, com"o en~ão; S .. Ex•. · o S'a. ALFREDO PINTO..,:.. li.té e3trano-eiros · . 

:feitó as· mesmissini-as accusa.ções, aponta~o 'es~a:vamaqui . à apupar .. o Congresso. o 

· o.; .mes. üJ.issimos factos! (Muito ·bem; mtnto .. : ·o· s -.0· · - · .0· · . E ·t ·. · é 
· beriU ' .· _ ·. · ·.. . : ·. · · , de . po~~ia~RLos . TTON-I-' . s rangerros e r os-

·VozEiJ-.:;...;.:JíY exacto •. . ' . . . - o Sa .. SÉA.BRAC..:..Qiiero; Sr; Presídente, cõ--
. O SRy SÉABRA- Os jcwnaes annunciaram~ meÇando,Javrar este protesto ~m honra á. 
comgrapde reclamo o diScurso de hontem; mihha._patria. · ,·. .. · 
affirmaram ql!e S. Ex. dev~a stigmatizar Aquelles quê hontem vaiaram e apedrejao.. 
com vehemencra e so_b;rancerra os ,actosdo rlj.m, não aos -Deputados A., B. ou c.; mas·
Governo; qu_e rJmperra., de. vez, CO!U. os ao Congresso .Naciona-1 - (apoiados; calorosos 
laços que o llg~m á honrada e patrwtrc~ applausos); não representam a soberania. e· 
~al!-cada ~o Rw Gra1_1de do. Suli que, com nem a honra da nossa. pa;tria (muito bem; 
altrvez e ~ndependencm, ~P?ntarJ__a, os es~an- muito bem) e nem desta CapíÍal; são um pu:--

--dalos ~ratrcad9s pela admrmstraça:o publica, nhado de individuas sem criterio, üwon~ 
conclum_do pm· ~presentm: a candtda~ma ~o scientes, sem patriotismo .•• 
iNuf)tre Sr. Julw de Castllhos á presidenCia . . · · _ 
da Republica, no proximo·periodo. . _ O SR. CoSTA JuNioR-Sem occupaçao . 
. OhonradoDeputado co~enti~econtribuiu /)SR .. SEABRJ\- . .-.seri:J.occupação, que ã. 
para que se preparass~ asrt1,1açao de h ontem, custa da deshonra da Republica, esprertam o
situação inaudita, intoleravel, aviltante para. momento fa.voravel de colher os despojos da,' 

·a; sober~nia desta_ Camara, ignominiosa _:para desordem e da a.narchia. (Muito be{n.) 
a p,ropr1a_ Republ:ica, que d~apparecera e_ll- Não .posso, Se. Presidente, - feito este pro~ 
vf)Tgonhaa~~; no .d1a ~m que nao houver: e nao testo, deixar de referir-me particularmente, · 
for garantrda a liberdade desta tribuna. com a. devida venia dos meus illustresool~ 
(Apoiados, 1mtito bem, palmas·) · legas, Deputados pelo glorioso Estado do Rio· 
· Sr. PresideRte, assistimos attonitos, admi- Grande do Sul, ao honrado Deputa-di) Sr. Ba:r· 

rados, o espectaculo mais triste e contris- bosa Lima, porque S. Ex. mais de uma vez 
. tador de que é possível ser theatro .um r.e- tem irrogado censuras, si .não injurias,., 

cinto ll.lgusto e respeitavel quanto deve ser ssta Camara. 
este • ·(Muito bem, m·uito bem.). 0 SR. RODOLPHO PAIXÃO E OUTROS -:-:-

Não venho" trazer queixas ao Parlamento, (Muito bem; apó iar:los.)-
como não as levei ao Poder Executivo, e . · · 
não as venho trazer,. porque não tenho O SR. SEABRA-E eu venho hoje appellar; 
destas -fraquezas : reputo a honra e- a di- dó alto desta. trill.una; a mais elevada· da. 
g)l-idade do representante da nação inac- nossa. pa.tria, para a honra de S. Ex., para a. 
cess1veis aos apupos flesabridos de uma suadign1dade; não em. meu nome individual, . 
gentalh-a embriagada. (AiJoiados., bravos, mas em nome e a bem dos creditas de toda.. 
muito bem.) · a Camara .. (Muitos apoio-dos ; muito bem.). 

0 SR- VERGNE D.E ABREU -Nem estes 0 SR. VICTORINO MONTEIRO-NÓS acempa-
apupo~Lattinge-m á. V'; Ex. nhamos a V. Ex. · . . 

O SR·. ALFREDO PINTO- A Camai'a é so- · O SR. SEABBA.,-Antes, , porém, devo lem·" 
lidari-a com _V •. Ex •. _ brar. e salientar a calma e silencio com. <JUe 
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-'toda a C amara ouviu o discurso do honrado I Eis por .que, Se. President~l, não quero, nã;o 
Deputado pelo Rio Grande do SpL -- · poss_:> e nem devo attribuir á mocidade a. 

·A não ser urh outro aparte conveniente e autória dos deshonrosos fáctos de hontem ; 
respeitoso que ,.fui obrigado a da1;, a sessão ella é incapaz de taes vilanias e baixezas. 
--correu qlma c tl'.mciuilla, sem oJine hou· -Aquelles que aflil'marem o contrario estão 
vesse motivo de qualr1uer orde1ll que auto- illudtdos, completamente · enganados; _por 

-·rjzas3e- e justificasse os acon;ecimentos que amor á ella, á-s suas glorias, á -sua honra, ás 
,se-_"desenrolaram aqui, no recinto, ·e_ fóra suas tradições, de que sou :tão cioso; protesto, 
daqui, _ nas immediações desta Casa. · e protesto, aJ.nda, em nome do futuro _de 

S,a:hi do _i•ecilito confiado ·e calmo e por in- nosso patria e (la Republica de que ella é a 
commodado, quando co_meçava a orar o illus- mais doce esperanÇ.\ e o mais poderoso es-
tr.e Deputado por Sergipe, o Sr, Fausto Car- teio~ _ 
doso. _ _ .. · Ah! Srs~ Deputados, não çonsentirei, sem 

Ao chegar á rn.a;ouvi uma grande vozeria, contestação, que se abuse por este modQ, da 
uma · algazarra enorme; distinguindo; no honra da mocidade de nossa patrja; ella não 
meio daq tiella.. grita.l'ia, epitb.etos .injuriosos é e nunéa. se prestará, como se pretende, a. 
'como o de ladrão, gatuno, tambem comeu, e se_r in$trumento de paixões inconfessaveiS'; 
outros prÇ~prios e muito v:ulgares entr~ ga- não concorrerá plj.ra a,anarchi!)., que será a 
ratos. - ' . morte da Republiêa. (Apoiados; muito bem.) 

Com franqueza; confesso que absoluta: · Dada esta explicação e féito est'e prQtesto;
mente não silppuz ser cu o alvo daquella salien-tado que os epithetos atirados foram 
enxurrada de · _insultos (muito b.em) ; tom.ei_o os de: gatuno! ladriío! _atirados contra minha · 
bond, na es.quina da rua $ete de Setembro, pessoa, como contra a de alguns outros :col
na· ._ mesm3. supposição, pórque . sei que a legas, vou, · Sr. · Presidente, ·fazer o me11 ap · 
minha honra e a honra. da terra que repre- pello, d(} alto desta tribuna,. ao honrado. 
sento nesta Casa são ina.ttingiveis portaes Deputado pelo Rio .Grande do Sul, o Sr. Bar-

- injurias. (Calorosos apoiados e ·applausos,) bosa Lima, que, em um artigo; publicado em 
- · Hoje, porém,' lendo os jornaes, soube que um jornal, o Nacional, -de qu·e é S. Ex. re-

tinha sido eu o alvo de tão estranha e des- dador, e, com a sua assignatura, affirmou 
usada map.ifesta.ção ~ -e, . desde então, i;ê. que.<< congressistas »- receberam dinheiro do 
solvi, Sr. Presidente, vir a esta tribuna Banco da Republica. 
latnçar o mais vohemente protesto contra. o , Esta affirmativa feita pbr,S. Ex., membro 
modo insensato e anarchico por que se pre-. desta Casa, provocou, deu log·a.r a es3es 
tende humilhar é anniquilar a liberdade da apodo3, autoriZou essas .. injurias. 
t ribuna parlamentar. . A accusação vãga - e indeterminada de 

Não protesto contra_ as injurias á minha S. Ex·. confundiu a todos no mesmo labéo ; 
hu.milde pessoa, porque eUas não me attirí" cUmpre, pois, que S . . Ex. :venha, -diante de 
giram, e, espero em Deus,_nnuca. me attin- seus pares, diante da .. nação e do mundo, 

· girão · (calq;rosos applaHsos) ; estou muito a-pontar- quaes aquelles de seus collegas, 
elevado no juizo-de .minha propria conscien- membros do Poder 'Legislativo, que recebe
aia e na dos homens de bem, :para que me raro dinheiro criminosamente, ·impudica

.-sinta maculado e sujo com o· vomito dos mente, vendendo a'Ssim o voto, a conscien-
:a.rruaceiros, (Muito bem; m1úto bem.} cia, a nação .que representam. 

-.f? i ou precisasse e q~izesse appellar: • para M s D . 0 -A · d · . . 
· O JUlgamento de um tribunal, n(Lo ser1am _os -,u~To~ ~8 • 1 EPYTAD s 

1 
pOla os, apOla 

·e brios da rua, os d~soccupados e desordeiros dos, srm · srm · mmto bem · 
que deveriam julgar,me, mas aquelles, O SR. SEABRA-E é necessario, . Sr. Presi
grande numero dos quaes -com assento nesta dente, quo o honrado Deputa(lo . satisfaça 
Cf~.Sa, que me ouviram na Faculdade do Re- este appello, _que é ao mesmo tempo mil 
cife, onde occupo uma cadeira ha. 22 annos, repto de .honra, para que, membros desta 
sempre merecendo· os seus applausos e os Cajnara, representantes da. sobe1•ania dos 
seus carinhos ;. seria, sim, essa mocidade a Estados, possamos _ altivos, sobranceiros·, di
.quem sempre com altivez ~J. desassombro gnos, comparecer ante a nossa patria e affi.r
pl·egmii os princípios da honra, da dignidade màrmos que o Congresso Nacional é digno 

. e do patriotismo (muito bem ; palmas no ~·e· da nação que representa; que não foi la.n
,cinto) ; seria, sim, essa - mocidade, cujos di- çado, envolvido com os ebrios arruaceiros; 
rei tos ·ainda ha poucos dias eu defendia coin ao fundo de nojento e repulsivo charco . 

• tlj.nto calor e interesse junto ao Governo da ~ 
Republica, solicitando i.t l'eabertU!'a da Fa- . O SR. CoSTA JuNIOR-Mas ha de confessar 
-culdade de Medicina da Bahià, (calorosos ap- que vae ao fundo do chàrco quem calumnia 
. P~ausos), sem que mesmo tivesse procuração os seus collegas. 
4~la para. fazel·o. (Muito b.:m; muito bem,) O Sa.. SEABRA-Não dig_o tanto. 
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o SR. CosTA JuNroR-Mas digo eu. 
O Sa. SEABRA-' Quero que o honrado 

Deputado responda pelo que se contem no 
artigo publicado no Nacional de 29 de 
junho do corrente anno, transéripto no 
Jornal do Oomme1·cio de 2 .de. julho prox.imo 
passadoe que tenho em mãos (mostrando) e 
que vou ler. 

Sobre a autor~a do a~tigo, feito para com
roemorar o anmversar10 da mol'te do Mare
chal Floyiano Peixoto, não póde haver a me
nor duv1da, porque elle está assignadó : «A. 
J. Barbosa Lima .» · 
_ .. Não lerei todo o artigo, ·Sr. Presidente, 
para não fatigar a attenção dos homados 
collegas ; basta que infol'me á Camara que, 
a pretexto da9.uelht commemoração, se ofi'e
receu ao pubhco um libello violento ·contra 
o actua-1 estado de cousas e contra o Governo 
da Repub!ica, a .quem,, não ha muito, entre
tanto, S. Ex., o · autor de tal libello, pro
-testava o seu apoio, como representante da 
nação. 

praticas republicanas; teríamos com a naz 
a .honestidade na. gc~t~ o do::; dinlteiros 1m-
1Jltcos. Certo, não ·se alargaria a verba se-· 
ereta a~ ponto de absorver o orç:êl.lllllnto ela 
Republiea é os supprimentos inconfessaveis 
d,e bancos officiaes á imprensa indiaena ao 
jornalismo estrangeiro .e a congressistas 'con
desc!}ndentes. » 
. Eis aqui; ~ os Asupprimentos inconfessaveis, 
tnconfessavms, vede bem senhores de bancos 
officiaes .á imprenstt indígena, ao'jornalismo 
estrangeiro e a CONGRESSISTAS CONDESCEN-
DENT!';S ! (Gmnde serzsaçao). _ 

Assrgnado-<< ;1. J . Barbosa Lima » (Sen· 
s~çaa) . (Pausa) . Previdente, guaruei este á 
tigo com cuidado_, porque tinha o pl;esenti
mento de que S . Ex: não teria animo. forte 
para re~istie por muito tempo aos manejos 
e .seducQoes do qne se chama imprópriamente -
populandade, e que' é demagog·ia . 

O SR. RoDoLPno PAixÃo-Entretanto de.· 
fendeu o Sr .. ,Ministro da Fazenda. em todos 
os pontos; d~endou-o ai_nda naquelle;; pontos 
em que eu nao o uefegât. Quando ha dias, S. Ex. affirmava ·que não 

pactuaria nunca com os movimentos da de
magogia,. se tinha esquecido, sem duvida, .do . O SR. SE~BRA'-Devo confessar que .tive 
que escrevêra. e assignára em 29 de ju- 1mpetos de wterpellar, · de minha bancada 
nho, tão próximo do actual .momento. im~edia~affi:ente ~nobre Deputado, é tal foi 
(Lendo,) . . . a mmha md1gnaçao que chmnei a attenção 

« Si o Marechal fosse vivo, teriamos a paz de alguns co !legas para o. dito <n·tigo; mas, 
e~tavel que só os fortes podem manter ; to- contn:e-me, porqu~ ~ão queria que se dissesse 
r1awos a confiança no dia de amanhã, com a que tmha o propns1-to de provocar ao hon
·<iêrteza da prompta, rapida e efficaz re- l'~tdo J?eputado; ~ teria continuallo a guardar 
pressão de quaesquer disturbios e atTu~ças.» silei_JClO a respeito, apezar dos protestos de 

Teria sido, por isto, senhores que as de apolo fe1tos pelo nobre DepuGa,do, posterior~ 
h ontem foram tão despreoccupadàmente pre- · mente, a? Go!erno da Republica, si as cir-
paradas 1 · cumstanCias nao fossem imeiramente di- -

v:ersas_ e não me achasse pesso~Imente em 
s1tuaçao especial e meli_ndrosa~- (Apoiados ( Continúa a ler.) . 

«0 que não terianios, com certeza,' é a cor
rupção orig.ida em systema de Governo repu
b.l~c~no '(! 1), a. co,mpra . dos applausos jorna
hstrcos pela derrama .dos dinl1eit·os publicos 
e pela covarde acquiescencia dos mándata
rios. do povo no silencio com que votam no.. 
vos impostos, .creando novos empregos, alar -

__gando as. propinas el~itoraes e sobretudo 
pactuand,ll com a irresponsabilidade dos 
agentes d'!) Poder Publico. » 

. Desta covarde acquiescencia tem ·partici
pado o honrado Deput:odo, porque tem pre
stado o seu 11poio ao Governo, e seu voto pat'a 
a. creação dos impostos. 

E nada ~irei a respeito,' desde que no nu
mero dos . covardes S. Ex. inclue-se, por só 
ter hontem. se declarado em opposição ao 
Governo. · 

( Continúa a ler.) . 
. «Iámais, póde-se affirmal-o, jámais medra

rla sob o Governo honesto do incorruptível 
MARECHAL semelhante desvirtuamento das 

camara v. IV 

geraes. ) - · . 
Huntem,ainda,se ine podei·ia negar o direito 

de lançar ao l:).onrado Deputado o repto de 
honra a que me :venho referindo o h'onrado 
Deputado pelo Rio Grande do Sul fizera uma 
accusação grave, é certo, a mai.,; grave que 
~ra dado formular-se,. mas tiLl accusanão era. 
vaga, indeterminada, rcfei'ia-se a to'tlos c a 
ninguem tocava individualmente; mas hoje ... 

UMA: Voz-Hoje é um Llever . 
O SR.,. SEABRA-... hoje que aquelles que 

appbmhram o honrado Deputado, apupá
ram-me, lançando-mo os epithetos de-l<ulnro 
e gatuno-tambem COil'lEU ! naturalmente fun
d~dos D? que escreveu e pregJu S. Ex., hoje 
nao, hoJe tenho o dever de ützer o que ·estou 
fazendo. · 

VozEs-Muito bem ; muito bem . 
O SR. SEaBRA-Hóje, ou S. EY. indica, . 

aponta quaes os que, membros dcsttt Casa 
receberam corzdescenden/einenle SHpp1'inumto~ 

i~ 
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iitconfessaveis de bancos offi;ia-es, ou não póde seu's lwnrados representantes, não póde ser 
continuar com assento neste r-ecinto, por solidaria ~om S. Ex. 
honra de quantos se sentam nelle. \Apoiados; O SR. SoARES nos SANTOS -A cúlpa do 
calo1·osos applausos .) - _ - - _ - d - (M · · d ) 

Ah ! Sr. Presidente, e Srs. Deputados, que succe eu nao ~nossa. t~ttos a.pota os. 
tenho- o dever -de zelar com carinho e cuidado O SR.- SEÃRRA - Não devo; Sr. · Presi. -
a pureza - e limpidez- do nome que tenho dente, deixar de mencionar i'actos e circum
de legar a meus filhos, e á minha patrüt, stancias ,que -demonstram de modo inequívoco 
mesmo porque é·só o que poderei ter pJ.ra que os silccessos _de hontem foram prepa
deixar-lhes ; e ainda quero poder voltar e rados, e para .elles coptril:miu o honrado 
entrar pelas portas da minha invicta e for- .Deputado, Sr. Barbosa Lima. 
mosa Bahia com a mesm·a hombridade e Quando, hadias, S. Ex. se- oc~upou, na -
altivez com que dellas sahi, pela vontade hora do expediente, então, ás 4 horas da 
soberana, honracl,a e independente de seu tarde, do 'arrendamento d:'.S estradás de -
povo. (Apoiados geraes; palmas no recinto.) ferro do Norte, S. Ex., fazendo aliá~ pro
. .. _ Sl'. Presidente, feito assim este appello testas de apoio ao Governo da Republica, 
solemne á honra do n,obre Deputado pelo disse que trataria do assurp.pto~ quando se · 
Rio Grande do Sul, appello a que S. Ex. não discutisse o credito de 30:0aü$_.. pedido pelo 
póde fugir, a Camara espera que S. Ex. Governo pa1'a. occorrer a despezas com os 
venha deante da naç.ão e_ do mundo apontar ditos arrendamentos. _ . _ 
os condescendentes -recebedores de supprimeri.- Contrariando essa sua promessa; S; Ex. 
tos _inconfessaveis, para que a Camara os annunciou para hoje sua oração, não' estan
expilla de seu seio, e a n'ação os amaldiçôe e do, entretanto, na ordem d.o dia o -alludido 
execre . (Appt(!ttsos.) projecto; estava,- porém, o de 100:000$ para 

UM SR. DEPUTADO_ Não será capaz de deligençias policiaes, e S. Ex. confessou, su
binçlo á tribuna, que a pr.oposito deste cre-

fazel-(). . dito é que t inha-resolvido pedir a palavra 
O SJi : SEABRA - .Sim; (com {o?·ça) sim, para tratar dos arrendall_l.entos mencionado,s, 

·não será por honra da nossa patria, capaz como si uma- cousa tivesse alguma relação 
de fazel-o, - p01;que o que S. _)i:x . escreveu com a outra·: _ _ _ 
não é verdade, ê uma c~lumnia, é -uma Em ·todo o. caso, era um credito, e S. Ex., 
phrase para satisfazer os fúrores da dcma- abusivamente, poderia a proposito de alh<Yõ·-"
gogia embriagada, e uma _ ·seotença que só occupaP-Se com bttgalhos; mas ainda assim 

_pôde encontrar abrigo no coração dos mãos, foram frustradas a:> esperanças de S. Ex., 
dos corruptos. (B~·avo$, applausos.) -porque, vencendo preferencia, votada pela 

E eis porque, _ senhores, teem sido -sempro Camara, na mesma sessão , e antes . de come
pulverizadas as accusações deste jaez feitas çada a discussão, foram co!locados acim_çt do 
a membros do Congresso Nacional,-àccusa_- credito de 100:000$ dous projeétos outros. 
ções sempre anonymas, porque os accusa- O que fazet· ~ Galerias cheias; Camara re· 
dores não _ teem a precisa coragem para pleta , co!'l'edores atropellados, annuncio 
assumir <a. .-responsabili~àde - dellas. ( Apoi- íeito, manifestação prepal'ada, - o que fatal' , 
àdps .) . _ · para não perder o momento ~! -

Agora o caso é diifer'ente ; <1 accusação -o honrado Deputado não reparou que seria 
tem um responsavel, e é t 1).nto mais grave trahido pot• esta série de circumstancias, e, 
e séria, quanto· partiu de um membro desta não se contel1do, pediu a palavra para nma 
Casa, e encontrou echo e ·repercussão nos «explicaçao· pessoal» (apoiados) ; o quand-u 
destemperos da plebe. O honrado_ Deputado era de esperar que S. Ex. viess'41 nos tér·
tem, pol'tn.nto, o dever imperioso e inilludivel mos do Regimento, dar, de facto, uma ex
de prestar cont as a seus pares desta formi- --l_)licação pessoal, o honrado Deputado an- . 
davel accus : ~ção contra elles formult!da . -_ nunciou, com espanto geral, que ia tratar 
. O julgamento,·a_ sentença sobre cada um dos arrendamentos das estradas do norte, 
de nós não será proferida pelos que hontem mat2ria .iá. tão discutida, mesmo nesta Casa, 
-apphmdir-am a S. · Ex., e apupáram, e vaiá- já julgada, e .a respeito da qual já o 'proprio 
Í'<lm e iiljuriaram a nós outros ; sel-o-h~, Deputado hav1a fallado, sem aliás nada pro
sim, pela nossn. patría, e pela histori-a incor-. duzir, promet tendo, entretanto; que só vol· 
ruptivel e imparcial. (Applausps.) taria a ella, em momento opportuno. · . 
_ Devo salientar, Sr . Presidente, que antes Portanto, senhores, o que a inexorabili-
de dirigir o repto de honra ao nobre Depu- dade da logica manda ·que se diga e affirme 
tado, arranquei-o do seió da illustre bancada é que S._ Ex: tinha _o seu 'discurso en-ga,tilhado 
rio-grandense, para isolal,o, porque esta p;wa pi'Odmar elfmto nas galerias, adrede_. 
hónratla, brmc:J.da., que tem sido :victima de prep:tradas, c que a CamarJ. foi viéti"ma de 
injurias semelhantes, .na pessoa de alguns de uma cilada. (Mttitos apoiados . ) 
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Pretendeu-se transformar este recinto erri Não posso, comtndo, deixar sem commen-
um prolongamento da conferência violenta tarios dous pontos do discurso do honrado 
do Sr. Manoel Victoríno.,feita e pre:::idida ng Dep\ltado, que recebera.m frenetico3 aplau-
theatro Sant'Anna. (Muitos apoiados.) sos da multidao encommendada. 

O SR. CARLOS OTToNI-0 nobre Deputado, Antes, porém, devo, em nome desta Ca-
porém, teve uma punição treflien,da : o si- mara, .repellir como · hypoerita o appello 
lencio <la distinctà bancada de Pernambuco e que O Paiz · dé hoje faz ás dim:)rentes elas
o repudio da b'.mcada do Rio Grande do .Sul. ses sociaes desta Capital; porque .O Paiz é 
(Muitos apoiados.) que mais ~em contr.ibuido para esta anar-

0 SR. SEA-BRA __:.Não pretendo, e nem chia (apoiados), para estas explosões injustas 
quero, Sr. Presidente, excitar desta tribuna e anarchicas dos arruaceiros e desoccupa.dos. 
paixões .e odio.s, e nem . fazer censuras. (Apoiados.) 
Quando me tenho referido ao illustre Depu- o SR . CoSTA JÚNI.OR- Depois de certo 

. tado Sr. Barbosa Lima, nada mais tenho feito tempo. 
do que usar do direito de legitima defesa 

' contra. os ataques insolitos e insolitos insulto3 O SR. SEABRA- Sim, depois de certo 
. de que fui víctima.. (Muitos apoiados.) tempo, porque, ha bem pouco ainda, susten• 

Si eu quizesse trilhar o caminho das cen- tava e defendia com enthusiasmo o Governo 
suras e excitar· paixões, aliá.s justas, pergun- da Republica . 

. taria: que pàpel tem representado ná Repu- . O Paiz, que du1•ante o Governo do inol• 
pul)lica. o Sr. Manoel Victe!inG, o agita~Gr vidavel Sr. Prudente de Moraes cansou de 
que ora procura perturbar ·a. ordem pubhca, . ~,tppellar para uma. força estranha; O Paiz 

·levantando injustas accúsaÇões contra a onde se escrov.eu o- pa'rce sepuUis-, no dia. 
honestidade e honradez· dos poderes c.onsti- immediato ao em qué aquelle benemer.ito 

· tuidos da Nação 1 . .patriota deixou o Governo ; -o ·Paiz, que, 
Recordaria o seu papel UG -governo do lia pouco, tecia os ma.i~;~ alevantados elogios 

immaculado Sr. Dr. Prudente · de Moraes; ao Sr. Dr. Campos Salles,hoje, por motivos 
mostraria os males que, naquella époQa, ia que ni.nguem poderá justificar razoavel
MUsandq, por sua vaidade e le;;iandade, . á mente, abriu opposição desabeida e demago
Republica, elle que occupava nella um alto gica ao Sr . Presidente da Republica; e, de
cargo de delegação nacional. pois de ter excitado paixões, irritado animas, 

Arrastal-o-hia para aqui confundido e acor- provocado odios contra os membros do Con
re:iltado ao espectro dê Màrcellino Bispo ; gresso, chamando-os diariamente de servis, 
apresental-o-hia tendo em uma das mãos inconscientes, escravos do Cattete, títeres, 
uma ·celebre carta, autorizando e aconse- ve.m hoje, hypocritamente, Qriticando os 
·lhando -escandalosas negociatas com lucros factos por elle ·mesmo preparados, por elle 
fabulosos, e_, na. outra, dqcumento em que mesmo incitados . e estirhulados·.(Apoiados ; 

"'revelava o desejo de. intervir e concorrer muito bem.) 
para solução _de assumpto, _que, depàis, acha 0 s G H · · R d 
escandaloso e p.or cuja causa mostra-se trri- . · R. ERM:ANo ASSLOCHER. ...... espon a· o 
tado e levanta paixões e odios coritra o Go- Sr.Nilo Peçanha. · -
verno! (Applausos.) · · · O Sn.. NILO PEÇANHA- Eu não sou o . re• 

Não quero, tatnbem, Sr. Presidente, re- dactor d' O Paiz; sou amigo do Sr. Quíntíno 
· sponder, em todos os seus pontos, ao dis- Bocayuva. 
curso do Sr. Barbosa Lima que, não ha O SR. GÊRMANO HASSLOCHER.- Pois está. 
muito, neste mesmo recinto, affirmava os óuvindo tudo isto. . · 
pet'igos que corrê a. .Republica, e faziam~ O sa: NILO P.EÇÁNHA-.: O Sr. Quintino 
appeí!o ao.'l bons patriotas para que prest1· 
giassem o Governo, · comb::t.tendo a de mago- Bocayuva, desde que tomou conta do govee
gia, quando, entretanto, hontem affh:mara no do Estado do Rio, retirou a responsabi-

. que este mesmo Governo deve . cahu· na lidade de seu nome desse jornal. A Camàra 
iod<t sabe disto. praça publi-ca, pélo ridículo ! . . . . · . . . 

Não venlio discutir, como fez o honrado · O SR. SEABRA-Eu quando fallo n'O Paiz, 
Deputado, o-arrendame11to das · estradas de de modo algum quero alludir ao honrado 
ferro; outros já o fizei·am, e com mais com- Pi·esidente do Estado do Rio de Janeiro; 
p3tencia; entretanto, não posso deixar · de cujas virtudes republicanas · e serviços pa
alludir: á inconstitucionalidade enxergada trioticos muito admiro é respeito. · 
por s: ·Ex. rio acto do Governo, para assegu- . ·E o protesto que faço, em nome d<t ca" 
rar que semelhante · inconstitucionalidade é ·mara, não se refere a individualidades, mas 
pUl'a phantasia do illustt·e Deputado, :Phan- a um orgão -de publicidade, que, mesmo no 
tasia que não resiste ao mn.is leve sopro do appello ·a que alludo, ainda repete os epi" 
1nais boçal caloiro de nossas faculdades. thetos de subservientes, submissos, incon" 
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sei entes, referindo-se 'a quantos teem : as- Ah r s '· p ·a··· ·t · · · . r. · res1 en. e, os meus honrados 
sento.ncstê1. Camara.. (Apoiados geraes.) ·col!egas sa_ljem que nunca trato de minha 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- v. Ex: pessoa, nem>_.procm•o allegar e -indicar 
falla ·sómente em nome da ·maioria e não ,peg._uenos serviços que tenho prestado ao meu 

. em nome da C:.tmara. .pa1z; neste momento; porém, consentirão 
O SR. SEABRA-Certamente,·da.maiori:.t ... que eu, apontando fuctos, repilla e rebata aquella insinuação. 
O SR. Cos'l'A JuNIOR-Deixemos este inci- Sou_ um- mónm·chista encapotado, sou um 

dente; não vale"'a pena. adhes1sta; mas quando a Republica, na pessoa 
O SR. SEABRA-Sr. Presidente, submissos do v~nerando . Sr. J?.r. Prudente de Moraes, 

e inconscientes, porque. vemos os factos a sotfrJa 08 mais desapiedados . e tremendos 
nos indica.r que é micltér pre~tiaiar e defen- golpes, sempre se me encontrou desinteres
der a Repu):>lica, • nu pessoa do "honrado Sr. sa?a_m~nte na brecha,_ defen_dend_o as insti~ 
Dr. Campos Salles; inconscientes, mê•.s que, tmçoe, que elle, rept~bllcano historiCo, encar-
felizmento, não perderam ainda o instincto, na.va. (Bravos; mwto ben:.) , . . 
e bem desco·rtinam que_ algo· se ti'ama contm _ Quando: senhores, ~o dia 5 d~ novembro 
o Governo, que é necessario sustentar, para d~ !897, epoca c1ue nao va.e mmto l mge ·de 
salvação da. p1•opria Republica. (Apoiados.) nos, um ,soldado valoroso e nob~·e, corajosa e 

O honrado Deputado pelo Rio Grande do abnegad;nnente derramou a ultrma gotta de 
Sul, Sr. Presidente, affirmou que o ca.ndi- seu pr~cwso sangue para s~lvar_ a R~pul)lica, 
dato para o futuro quatrienn1o presidencial def~ndendo ° Cl;wfe da Naçao, ilé_LO f01 um bis
deve ser genuinamente republicttno, repu- tori5o que se <tpresentou pa~a vrngn.r sua me
blicano historico e não adhesista, tal cJmo m?ria, prom~vendo nos tr1bun?-es da Repu
o que, dizem, pr.etende impor o honrado ~hca '1: pumçao do~ culpados; fm eu, senho
Sr. Pre~idente da Republica. · res .. foi um a~hesista! (Palmas no ~·ecinto ; 

Protestei immediatamonte, então, e repito mwto bern, _rnmto bem.)_ . . 
e protesto neste momento, contra esta dis- Suppo~tm todas as. lllJUl'ras, carreguei e 
tincção que se pretende fazer entre republi- atfrontm todos os ?dws,_ mas cumpri o meu 
canos historico~ e republicanos adhesistas, ~ever, e_ a Republtca. 11ao ficou manchada 
distincção perigosa, que póde trazer grandes rmpun_ementy e para s~mpre com o sangue 
desgostos e p'rofundas dissenções no seio do mar~ her~rco ~ do maiS abnegado dos sol-
mesmo dos bons republicunos. / dados_, mextmgurvel glona do nosso glorioso 

. . , , ex_ercrto. (B!·avos; palmas; muito bern.) .. 
. UM SR: ~EPUTADO - -Pode até tr a.zer a Posso, assim, bem me apresentar deante de 

guerra CIVIL meus concidâdãos com taes titulos qu · _ . _ d l . , . e, SI 
O SR. SEABRA-Esta distincção é um grito nao sao e g orms, mostram, entretanto, e 

de guerra lançado desta tribuna pelo illustre bem eloqnenter_nente, que quem assim de
Deputado, a quem respondo, grito que não fende a ~epubhca e seus creditas não é um 
é patriotico, que não aconselna a união, a monarchrsta encapotado. (Apoiados; mui~ 
fraternidade, mas préga a luta e cava bem.) ·. . . -
fundo sulco na família republicana. Mas é o proprio Deputado pélo Rio Gi·ande 

. Que seria da Republica, ·si ella preten- do _Sul quem ~ondemna a sua distincção in
desse sustentar-se sómentc corri a dedicação fehz entre htstoricos c adhesistas, · quando, 
.dos republicanoJ historicos ~ Seri/1 posBivel combatendo vehementemente os Governos 
que o fiz ·•sse ~ · dos Sr~. Pt:udentc de .Moraes <3 Campos Sal-

Não, porque nem mesmo o princi1Jal factor les, histoncos, tece os maiores elogios, e 
da Republica., o e:xercito nacional, pôde ser tra.l-o, como exemplo para todos o:> repupli
consider~do republicano historico. (Apoia- ca~os, ao Gov~rno do n;mrechal Floriano -
dos; _ mutto bem.) Peixoto, que for um adheststa. . C!i> 

A distinc~ão sm•ía perigosa e redundaria . Nem de . outro mo,do se póde considerar · 
em wna injuria á esta Camara, cuja maioria quem a 15 de _novem?ro,. quando so procla
é de udhesistas e não de republicanos bisto- mo~ é!' Re?ubl_ICa,, e~ a aJudn:nte general do 
ricos. (Apoiados: nwilo bem.) exe:crto da ~nunarchw,. (Apotados.) 

. . .. S1 a doutrwa de S. Ex. fvsse verdadeira 
E quando, senhores, o honrado Deputado, e ~i deve,;se influir para os déstinos da Re- · 

om momento tão infeliz, fazia a disti ncção a publica, contrad,ictorio t!wia sido o honrado 
que acabo _do alL!l-dir_ e receb!a os ap_pl~usos Uc1mtado, llefenuendo o Governo de um ad
dtts, galorJtts htstoncas, p3di permr~suo a hesL;ta e combatendo os dous Governos dos 
S. Ex: par<t protestar cqr:tra s~m~lhante dou? republicanos historicos. (Muito bem· 
doutrum, c, por essa occasrao1 ouvi drzer-se: apowdos.) · ' 
é u~ rnonaTclmta. enc~potado; o ql!c sere- . M<ts não, Sr. Presidente, a doutrina do 
petm mt rua, e hoJe divulgaram os Jornaes. lllustre Deputn.do não ú c não póde ser ver-
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dadeira; a bandeira desft•u.lúa.da a. 15 do no- Assim tem sempra sido, as.:üm sol'á ago1'a, 
vembro é bastn.nte lu.rgJ. e sob ella podem e o honrado Predidente da Republica se can
se abrigar, sem didtincções odiosas, qua.!ltos f,Jrmará corno. qne resolver essa Conve~ção, 
quetram"servir com lealdade e sinceridade a a réunir-se a 20 de setembro pro:nmo, 
Republ'i:ca; (M;tito bem; apoiados.) · quaesque1' que sejam suas sympathias por 

Os qu.e entraram para· as .fileiras .do ·grande este ou aquelle candidato, 
Pratendeu, pJrventura., . o Sr. Presidente 

exercito a que essa bandeira pertence perde- da Republica impedir a reunião d~~sa con-
ram a; co{'eS de suas procedencias e origens; venção, e, antes della; apresentou Ja algum . 
confundiram-se em um mesmo anhelo, em candidato~ . 
uma m,e3ma aspiração, em um mesmo es- De qualquer modo .poderá influir para que 
forço: servir bem a Pa.tria e defender aRe- ·os membros dessa Convenção não obrem 
publica. (Applausos ·) com ·liberdade de acÇão, e por qualqu,et' 

.. O honrado Deputado pelo Eshdó do Rio modo mosi;rou querer influir em suas deli-
Gr(1.mle do Sul, repetindo o que os jornaes berações ?. · _ · 
opposiciohistas teem propalado, dis:le que o Ninrruem dil-o-ha com seriedade e justiça. 
honrado Sr. P1·esidente daRepublica tem um Como, pois, affirmar-se que o Sr. Presi· 
candidato para o futuro quatriennio. denté da Republica quer impôr um candi-

A me3ma accusação se fez aos Governós dato á Nação? . 
passados: ao do Sr. Pru:Jente de Mor•aes e ao Eu creio, Sr. Presidente, que a verdaje.é 
do Sr. Floriano Peixoto; entretanto, não ha Cllle 0 crime do honrado Chefe da Naçao é 
accus<tçã.o mais falsa e infundada. não con~entir que se . lhe imponh;1 um can-

O Sr. Campos Salles, como ciâadão; ·como didato! (Muito bem; apoiados.) 
patriota, não está.inhibido de ter sympathias . E si não, faça. constar 0 Sr. Campos Salles· 
por este ou a·Juelle candidato. · que tem um candidato, e que ~.te ~ um dos 
· · Si isto fosse um esca.ndalo de tal· ordem indicados pelos actuaes oppostcwmstas, e se 
que pudesse provocar protestos da ordem verá loao como· os defensores do preferido 
dos que ouvimos todos os dias, não sei como dirão q~e: não ha maior prova de ·patrio
pensar, si, entre nós, como nos · Estn.dos tismo dada pelo Chefe da Nação do que pro
Unido3, que sempre tomamos como modelo, cúear e indicar quem lhe deva succeder, e 
fosse permittida a reeleição do Presidente que crime seria abste~·Se d.e tal ~ndicaçã~ e 
da Republica e succedesse o que ultima· deixa.e que a Republwa Vct cah!r em maos 
mente succedeu alli, tendo-se apresentado ( d ) 
candidato á reeleição o proprio Presidente. inhabeis ! Apoia os· 

O que nã0 seria licito sustentar é que o ASsim, portanto, Sr. Presidente, não é 
Presidente da·.Republica tivesse, entre nós, exac~o que o honrado Sr . Presidente daRe
um candidato .official. publica queira impor candidatos para o fu

E porventura o tem o .Sr. Dr. Campos turo quu.triennio; a i~~cação destes candi· 
Salfes, illustre President~> da. Repnblica? datas partirá da Convenoao convocada para 

Que .candidato elle já indicou? Onde, 20 U.e setembro e na qual ef?tarão represen· 
quando e po·r que meio fez ellc a indicação? tados todos os Estadqs, por seus delegados. 

O movimento que se obse1•va no sceri<u~io (Apoiados; mtâto bem.) 
político, a. respeito da successão presidencial, Sr. Presidente, oÚço fallar em povo da 
demonstra exactamente que o Presidente da Capital Federal, soberania do po.vo da Capital 
Republica não indicou candidato algum á Fedet•ttl e ao mesmo tempo em federação dos 
essa successão. ·· . . Estn.dos. 

- E poroue se torne p1•ecisa a indicação de Mas, a que fica reduzida a federação, si se 
candida~s. é que um grupo de republicanos pretende julgar da opinião ,nacional, pela 
preJtigiosos · reunia-se no Senado para re- opinião exclusiva da Capital Federal ~ 
solver ·sobre o modo pratico e conveniente Repete-se que a opinião nacional é contra-
de fazer-se tal indicação. ria ao Governo; mas, onde está esta opinião 

Adoptou-se ó · ~J,lvitre segn.ido em relação á nacional 1 
ap1:esentaçâo das candidaturas dos senhores Constit~irá ella, essa meia duzia de das
Prudente de Moraes e Campos 8<\lles, isto é, ordeiro.; e .dosoccupados que hontem fizeram 
respeitou-se o exemplo, já seguido, de con- manifestações de .desagrado · a alguns Depu:. 
vocae-se uma «Convenção», em que haja tados? 
dous delegados das sobet•anias dos Estados, Suppondo mesmo que toda a população da 
Convenção que indicará quem julgat• mais Capital .Federal se mostra~se descontente, o 
apto para os cargos de Presidente e Vice- q'ue não ê exacto, porque um punhado de 
Presidente, cabendo ainda, em .uHima instan" homens .não repre . .;enta uma população, 
cia, á NaçãJ dar .a. sua derradeira pala.vra, isto bashria para julgar-se impopular tlm 
ele~endo ou não os indicados, · O:overJ:lo ? · 
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A que ftca.l'iàm reduzidos os .. Estados o que A coragem, ·9 valpr não est6, s6mente em 
attenção mereceriam as manifestlçõe:; de affrontar as balas dos canhões, · mas · em af
suas populações? ! (Muito bem; apoiados':) frontar corri resolução e sem desfalleciinen-

0 Governo é impopular; m<1s onde estão os tos, ao que chamam a- impopular•id<1de. 
protestos da heroicà terra gauchá., daquellas (Apoiados; muito bem; palmas f!O 1·ecínto que 
campinas onde tantos martyres teem derra- abafam a vos do ot"ador.) · . 
11iado seu precioso Si1ngue·? . . ... ............................. , ............... · .. -.•. 

Onde os protestos do Amazonas ~ . onde; . A Republica., digo-o e affi.rm~ •. está em pe' 
m~ftm, os protestos do norte ao sul da I~epu.- _r1~o ; OE! êYIDptomn.s deste. p<mg~ !:leiltein-s~
lJhcà que demonstrem que o honrado S.r.Pre- ap~lpàm-se, · nem é prec1so mmta pttrspi· 
sidente d<\ Republica. não representa a sobe- c_acia para descobril-os; são symptomas que, 
rania destes Estados, nem satisfaz as _ s~as aliás, se reprpduzem sempre no anno · que 
.aspirações de paz e libQrd,ade ~ (1Ift-tito ,bem; an~e~ede .ao e:m que se tem de proceder · á 
muUo bem.) , . - . . . · eleição presidenciaf. · · . . .· _ 

Mostrem:nos o.s opposicionistas estes pro- .. Por esta occasião surgem os-mesmos ele
testas, venham do norte ao súl, e apontem- mento~ aQarchicos e pertur.bad01•es, e ·é mis
no_ s quaes 011 Estados que protestam contra ó .ter. que o Congress? Na~ional.se colloque em 
Governo da Republica! . attltudo franéa e decidida, ao ladQ do Go• 
· A .f€1dGra<:ão é uni prinCipio basico e irre- verno da Republica. · . · . - - · · 

formavel pela Constitúição, , e, entretà.rito, Esta Camara, em . SU!1 maioria, surda ás 
quando si o procura applicarc auferir-se-lhe assuada,-; e ás injurias, deve eumprir o· seu 
as vantagens, elle perde o seü valor o a sua dever, succeda o que succeder; e este dever; 
importancia, porque só decioeem dos destinos no momento, é p1·es~igia1' o Governo, dando
da Republica as n:~anifestações da Capital k,_e• lhe os meios de que élle preQisa para éum-
der(\.1 ! (Muito b~m ; muito bem.) . pl'ir s~J:a elevada missão. : . · · 

Em nome da soberania dos Estados fede- Si algum appéllo pudesse dirigir â maioria 
· r.:tdos,' em nome desta fede1•ação quo c&n-- desta Camara, seria para que cerrasse :filei
stitue e firma a nossa fo1~ça e (1. no~::;a gl;·an- ra.s em torno dó . Presidente da . Republ~.ca, 
deza, protesto contra a asseveração de que o atac~do até em sua honra. e dignidade, honra. 
Governo da Republica não · tem às sympa- o diSiii4ade que se confundem com a da 
thias populares, maxime quando se pretende Naçao quo elle representa. . _ · 
avaliar esta sympathia pelas aretiaças de . Tenho dlto, ·(Mui.to. bem, mtii~q bem; pt·o- . 
meia duzia de desoccupados. . · longadá salvã depahnas no 1·ecinto; o o1·adór 

o povo ordeiro, o P<JVO trabalhador, ' o e '!livamente felicitado. e a.braçado peno gi•ande 
povo conservador desta Capital está ·ao lado numero de coUegas.) · 
do Goverpo parn. defender as insti~uições e a · 
Republica e pa~'a prestigiai-o erh momento 
tão diffi.cil como o que atraveS'~amos. (Apoia- \ . --
d~J - ~ . . . 

Poucas palavras · mais, Sr. Presidente, e ~ · . ·· . 
concluirei, porque não devO'"qar ás minhas '"SESSÃO ,ri]j; 27 DE AGOSTO ·nE 1901 
ponderaçê;ies sobro o discurso . do honrado · · · 
Deputado pelo Rio Gr<mde do Stil mais ex- ( v1q!l png. 470 do prese'n\o volume) 
tensão do que devem tm' em momento corno 

• 

este. (Pauso.:.) O Sr. Sea.bro.-SL•. P1•esidente, o 
As situações estão definidas, o ora disto nssumpto sobre que se tem voltado a at• 

oxactamcnte-que se preCisava. tonoão da Carrtara nestes ultimos dias não 
As situações escura.s, brumosas, são inda· póde ficar abandonado e nem ser totalmente 

císas, é, poi:'tàntó, pet•igósas. esquecido. · · · · ··. · · 
O marinheiro só navega betn e som risco,- ~Ue deve ser liquidatlo, por honra desta 

quando vê, emdi!1 claro, limpidO",o horizonte; Camara, e por honra da N~ção; que aqui re
elle precisa descortin<tr onde ostã.~ os esco- presenta.mós. (Apoiados.) . ·· 
lhos para t:>Vital-os. ~ós não podemos e nom devemos con-

Pois bem; a maioi•ia desta Casa tem agora sentir. quo. orgãos mais ou menos apa.ixonaclos 
""os horizontes polit,icos bem delineallos e ela~ da opinião desvirtuem a questão; a opiniào 
ros ; si não ovita.r os escolhos e sossobrar, publica não pódc ser transviada, illudida, o 
serâ. por desidia, por falta de patl'iotis.mo ... nem a Nação enganada sobro a natureza do 

0 SR.. GERMANO H ASSLOCIIER- P co- unia. accusação grave, irr.ogada a membros 
vardia. · do Poder Legi-.llativo, tão grave que impot'-

0 SR. SEADRA- •• • por covardia, como ta.ria na dissolução do Congresso, si tosse 
bem diz o il.lustre Deputado que acà.ba de por osso reputada de somenos importancia, 
honrar-me com o seu aparte. ou pudes.5e ficar esquecida. (Muitos apoiados). 
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· . O O P.a~z qe hoje, redigido pói' um· cidadão oon&:rª' esta G~mara. pelo Sr. Deputadô ··Bar ... 
que ainda ha pouco era redactor de debates bosa. Lima. · · . -
nesta Casa .• _. 

E~s o que diz elle: 
. 0 SR •. CA~LOS DE NOVAES (1~ Secretario)-

Não apmado; não era tal redactor de debates/ « • • · Mas a accusação delle (refere-se 
. · · ao Sr. Barbosa Lima), é a seguinte: ·· 

· · O SR. SEABRA~ •• ~era o encar~egado de «Na escripturaçao do Banco da Repu-
reS1III10§ de discQfSO~, nesta Casa .• ~ blica ha~;ia uma lista de devedores cón-

:,_0 SR> . CARLOS DE NovÀES (Jq Secretario)- gressistas que, entretanto, em causapro-
Nao apo1ado.; era ·o representante do con- pria, votaram rnedidas acerca desse esta.,. 
tr~ctan-te, ànearregado da_ iiiSp{3CQãO . dQ ser- . Qeleci'i'?u~ntq dê cr'e~i.t.o, o qu.a ~- -illicito e ' ·· 

_viço tachygraphico, , · · . immoral\ Esses congressistas pertencem 
ao numero dos que servem' ao Governo.>>. 

O SR. SEAB'!-'tA-... era o representante do 
cpntractanté do_ serviço tachygraphico, 0 que Ma,s, senhores, a accusação não foi esta, 
pàra mim pou,co i:Qlporta, e nada-imp:>rta 1t nã~ foí a que está formulad~. d~ pro,Posito: e . 
questã..o i ~ Sr. Medeiros e Albuquerque, ó de 1n,dustrra na parte do ed1tor1al dO Pa~z, 
mesmo que escreveu ao Sr~ Barbosa. Lima que acabo d~ ler. ..· 
u,ni . bilhetinh.o, q~ar:ido ilê~~tt tril;miu1 õ~·ava · . A ~ccusação cla~a, pos~tiva e ~xpi'essiva, 
e_st~, no c~lebre dia ei:U que fvr:am apúpadqs ,Publlcada n? . Nacwn~l, lie 29 de JUnho, com 
varw~rDeputados,_ procura. de~nàtilral' intei· a_re~P.onsab1lldade. d1recta .do Sr. Barb~sa 
r~:q::tep.te .a ~CC,U,Sação,parll, aqrir sahidà airosa ~u~a, que a _aSSlgll?U, é d1versa da que lll• 
ao àccusadot. ·· · · ·· · · . · · smua este orgao da Imprensa, porque o que 
-· O documento a que allQdo, escripto pelo o ~r. Barbo.sa Lima . a.tfirmou: foi que: sup;. 
red~ctord'O Paiz, é intei•essantissimo e darei prtmentos mconfessavets foram forneCI~os a 
publicidade si, G()IDO espero, éonsentir 0 }.lon- mern:bros do Congresso por banc9s offic~aes. 4lii 
r~dq- Deputado Sr. Barbosa Lima. · · (Apotados.) . .· . · ... 

. , - - · ·~ ·· · . . . · · · · · , . ·. . Ora, é poss1vel que membros do Congresso 
· O Stt. · CosTA JuNIOR ...,. E ·um dscumento tenh&.m contrahido debitos com o Banco dá 

compromettedor. . . Republica, sem que, entretanto, esses de-
o SR. SEABRA- E com o qual mostrarei. bitos constituam supprimentos i'ncon{essaueisô 

como se ludibria esta Camara e se escarriecé (Muitos apoia~os; muito bem.) · . 
da opinH\o publjca. · . , . . Devo declarar terminantemente que para . 

· ~ alludo à tal documento, SJnhores, por- mim pouco importaria collocar a questão de . 
qu(l, tra~ando'!Sé d~ dignidade desta Camu.ra, um modo ou ·-de outro, pçn•que nada devo ao 
da qual me honro de fazer parte, não posso Banco da Repu blica ; mas a verdade é que 
ter cdndescendencias, que · sel'iam no caso não podemos consentir que, de proposito, se 
criminosas; devo trazer ào seu conhecimento pretenda baralhar os t'actos, desvirtuar a 
tudo quanto possa. esclarecel·a sobre us as- accusação formulada, com o intuito de abl'ir 

· sumptos graves · que tanto a teem preoc- uma p01·t~ _ por onde possa escapar o ac-
. cup_ado.. . . cusador. ·· - · · 
. . 0 SR. RoDOÚPHO PAIXÃO.·- V, Ex. devia 0 SR. JOVINIANO DE CARVALHO- Pontos 

ler e~e papel. · · nos ii, 
O SR. SEA~RA-Va~os ver o asp\ecto que O SR. SElABRA-A imputação é esta: Oon· 

tomà a ,questao, e como so desenrolam os gressistas recebe·ram suppriment(Js INCON· 
acoritéclínentos .. Não faltará opporttinidade FESSAVEIS- do Banco da RepubUca; esta é a 
pat•a fi!ozer essa leitura, devendo aguardar-se accusaoão, e não ê out1•a, e, portanto, sobre 
o copsentiniento do. honrado Deputado pelo ella tem que dizeL" o Sr. Barbosa Lima e 
Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa Lima, con· por ella tem quo responder·o Congresso Na· 
sentimento que espero elle não recusará. . cional. (Muito bem; apoiados.) 

Mas, Sr. Presidente-, dizia ett que o O PaiS', De seus precisos termos não conseguirá. 
. em editorial de hoje, col}tinuando a injuriar escapar_ 0 accusà.dor, ·e delles está completa· 
o Congresso Nacional, chamando-o de sub- mente afastada. a allegação ·que acabei de 
serviente, servil, · injuria que não desço a ler no o· Pai.;;, que conclue assim o seu ar· 
rebater, por não poder &.tti:rigir ao caracter, tigo: · 
dignidade e brios daquelles . contra quem é · ~ 
n.ssacada (muito bem, apoiados), o O Paiz, «Agora é umà. questão do honra d~ 
quo tanto tem contL•ilmído para as ultimas que n~o podem fugil• ••• » · 
agitações u.narahicas o não pe1•cle occu.sião de Da qual fugiu escandalosamente o Sr. Bar· 
apontar-nos ll. Nação como inconscientes e bosa Lima, senhores, « .•• e que devem abor~ 
meroonlllrios, o O Pai: procura alterar dar, de frente( francamente, sem subter· 
adrodo os tormos du. accusu.Qiio t'ol•mulada 1\lgios.» 
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: .. Com que sangué frio e cynismo, Sr. Pre- ~resignar seu mandàto, provado; não com 
::;idente, o autor deste artigo incita estaCa- palavr;1s, mas com "documentos, que nego~ 
ma ra . <a- abo?·da?'' de f'rente, (?'anca?~ente, ciara · ~ concessão de . condecoraçõés; . sendo 
sernsubterfugios», o requerimento hypocrita, seu sogro Presidente da Republica. · .. . 
inutil, · traiçoeiro do Sr. Barbosa Lima,. Aqui o caso nem po1· não-ser precisamente 
quando este não soube ter a hombridade ne- o mesmo, deixaria, si Ii.ão .fôra a condeséen.;. : 
cessaria, nem a altivez precisa para; de dencia dá camara, de -produzir o mesmo re> 
{rente, {1·ancamente, sem subtet·fugws, res-. sultado. · · · ·· · 
ponder ao repto de honra que desta tribuna Incompatibilisa-se para continuar cóm as
lhe foi lançado~! (Muito bem; muito bem.) sento em uma assembléa; tanto aquelle que 

Continuemos, porém: recebe dinheiro erri troca de favores qúe póde 
- · - alCé~nçar, em razão de sua posição, como. 

«Por mais foi·te que seja a Sociedade. aquelle que, abusando e abroquellando,-se nas 
d~ S~ccorros Mu~u?.s Contra ? J?esprezo immunidades de que gôza, compromette,_ • 
Publt~o,, ,que .. d~::;eJam co.nst:tmr, para sem provas; a honra de umaassernbléa, ~em 
subt~;h,nem. alol,l_!lS culpn.d~::; . ~-0 Justo .cujo seio tem íngre.3so, affirmando que :·s_eus.-
casb,..,_o publlco, n:~ o conse.,u1ra?· · -. m~mbrosrecebem supprime.qtos inconfeS3a--

O dllemma é est:-'. ?U o descredito cae ve1s e, quando s&-lhe . pedem as provas, pro•· . 
apena~ s~br.e os cru~nnosos, ou esmaga a cura evasivas e su,bterfugios. ' 
todos md1stmcta e1mplacavelmente.». Foi, Sr. Presidente,· para tornar bem ela-

Que criterio mostra ter quem escreve o· ros os termos da accusação assacada ao Con-.. -
. quo acabo de ler~ . . . · gresso, que pedi a palavra. - -. 

Esquece o o- Paiz que, antes delle, eu. em . O que se tem de consignar e o que o 
meu nome e no da grande maioria de3ta Sr. BarbosaLima atHrmou foi que :bancos 
Camarn., havia formulado este outrc.. dilem- offi.cia.ea, e, portanto, o- Banco .da Republica, 
ma do' alto desta tribuna: ((OU o Sr. Barbosa unico banc.o afficial que possui1noil; fez -sup" . 
Lima indica os nomes dos Congressistas que primentos inconfessaveis a congressistas-con-

, :receb_eram supprimentos inconfessaveis de descendentes. (Muito 'bem). .. .· _ ... · . · . , _. 
banco3 officiaes, ou não póde honesta, licitá, . O Sá~ COSTA. JuNIOR~A q!lestã.o é esta ~ - é 
· honradaniente continuar a ter assento nesta clara. · · · . . . .. -
Camara.» ·(Muito bem.) - . . - ú SR .. SEABRA--:- Agora, Sr.-. Presidente~ 

Como respondeu o Sr. Barbosa Lima a este não sei como possa e deva f-âzer ,uso dest~ · 
-dilemma 1 encarou-o, porventura, de frente documento, a que .me referi (Q orador mostra 
francamente, sem subter(ugios, como quem um pequeno pape~ dobrado) não estando pr~ , 

· está segm•o de ter dito a verdade e poder serite o honrano .. Deputado pelo Rio Gran.de 
atnrmal-a com desassombro, altivez e so- do Sul. · . . .,;. · . · . 
branceria. 1 · Este papel S • .. Ex. · na'iiUl'alinenté ··deixou 

Absolutamente nij.o ; e, ao contrario, eva.- escapar, ao des()er da tribuna, quando pro
diu-se, fugiu por uma port·.1. escura, estreita, duziam seus etl'eitos os elementos dispostos 
falsa, a.pegou;.se a . subterfugio ··indecoroso, e bem preparados : .galerias .cheias, . mani-

. qual o requerimento que offereceu â app1·o~ festação encomm(mdad.a,- discurso a fogo de 
vação· desta. Cama.t•a provocando um inque·· ,i,sfas. .· . . . . . .· 
rito sobre os livros .e mais papeis de . uma Quando S. Ex., atordoado· pelos a.pplausos · 
instituição bancaria, que, firmada na lei,póde das galerias, descia. radiante da tribuna, .. · 
burlar as investigaç~õe.~ e impedir a, obtenção este documento, pequeno no tamanho, mas 
de esnlarecimentos s.Jbt•a a accusação ca- valiosíssimo no · ·contelldo, caiu-lhe, · e um , 
lumnio.sa ! (Apoia1.o .; muito bem.) collega que o achou m'o offl~receu, o que:. 

Este procedimento é regula1•, licito, h. o- quer dizer que delle t.e. em conhecimento. ou-
nesto, digno; altivo 1 Ning11em dil-o-ha, a tras pessoas. - . • ... ~ ... · · · . .· .·. 
não ser quom pretenda f.t.zer parte da so_. Este papel (mostrandO[echado) foi escr.ipto · 
ciedade de Socoarros Mutuos contra a honra pelo redactor d'O Pai:; o Sr. Medeiros de 
da RepubUca; (Applausos.) . .Albuquerque, e creio que S •. s.,. não terá. 

O honrado~ Deputa.do pelo Estado do Rio a covardia de negai-o ; · neue: se aconselha 
Grande do Sul illudiu, portanto, a questãõ, ao orador que faça um fogo de "'istas para 
não a enfrentou, e evitando, humilbado, as galerias. . 
uma das pontas do dllemma, cahiu redonda- De modo que, senhores, as galerias, o 
mente na outra; e sómente por extrema povo e a nação se deixam a.rra~tar e seduzir 

· condescendencia tlcsta honrada o . generosa por fogos de 1>istas. -
Camal'a continúa a ter assento em seu seio. Quem não descobt•e nisto uma incHaoito, 

· (Muito bem; apoiados.) · · uma pr•ovocação ás pertut•bações du, ot•dem! 
E::~ta assembléa foi mai.~ generosa que a O SR. Cosn JUNIOR-E' bJm v. Ex. ler, 

Carna.ra. franceza, que obrigou o Sr. Wilson para que a Ca.mara conheça. · 
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O Sa. SEA.BRA.-Como, si não tenho: o con- quem _se deixa eng9dar comfagos de arUficiÓ·::) 
~entimento ·. do honr,ado Deputado pelo . Rio (Muito bem, muito .bem; . apoiados.) :/: : 
Grande do Sul, si'bem que o documento não Mas, Sr. Presidente, affirmei que seme~: . . 
t.enha endereço nem (l,Ssignatura 1 ! . .· lh1nte doc~mento me. foi entregue no dia :
- Esperarei seu -consentiment!), e, então_, inimediato ao em que foi encontrado nos~ · 
lQrei,.·e a Camara. e a :Nação-julgarão da tapetes desta Casa. Não quiz fàze1• uso deUe ; 
sinceridade da.quelles que :.tanto atacão o Go~ para tel~o como a ultima e decisiva prova· : 

. verno. (Muito bem.) · _ _ _ · __ -··-_ --. -_. da farça <)1.18 se_prepal'Ou.para.ludibriar esta > 
· - Basta~ amrmar a esta illustr•e a.ssembléa C:ünara ; além de querer, antes de publh -. 
· q,ue, neste_: documento, se · concita o:o!lador cal~o, averiguar com segurança de quem a :> 

para..fazer um bonito; um fogo de vistas, -não sua lettra. ._ . · 
devendo esquecer a desmoralização do Jose Cheguei a esse- respeito a Conclusões po~i~ 
Carlos e a coroa sensivel da. ilesnacionali.zá~ tivas ; _cornpa1'ei lettras, procurei'teistemu- -
çãQ • . ·. · - _._- _. -. · · · . . .• nhas,e quantos teelli"conhecimento pleuo da> 

Ora, ninguem deixará de ver. em tudo isto lettra. do redactor do O Paiz affirmaram á : 
uma provocação á perturbaçã() da ordein, primeira. inspecção : é a lettra do J[edeiros. : ~ 
nest~ recin.to. (Apoiados.) ·· · _. ___ · . : Não estóu, portanto;· fazendo accusaç(jes 

E eis, senhores, como; nesta Patria, se gratuitas, nem levãn1ando suspeitas infun~ · 
· fálla com sinceridade a :ver·dade ao povo, dàdas, -e espero que este redactor do OPaiz~ 

aconselhando-se _·e ericomroendando.,-se fogos que tanto tem injuriado e insultado o Con~ 
tJ.e vistas áquelles. que devem . dirigir a pa~ gresso Nacional, não me contestará, sob 
la:v:ra e tratar dos seus interesses e<dirai- pen:t 4e ser -forçado a requerer judic_ia.lmerite> 

· t~! t... . . . . . --- _ _ .. -.-. , - um exame sobreodocumento afim de prov~~'iJ 
_ .. Bom povo este que se · deixa seduzir por que a lettra 9-o mesmo é sua (.delle). . ..•.. _--_· 

fogos _de 1>istas ! (Muito bem; muito bem). . · Aqui dei-xo, Sr. Presk'::mte, o meu peJiido · 
. O Sa •. RonoLPHO PÁIXão-Peço a palavra a.o ,honrado Dqputado, Sr._ Barbosa. Lima, 

pará. uma explicação pessoal. · para que. comlinta. . na; publicitção do do-
O_ s __ R. • SE_A.BR_A_-Espero l_icenna_d_ o __ h __ o. nra:d_o cuménto, em-.que estão escriptas poucas pa.-

... lavras, :mas que eloquer:itemente mostram . 
Deputado< pefo Rió .Grande {lo · ~ulpara da_r como te1IlOS sido injuriados, e .com que sin~ 

- pu~licídade_ - .a este_ docu~ento, - que mostra. ceridade se está fallando á Nação . . (Muitos · 
be1Il ·como nos, estao •a VIltando · e ao mesmo _apoiados.) . _ 

1 
. . _ _ : : ;, 

. ~:mP9.illl!diQdo ehú:libr'iàndoa Náçã6,;:e _'s~r- Ah! Sl~. Presidente, felizmente parece que ;, 
.vtrá. amda .para demonstrar . a necess1dadô e · p ~d · 1 1 d t ' d 
.o __ b_rio<Pa_,.;o .. ,d_o.ConoO're9s __ -_oNácio_na_l-de, êin_ h_ a_ r- a - rov1' erJ.ma vea pe os es tnos a nossa :· 

.,.... Patfia e· da Republica, . apontando -os e~· 
_ monia corn o Govern(), cura1• com interesse busteiros para serem desmascat•ados, os per· 
da S().lvação da Republica, que póde·ser com~ turbadores da ordem~ para. serem ,comba~- , 
promettida àm seus creditas e até em sua tidos, e os _ppposicionistas a fogos de -.,istas, 
existencia por astesfogos de vistas. para. serem confundidos. . .. -_ • 
. - :Eis -~ que ·_estamos· rfduzidos, senhores ; Que sob à bandeira da Republica s~ _re· · 
pérturbadoràs da ·ornem inv;,tdem oste re- unam todo3 os seus sinceros amigo3, todos os .
cinto para aconselharem e concibrem os seus . adepto.~. todos os seus auxiliares, na·· 
oradores a fazer bonito, com o fim de provo- momento de .lutas e incertezas que atra.ves-

.car applaus,os! · · · ' ., - ·, samos, para que juntos possam estar todos , 
. . d SR; COSTA. JUNIOR~E que nome inerece no dia ela victoria, sãó os n08SOS votos, e 
o orador que se presta. a isto 'i ·• creio que os de todos os patriotas. · . 

O s.R: •. S .EA.:BRA_.:Este documento veiu-me Tenho concluído. (Muito bem.; muito bem; ~. 
ás maós, Sr. Presidente, ilo ·dia irrimediató prolongada sal'l{á de palmas no _recinto :; . o . 
ag em que . f.oL'ericontrado il,este recinto, oradm·. é -.,ipamente· cumpdmentado e abra; 
tendo/escapado ~ntre ós >papeis do Depu, çado.) · __ . _·._: / ____ ·. _·_·' 
tado Barbosa Lima, ao descer da tribuna. . / :. : 
- Qti.ando publicado, s.é <nbriram dê pejo e J 

.· opprobrio aquelles que se prestar.am a _ ap" _ _ .. / : 
'pla.udir um discurso que não era a · expres~ão · SESSA-0 DE 29 DE: AGOST_ 0 DE 1901 : 
aos sentimentos de quem· o profer·ia., mas 
um encommendado fogo de -.,ista .~ pa~•a se
du7.Lr o illudlr os basbaques ·(muito bem, 
apoiados); mo:itrará quo o quo sa oxprobou 
ao GovornJ e 11.1 u.ccusaqõos quo a oUo so foz 
não obodccet•am a,os dicta,mes da, justiQ:.t., mas 
simplesmente ao desojo de ol,ltel' uma popu-

. lariâade momentanen. e vã e a.pplausos de 
camara v. IV 

(Vide pag • .-l~S d<i p1•oson\e volilmo) ··: 

O JSr. Seabra- Sr. Presidente, na. · 
sessãq de 27 do corrQnte, julgando preciso · 
collocar nos 'seus devidos e preciso3 term:os ·· 
a a.ccusação lançada a esta Oa.mara pelo· 
honrado Deputado pelo - Rio Grande do .Sul,·-

. 16 . 
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.• o.:Sl'. B~rbosa. 'Lima; cUja. . ausenêiJ. ainda. De'fuÓd_o que, . teffa: de adiar ainda à Jei- .. · . 

. 'hoje lastimo, tive necessi(.lade de referir-me tura ·de. tal papel, si não d~vesse pcesl1rnir ª' 
: ~ a um artigo éditQrial d'O · Paiz; daqúell~ e~quiescencia de:S, -Ex., pelo quã · escrey'eu 

· ~ia. para o fim de mostrai' que ahi sé pro- hontom., o autor delle, nó jor,nal d~ · qli~ é -qrq 
:; curava dosvirtua1• a n2..tureza da. accusação, dos redactores : . . . · • ·. .· 
-e,· portanto, do repto solemnement~ lan- «Nem eu (guelll ~scr~y~ é 'IIJ1i -sr. M~~ei'"' 
çadó · d~stJ. tribuna .. ao âUuaido . Deptitàdo:. · J'OS. e -'\,lbuquerquE') nem o D.r .· B~rbosa Um~ . 

:. Nessa occa.sião pedi >p~rmissão aomesmo trocámos nunM duas palavras óráes oU:"éS"· 
Deputado par~ ler .um documento ehcontr~do ~eiptas que ·nãó~ pudes~em sérJida,~ ~- o~tí .. -
;w pé da _ttibug.a . dé onde fallâra, · rio ·aia das emqua.lquer par;e.,O·Sr.; ~e,t,\bra ·t!Jin, . 
da8 -arruaças; neste í•ecinto_e fóra delle, do_- quando quizer, o direito ·de ler. á Can:ià_ra· o · 
cümento que deinoristra · de modo eloquerHa meu bilhete .. ~7> . . , . . ..• · ·. . · . · .• 
e fóra de tocta. duvida que os arruaceiros eii- . Em .111e1o doar~igo, diz · aindà. ·o. sel1. ãtjtor 
traram mesmo neste recinto, naqiiellédiil,, ser amigO intiqio dq $.1•. ~él,rbQs~ Lima.~ . 
v!eram perturbar. a ordem das sessões desta . Assim, o eOnsentimàntà dado , pôr · üm, 
Gainara, doCumento que é aind<t prova cabal de~xa suppor ~permissão do ·?,ut_ro. · :_ · .- · 
d<\ falta de sinceridade corri que os que rielle l)evo antes d~ tudQ ptjJ.lderar qu{) o ~onsan
ftguram ~tacam o 'GovernQ. daRep:1blica i' . timento que pedi ·a;~ S~. D(Jprit!J,do Bl,trbol,[+ 

· . Õ SJ;t. JULIO. DE MELLO-:-:- Não apoiado ; a. pma para l~f O. bi\Jlête foi ~~a simples 
bancad~ pernambucana, pelo menos, protesta Gort~ziá qil(:} qui~_disji~ris~r ~ .S. ·Ex;! pótq~.e, 
contra ii1to. nem ·legal, nem moralm~mte,esta_,~a uppedrdQ 

de tQrnar publico o qu~ ·· se co:ritém' eni ·un:l . 
O SR. BR-iCIO FILHO -Não apoiado; não papel sem e~deriÇQ e $~.m . a-S"siq~at~ra; · équ~ 

:.; generalize. Aqüelles que fazem campanha. simple_;;mente~ pdr inducção; é possível saber . 
~ontra o. Governo, · di-:~.1e V. Ex., são arrua: qu(3m o escreve11,e a qu~m foi dirigido, pa• · . 
· ceiros; não º'a tal, pãl qu~ m:e v:eiu ~ ~ãos 24 hqrª's. 4epois . · 

. O SR. SEABRA~Pardão, VV. EEx: estão que foi eiic~ntrauo~ · · , . . · ~ · • . ·• ·. ·. ·. 
inteiramente enganados; não foi i:ito o que Um papel que n~~}err1 ~de:eço e '!!e~ ... ~s~!-
eu disse, e nem poderia dizBr, desde ·que, gnatura Pód? s~~ uuo P01 quem u POooU':'t , 
entr13 os que fazem opposição ao Governo, s~m respon.)ab~hdade l~ga.l ou moral., maxt
aqui 8 fóra d:tqui, conto .muitos e bons aíni- me q~ando do. conteudo do d_OC_!!_!llento em 
gos, 0 m•a incapaz de cham~-..1-os arl'uaceir•os. questao é poss1vel_a. ~on~prehensa_.? de fact03 

· v. Ex. (dirig::ndo-se ao Sr. Bricio Filho)· grav:es, ~ que, a pr~orl, parecem nao ter um,~ 
estít muito enganado e está sendo precipi- · ex~fLcaç!to razoav.el.. ' . . . r· . 
tarlo. O que disse e repito, foi qué : oste do- . .I!J • P~Is, um~ r~qmnta.d~ sa~d1ce o que, ~ . 
cumento, a que tenho alludido, demonst1•a prop~stto, esctevmhou Q l~fellz. redactor do 

; ·que, neste recinto, tiVO,t'am ingt•essp ar1·ua-. OPqu •; , .· ·. _ . - . , . · . 
. ceiros, que vieram ~ncitar a pertut•bação da .~a:o tmh.a. obr1gaçao .de_pedtr e nem p~d_!~ 
·· ordem, sem que isto po~a tee a menor ap- pr.,~.lsar do consentimento de ·q-uem .eu n~o 

plicação á honrada minoria doJta. casa. pod1a saber quem fos~e o a.utot' e destinatarw 
· · . . de um papel sem ªssagnaCura e sem endereço. 

' 0 SR. BlUCIO FILHO-A,gora é dtil'erente,. .0 SR. RA.YMUNDO DE MIRANDA-::-E' um piL1' 
0 SR.. SEABRA-Cet•to .não poderia eu re- pel sem dono, ,. · · . . · 

ferh•-mo áquelles quo; ainda ha poucos di:J.s,. O SR. SEABRA-:-Certame,nte; e perten<}_e a. 
folgava de t•econheceL' que faziatn uma oppo- quem o encontrara, quem otfereceu esponta
sição constitucional e p~ócuravain ··cumprir neamente, para_fa.zer delle o uso que _enten
o s'3u dever como jula:~vam mais p \tl'io- de~~e. De modo que, o dono do documento 

(· iico ' · · et · · -h~Je so~ eu, qtl.e (lella pos~~ .. fazer o u~o que 
' . ' . . . . . . ~~ convier, s~m depe~den.~i!l do consenti~ 
. .o S~. BRICIO FILHo-Agora. aoof.\Ito a ox~, mento 4~ quem quer qu;e-s~~~· .. Podendo~ com,o 
.plicaçao. . _ _ . · . _ . fiz, a~rm~r qu~)(~lle fo1 dn·Iglgo _a F. o,~~~ 

O SR. SEABRA-Perdao, nao é expltcaçao, e escr1pto pqr F; ou ~. . . 
. é ·simplesmente a repetição do que disse. O contrario só tim Mede~ros ~ aapaz d,e sus-
. Pedi,dizia. eu, que o honrado Deputado pelo tentar. · 
Rio Grande do Sul dêssc seu con~entimento EU-o, senhores (mostrando o doct,fmento) 
parn. a. leitura, de.ise documQnto. S. Ex., si não tem assignatura, nom endereço; foi unt 
bom quo no me8mo uia em que fiz seme- pu.pel oncontt•u.tlo no ta.poto doFJta. Ca.sa, papal 
lhante pedido tivmJB3 estado no ediftcio da. quo mo f1li ont1•P.guo no dia imrne!ltato u.o om · 
Camara, não entrou nesta recinto ; hontom quo o S1•. Bu.r•bosa. Uma p1•otorlu o sou di.i· 
ta.mbem não estovo pre.sonto, ao menos, até curso: fogo de vistas. 

· o momento em que foi levantada a sossão ; As ch•oumstu.ncias indicaram-mo aquom era.. 
ho,je falta ainda. dll'igido e quem o escrevia, mesmo ]>órquo 
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:";:~ ~as, o .''hoÍli~ádo -Deputádo, - éxa.min<trido o -R_ealri:lente, é um pow. 'faciÍ. e bóm_ este 
&rrendamentodas estradas de ferro, demo- qu~ s~ conte~ ta com um «bonito»; «fogo de _ 
;rava-se dema.siada.men~ ria parte technica art1:ficto»; (Mutto bem--o: ) •· _ _· · · · .. · · ... · 
~~- questão, que . jogava · com · alg(\rismos, é .. _· A IlóS .não Hludirá, certamente, o O Paiz; ·· 
s~melhante ·assumpto · começava a enfastiar por-que·deve:rnos conhecer e ayaliar o quanto 

,,o :~uditorio, o que é confessado pelo Sr, ~e- v~leJ?. es.ta.s _ >pretêndida.~ - expl_osões de ,pa
t!eiros no seguinte to pico de sua declaraÇão trrot1smo a. «fogo de 'IM.tas» : ora azuZ, or(J> .. 
'no·.·o Paiz de hontem: . · · brancorora v<:rde, oraamareUo. E que bello • 
<. ~ Longa parte do -seu discurso foi gasta. ~fogo» I. .. - · . . · . . - · · · ·. · . . .. 
C()Jil -detàlhes technic_os, confronto de alga- . Mas,_ a· que bonito a.lludia o autor-deste 
/~~~mos, tarifas e estatísticas. . .. c · . ._ . _· . . · · papeU · ·- ·--, · . . -· .. ·· .· • . 
::·:>f>orisso, en,~ certa occasiiio. em q'!J-e r hõu:v_e . Acostumado a especular com os Sénti· 
'~Jna PÁ. USA _e um. zurrr-zuM de cANSAço, fiz mentos p1trioticos da Naçãó e a 4espN~za.r 
•P~ar~lhe um billiete, etc-~;- etc,» a honr~:alheia,, como no caso doteleg~amma, 
?'-:E-como os ·algarismos pudessem fazer o subtrahtdo do a.rchivõ do,MarachalPeixoto e 
:~effeito de.chuva pata o fogo tle _artificio, o públicado; S--.S. diz:.· a mo-;oalidade. do José ' · 
:S.t~ >Medtnros, sendo aqui, simplesmente, o Carlos· ~ ,,a desnacionali~ação '? .· · . · .· · · . 
~rt3presentante dos arrendatarios ".do serviço De modo que dous eram os pontos -para · 
·tachygraphico, fez chegar ás .mãos do orador que éra. cha!Uada; -~ a.ttenção do orador;· ·a ·: 
:():bilhete seguinte: (mostrando.) : . .. -· · pontos que ·antes haviam · sido combinã.dos: 
~:';:~C()mo éfacil verificar•se, este papel . não entr_e o mesmo orador e~ _o.autor do bilhete ; . · 
:.te)ll , o menor: ender,eço e· nem:. qualquer o que· este con.fessa. cynicamente nà. sua 
~n~l ou Jettra. ._ que ·· poJSa . ser tomada por ·declarârJão· inserta· no O Pai.:. de ··hontem 
pnJ:a assignatura. (Lendo)-: .· · quaado diz : · · ·· · · · 
?~•« 0 q,udit_orio que t~n~ , •. . (interrompendo a «E _como eUe ;_e âisser~ ANTERIORMENTE .. 
; l~g'lf~a). Bem·se vê · que_ este auditoria n~o que trataria de certas q~estões, perguntei-lhe ·. 
1p9,~~ - ller;c.nem se · -referir aos: .Deputados, rapidamente si jâ as ti_nha liquidado.~ . · 
tllRrq:u~ s~mel.b.ante _ ~~ditorio é permanente, Aproveito a opportunidade. para apanlíat• · 
~4!e -todos os d1as. -.(Ap_o,ados.) · · o redactor do O Pai.: em 1lagrante delicto de . 
t·:~_.(Opntinuando a 'ler) . falsidade confessada. · · · · 
:,:-_;: ~O. 4úc:Utoria q~e tens torna necessario que ·O redac~or do .O .. Pa. i.: esteve .present_ à a> 
:tenhas unv final . ~enos technico, mais POLI· t~do o dl~curdo do Sr. Deputado ·Barbosa .. 
'~iÇ.O: ·UM BONITO, UM FOGO DE VISTAS.~ . L1ma.9 tanto~ que, Conforme confessa,' anteS ·· 
}:i,>'A · MOR.ALIDAPE DE JosÉ CARLos 1 ·A DES· de prqferil-o, e.:~ te lhe informara dos pontos 
)'tA;oiONALIZAÇÃo b . a que ia. ·l'eferir-se ; ainda mais, ·notou que ·. 
~ - ~r .. P1•esidente, não há. a.udacia maior, estava muito technico e já. fatigando o .audi· 
~~:(irevunento ma.is revoltant3 do qua o deste tori_o, e, por isto, resolveu escrever-lhe, 
~~. _rruaceiro, vindo parft det:ttro deste r~clnto, aconselhanlio que fizesse um bQnito, um fogo 
!Pnde se sentam os legtsladords da. Naoa.o,abu- de 'Uistas; como podia. ignorar, poria.nto, quo 
:,ti~~do da ~ondescond~ncia destes, para, por o orador ainda não se · tinha occu~ado dos. 
rmeio de bllhetes, inc1tar o ora,.dor a provocar pontos combinados, para · ter ilecesstdadtr de · 
;ipái1:õea, excitar odios, leva.ntã.r tumultos e « perguntar-,he rapidamente si ja os tinha 
!favorecer arruaças. · (Apoiados.) liguidaào 'I (Apoiados,, muito bem.)-
;,.};:Semelh~nte prupedimento n~o tem, não ~ com que se pr·etendia especula.l', para 
:ipóde ter JUSto e exa.cto qualificativo. · provocar a explosão de paixões desordenadas 
>: AconselbM·a ao.oi•ador que tizes~e um «bo.: e ruins'? . · · ·. · 
t~ito»; . um «fogo de -'Uistas» para o auditorio. ·Com a ~oralidade _de ·úm ê.ld.ªdão, > cujà . 
~;,·-~:~ate . que_ agradeça o juizo que sé fez do falta. tem-: sl~r~_sga_ t_ada }l~.r - se~v1ços· presta- · 
'~~ft cdterioe de sua razão! . . · · · dos ·á Patr1a ;_ com a moralidade de .. um 
t!~~~:Que conceito fórma essa gente de Uin ' aU- honle'm CUjaS habilltaçõesnaoforão api'OVEÜ· · 
r;di}orio que se. deixa seduzir, não pelo que ta.das ::unica.nieirte pelo' Governo .a:ctual, mas 
(~9 :.acertado, . criterioso e patriótico, diz o d~sde o tempo da monarchia, pelo Sr. çonse
:f.ô.rador, mas sim pelo fogo de "'istas que este lheiro Antonio Prado, que o . incumbiu de 
:.leva. preparado pat•a armar . a effeito, pt•o- mit!Sáo ' identica, e creio, ninguem- duvidará 
~-gcil.ndJ assim tumubos e assuadaa nàste d~ probidade do Sr. ~ntonio Prado. (Apõiçzdos 
~!Igu~to recint~ 1 (Mu:ito bem; apoiados.) geraes.) · · _ .· · 
;::;;:~:VeJa a Naça.o a sinceridade c ~m que lhe · A moralidade daqueUe illÍistre cavalhei~o 
~;(~lliJ.m cer.tos patriotas fog11eteiros. ·· · _ . devia -~31' objecto da torpe e indecánte espe~ r;r:Ké, esse JOrnalista que pretende ser acredi· c.ulação ; m:a :UI_U dos fogos de ,istas, par.a de· 
}.tado, quando fa.lla das columoas do O Paiz, llciar ·o a.udltoriO ; mas a.mesma moralidade 
~:~-2~ .0 'povo que lhe agra.deça o juizo I não imp~di\1 que, em 'condiÇões penosas, o -
~;~~;.~ . I 
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~~~~~~~~w-~~::;%7P?>hi~~~~;'fl\•J&·~NUI'GN~~~5;~jt~~??:t..~:m~~::L~~7S:~~.~~~~T.i~,~t\~ 
' . . ' • ' • ' •' ( 

. « O auditoria ; que TENS (o~·na-se. necessa-_ Más; senhores, a provocação feita pelo :ro· 
_·rio:~.» a que auditoriO.alludia ~Sr. Medei~ dactor . doO Paiz, as assuadas e apupos a 
. ros 1 A' Cama:r<\. ~ . .. _ .. .·· . rep1'esenta.~tes danação ri.ada ~e_élll de admi.:. 
· · .. ·· Ninguorri . crit~rj.os~rriente, ·880 ~atarru3nte, ravel e estranhaveJ, .desde que; qu~l que 
1~almente1 diL..,.()·ha ; nós cons·Utuimos, para diariamente, esta Assanibléà· ê injurhtda. e · 

.· ós orador.es, audi~oi:'iocohstante,perma.neiite, insultada· no O Phiz poP este redactov •. . ~ . 
· .. e.:.. portanto, absurdo e ridículo sel'ia refe- Ecreio 'bem· qúe ó honrado D,eputado pm• 

rir,-eie 0 Sr. Mecleiro. 8 a tal auQ.itor_io,quando P~rna~buconã.o quererájus~Hlcar ne,sta.tri- _ 
.: diz: 6 aitditorio que TENS,: .é um.· ,a,'!lditorio bima a.s.injurias assaoadas pelo redac~r do 
· .. ':_ o,_c_ casio __ u. ai, d_o m_o_.m . .. e_·nto. , ·_fortuit .. . o. ;e ' este só 0 -Pr.iiz a est~ Can~;:tra. - _ . - .: ·· -

, 0 SR. BRICIO FILHO :...;,; V. Ex. Vb.a OUVlf• • ·.'.póde ser asgalàir.ts. · · .·._ ·. · · ·· · · me ·everá o_ terreno êm que vou· éolloêâi'a . 
. : I\.Wri:Üra, portanto, não i'ol milllla qu~tidó questão. ·· •. ·. ,. . • . . ' - ~, ·.·.· . . ' · .. · .. · .• -~ . 

< affirmei que no.celebre··bilhete sê· convida vá 0 sn;. SEA.:BRA. ...:.:....,A questão não póde ser · 
: ·o orador a fazer ·«um bonito fogo dé -oistas» collocada. · em d.iffererites . te1·r~nos;! ~ã() . ha. 
· _;j_lara. as galerjas; . . mentira, é, • PQJs; :~A? .re- duas . ·verdades· sobre · q -. ~~ãn:io ·· -assumpto,. 

· ~;~1~;i~~>,~r~~~:U~e~d~n~:g{~<f~g:nd~1~t~ <~~Jâ~~J, ~r~ I>resfderíte, · ccimo téni . sm_~ -:~ 
·.· _tas» . . .' . . . . . . . ... . · . .' tratada. ·êstâ ·.Asseinblê,a . _neste jornaL(mog. 
; .· _peseJo, para que a defesa: seJaCo11Jpletai t?·ando) ê por-este:redacto_r.- : >.> · .. ·. ·, · 
:·; q:ue se defenda~ - Sr. M:ed~1ros sopre e_s~e . Na ·edição de ~7 -do . corr~~te'-' c.~mmon~ . 
~p9n, to· ~ - ·.. -- . . _ · • · · :_ . tu.lldo o S1'. Medeiros odiscurs!) do Sr ::, Bªi'· 
~[' -. ·o·· sâ. Juuo .bE MEi.Lo:-V. : Ei_~ diss{l q~e bosa·J.:Wiina e ~chand'o~ qJie_ este·re~:~p~Iiª~~:~~~· . 
: •. ·e!le e1•à. .uni ·chefe -de .. al'ruacetrôs, e eu q':l~- l~(],:n:~e!fien~e: . . ~~ · .. ~epto,, Cl,ll;e .l~~ f()J:ql!I~Icj,_-;>, . 
. simple_smente protestar contra esse qualifi· d1sse:, (le~~~L «.)!} .. , ,t~~ de .. ~ar~ .ê.~p~rt~za~' - . 
_.- -. -cativo · ·· · · · · tãrde para':rn~neJoS_» :refer~-~13 , ao· ~reql1er1~ 
.. ,-: · · . . . . . .. .-. . . ., menta do :Sr. Bãrl)osa.' Limá ... · · · :.> ':": ·· :· • 

~ ,. ·~ o ~R~ SRA BRA-Sr .. gres1~~nt~, nao.respon~ ·. . Ma!J ~spértez~ :a''íllan13jM 'dir~Ut:iíil tpesta ·. · 
•- de_rc~ o ~e !li. rebatorex~ ,as lDJUrlaB e m~ultos ·caina.ra que vgtóü_ ·quaSi -'qüe> ~iianirrl~IÍlelite 

a l'9Im dmg1dos pelo rorlact?r do O Pq,zz ~o p·rQqu.erihiento .p~dipdo ó mqueri~ot> . · , · 
· arbigo, a que estou JIJ.e refermdo, porq u~ nao . · · De espertoza;.uwu- o Sr. Barbos~t · Ltma; de· . 
alca:Mam me!acer o meu despre~o; ,se.l -qu~ mati~jQsl~fi.Ç(ju Iriã~( nãd resp:qnl;l~~do fra~: 
« 0~10 velh~ na.o cansa», e. tudo quanto~ . e~~ c'ân:íeil~e aó . repto' ''íítiG',.'dést·a .tri~t:p:u~,)h~ fo~ 
lnd1 viduo dtz de mim co~s1dero uma explosao tão . ·solemnerrtente:· ·. dirigidó ~ . : -AppeU9.t1-s~ · 
burlesca desso odi<;>. . . para SU) hoiir~, ,e, em nom~ d-ellá;·~xJgiV:~Se 
Nã~ podem_ ap~()Veltar ao re~acto~ do que i_ndiçasse os n.o~~s dps_~O{>ngpe3_~l.s.:t~s• .a. 

·o Pau as 1•azoes ~ue olle o1ferece como JUS~i- qu~fu. s: Ex. aCC!i~!L'v~ ~~- :r~~~Her ~ -~supp.ri- · 
ftmt~ivas do se~ p1 Gcodi~e~to nesta Oamara~ mêntos inconfessavefs de. bancos offl.ciaes,;.~ - : 

D1z quo se Julgou auto~:tza<lo a ma~;Jdar . o - .. Fez· S; ; Ex! . a iiiüicação pedidO; ,~ _A~solut~-
lembreto, em fórma de h1lhote, ~o Sr .. B~r· mente não; e, ao ,eilvez dé ·responder,: oil'e

. bo~n. Lima, porqu_o ê cos~uiJle, nes~a C_asa,, ás receu um requerimento que ~ um,sbphisma, 
_:, vo~os os «amigos suggor1r~m aos oraçlores urtra.num:ilhação' e 11mâ noya tràiÇ~o lthoil)'a. 
; · a:r~umentos, mostrar-lhes s1 convém acabar destâ. Camar~.:: (Muitob-em; muitq · . bem~) 
, . ou conti~uar ~,.etc. • . ·.. . . . . . . : ..• ·. ;; ·:. <<Agora,_contintla -9- ·r,edaCtik d~O. Pai:, é 

• .. I~so ,Pode acontecot , o acontece, . 111.a~. - ~ó _ u.ma. questao ;de ·ho~pft,,' -d~- que Jl(l.O· podem 
._: , _Jn~nte en tr_e Deputa.dos, membros . dest~t. ,Ça:s~, . ·fugir e .que·. qeve~ .ab~r~ar, de fr~nto; · fran~ 
-:;.~· e .nun~a entr.~ De:putados e P.es~o.as estraQ.h~~ ca,men:te sem s'!l'Pt~!'.fug~os. .. . • .. · .. ·. ,, ... ... ·· 
~} : a.~st!t Camara, corpo ó o red~~t9r do OPatz. . ~<PÓ):' ffiai,~ -~pt~'q~~ '. s,eja, ;~':( $?,9fEP~P,~ ·B~ --
:::.•:(AP.mo.dos •) . . . .· ·.. . . . . . . .. . . . . . SOCCOIUWS MUTUOS CONTRA O DESPREZO POP'(J• 
(::i'· Alé_m disto; · as cil:'cú121St~n~i~s .o factDs ,sãó LAR, que d~~êjem. c_onstit.1,;,il.'. _ l)ií.l'~ . ~~btrahi-;.. 
~ , ; :' ~ccordes, . <:r _a deducçao,}.DGVItavel ~elles ·é ·rem ai1~nns cutp:ados ao JUSto casttgq_ p~- . 
::: que .o tal ~ilh~t~ era tim:t.inc_i~ação .p~.r~ que. b~ico, ·n_ã.Q ·•o c()fiseguirão.» \-;' • L : '- . ~- _ . 
,.·.'·· ~o · ora<l..or prqvoc~sse a explosao d~ P~lxoes. ·e_ .. · · C~e~o, beü1_, ·senhores, ·que. ess.,e trec~10 _nao . 
\T'2\l~~ ~wruaças prepar~das e , encommend~~~s; . se _ drr~ge . ~xç~JI~i'!;~tl10:fi~.e _ .. _á_ )n.~n:Jla ,pessoa; _ 
.~:~: .. J-Apo~ados.) · · .. · . . · · .· . ·· ·, ... _. . . ' ·· 1 ~as a .~od~ aCam~ra! -1ll~mo. _porq~e e!) só 
{L ~- .-o · redacter do o .'f'a'tz era .. simplésmenW nao p~der1a cqnstrtmr l!ma. ~, soc~_~daie de 
;;_'-'· um represeil~~nte . df? c~n~racta.nte dos .-tra- soccorros~utuos contra o _rle~~,·ezo popu~ar • . . 
'>( l)alh_os tachygra:phicos, pao. er~um Dep~ta(~p; . O ~SR. TEixE.IRA DE ~A .- ·E ~ · que dtsse .o 
:;i· c, pqrtanto, não -podia ,absoJutamente 1q; 1rmao d:o P~·os1dent~ ?a_Repl.lbhca ~ . . · .. . 
':\. tei!v:ir nos debates- · ma.ndando . ao . orador br- O Sit. SEABRA~_Eu nacr estou . aqux, · neatl3 
~'i :· Jhetes d;:i. n~tureza' de ·que t~m 'conhecimento _mol}.i~nto, .tt·atando do ir~~ do Presidente 
,; a Qam~ra. ( Múito ·bem. Apoiados.) · . da Repubhca. .. · .. . . • · · 
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~;~~~~~--i~~~q~~a~~.s;~~J~ ~ã;cFf4Z:!t!: ~oi~lt~s ~~ · ~~~-~~~~{~;~obre ·estesas~Oinbf(}. ·. 
-·-fáz em jnizo, e o nobre Deputado traz in- · <t.Rio de· Jâneiro, igosto - ~~~ Os factoà ,_ 
: .jurias que apanhou em .um·bilhete .. · > diversos· que, se vã-o succed~ndo na · ordem · 

. O SR: ~ SÊABRA."--Não é exaêto; as injurias política. es~~9 cre~ndo_- uma ~ituaçãQ : que, 
j. ar.roga.~as .. á. c .. ama.. ra sãO. as escriptas no· parece, tera soZuçoes -vwle~tas .» _ .-. o p · · b"l"d d · d" ta d · E, no em tanto, se diz que mwà·-·-ha~ ·que . 
' .· au .com · a _responsa 1 1 a e · lrec e tudo está em completa ordem, qua_ndo inan- <- ·;· 

··' üm de seus redactore~. - --' <faro affirm·:-:r o contrario para _o estrail- .. 
. • Expuz os factos para que a Camara os tome géirc>'. JCóntinúa :a ler.) . , . :;,~ ·· .' , 
·:na. consi(leràção que entender, e ainda; para. · · «Entr-am · como factores <_ - ~incipaes_, 

· chamar sua. preciosa attenção para a. ~ampa- além ·. da . agitwão quasi perinatiE~il~e :~ do 
nha. de. descred,ito e- dilfamação que sé p1'o· Rio Grande . e a. a.c_çãó. do> partido monar- ~ 

; cut•a faz~r~ontra o Poder Législativo; e: ê chico, o. < mo-vimep,t(j:'revisionista. .J~on~titú..- . 
mister que, • unidos, repitlamos taes . ·injurias c~onal _ ~m ~, favor - ·_ 4o : . regiriien :·::..padallléD· ·· _ 
_ para que a Republica te:Qha o .prestigio de tar, a prepãra.Çã<)'da ; caúdidat~ra .• de_.Rodri-. · 
·que tanto carece para atravessar e vence~- as gues ~lV:es_ par~t : · ~futU.:ra. presidenci?.·, .• attri·: ; 

·' diffl.cJ}ldades · de _nwm~n~o. (Apoiado~; muitO- buida · ao Sr •. Ça:mpos. Sat.les,. :.:~ - o;:-~rreri~ _· _: 
>p~m.) _. · . . .. _ . : _ ._ : · • ' · ., . ·, , daznento das estradas :· de ··rerl'o do ,.iloi'te .a·· 
. -•_. 0 -SR. TEIXEU_tA' DE- SÁ-:-V • . Ex •. está, · fa-. uma·comiJanhi_(l. ingleza., ,~iji .. que' est~· ~Qipe~-•••... 
· ,z~:Dgo injúriasd~ .um bt}b,et!3. nh.a<:lo o. Governo,·_ e <tll:~La . <?pini~o ·em ~e_rat' \ ," 

O SR. SEÁBRA-Nãó ha tal, e ápontei ás r~puta :uma. - ()~eraç;w.\rUlnosa, . . -~es~l~ad~ . - _,. _ 
injurias impressas E quanto ao tal bilhete é a ma.t~r va.r~a~ md._u~t~J.~~ ~e~~ ~r~gtã.o. . . , 

J:.eue falso 1 · , . , --- ' -· Todas estas~ que.stoes se . veJl,tt_la.m quas1 •. 
-r -di<~.riat_il~n.te ng Congr'esso,-além-,dos meetings · 

. () .Sit. ' T~IXEIRA DE· S~..:~ãó séi. populares e rp~blica.Ções que se . fa;ze~ •. oon-, 
· · · · ·.. stantemen\e. · _·. . ·:: . , · · ·: · . · · _ > . · · 

:· r~8o~~~ ~;~r~ -a~~En. 6:~t:,ãoqu~lmo 0 s~~ Por · estes ril9tlvos as. ga.lerias:da.s Camal"aa: .. . a t• estãosempre II1$.ls ou-menos cheias e se wm . . 
; ~S.. Jno e quala_~ua.procedeneia. v. E;~. quer tornª'do neoo-ss&rló impedir' Q ac~sso · ao pu ... ,, . 
·:tó'ma.r a. respqnsajbilidade delle~ bhco -para evitar agglomeraQões. ~ . ·. · : -· · 
. ' : o sa'. TEIXEl~À DE SA:'- Não .. ' . Hoje o Deput.ado D.r. Bàr.bosa. Llma : ~nter•. - . 

. >o SR. Sli:iBRA. _ vou ler 0 tàlegramnla. vei u na dlscussio 4o _!roje_ o to_ do &cu ~lloga. . 
· ---· · ·-a ._ · · -- · · B. ·. • · s , p· id - t Irlneu Ma.cha.do, segw.ado , o qual se a.dla o . · 
'- a~-vla 0 par~ qeno! Aires, ~ · res en °· arrenda.mento das estr,~as .de fOr~.~ . . . · · 
·.;:_·O:. fl.o.gos de. ,,st.~s serao para. o_ nobrJ Depu· NãQ posso deixar de olfsorvar· que·to.tpro· 
: ~ado, para. _mlm é que nã.o sa.o._ Va.e a Ca· jecto afnda. nlo foz parte da ordem do dla. e 
.mara, saber o que se mandou dizer para & quê 0 dbiCUl'~O do Sr. Dr. Bat•bosa. Llma. ·f'oi· 

<trensq,, _ de Buenos Alres, . do._4la 22 do c~ r· proforJdo, outomlo ollo a p~llwra para . um'. 
re~.te, no mesmo dia en;1 que se deram u.s oxplloo.oão pessoal. .- . . . . 

. ~ tr1stes e lamentaveis ocou~rencias a. quo mo Convém, porém, oooultar.tio que· sà in·· 

. tenho r~t'erido, em oonsequancia. do discurso fL'lnge 0 Regimento tra.tanao-s_ B üe : todo e 
. do honi ado Deputado p~lo Rio Gra.ndo do qualq\_lor assumptb, a. proposlt_o de eipUca· . 
. S~l, o Sr. Harbõsa Lima. ..,. _ QÕGS pessoaes.- ( VonUnua à ler,). .. . · .- · · 
. · · «. Bra:;il - Successos politicos. sangrentos- . «.O :- -conhecido cra.dCJr· _· fez · mn·. :diSonrso · - ~ 

,. :J.'{a. OatlJ-ara dos Deputados~ O~ legisladqres poUt~e~ -:-:c~m -,· dec~a..!~~- ~e,. - - - !~1'4-~de~~ª' . 
'. · · ll!>'~'e;.nutas apupados ~ Aggressuo do ·po.,o.-:-; a.ct~a.lulad.~~ - -J>Ol~ -... - ~~o\. se .. J,lml~p.· · · ;!lo ~ - ~~111,.~-
. , ,y arlo8 Deputado~ {erJdos ~ J?este_r;r;o d.~: ·ll{.Zt· bater_E)!lerg!ca1lle[lte:j .~1l~lla.d~P-~r~Çl:\~i.: c9~.:: . .-.. 
•: f~t~s ~A -.~andtda~~ra ]Jrestd,~mcta~: - de. ·ga~~ : ~der11~d,~~,: pr,~Ju.4fç!fi1,, ·:: ~~~? ;:.~::f~z ','?~P~~es :: :· · 
~ , ttlhos;» _ _ ._. ___ _ .... _. _· ___ . · _ . _ · :· ,· accusa.ções'd~· ca;rMoter .economtco e:pqllttco .. , 
_;, -~ - · Àprecià ~ . Oamara. -como.-$e · e;plori· a,· hqrl) aq:; :~y~rº-.0/ .:. ·t,e~~jriª#dô. :j JQf ~d~l~~âl';~~~ ;l:: 
f'::~a e se pr~~l!r.a com.próin~tter ··os. çr~itos_. r!lJ;' ·P.ar_~!darlo'Jl~ ·~~!ldi4~t~a.:<de . ~lll!o, : (i~ -P~~'!":: :r: 
->Jlo.lSa Partria'e ·da · aepublícà~· : . ··' .·.·· · _: '< · ~ '·•.·- ::tllhos,- ·=º-~;7P~~~~~~I1~~ 4P:.;!~19.; Q-r~A~e, ;:P~:.f.~a. ... · 
,r;~·~ ·" i · · : · - ··.· ·• · ·_· · _ .· • -· · · .t ; · .<·., f~t_u~~ pr~lde~9IIi, : dl,J.-:~~~O.'~ po~s;·•At~e · qlll3 · 
{ :<;.;.o : s:a •. !JA.RLo~ . n~ Nov~ES ~ . E d_1zem 9-~e .-~ste era 0 un_il3o lJ.çxn~~ _ .q_u~ pç)dtfl Bíl,lY~r ,_~a. :, 

:;:/i~. - -~r~~1~~~-~:~~-ai _ ... -•. ·.-: •.. ,~ -- --.-JÜzerii··-· : q~e· _· · ~~~·- ·!$~~~~W~~-~s~.a.~~j~~~~~j;~~-~~ ~se~i0{~~:e ··· :·-· 
.•_-- ~-.'_). :l_.-.r .. _.o·c.ura.m. __ pertur.ha. r a. -p. ~ .. z. __ :da, Rep_ u..bl1ca.·.: qu.·_e . As .... ' .. g. ál~r._ l~~--a· p·p_l~u. dir!Jo_ . m ..•. ~ó_ m_ .. · - ~p.thU13L&/Jll1-0 __ · <tudo está socegado, e-- qn~ o Gov_erno e-~~Wl e :Produz~ra.m:·taes mamfest'açõas ·_que a.. pre· 
~'_:,~~ig~s estão .~ inventar c_onspirações pa~.a sidencia. fói .obrig~aa. à suspenger. a.· sess~Q.•; · 
~; '-J!IStitlcação . dos · seus actos. ai'_bitr~rios !. •. . _ · ·A Barpfisa .Lima. seguiram•se .outros pepu~ 
-~,·.(Muito b~,n;· apoiados;) · · ~: tados; :que .' se· · ~xprí~íatii)l~ - .D:ieSll1à_ qr~\3Dl. :· 

' "/ . . . . ... . .• ' . . _; . . ·, . . .. . •. ,' : l . . • . . -..... .' .: . . ~ - -, ·• • . · .. ,; ;~ . . 
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de idéas, e qu:~ a:)centnaram suas accusa- putados foi um facto ca<>ua!, resultante 
ções ao Governo em termos viole!lltos.» da indignação publica contrlt os sustentado
-.Ao. Sr.cB.arbosa Lima não se seguiu ne- res e amigos do Governo; para o estrangei

·nbutri outro Depu~ado que fizesse accusações rG·, se manda dizer que os factos alludidos 
ao Governo, ' na;queHe di().; seguiram-se o f.oram . o l'dsulta;do de urp. plano c:>mbinado 

· Sr. Soares dos Santos,-rep~esentando-a illu3- e preconc.3bido ; quem sabe si somente 
tre bancada do Rio Gr-ande, ·e que ,em nome .com o fim de insultar alguns Deputado.~ ~ 
4ella; assegurou .sou apoio franco ao Gó,rer-. _ Emfim, aqui, todos se dizem animados. de 
no, e. o S1··. -Fausto Cardo.l_O, que mostrou as pu-ros senlimentoJ, emquanto que par·a o 
contr·adições do St•. · Bv.rbosa. Lirria, em de- estrangeiro pr·ocllra.m desmoralizar a Re
fesa aintb do Governo~ publica, pintando-a como ·. abalada por mo· 

Como, pois, se affirma: que outros Depu- vimentos continuados c incapaz de . fazer a 
tados, alem do ~Sr. Barbosa. Lima_, pronun- felicidade de nossa. Patria I ! (Apoiados; 
ctara ~n-se violenhmente contl'a o -_ 'Governo'?- muito bem.) . • - ·. · _ -. · , -

E eis como se faz politica! (Continúa a ler.) O Sa. PRESIDENTE-Lembr_o ao ·nobre Da
«De rapent_e, em melo da admiração gera.l putadó que a Iiora do expediente · e·s~á. exgot-

faUoJl .Fausto Cardoso para defende!' a si- tada. ~ · · 
-t-uação e declaear que <J_Govcrno .. era m'ui ~o O Sa. SEAlÚtA.....:.Vou concluir_, _s·r. Pra3i-
hone~to.. · _. , . · . dente, me&mo para não infring~r o R~gim,en- -

O publtco das tr1bun:~.s espectae~ e dc~s ga- to, si bem. que .algum:ts cons1deraçoeS' de
lerias, sut'pL·elümdido com esta atti&ude, re-- vess) ainda f<LZ er "sobte assumptos que fnter--

_.cordando-se, sem duvida, qne a.té ha pouco es>a.m-á. Republicâ e,_.p::trtic)llarmente7a esta 
tempo _o Deputado Ca.l'doso er.1 o mais doei- Cam~trá. - ·__ _ . 
dido o-pposicionis~a naquelle recinto, apqpou Consfnta V; Ex.-.J.J.UO, antes de retirar-me 

. e.3tt'epitosamente o orador, . çzté que o .obhgou da tribun~,- f;1ça um 'reparo quanto ao modo _ 
a cala~·-se, pois e-ra impossivel fa:ser-se ouvir.» pJr que está sondo julgctdo já o p!'ocedimen-
- _ Como vê a C_:Lmara, não é-ex<\cto que o to desua Ca.mara _appruvando o requet•imento 
nosso digno collega fosse obrigado a ealar-se, do illustre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 
assim como. fosse a,queHa a, prímeira vez que Si a Ca,mara tivesse re~usa.do sua approva
oUe se manifestasse · em favor do Governo. ção a semelhante ·raqw~rimento, como inutil 
(Cbntinúa a le~· .) · · e deprimente; dir-se-hia que a _Camn.ra evi-

- « MUITos nos· PRESENTES PAR8CE. Q{JE -~Es- tava o inquerito para salvar a honorabilida-
TAVAM No SEGREDO da e·vohtçao poWica de de de q.lgunJ de seus membros, c.omprometti
. C!Jxdoso e de que h-oje se reDelaria govem ista, .da; como a C'1mara. approvou o requerimento, 
~ORQUE · FORAM _giiEPARADOS com tatas_das que já hoje o· me~ mo O Paiz-assegul'a que o hon-

. $~\'1,-em parti. manteiga e {f_r'ande _quanticlçde rado Sr. Pres·ideilte da Repubiica c:mferen
r,le batatas, qtté d_eiroaram ca,l].ir sob.~·e ·- ó o-rq.dor ciou com o uirector._ do BitD.C.O da /RepuQHca 
e -oittros Deputàçiós ·-amigos dó .Governo;» ·· · impedindo que b iriquei•ito vá por deante, sob 

. Não com,mép.ta.rei, sénhor•es; .p tl'echó que o·.fundaníento de .que-o -ba.n·cp, :ppr - (o1;ça da 
·aca'Qo_ de ler deste telegranímn., (Cont_inúa le_i comúJ.ercial, de ve impedir qae seus livros 
a let·. ): . . · • . . ·. . .• ' · sl>.jam devassados·! (Apoiados.) . : 

«,Em meio de ' gr\1-nde tumulto ·a sessão Sr. Pr0sidante, o _ iUus~reZ.eadet· da maio• 
. ficou levantada, pois el'a impossível dominar r.in., ·ao pt'onuilciar-se _sobl'e semelhante re-
_alli a sitU(!.Qc-'íO. · · / · _ - querimeg.to, f.o i o primeiro a atfil•mar que 

_- · E~ conseqúencia. dos :golpes-. quo roce- circuinstancias ·especi_aes" impediam a sua 
boram com ·as. latas. e . b.>.takts, ficaram, uns t•ejeição, mas que . o inql}.erlto .por elle pedido 

. ferül.p_~. e o_utrbs ·com la.rõas, varias )}ãpu- :não daria resultados e encontraria uma . 
• , t~do~~ grupo gvv:erni,l;ta. -- ,-.. · · · · ·. - b-lrreira ínsuperavel e inv~.!_lci"voi no Codio-o· 
.-. ·_ 0- .D~putado .4,dalberto é· aqueUe·. C\}j,Q;. fe-· Comrp.ercial e 'leis que. regem 0 .3 institutos de 

· rimen'to offerece mais cuidados. » · - . · . crédito. - · · . . -
._ · .. Além deste., Sr . . P1'0sidente, . ha outro _te- .A _mesma 'opinião extÚnei eu, accre·sc~n· 
légramnia da -mesma ·data, · que n~o ·lerei tando que a ·medida p:~-:lidà pelo Sr·· .. Barbosa 
pat·a não fatigar rnil.is a atteüção da ~ Càroa:. Lima. .era inutil; traiçoeira. e sophLstica, im· 
ra, mas, ·em que se diz, -além, de . müitas poetando seu requ3rimento em 1,1ma nova 
outras novidades, qüe fui ferido .pa ·rua do injúria á Camara. (Apoiados .) . . . 
Ouvidor, por onde nam siquer passei - na- E taés fóram, _por- certo, Sr. Presidente, 
quelle ·dia; a agiiação é grande, e ;c; ctc. os motivos que - levaram o . meu -honrado 

_Aqui,.sedizqueo·Governo_ fantasia. _ peí•l, 3<migli e illustra.do - companh~iro de rep:re-
. gos para .a ·Republica; para q es tr.mgelro, sentação, o illustre Sr. ·nr. Augusto França, 
·se Jl1ànda annunciar que à situaç~o é · tão n. votá r 'isolado, . :m!1_'l desassombradamente, 
gràv_e q)le ameaça,soluções viqlen_tas; aqui, contra · a â.pprovação do dito reque,ri· 
se affirma que : a.s_ ãrruaças e vaias aos De-. mento. ·: · · · 

. Caroara V. IV i7 
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Não• deixarei esta tribuna S:}m, ainda uma 
voz fazer un1 app3llo á nobre-maioria desta 
Cas~. para que prestigie o pode::_ publico. 
·. Os elementos de desordem estao ac !Umu · 
lados e em ebullição ; para dom inal-o.;, em 
bém da paz, é -necesSal'iO ::>. união ce_ todOS 
os patriotas _ é amigos da Republica., em 

. torno do GoYerno, afim de que este pos~a. · 
forte na opinião, resistir ás violencias . e 
embates da demagogia.( Muito bem, mutto· 
bem; cr,poiados. O orado1· é muito felicitado por 
mttitos S1·s. Depttlados:) · · 

attençi'io ao merecimc.>rito tão . ~ómerite . 
·. pO:e '·isso que· -:Qes ';e corpo se neces~ita 
de . officiacs. que não _tenha_m apenas. a 

· simples :rotina. . · · 
« § 5. o Os ofijciaes deste col'po terã<;>. 

acces ;o nelle, na o1·dein e prôporção dos 
· outt·os do exercito ; poderã) , porém,· 
. passar para OS Córpos da . <H'ma em que 
. tiverem servido, todas as · vezes que o 
geOeral .em chefe julg<w conveniente ·; 
entrando naquelles pos tos que lhe.; com- . 
pctirem, conf'oi·me a sua antiguidade e 
meracimento. Os officiaes de estado-
máior empregados na·s 'divisões o · bri
.gada.s ·não serã9 fixos: ·· os generaes em 
chefe ·-os farã,o . render por outros quando .. · 
convier». .. 

. D.ohi para câ as leis, cémformc Q llistorico · · 
que fiz. fo;•arà,se modificando e se tranl:lfor
marain na cr~aç.:'ío de um ·corpo fcchadá ,_o 

· o Sr. Ovidio Abi:.ant.es -Sr. serviçJ de e~tado-maior. . .. ·_· · 
, Presidente, apezar do. esforço que tuoho O officiaf quo sahia da escola e era in· 
· feito, ainda não consegui t~riilinar as . obser- cluido .nesse corpo .ficava impossibilitado· do 
vações que pretendo fazer com relação· .á adquit·ü· os conhecimentos praticas -prêeisos 
fixação de f'orç~ de terra, devido ásconst-tn- ths armas cJmbatentes, tão uteis e tão ne- · 
tes intet;i'1Jpçiies que tenho spffrido, ora por cassarios :- . · · · . · . 
motivo de vota.ção das matei'ia~ da ordem ~- Aind<t deba'ho desh ponto de va.>ta, . foi 
do· dia, ora por eli:plieações-pesso:J,es . votada por esta Camar& em 1893' umailei 

Preten-do cóncluír ' hoj~ o meu discur3o, creando o estado-maior; e em' 10 de fevereiro 
responíio.ndo âs ~écusaÇ?e~ que tee:n_surgi!io de 1899 foi publica.do o decreGo do Govern9; 

· contra o honrado e .d1stmctp ,' Mlfltstro d.• · qu~ regulava o respectivo .serviço: · · 
. Guérra. · - . . · « Regulame.nto do. estado ~1naior · do 

Sr ~ Presidente, na ultima SJssão tinha~ eu . exercito-Capitulo I.:_.[)o ,estadocm<l,ior-o 
. freado na analysc . e hütoricli> "da~ · _·diversás seu.;; fins : · . . 
·leis :que rcgulav;tm - o pt·aench.imento . do Ar;. 1. 0 O tn tado-JTh.'l.ial!.cónstitne t.pna. 
qu~dro do~ officiaes .do e-;tad.\l-.~a~or, pro- . . . · rep:1rtição - suo jrdin~tda ao _Ministro -da . 
·yé!,ndo qu) ern -algu,mas dessas lets nao- se éo, . (lu@r.I.'J. e -tmn. a seu·: cat·g_o preparar -~ 
git:l.vl). _ siuão ; _muito de l_onga , · do tempo que·. _ '·' exJr~itq _pÇLra .defesa .da Patri~ .no ex te~ 

· os ójfiCiaet d.:Ys.33 coi•po dev.i:.om pet'I?ane~e.r , . rio r. e manutenção .das leis nú .)nter.ior ~ , 
nas fileiràs pa:ra adquii'lrem a. pt'il.trca , utü . -. Ar L 2.~ Ao .est;tdo:miJ.-iol; compete:· 
e n~cessaria ~ue todos os offic.ili_es -~e es~ado: .~§ l _. o. ?.rpv<i_r .à organizasão do _é exer-.:. 

. m:atQr devem tet•. · . . _ ct ~ o, lk ctn·a::çao ·· e execuçao das opera- ·: 
. Mos.tl'ei que, das noJsasJeis, a de 1850 era, . çõe~ militares. · · . _- . : . · · 

·a meu ver, _ai qu{l e1tabelecia e ;te. S\3rv-iço de · -~ 2. 0
. Organizar o planO gerai de de-' 

modo m;tis regulí.tr, isto . é_, ·· a que deLet•mi- - fc~a da Republicfl..- distribuiÇão e cóllo.:. , 
nava que os officiaes desse corpo tivess}m o::tção das tropa,;!,· da hierarcbia militar . 
alguns conhecüneilto> do serviço das. armas: .e -d1 composição . .dos quadras d!> P.iiisoal'· 

·comb::ttente.; ;-·a!Unnci tambem que j;í. no do exercito. .. · · . . , :.. -•'· ' -- · ·. ~- : : -. 
tempo ·:da nossa independencia . a · lei que· .•.,.§ .. 3.0 Orga,niz;L.r- o. plano geeal de mo:-

., herda)nos .dos põi;tuguezes · pátente<i.va .que .. Qi-l~zação, dé,. coneen~ração e de -: traris-
ess~ . povo, já. náqu-ella. época, . tinhn. noções pOrt{> .- : · · . · · ·. · ·.·. . .· , 
Ip.ai-s· preclsàs sobre. o serviÇo do estado-_ . § 4.• Organizar projectos ·.de rJgul\Í· 
inaiot' . e considerava como necessario que ·.ln:etltos pu,ru. os ·dJviwS'?s -s·erviÇns ge1·ae3:· 

• officiaes empregados ,ne3te s3rviçp f,)sse_m, '· ~o _·exercito, · tanto . :na paz coino ila 
antes de tudo, .ntficiaes de tropa ; principio · guel'r.a, tendo em vi~ta , principalmente· 

·este reconhecido hojé ' indispan~avel em ns «do3 o.xercitos o e3t:l.'doii-maionis em 
quasi todos os 'exercitJs. . ·· · . ·. ·_ · · · . cçpn:p;:mha». . · " . . . , · 
-. o: a1vará del6 de feyereiro- -de 18J6·; '·qu_e · . § 5.0 L}e$ignat•, .coriforme as ordens do 
marcava a composição dos és;ta~os:ma.iares, · Ministra · da. Gu.erra, ·o peilsoáJ que de~va ~ 

· dizia· ::· · ,. · · · · . ·. · ' .. · - · . . desempenh&l' o serviço de .. estado-maioi· , < « '§ . 4. q eis officiaes de . estado-riüiior_' . jtmto aos éommandos de :fof.ças, d.tstrictos . 
· · '. serão -escolh~dos de. todas as · arq1as, ·com mil!&a.ros e direcções geraes~. · · · 
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.. § .6.o ·Propor ao Ministro da Guerra Dis~e o meu nobre collega, e se tem di~o 
todos os meios conducentes {L inst~·ucção pela ihtprensa, que o projecto de . reorgam
e disciplina das tropas . zação não preenche os fins ·que se teem em 

·-- Art. 3. 0 No que respeita ·á disciplina vistê1. . 
e ins ~rucção,. das tJó:P~· os_; comman- . b SR . . BuENO · DE ANDRADA- E' yertl~de. 

~ <j.antes 4e fo~ças- e. ~s drrec~o~s -~eraes Mas eu explico . 0 meu pens~mento de modo 
ficam sob_ a· 1.nspe<;ça~ e fiscal!zaçao . do . Claro. Acho. que · 0 Sr . . marechal Mall~t 
.e~taqo}n:iaw:r · do e~ere1to . » imaginou uma reorganização para um ~arz 

,· ·, Pergunto; Sr. Presidente: com o serviço mais pqvoado ;e menos extenso-que o nosso. 
que . nós temos de estado:..maior, ;com esse 0 SR. 'ovinÍo ABRANTEs- Chega.rei iá. 

~ corpo féchado, onde o~ officiaes não podem Mas, perguntarei ao me_u ~obre collega: 
ter aspiração, onde não se familiarizam qua.l é actualmente a organrzaçao que temos 

. com as tropas, que poderão fazer esses no exercito~ 
mesmos ofliciaes no deoempenho da sua ver- , . 
dadeira fúncção~ O SR. B.UENO DE;. ANDRAJ:l,\.~Resp mderei a 
. Absolutamente nada. V·. Ex. . . -

. 0 Sa~ OVIDIO. ABRANTES-0 meu distincto 
. ve·m; por• consequencia, preencher unia ·amigo, representante de s. Paul:. já teve 
lacuna e satisfo:t.zer um·a necessidade urgente occasião de, com pitriotism·o, servrr ao lado 
de nosso . exercito a. reformn, proposta pelo daquelles--quq_, sacritl.Gaudo os seus interesses 
honrado Sr. ·Ministro da Guerra, no seu r ala- e. n, _pt·ópria vida, corriam em defesa dct Pa-
to rio. · - , tria-ameaçadé)... _ .. 

Ahi se trata com proficiencin, e com · . 
critorio, não da creação dc ·um corpo de O SR. BuENO ·DE ANDRADA- Eu não fiz 

· e.-;tado-ri:J.aior, mas da creaç'iio do um serviço mai~ do que ·cumprir o meu deye~ ciVi~o. 
de ostado-maioi•,que sn,tisfaça n,s neco.3sidades Não ha differença ·entre o dever ctvll e mllt
da guerrn.. · tar. Para mim ambos os casos são deveres 

A necessidade dessa medida é · palpitante. rivfços. , 
O projecto traz a grande yaniagein da O SR. OviDIO ABRANTES- O meu nobre 

familiarização desses officiaes 'ccim .as tropas collega não póde negar que o nosso exercito, 
combatentes, o · util preparo delles para a com a organização que tem, não poderá na 

-tfírecção - dol3 exerci tos,·. nos momentos pre- guerra, sem muitos sacrificios e merosidadé, 
cisos . desempenhar a ardua . missão a que é çha

. . Penso, · ri estás ,condições, que ·· é urgente mado. 
tratarmos destJ. materia. ·· · f 
. N': o -estou absolutamente de accordo com No Paraná, com aquella pequena orça, 

que não excedia de_ 2.000 homens, tivemos 
o nobre Deputado por S. Paulo,quando S. Ex. necessidade de uma grande parada na fron-
critica esta m·eação. · teiea, .atlni :de receber· aquiHo que é ~ssen-

0 SR . . BuENÕ DÉ · ANDRADA-Eu não me cial a um exercito em oper(l.ções, qual soja a 
oppüz á ceeação do ' estado-mn,ior; não foi sua munição de guerra. . 
ü;to o que di~euti. Disse que ~ssa creação : E por que motivo isto? Será devido á boa· 
não'])óde -vir impedir a promoção de outros . o:·ganização então existente no nosso exer-
Acho necessa.rio o desenvolvimeub do . es- cito~ · 
ta,do-maior do exercito; ·opponho~me apenas Realmente que não. . · 
a que se impeÇa a promoção de certos ofli- Sem meios faceis para transportar as mu-
ciaes __ e .qué se limitem as suas aspirações. niçõe:, o recurso .que· tinh!J,mos era contra
V. Ex. está. em dosaccor.do cornmigo neste ctar com os particulares e esses, amedronta
ponto ~ . dos pela guerra, só em pequeno numero . ac-

001SR. Ovmw ABRANT~s-0 projecto não ceitavam t::\1 serviço . · 
traz isto. . , . E tudo isto a que devemos a ttri buir sinãp 

0 SR. BUEN6 . DE ANDRADA-Como não á falta .de in~io.~ de qile dispõe o nosso exer-
cito para sua mobilização cornpléta· ~ Nesse 

tNz ~ ! · ponto ainda vem o projecto do hoarado flr. 
1 O SR . . Ovmio ABaANTEs-Deixv.rei para Ministro da Guerra satisfazer a- necessidade 
respondm• ao apar;te . do ·no.bre Deputado . inadia.vel de· que tn,nto carece o exercito na~ 
quando tratar das promoções. . . cionar, que até hoje nada tem. . . ' 

:Não chegarei ao ponto de discordar do meu Com a nova organizaç-ão, · em occasião .de 
nobre collega, porque-mostrarei' ··neste_parti- combate, ilã,o -yirá. a faUar, como muitas 
clilar qile a lei proposta está c[).lcada nos vezes tem acon:tec.i:do, a rp:unição pro(iisa. · 
mais perfeitos moldes de_ equidade e jus- O SRi BuENO DÍ<: ·AN'~RADA- Isto têm se 
tiça. · · dado até nos. grandes !'ll(ercitos do mundo. 
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O SR. - Ovrmo 'Am,:tANTES ..:.:_- .Justamente. ;· . . M~.s. pergantapeia~ nobrelle'putado ;' será . 
si isto se tefn dado com os grandes éiercitos co:in: inp 'simples.::(:órpo de transportes, corno
dos' paizes mais militarizados ·do mundo, actualment J tem_os, qu~ se podérá.Mtender 
onde os trimsportes são· facilimos: o qu0 não em momento: critico .de guerra á mobilizição 
$e-dará no nosso paiz,. que não ~em nem es- dO exercito em: dtve;·sos pontos? . · .. 
trada.s de rodagem e neip. estradas de ferro ?. ·· E' abJo!titaniente .impossiveJ. Xsso prova 
.. Osa. BUENÓ . DE ANDRADl\. ~Disto segue· a urgencía de trailsformar,se a actulll ·orga~ .. 
se que ·a guel'l'a. para nós é dilferente e bm- nização, dotando • os . cor~pos ai'I'egirrientados · 

· bem n. ada 11a pa!'cl, 0 inimigo. ' · C•)m_ as ínedidas _propostas -pelo .Ministro ,da 

0 SR. 0'VIDIO ABRANTES -Por iSSO é que 
precisamos organizar o no'iso exercito, . de 
modo que elle possa defendeJ.•-se · de tori.os 
os ataques; 

da . Guerra. · · · 
O Sa. PREsiDENTE-Peço ao nobre Depu

tado ·que int·wr-ompa por .alguns momen
to.> a sau discurso,paea proceder-se á votáção 
das inaterlas col;istantes da ordem-d_o' dia, 
uma._ vez que ha numero na Casa . . 

0 SR. ÜVIDIO ABRANTES....::.Perfeitamente . • 

Em consequencia do grande CQnsmno de 
munições, devido á r;tpidez de tira, precisa
mos tomar algumas precauções, para que 
ellas não venham falta!' em comb:tte. e por· . -
consa"uintc ha necessidade da creaçii.o nos O Sr. Ovldió ·Abrantes (contí
corpo~ • . de carros aprapriados. Além di.Jso, ri:u_an.do)-Ti nh~ ditJ, Sr. Presidente, quando 

.· esse material facilita1•á a mebilizaçào das fu1 wterrJmpldo po ,. V. Ex. para sepro.-
tropas. · . · · · . ./ce:.l~r ás vot~çõcs, que, em consequ~ncia da · 

Para justificar a· Cl'eação dos artifiées,lérei rap1~~~ do . ttro c da grande q~ant1dade ~a 
um trecho do relatorio:· · mun1çao gasta em~COJ?lbate, sen.a precal!çao 

· a tomar CJm .ralaçao a arma de mfantaqa a 
.«A conserva·Ção e repat:ação do <>.rma- oi-cação de carros espc~iaes de transporte de 

monto, equipamento e mais material do munições o mais · a~nda de ·. carros de baga
regimento, inclusive do resp 3ctivo qua-r- gem, porque com essas Cl'Oaçõ()s se daria mais 
tel, exigem um pessoal habilitado, que agilidade a es.>a arnia. 
não deve ser oi:Jtido com prejuizo do · 
etfectivo das cJmpanhias, como acontece Tinha dito que, para-cuidar dest(}s servi-
actualmente. Foi co in esse intuito crea- ços e outro::;, o relatol'lo do Sr. Ministro dJ. 
da uma class.e de artífices nó estado Guerra é perfeitamente claro e preci.so. · 
menor ·do regimento. Etn c:tmpanha, Quanto á proporção das armas, penso que ·· 
serão auxiliares efficazes para o. serviço poderia ser niaü forte para a cavallaria e · 
de sapa, municiamBnto m~s linhas de artilharia. principalment.e. quanto a esta, 

· fqgo e conducção de feritl.os, evitando em vista c).a extensão- das costas e da pe-. 
que os soldados ·combJ,tentes abandonem quena esquadra que temos. 
seus postos, e por .ultimo, para guarne- Esse mai, porém, pJdetá ser remediado, 
cer• metralhadoras, quando se. julgue logo· tlué as condiçõe.; financeiras do nosso 
conveniente dotar os regimentos com paiz sejain mais prosperas. 
essa arma.» Esse trabalho poderá · ser feito lçnta~ 

A vantagem dessa creação é evidente, mente, á proporção que sejam fortificados · 
porque não Se distrahe O pessoal'combatente OS diverilOS pontos do littoral. 
em serviço de outra naturez·a. O meu nobre collega por S. Paulo, o Sr. 

·Além- disso, esses conductores e artífice.> Bueno de Andrada,aparteou-me corri relação 
esta.rão attentos no momento do fogo, nãõ á lei de promoções. Vou agora rasponder, 
sóprocurando nos depositas <ls munições ne- mostl'.~ndo que não. ha na lei de promoções 
cessarias para entregal-as (~s linhas comba- incluída na reorganizaçãJ dq exercito ~que· 
tentes, mas tambem aproveitando os .carros disse S. Ex. · 
_respectivos pa1:a transportar os combatentes . A lei de promoções proposta na reorgani
feridos, zação do .exercito, pôde-se dizer, é uma copia 

Comprellende-se que distrahir a força fiel da lei que actualmente regula e.>sas pl'o; 
combatente desse serviço de tranc~porte de ni.oções. _Eu não sei de onde nasceu este .pen
feridos, que muitas vezes exigem curativos ·sarnento contrario ào projecto, · porquanto 
Jmmodiato.s, é _inconveniente·, e deixar ess_e não . é- · condição essencial, para. promoção, 
serviço para o fim do combate não é menos corno disse o nobre Deputado, que o officiai 
prejudicial. . - . . tenha curso de. estado-maior. 
,: Com o r.ovo plano, ·. o p2ssoal ~ei'á ·mais Onde está isso? .. . . . . . 
id_o11eo, mais_ habilitado <no manejo . dJ.s ar- · Vou comparar a lei que está · ení vigor . 
mas; porque elle não é distrahido par/i. ser- com a p.t>posta do Sr:. marechal Mallet, 
viço;; e_stranhos-aos regimentos. . .. • para provar que SS: EEx. não leram abso-
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.lutarriente o qne diz o projecto a respeito das 
promoções. . · 

À lei de 1891, em· vigor. diz : 
. <<:.Art. 3.0 Nenhuma praça de· .pret, 

· seis a11nos ·depois da . publicaÇão do pre
.. sente deyr!:)ta, poderá .ser promüvida ao 

posto cJ:~:aLferes oü 2° t~nente · ~em q_ue 
·. ao· cuvM- da 'arma, de . mfa.ntar1a reuha 
'bom cJmportamento civil e militar. 

Art. 4. 0 Met(l.de das.· vagas que se de
rem desses postos · será preenchida por 

· ordem ' de ·antiguidStde, por. alferes-atu
. mnos,_ si os houver em num3ro suffi
ciente, e a outra metade ou a restante, 
t(Lmbem por orderri de ;an~iguidade, po.r 

· praças de pret habilitadas na fórma do 
ar~igo anterior.» 

O projecto determina : 
«Art. 73 . Nen!Ú.Úna praça ue pr~t 

poderá· S!:Jr promovida ao posto do àlfe
res s3m ter o curm de ·guerra · em um 
anno de Eeryiço no corpo, salvo caso de 
actos de bravura em combate. 

Art; 74. As yaga.s que se derem no 
. posto de alferes de infantaria e caval
la.ria serão preenchidas, em primeiro 
logar; por alferes-alumnos, · si os hou
ver em numero sufficiente com o ·cu.rao 

. pratico de aperfeiçoamento e; na : falta 
.. destes, :Por praças de pret habilitadas na 

fórma do artigo anterior.». 
Vê o meu collega que, quanto ao primeir'o 

posto, não ·ha nada de novo, . nem -se.exige 
curso de est:J.docmaior. : · . . 

Tambem para o -post:> de tenente não·se 
-refere ao curso de .estado-maior, mas M 
curso da arma-= · · 

«Lei de i891: 
«Art:. 5. 0 O preenchimento das vagas 

de tenente ou lo tenente e o do posto .de 
capitão nas arm~s combatentes será 
feito por ordem de antigujdade, sendo 
con-dição improscindi vel pal'a o acc:~sso o 
curso da arma. 
· Paragrapho unico. Emquanto exis
tir~ nas armas de infanbria e caval
l(J.ria .alteres e tenentes sem o respe
ctivo curso, o :P•·eenchimento de ·dous 
terços das vagas, que se derem.daquelles 
p:>st'Js, continuará a ser feito por anti
guidade, e o olitr.> terço pelos subalternos 
que tiverem . o competente curso ·. das 
armas.-» 

Proposta actual: 

Art. 77. As p1•omoções ao posto de 
capitão serão feitas por antiguidade . 

Art. 78. Emquanto existirem os actuaes 
alferes e t.enentessem o respectivo curso • 
o pr!:)enchimento gas ·vagas, ·quê ~e de:
rem, de tenente .e capitão, será J~ito 

-- inetade pór . antiguidade e metadJ por 
estudos. " _ · . 

Paragrã.pho uniéo. Nar· falta d<, i)ffi
ciaes com o cursJ para o preenchimf'nto 
das vagas, pe!i:J. principio de estn.los, 

· s~i'ão eUas preenchidas por antigui .lade-; 
.. compensando-se, porém, nas promoções 
seguintes até o equilíbrio do~ dous prin
cípios.» · 

Até o posto de c~j.pitão, só vejo uma flitfe• 
i'etlça: lima estabelece um tevço para a ·pro-'. 
moção de est.udo3 e a outra dá a ráz!io dé 
meio. Não será justo esse ·principio ~ 

Quanto á promoção aos postos de maiJt' a 
coronel, tambem são feitas de accordn · ·om 
o que se observa actualmerite. 

A lei actua.l ptes~r~ve as mesmas nerJJ.•sj
dades, ···exige as mesmas condições. Vê, pJr
tanto, o collega q\le tambem n!3s.ta parte 
ó.ão-tem razão a; sua accusação . 

Lei de 1891: ·. 
. «AS pr,omoçoes aos postos de major a 

coronel serão feitas metade por anti
.. · g!Jidade e a outra metade . por mereci-

mento.» · 
A proposta diz: 

«Art. 7!). As promoções aos postos de 
.majo·r a coronel, indusive, serão feitas, 
em toda~ as armas, metade por anti
guid:cde e a. outra metade por mereci
mento. · · . · . 

§ l. o Nestas promoções serão · atten
dido.l oJ princípios de antiguidade e 
merecimento, de accordo com o numero 
de vagas, de modo que esses princípios 
fiquem sempre equiUhrados. Quando, po-

. ·. róm, se der uma vag·a, estando os prin- . 
ci pios equilibrados, a. • promo.ção será. 
·feita p~lo principio opposto a-:> 'da ul-
tima promoção.>) · -

O merecimento, creio, não ser principio · 
que p_ossa s\3r condamnado pelo nobre Dopli-
ta~o. · 
· Póde haver um official que' tenha mero- · 

cimento, mas apparecer outro, depois dó pr• 
g.a,nizada ·a relação, que tenha praticado ser
viços .de ta.l prdem qu3 o torne official de · 
mais merecimento que o primeiro, devendo 
portanto ter collocação antes desse 'pri-
meiro. , · 

O que-eonstit11e merecimento? 
«Lei de 1891: 

-Art o lO. Constitúe ní.erecim9nto roi- . ' «Art. 76. ·Ao posto de tenente só pôde 
.. ser promovido o alferes que tenha o 

curao pratiCo de aperfeiçoamento rela.- · 
ti v? á arma a que pertencer. 

litar:' · · 
Subordinação; 
Valor; · 
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Intelligancin e illusthtção compro- .,t~' ~o ~eu .;ê~d:a~eir_9 ~pa.peldeguérr~, . sinã0 
vada.; . . . juntando-as eni tleterrninados . pontos; paré,_' 

. . Zelo e disciplina; . · .exercital"as nas grandês manobras . de .com : 
Bons servit:os ·prestados na paz · e na bate~.- · . ·. · . ·. : · · · . ·· .: 

guerra.» Actilalrnente V . . Ex. vê qual o ·papel do · 
Na propos~a:: . . . - . nos.so exerCito, 'qual . ó ·serviço . que elle des· · 

<<Art. so. constitu~'mQreCimeiito n{j. emJ~~fcf::a~e{~dfazá' ·!~!r~;io~1:~~;~~0~-·-s '-
' liti:11hpara.premoção: · 'porque não tem outro recurso. · : .. ·: · :' 

. Subordinação; · Cóm a càncentração da foi'çl;l. em dílfe . ti· 
Valor;· . tas Sédes de districtos, o Governo-póde, i:I1L .. 
Intelligenci1L e illustr'açãó; mais segurança, com mais fi1Cilidade e me-
Zelo e discipliim; · · . . no.> dispendio, · exercitar · es3as forças nas · 
Bons serviços na paz e na guerra.» grandes manobras, tão uteis á disciplina e 

Diz o meu illustrado collega .quo para pro-· aos fins do exercito. (Apoiados :) · . 
moção a general, na proposta, é condição es- . Criticou-se tambem o têr-se. pedido. vinte 
sencial ter o curso de estado-maior; eu direi e olto mil e tantas praças, ao p~so que no 
que. não. · orçamento só se dava verba P<~ra 15.000. ,;' 

A l · t· d 1891 d' Os meus riõbres collegas devem com:gre~~ 
· 6 1 ao tga e . tz: hender qual foi o intuito dessa medida,.True;· 

. «A promoção de· oln~iae.> generaes é não é do honrado Ministro da Guerra, _fi ., 
sempl'e _por éscqlha do Governo e indo- que S·. Ex . tem apena'l conservado o qH~·, 
pendentcmen te de iqtcrsticio . » · ·achou . · . .t;!;,: : 

A lei propost'l. pelo hoilrado Sr, Ministro Quando, no perjo<k> presidencial passadür,::ro ; 
da GLierra diz : ·- Governo se viu assoberbado com as questões ~ 

fin l.OCeiras e que precisou fazet• córtes pro- i 
. «Art · 84 · ·A promoção ao·s :Postos de fundos nos orçamentos dos di.fferentes minis

generaos será feita sempre por escolh.'l. terios, tev~ tambem que recorrer ao ;~ · f' ; 
do Governo e independentemente de in- Gue·rra. ,,,. 
terstiçio.» Convocou, para este fim, uma reunião (no" 

Qual a dliferença ~ Nenhum:t. _ pahwio do Governo) das Commissões de 
Vê, portanto, o mou : illils trado collega, Marinha e Guerra da Camara e do ·sen:J.do, 

que estava argumentando, talvez, sem ter sob a prosidencia do honrado Dr. Pr\ldent~.(· 
lido cJm attençãer o projecto -apres3ntado de Moraes, então Presidente. da Republi~a . 
pelo Sr. Minist~·J da Guerra. · · . Ness:t occasião, a Corrimissão un<tnime-

Apenas a lei antiga pat·a as promoções de mente resolveu que não se devia reduzir os 
alfet'OS a capitães estabelecia que um tei·ço quadros do exel'~ito; mas que poderíamos 
seria por estudos e o rest& pot• · antiguidade; chegar ao mesmo resultado de economia, 
pelo projecto S3 exige a metade. Naquelle reduzindo o. numero qe praças, sem modi
tempo o nu moro J.e officütO$ por estudos ficar a organização do exer'~ito. 

era limitado; hoje, porém,, est<.i. quasi ~quilf- 0 SR .. BUENO. DE ANDR_ADA-E· póde se ele-:~ 
brado. 

Não vejo, porém, na lei a .. condição .de ter v ar a inais, em caso de guerra. . . 
o cur;;;o de.esta1'Jo-maior parapromoção. O SR. Ovmro ABRANTES-E esta medid1L, 

Assim, Sr. Preside1te, à parte do pt•Jjectó creio, trouxe uma e_conomia. não menor de 
que se refere a-_promoções-deve tambem cinco a seis mil contos, não prejudicando a 
merecer a nossa attenção . organizaÇão dos eorprs; e o Governo,om caso 

A lei estabelece claramente as condições do ·difficuldade, sem sei' neccssaria a· autori--
que devem preenchet• o; militares para que zação do Congresso, póde .preench~ ·os ela-
o Governo possa co1n ·justiça recompensar ros s ::~m sabir da lei. · 
áqu!)lles que estejam dcn:ro della. . .· Neste caso padirá apenas um credito sup
- O exercito, com as medid~s propostas pelo plementar e·não terá necessidade de autori
honrada Ministro da Guerra, medidas estas zação para o augmeoto do exercito. 
que podem ser· alteradas ou retocadas nestu. . 0 S B A. · · E' ·· · 

' Carriara·, o exercito, repitJ, ncará com umà' ' R . . UENO DE . NDRADA- • uma orga· 
organização perfeit;:t, ou 0 mais possível ap- : nização que so pótle considerai· á melhor·})OS-

.·proximada da verda.dc. .. : . si vel. . · · . : ' 
. Combateu tambem 9 meu cqllega a con~ ·. O SR.. · 'ovmio ABRANTES- Fói justamente 
. cantração .de fo1·ças :erl:l ;diversos _pol;ltos da tendo em vista a ·con.servação dqs quadros 
· Rep_ublica. . · ·. . . . · ·.. . . · · . · dos officiaes, poi'que a praça se p6tl'e instruir 

Pel'gunto ao.meu honrado collega: como em .poucos .mez2s,o os offi,ciaes só se fazem 
. podaram os_ instruir as uo.lsas for~a.s milita- 1 em annos .•. 
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· O Sa. BUENO m~ ANDRADA - Tanto m:l.is Para des Jmp:mhat· e3Se papel, ·· a que o 
que a guerra é agora uma sciencia difficil. nobre Deputado se refere, pal'a orientar as 
· .O SR. Ovnno ABRANTIOS ~ .· ... que adopta- ·grandes .unid .~tdos, temos a o!ficiali~ade do es
.mos e;sa. medida, :como sólução de ordem tado mawr. ~or consequenc~a, é dtspensavel 
economica. . . . que OS o!ficiaeS . dessas armas tenham todos 
I Já vê que a accw:m.j iio . feita aq Sr. Mi- esses coqhecimentos . 
. r· ;;· ~ ro. àa Guerra não. tem razão, porque tal UM Sa. DePUTADo-Devo t er os conheci-
:14Jdida veiu ·do Gov:ilrno· passado e a.penas mento8 geraes necess:~.rio3 . -
·t'G n sido con.iervada p :1rque ainda existem o s~. Ovmro AnRANTEs-Penso ·ter de-
;às .causas que a dc tem;üriaram. . monstrado que . a orO'anização é ·u.rO'ente 

Esb ac~o beJJ?. merece ·e deve merecer a. inadiaval. ., · " . ' 
a.pprovaçao hoJe, como mereceu. naquella. ~ o nobre Deputado paulista disse q.ue Q_ 

;época. . honrado Ministt•o· da Guerra foi levian(} na . 
· O SR > BuENo Íle ANDRADA-Condições fi- reda.éção dospi:-imeiros .p :iriodo~ do seu rola
·ilanceir.:J.s hoje mtlito peiores. torio. Não pen:;;o desta. fórtna. Acho que a 
. · ó SR. BRICIO FILtró-:.::Peioraram enorme- i~troducção do referido _relat~rio é dignà ~e 
monte. · · · · n~ta, p3lo estudo Cl_Ue alh é fe_1 to. O Sr. M1-. 
·' "' , , . · . . . . . nutro da Guerra nao se ma.mfelltou sobre" o , . sr:-. Ovmw ABRANT~s -::-Já móstre! q. exercito inglez. 
. e~s1dàdo da l'Jorgamzaçao (\o exercito, · · · · . . . 

_w •JStr·ei.que nada. temos ·organizado e que a O Sa. BUENo· DE ANDRADA da um. apartf:l .. 
.h • vposta do Sr. tv1in.istr-o .da Gu~rra. satisfaz. O SR. Ovmro ABR,.ANTEs,o nobre Depu-

Jq., mostrei qy.e, na lei de· promoções ni\:o tado disse ainda que seria praferiyel apyli
sc es:ige. curso de _estado-maior; e-emquanto car ao nosso· exercito a' orgl!>nizaÇã:o do exér,: .. 
r-tis tir officiaes sem Cl.\rsô, metade. das .pro- .cito inglez. ' _ · ' · · 
. . :Jções_s_prá feit~ p~r antigtüdade. , .. : AJnglaterra está éonvencida _ de _que a 

O SR. BuENo'nE ANDRADA dá apartes."_-· s:!a organização não é per feita, tanto que, á 
.- · - ·. · : · .- · .. , · vtsta . uo que se tem dado na. guerra em 

. O ~R. CARLOS CAVALCANTE-:- V. Ex . .. póde gue elia. está empenhada, jâ. se trata no 
• ?ttm dol!s. exemplo~ mas es_ses cau~aram tal parlamento de reorganizar 0 seu regimen 
1mpressao no exercito que alUda hoJe se falla militar · 

··nel!es ; foi no tempo ·cto Governo Provi~orio, · · · · · · 
em qúe dous capitão.> que pePtencia.m á arma. O SR. BuENO 1m ANDRADA-O nosso ex-

. de caval~arfa. foram . transferidos parn. o es- ercito é exercito' de· defesa. Tudo que fõr 
tado:ína}or . . Depoi;s ,de 2° t 3nente não s\l de defesa, bem; tudo que fàr de ataque, niio 
póde ·ser tl'ansferido .de uma. a.rma. para; ou~ é Permit~ido . . . · . . . · · · · . . · 

· t~'a; só I) O i)['imeiro post!) se ppcte dar :isto : o SR'. ovmro · A;sR,ANT~s _:_ ·: Mas .-~ daô3sa · 
o' SR.. BÚENO 'DE ANDRÀDA .....,. E.r.a; meih/)1! suppõa .o· .ataque~ '' . . 

' quo não foÚe assim . · . . . O,SR . . B-UENO :DE ANDiADA::_,Ha, artnas és-·. ,: ·a SR.~ Ovm1o ABRANTÉs- As transferan.,.. peciaGs pari1 _á;tã.qúe. · · · ·. · · 
' cias de -~inas para outras armas S!} s'e faiem · 0 Sa .. -ÜVI~~O _ ABRANTES~Mas·, . · i!;tacados, 
rio primeiro pOsto, salvo no esta:lo-=maior, . nã(> podemos repellir e . ~tacar ao mesmo 

· onde o official · é transferido tio posto ·. de tempo? .. . . .'·· .. 
:capitão. -· · · · b SR~ BuENO D.E ANÍ>RADA-Ha no exei.•dto Mas, · ahi .. não .:·é: uma ·· arma, trata,se· de.. · · · 

' officia l , de qualqul>.r da,; ar~as que tenha uma organização ,, éspecÚl{ que . . se .chama.. 
curso· iN es~ado-ma.wr- : . . . . · exercito .. eolontal, exercito. para · op~rar , á. 

. ' ·o sh_. BUENO DTO ANDRADA 'dú. um aparte : distanc;:ia.. Nós precisamos di~to .~ . . 

'' o sa: ·ovi.Dl:ci ABRANTES ~. o . official de .. o SR:· bvinro AÍ3RANTÉS -V. Ex . . ··está 
deslácand. 9. a q. uestão; · · · · · · · 

, estado-maior :PreCisa. ter· capacidade .e co- · · · · 
.. nheé.er o in~ne,j) de tQdas as armas para, b SR. BUENO 'DÊ .AtffiiíADA~O .exercito n:a. 
:' quarido éhegar Ó ~mento de dirigit' tirp. I(,lglaterra está bem orgaiUzfLdO 'pàra defesa 
exercito na guet•ra., conhecer a eogreri!Lgeril terrn õrial. . · · · · 
de cada uma das armas. -· - o SR , Ovmro ABR.ANTEs-E' -tambem ·uma 
. O SR. BuE.No DE A~DRADA.-Hoje, lia uma. boa medida a 'passagem da guarda nacíonal 
c.ampanha, em França, no sentido de não para o Ministeri-6 da Gu,erra. . . · - . . . 

· éspecificar, de dai' ao official conhecimento A. outra parte é a 'r eferente ·ao-- sorteio e 
. do todas as armas. ' : . . . • ua; qual estou de ple.no acccirdo com o meu 
~ .o SR. O vimo ABRAr:ITES --:' ,I;;to se- refere illustre collega · poló Paraná, nós precisamos 
; ao ostado-maioi' e niio é só na França. do uma lei de recrutamento. (Apartes.) Penso 
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que ·as isençõ!)s estabel9cidas são Bm nu- v. Ex. conhece o Dr. - Antonio Pe1•eira· 
mero exaggerado. . . .· · . Rebouças~ 1·ois eUe já estudou a estrada hoje 

. · Poderia ir mais longe, discutindo, ponto ·mandada enéetar. 
por ponto, pal'a demonstrar ao meu honrado 0 SR. BuENO DE ANDRADA _ O;; Srd. Ré~ 

' collega... . . bouç_as e Õutros project:J.ram uma estrada 
O SR. BRrcro FILHo-V. Ex. está discutiu- · mixta, por ser mais oa.rata; o Sr. Ma.Uet faz 

d_o com muita próficiencia uin traçado mais longo ; por conseguinte; o • 
0 SR: BUENO DE ANDRADA-Apoiado. Seu plano não é O mesmo. . 

· O SR.-OviDro ABRANTES- ... para mos- Q SR. Ovmro ABRANTEs-A eatrada proje-
trar que devemos approvaT as medidas pro- ctada pelo marechn.l Mallet é exequivel. 
postas pelo Sr. Mini~tro da Guerra sob_re a . o Sp.~ PRESIDENTE~ Lembro ao nobre Depu•. 
reorganizaçãa. . . tado que está finda a. hora.. . ·. . • 

Nâ discussão especial do projecto, terei 
occasião - d~ mostrar muitos· enganos da parte O SR. Ovmro A BRANTES - Obedecendo ~ a 
dos que o criticam. V. Ex:. não continuarei. Sinto não po~ei::~ 

pro-var, por estar finda à hora, ao meu nq,. :: 
O SR. BuENO DE ANDRAD..\-Só assim a bre collegà Deputado por s. _Paulo, as vau.,. 

-varia do Jornal do Commercio e.;taria mal hgens. e .a utilidade da estrada: de ferro pro~.:
coUocada. · ' jectada pelo Sr.- Min is~ro d~ Guerra. · Dei~ô~ 

O SR. Ovmro ABRANTEs~Está errada, não essa t.arefa ao dis~ineto repre3entante dó 
é verdadeira. · - · Parariá, o Sr. Cwalcanti, cuja competencia. .. 

Agora quero en.trar na questão para a qual é por todQS-conhecida. . . . 
ha pouco me provocou, qual a da eiltra.dà de · · Concluindo, direi :-o relato rio do Sr. Minis-· · 
ferro. · tro da. Guerra não só o hoiÚ'a., como o eltw~-' 

, O meti colleo-a diz q.u~ não existe .estudo no conceito do exercito e d,o pa.íz inteiro;.· 
d~sta estrada de ferro: (Apartes dos s,·. B_ue- (Muito beni; muito bem. O·orador é. cumpri~: 
no de Andmda e outros.) •- .rnentad() .) · · · 
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