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IN DIGE IX 

Dod«>lpho P nixão: 
{Pela ordem .) Pog. 4n. 
( Pel:l. ordem.) Pag. 511. 

R o dri,t;u.o>S Dorra; 
( Orça.menlo cJ ,, i\Iinistel'io lia. Viação.) Pags. 

1H e 145. 
(Pela o;·dem.) :P"g' i(i;) , 
( P.I" ordem;) P!l.g. 209. 
( Mo~ivo do não com p:n·eciment•, do Sr. depu

l~do Julio rios Santos ás sessões.) Pag 355. 

I~odri~ues L irna: 
(Pedido par a ge~ dado par a a ot·dem do dia um 

projecto, inclepcndcntcmentc d o pa1·ec~r da 
. t"espectiva Commis~ào. ) Pag. ~~8 . 

( Sobre n a.c t1L) P a g. 35:í. 

S á F reire; 
( p,ta ordem,) Pag . 20~. · 
( I'ch orde,m. ) Pag. 2S. 

l!!leabra: 
· (Pela or dem .} Pag. 66. 

{ Pela ordem .) Pu.g. 2:!6. 
( Q.ncstii.o LI e or<lem ) Pag. 411. 
( Vvtncão do ot•çamen to da l!'nz~ nda.) Pag. 4.SS , 
( l'cla ordem.) l'ag, 49j , 
1 Pela ot·,!em.) Pa.g . 1\l7. 
(Pela 'lrdom . ) l'ag. 523. 
( Pda ordem .) Pag . ií5L 
{ Prornga(Õ.O dt \ll'i\7.0 t.·arl\ a Commissã:o do Co

dign Uivíl.) P:1g . 555. 
( CongraL ula~:io c·o rn o St• : Prceit!ou to e m:<i ~ 

m•.> mbt·M d3. Meso. pelo modo ye~,;ular pot· 
que cot·•·cra m os t rabalhoa da CamarA.} 
l'ags. G02 e 603. 

8 erz e d e llo Corrê n: 
( Acc t•ci\ d"- omonr!:u; • nn•. n.n (II'Çi\lllAilln d~ i•':~.-

7.en tlP, L'ccus:uJns pel:< ~lesa . ) l'ags. 27, 28 , 
~u. t l!l 1 i02 . 

Silvn Cn~tro: 

( Pela ordem .) P<~.g . 30-L 

l§oat'CI!l d o s S antos; 
( Ree tahelecirnen tl'l <la o!licinas no A,rsenal d e 
Onc~ra do Rio Gt·ande do Sul. ) r•ags. 3S ~ 
3'.) . 

( Crtdito par a oag.:tmen to aos Drs:· Francisco . o 
Artl11l t' Ant11ne• :lüt.ciel, d<> gado fornec tdo 
ó.q f•Jrçna legMs, na ' t·evolllção de 18'J3-95.) 
Pags . 520, r>tl , 522, tí23, 524, tl25, 52G e 527. 

T e lxelr :o de S á: 
( Pela ordem.) Pag. 54±. 

Thomaz ça,•alca nti: 
(Acerca de duas emen~a$ suas , recusadas pela 

Mesa.) Pags . H9 e 120. 
( Ot·çnmento d() õlini~~rio do. Gue1·ra. ) Pags. 234 

• 23~. 
( P~ln o rdem.) I'1\B. 240. 
( Etapas dús ollicia.es do Exerci to e da Atmada .} 

Pags. 368, 3<\9, 370, 371, 37.2 , 37:l, 37'4, 375, 
376, 377, 378, 319, &!O, 3SI. e 382. 

{I'ola ordem. ) f'ag. 5H . 
( I'ela ort.lem, ) Pag. 554. 

Tol\lt o : 
(Pela ur dom .) P ll.g. •L 
( Aus:ll il) de 5\l.OOU$ pat•a as deepezas r calisa ·:las 

· pd•J Gongt·e;so 1\gricola. ) l'ags. 7i1 o 7ü. 
( lSola·e a acla.) Png. 97. 
(Pela o rdem,) l.'a~s. 210 e 21.4, 
( l'ela ortlc"'.) f'11.g. 217 . 
( l'élaortiern . ) I'ag . 2.JU. . 
( Just iliaa~ão de um pt•ojeato da le i sob~~ syn-

d ica los agr ícolas.) Pag- .. ~l. 

'I 'a·ln•lncle: 
( JJ:xplicaç:i.o po~s<lal.) l'ag. 
( Puhc o t• d e ln.) l 'ag . 2'1 5 , 
( P~ l.a OL'dem.) P:tg. 297. 

3:í. 

( !'ela (H'd" m ) Par;~ . 32 e 3.'l. 
{ Aind., Aubr" •·uw ndt>ft BU:IB reeuBatla~ Jl{lltl. 'Vu z d e M e llu: 

~ lr•a.) l':•g•. 1~2 " 12:1. ( Re:;o nlm do; trnhnlbos da 2> BO!s:i.o da ·I• lo-
( n .. ctitica•:<i.<l n um p0n\o dll lltn .~ .... (li~~nr<l'r gi< lulu t·a. Ja Cn rn:t ra . tos UA[WL:t llo• . ) P .. g-~ . 

tn lilica<lo n•1 flirtl"io ao Co••.91'<'sso) l'ag. lU. [,W, üU-.1 , out ,, t;u2. 
(l',la <mlalll. )l' ag.; . Zu7 , 2\l;i , :?11, 2 12 c 21:!. 
( 'B>plicaçilo po<'o:d ) Pug~ . 2·17, t-1~ ' ' 2 1U. 
( C) r~amcnt.o t.l :t R""cit :.. ) !':q:;,; . 4% o 49/. 
( l'ola o•·J ,•m.} l'ng . !: . .-!7 . 
(I' ela u rdem.) Pngs . M3. . 
( Bxamo~ NH ffi'li'ÇO p>trn. os ainmnos da E&coh 

Nuval.) Pag~. 568 e 560. 

V h '•giiJu na•ig i<Ju& 

{ Peta ordem .) Pag . ilG. 

V i r i n t o lU~ec•u·enluuu 
( Peltl Ol'dem.) P::~g . 237 . 

.Appe:o..c:U .co 

Discttrsos diversGs, pronunciados nas sessões de jullto, setembro, Qi<lubro, novemb,·o e cl.:zembro 

"-n tonio Bastos : 
( Acercn !lo de~falq ne na C a ixn Economi~a do 

F.•t nlln de PornaonLuco. ) Pags. 3 , 4, 5 c (i, 
( !•:xplica~-110 ~~~~~oal acei'Cn d e negooios pol i

~icos do E~tndo do Parll.. ) P ags. i5, 16, i7, 
13 e 19. 

"rth •n· l .em os: 
{ Ex[Jl icaçlio po~son! . ) Pogs . 4..!, 4:i , 46 o 47. 

,\.UJ;U8 t.o Ft•nn~n: . .. -: ... 
( Ot·ç~men tll !In. Rece ita Gcro l da. ttG pllhlic .~ . ) ·_. 

PilgR.51,55, 56, 57, 53 , ii~l , 60, 611 Gie G3; ..• _, 

~ 
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X. lNDIOI!: 

Cuslotlio Coellao~ 
( Orçnm&a'to d>L ReceBa Geral da RepulJ!Íca, ) 

P ags . 63, 6l, 65, 66, ô7, 133, U'J, e 70. 

E11mer1\ldino Bandeira: 
{ Orçnniento d.~ R~ceH" GorAI do. Republica, ) 

Pags. 20, 30, 3l, 32 , 33, 34 , 35,36 e :n. 
( Orçaroen'f'o de Mi11istet'io d:t F:>.-tenda. ) P :>.gs. 

95, 93, 97, 98 , 09, iOO e :lOl . 

F'austo Cardo~ot 
(Orçamento da Receita Gera.! da Republica. ) 

Pag4. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79 , 80, 1\1, 82, 83 , 84 e 85. 

Gel'mano Ha&'!llocbex-: 
{ Orçan1ento do. Receita Ger(>! do. ·Republlca,) 

Pag. 85. 

GuedolhlS Mour·iio: 
(Orçamento do trl inisterio das Relações Ex

tel'iores. (Paga. l.Ot, 102, 103 , 104, 105, 100, 
107, .!OS, :!.00, ,HO e iH. 

Henrique Lngtlcn: 
( Orça ment.o da ReceiLa Gera.! da Republica. ) 
P;~gs . 6, 7, 8, 9, tO , :H, {2, i 3 e !4. 

dulio l!ilant~s: 

{Orçamento da Recai La Geral da Ro).Juulicn. ) 
Pag~. 19. 20. 21, 22, 21. 24, 25, 2o, 27, 2R, 
29, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. 

Lamart.ine: 

( A!te•·ação na classe 1', tt. i , das Tarifas das 
Alfandegas.} Pa.gs, 85, 86, 87, Bt', 89, 91), 
\li e 92 . 

1\loreira dn Silva : 

( Negocios politicos do Es tarlo de S. Paulo.) 
Pago• 47, 48, 49, 50, '51, 52 , 53 e M. 

Patila Ramos: 

( Compet9ncia. cU, Mesa J>ara acceitar ou r 2· 
cusar emendas apre;enLad as aos orçam~ntos. ) 
Pags . 92, 93, 91 e 95, 

Raymuntlo de l\lh•antln: 

( Project<> de le i sobre vencimentos dos · fu nccio
na?íos da I nspectoria de Saude do j>ort~ de 
Alagbas . ) Pags. iU e H2. 

1/1. --- --......,.:tl------

........ 

.... 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

Acquisição, pelo Governo dt1. União, dliS 
linbM fer1·eas e lluviacs da Conlpanhin. Uni1ir> 
Soroeaha11~ ~ Hnana . ( Projecto o .. 3i 3, de 
1901) ;ags. 1681 169,_i1o,_m,_i72, i73, 174, 
t 04, 25:., 2;\3, 2;>!, 25o, 2o6. 2o7, 253, 25), 

· 260, 2M e 262. · 

Atlhe.,.ào do Brasil ao convenio de h!ont~vidéo, 
1·egnl ando" o exer cício elas p rofissões l íberaes. 
( Proj~cto n. 47, <le 190f. ). Pags . f.25, J26, 
127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133 . . 

Alleraçi'io ela classe i"., n ., 1 das Tarifa~ da~ 
Alfand~~n.s . ( Projecto n. 62 A, de 1901. ). 
P~gs. 111~ -~1.'2 • . 113, 1 ~4, H 5, 1:16, 146, 148, 
14~, 334, 33o, 336 e 3;,7. 

Aútot•i .. oçü_o: 
Ao Poder E~ec utivo para clesp~•1d~r até á quan

tÍ<\ ue 50:000:} para ~uxíliat• ns dCJSjl<'zaS ne
ces~arias lÍ inelallacã.., c aos trahal110s do 
Conr;resso Agricola. ( Proj••clo n. 202 A, (I e 
Hl01 ). Pag.!. 4, 63, 1)..1, 7~ , 14, 75, 76,217, 2 11-i, 
2~19 o 2-iú. . 

Pnru. con~rac~a(" com ·o, cngon ht~iros Au!lnRLO 
•le Bilten.:o•trt Carvalho :\lonezPS c Alfrc<lo 
lwzondo da Si h a ou companhin <tu e · org-a
aitltH'etu, r; fo rurcimctt lo de cadiJes pos l.a cs 
il[usL••adoR (P,•n.~ ecL•l n. 217, de i90!). Pugs. 
Si, iô5, !66, :167 e !08 . 

Pat•<l concede••, repn.rlidamen te. o meio ~oldo 
do 2° tenente commissario .d a Armada, Alft-edo 
Ramos Lopes, ús suas irmii:s solteil'll.~. ( Pro· 
j~cto n. 170, de 1895 ). Pa~s. 461 e.55~. 

Ao Banco da llopub!ir.a do .llrasll par't faz 't', 
<lnrante o pl'azo do quo.Wo annos, que podcJ'ó. 
set• p ror ogado , uma eroisssã.o de 20.0\J\J:OOO$ 
o.u~o . ( Projecto n. 3 1~. de i901 ) . Pag. 72. 

Ao Pode1• Exec utiro pa r a collcorrer com a 
quantia nccessat•i<\ pal'a a conetrucçiio do 
aerosta.to dirigive! do Dr . Abel Maria da 
Gam:t e Silva . ( Proj~clo n. 337, de 1901 ). 
Pags . 451, 452 e 4\JS . • 

A uxllio de 00:000$ n.o cida<hi:o Victor Ucit•olles 
de I.ima para o.s deapez;,a que fez com a pin 
~u ra , montngem e cusl~to <lo Panorama da. 
D~scobe•·La do Brasil. ( Projecto n .• i71, de 
1\11)1 ) , P~gs. 242 e 269, 

Co1npetencia pri•ativa.. d~~o Un ião pat·a de
ct·et,lr impostos s9b•·e gen~ros de origem es- . 
trangeir~. t Pt·?~;cto n. ~2~, do ;oot ). 
Pags. 386, .,..,7, .-!>8, 389, 39G, 331, 39-, 393 , 
3'Jl, 395, 3!l6, .39T, ags, 399, 400, ,tot. 402, 403, 
404, 405, 40G, 407, 408; 401!, HO, -1H , H2, 4t3, 
4il, 4!5, 4!6, 417, 4!$, 4l9. 420, 42:1, 422, 
42:1, 424. 425, 426, 427, 428, 429 , 4ao, 431, 

.432 e 43.3. 
Cotnpr(\mi ... s o regi menlal do St·. depu~do 

Urbano Coelho de Gouv~a. Pag. 5ôL 

Conceasüo: 
Ao eng~nheiro J oaqui rn Huet Bacellat·, para a. 

conslr ucviio, uso c g•no de uma eslrada de 
ton·o, que, parLindo de ~{anlios, sig:~ o rumo 
get·al elo nol"le. ( ProjccLo n . 50 A, de i 901 ). 
t>ngs. 10, Sl e 81. 

.\ Jesuíno da Sil•a ~Ie.llo T!a'l'a a. conslr ucção 
d e u~na pon ·~a tn• ba.llica e de Ul<J.d~it·o. sobre . 
o R io Grande , no lngar denominad{• l':a.choeira. 
do Mnl'imbonilo, ~nt••e os l~• lado~ de S. P aulo 
c olc· ~Jinas G e rao~ ( Prol j«cto n , 206, de 1901 ). 
Pugs. IH , 302 a 303. · 

De II•>VO examo, (•m mar~.o fu turo, nos nlmnnoa 
da. r1;'icu( :t ~a,\·a}~ d::t"t UlatCt'itU CHl I{ UP. hnu~ 
vet·elil sid•l i" h:d>lli ta dos no cot· t'"" te a nno. 
( [ 't·o.i •~ t<> n , :330 , de HIOI ) . l'ugs, ::lliv, 361, 
·1\l4, 55$. 55\1, 508, 5G9 e 570. 

Do p•·ar.o do m ais um anno de malric llla aos 
e1- a l nmnos dl) cut·so sutJerior da Escola Mi
litar do Bra>il , dosligado3 por moth•o de 
t•rlpt·ovaç.ã.o em um a nles ma nla.ltn•if.L durante 
d oh nnno• couseculivó s . ( Prcjecto n. 7-! A, 
de 1001 ). P ags. 450 e 545. 

Contnse nt; 
De tempo para a antig-uidade do capitão de 

fragata. Fr·ancisco Cal'lt~n . ( Pt•ojccto n. H~, 
de 1~01 ). Pag . iO. · 

Da. an liguidadt: do posto dos o fficiaes r!c e:s:at-. 
c ito. t l_" roj.acto n. 127, de 19{)1). Pag . 76 . 

De tempo para a eposenbdot·ía do engenheiro . 
P au lo Jn.1~ de Oliveir a.. (t'roicctn 1\. 3li\, d~ ·:; 
i9CI1 ). Pags. i3:l, aOS, 5:>S e· r,J1 . ··'~ 

Convocação ele un1a :se~~à'l socrct tl p~~ ..... ~ 
d.i~cms:io d l) trataclo do lilnit~-~ do Urasíl com r.: 
a. Goyana Ingloza . ra:;. :l\'~ L • 
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Xll INDICE 

CrCitc}ito: 
De val"io• caq:;o·s na Rcpa~Hção Geral do~ Cor

r••i<•s ~ v~neimento.~ respectivos. { Projccto 
. n.. ·l i'\~', 1le HliH.) Pas·~ . 5, G, 7 ,,_ s . 
De ma i .~ u.n •·flicio no reg'i~ \t•o de hvpot hecM, no 

D>.~Ll'ido Federal. ( P1·ojPcto n. 1Õ5 B, de 1901. 
d n Sci\!\Ú•>. ) P •q;e. 77, 78 , 79, 80, H3, 344, 
3-l;), :! 111, ;l l7, 1!3, 41\), 48~, 490, 4\H, ~92, -193 e 
·1\11. 

D~ m ai< dou~ logare~ (\e fieiB d~ thesonrGil'o da 
ncc~IIO./kJ•ia da (.;apita! Federnl. ( Projeclo 
n. :!07, d~ 1~101:) Po.gij , 30~ e 537. 

Cr-ctllt.-.: 
De 477; !21~620, ouro, no Ministerio da Fazenda , 

suppl (! llll?n ta r á verba n . 35 do art. 28 da lei 
n. 746, de i~ de dezembro do 1901) . ( P rojecto 
11. 21i7, ele 1901.) P ags. 4, 76, 240 e 241. 

De i li:nGO$, ao l\Iinisterio da Jus~iça, p!l.l"a paga· 
mento úe v~n clm.,ntos no j aiz de direito Urn
b<Jiiuo J ,, Souza l\fal'Jnho. ( Pt·ojecLo n. il3 A, 
ue HlOl. ) Pags. O e !8. 

De i:l:J28, <• xtrao1'dinario, ao Mi~ísterio da Fa· 
zcn<.lu , para p;1gamento de servÍÇI)S ex LrllOr· 
d in •11• ioB i\ d i verBO~ operarlus da Cata da 
Muedn. IProjecto n . i3i, de 1901.) P ags . 9, 
164, 30tl e 3~0. 

De 6S:lll~·~iSíJ. ao Minlswrio da Gu•rra para pa
gnUJellto a Procopío José dos Reis, em virtude 
<!o Sf•ntenço. _j udic ial em ul t ima insta ncia. 
( Pt'"Je~to n. 173 A, de 190!. ) Pags. 10 e 40. 

Noc.,ssa r 10 . l>ar a o pagame nto do p remio de 
' ' iageon ennferido a Pedro Demostbenes R a.clle 
(~•·o.i.••~lo ~· ·~ Hl_5 B. ~~& ~~Oi. ) , ~ag& . 111, \ l1 ~ 
2 l,l. .1(>8, .ill_, •>IV, ;>-0, ,J;>5 e vOfl. 

De 3:1lll0.~. pao·u pagamento d o premi ~ ao Dr. Joito 
Pedt•o da Vei~a Fllbo, le nte d~ Faculdade. de 
Dit·ei\o d~ S. Paulo, }Jelo seu to•aba lho sobr e 
~o: i encia da>~ I<i nanças. (Emeo.la a o p rojeclo 
n. WG ·B, de illOL. ) Po.g>. i S, 243 e 321. 

Extr:to r_u lnl\rio , de 7:600:;:, para pn.g-ar a im
pt'eHs:\0 de i.Uú() ex•~ lll piar es do MP til nd o p~a
tico <1:.1 lln gua frauceza , dos Urs . Henr ique 
A . ~h>u;l\ c 11a~lilo Rucb, ( ! ~meada. au pro
j~c~o ,~~· ~ ~~j- 1:\, do [ g i)i . ) P ilgs. 18, t \1, 2-ll, 
.121 . ·•- l e ,,,,7. 

Do -1 ,;2~00, para pngamonto ao ci<la di\o J oão 
Vilhl'll:l '"' ;\Cjuino, esct•-i vfiO dll Jllizo s~c
CillllU I 1ln l';skL:Io do Amazona~=:. ( C:rncndn. t\O 

JH'o.iocto n. 10G ll, de HlO l. ) Pag~ . 1D, 2-13 
o a ~t. 

De. !3:~1:J•J~33G, ••Xlr~ ·>rdi nario, ao ?.Ii n i~~cdo dt>. 
Guorl':t, pat·a l'aga r.>ent<J de vuntt1gens a que 
~<'m cl ir~Ho o mar<ebo.l José de ,\ ]mei<Ja Bar• 
r eto . ( P1·'?jecto n . 12Q 11~ de 1001. ) Pags. 19, 
77, 24i) "~97. 

De 2: _ri70$~ 15 ouro. c 2.951:500$332, p:lpel, extra
ordtnarios a o Mini stel'io d 11. F azea1dn, pat•a 
a t t.ender ao pa:;ame n lO de d ivida.< de e~erctcios 
ti o<lM. ( P•·ojectn .n . :.!=>:1 A, de ! 'JOL ) Pa:;s. !9, 
77, 237. 238 , 30S, 516 e 517. 

De 65:H7~ 18\J, extroor<l in:~rio. ao MiniRLHio da 
F·azea,i:l, pa ra indorn nl,ar ,.·viu v a e het·d•iros 
do coro n•;l Ladislú~ Ama t·o da Sih ei ra . { Pro• 
jecto 11. 2'J9, d e 19:! L. ) Pa;;s. 20, 3•J8 e 5&$. 

Dé 661l$'iGt1, ao !.lli n i>l erio da G ·o et•r~t, p.tra p:t
ga menlo de grat> l:caç<io a Luiz CMeianc Paes 

c·~"- de Carvn lho, mes~ro rle officina do :\rsenal de 
Oue tT:t d·• :.1 aLI<> Grosso . ( Proj~c to a. 30i, 
de i~Ul. ) l' ag-s . 20 e 21. 

-'1.- . 

De 4:87~~:12, ao i\lini~ t~rio d.'l _Guerra, para 
pagam~nlo ela Yenci m~I\LO$ ao tnajo~ E rico 
Augu~w <k Oliveira, j)toCessor da extincta. Es
c<>la ~li\itn. r oi o n in f'rro n tle tio ~u l. (Proje, to 
n. :303, de 1a01. ) Pa~· . 21. . 

De &1:7u:;~41-l ex Lrnortlinario. ao Ministerio da 
Inilustri:• o \riaçiio, para l iquidação e regula· 
r isaçâo de de•pt•zM da Repart ição Geral dos 
Teie::;:ra ;:ohos . 1 ProjecLo n. 304, de 1901 . ) 
Pags. 21 e 22 . . 

De 2:4-14;)4711, uo Minislet•lotlaGuet·•·a, para pa
A'arnento de dilt'orenças de orden a do ao maj or 

. Jonatho~ de .Mello B.'\r1·eto, profeasor do Col
legio :l-Iüila r . ( P roject.o n: :l05, de 1901.) 
P agos . 22, 23, i 46, 2H, 5t9 e 5..'>4. 

Nace"'lat·io, ao Ministerio d:t FaMnda, para l'O · 

stituit· 11 A. 1~. de Ol i v~ i ra. & Comp. !I impo1·· 
t ancia de direitos de irnpor ~aciio q ue pagaram 
de mais. ( Projec•o n, ~l)ji, de 1901~) P:.gs. 23, 
ifi , 3'14, 44!J e 5 lt. 

Keces~ario, a o lllin íal.erio •1:\ Fn~enda, para re
stitui!· a Corr•la do ,\ t·ila ,« (;omp. o que pa
tr• r:un de maiR da diro i to.~ de impor tação . 
( r~-~iecto n. :Hl7, t\n !\llll. ) l'a~.;s . t :l e 460. 

De 1.05$:190, ao Mininlel' io da !•'a7.cnda, para pa· 
go.1n onto :'lo d•1 1\t.~nllmt•~t.ulor An iC1'1' .') ll,errcira. 
do Avi ia . ( P1·ojed<> n. :lO 'I, 1lo !\lO! . ) Pag. 24. 

De lOO:OO().~. ouro, extruo1'1linari,, ao Ml nlstP-rio 
das Relações l~xtor iul'o•, pam ucoo rrcr ás des
pezs.s com !\ misAfio "~l"~ci ~ l q ue devA trn\ar 
da ques tão de limi to~ com n Guyana Ingleza. 
( Pr ojecto n . 260, do 1901. ) Pags. 63, GS, iiO 
e ·3ou . 

De 30:000~, ex~rnnrdinario, ao Ministet·io da In· 
d ust:-ia. e V i ação. para os despe zas com a 
recepçiio das e<trn !as de f~t·ro , resgatadas , 
da IJ~h i<>. ;,o S. Francisco, ramal ct·o T imbó 
e llecife an S . Fra.~cisco . ( Projecto n . 70, 
de HJUt. ) ra~· · 76, 2.J(), 308, 5:n G 558. 

· De 47:229S7~ • . M Ministel'io da Fazenda, pa l'a 
rastHniç:io a P aiva V nlen\.e&Cump. e ontms, 
-negociantes, ele direitos de import ação que 
pagaram de ma i•. ( Pro ifl c t<J n. ~56, d~ 19'J1 ). 
Pags. 81 , ~O i , 450 e 5!2 . 

Do 21:3,113$45\i, ao ilfí ni.9 tol'io tla I•'azenda. para 
reo t i cui r a A. ATenicr & C.:omp.o ou tros, ne
~ocia.ntes . o que ele m:lis va;;ar;om á Alfan<hg:t. 
1le• t~ Cavítal. ( Projecto n . 203, de {901. ) 
Pag~ . 81, 301 e 32il . 

De tl:7c\O :, ~~rocíal, o.n ~Iiu i st·n· io rJ ,;. ~farinha , 
ptu·a l"k'l~'~':l.ll1e nt11 de S4Jido :-10 vice- u.h'U.i l'tti'ILe 
.\ rth ,,. <le Joreguay, r evertid o a~ qu ~dro ell'e
cti vo da At·matla. ( Pr:,jedo n . 2U, tle 190().) 
Pag•. iH, 302 e 342. · 

De l\J:261$iWú , ao Minist~rio tla li'azcnda, para 
.. rel;tit·-i~:·:lo ar:~s n_ef;~le ia-nt-e~ ltomtJa, l\l1 l." &O·mp. 
de direitos tl c ilnpol' ~llçã.o t{'le pa.gur;,m de 
mais. ( Pt·oject<> n .. 2i i , d a .!001. ) P ag-a. i !i 
e 301• . 

De 13:300-), ao Mioi.~terio -dos Nego~ios Inte
ríOreti, para pagam ento llo premiu de i•u J.Jres sã.o 
de L OüO exemp lares d:t ol>ra • Theorio do Pt·o
e.csso Ci1•il e Criminal •. compo•t-a p<'~•• Dr. J oã o 
Pereira ~lon le. iro. ( P rojecto a . l ôü, d~ 1901 . ) 
P;,g'. iH e 2-11 . 

De 6:1.2 1~701 , 3o Minls lr·l•io d<>. Aiat·inha, para pa:
gameniO de sol do!\ oOie ine~ quo to r aJl'\ -\rans
fer idos pa1·a o <tuadr<> tl:l •·esorv:t, depois do 
annulladas a• rc•po~tivlu r.,funnaa. ( Pt•ujecto 
~ ·0 2t B, de i'.lUi. ) Pngs. Wi, 3-111 5-llJ e 
.;l .. ). 
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De 77:521.)699, a..o l.Hnisterio ch1 Marinha, para 
pagam~nLo d11 yencírnenws ao cut·po de p!l~rões
mót•es e de diver~os officiaes da A1·mat.la na
cioaal. (P,·ojecto a. 165, de 1\JUl.) Pags. 162 
163, i64, 305, 30G e 341. 

De 47;2.l4~4H, ao Ministerio da :'>Iarinha, parn 
p~gamerrto do• vencimentos ao capit:io de 
lragata Aris·tídes Monteiro de Pinho dur~ntP 
o tempo em que esteve reftTtnado . ( p,·,·jecto 
n. 19\l A, d" ~901.) Pags. iJ:J, l1õ ~ 117. 

Necessado, para pag:tmetlto de graóilicaçiio a 
Camlllo José Mon&eiro tlos Santos o Joaq11im 

, Gonçalves da Cústa. (Projecto n. 45 B, de :l.UUt.) 
Pags. 308, 557 e 558 ~ 

De 1:800$, ao ~Iinisterio da Fazenda, parn pa
fÇauwu~o tlu alug•1el du prctlio que sene tle UJ'· 
ma,em da lllesa de lleudas Geraes de S. li',·an
cisc<> elo Sul. (P~ojecto n~ 253 B, da 1001.) 
Pags. i9 e 323. 

De 10:000$, ao l\Iinistel'io da Fazendo., para pn
gamen to á Santa Casa da Mieel'icot·dia. da 
Victoria. ( Prcjecto n. 253 C, do 1901.) 
Pags. 20, 322, 459, 4.60, 553 e 555. 

De 23G:296i;0Jt), ao l\linislerio da Pazencla, pam 
reatHuição a Manoel José Bastós, da intpor
tancia dê dirêítas de impot·taçào. ( Projecto 
n. 324, de 1001. ) Paga .. 323, 3.21, 520 c' 557. 

DG 12:0;iOS, ao ~fini•terio da Gnct•t•a, pr•t•o. 
pugam~~nto dos aux..lliares incumbidos dos 
relat,n·ios elo mesmo Mínisterio . (Pt·ojccto 
11. 253 I~, de 1901.) Paga. i9·e 3.28. 

Da 2:827$800, ao llfinisterio da Justiça pa,·a pa
gamento a D. Eugenio. 'l'orreão Ccrrea de 
Araujo, "iuva dO JUiz de dire ito Lindalphnfiig.. 
bel! o Corrêa de Araujo. ( Projecto n . 43 B, 
de 1901.) P~gs. 342, 343, 449, 150 e 541. 

De 1.:163~978, para pagamento ao Dr. Joiio José 
Pinto ,Tuniúr, lente jubilado da Faculdade de 
Direito do lteclle. ( l~mentta ao p~ojecto 
n. 4:3 !3, de 1901. ) Pn:;s. 343, 520, 541 e 55~. 

De 9:000.;?, par a pa gameu lu da irnpressilo e prcro i o 
da obra-P•·ocelso Cdminat ·Brazilciro-do 
Dr. João Mendes de Almeida Junior ( gmorrda 
a? proj~~to n. i06 B, .do 1901. ) P:1gs . 36S, 
4o2 "5<>..>. 

Necessario, ao liiinisL~rio da F~zenda para 1·e· 
stituição a Joào de Aquino Fonseca' e Fonseca 
Irmã.os & Comp., nego?iantes no Recife, da 
Importa nem qu~ qe ma1s pagaram tle direitos 
de importação. ( P1·ojecto n. 2t8, de 1901.) 
Pags. 450 e ó53. 

Necessario, ao Miníst_e•·io da Guerra, para pa
gamento a D, Anaha Bt·um G·onçalves viuva 
do capitão Elou~el'iu José Gonçalves do meio 
soldo que lhe é devido. ( Projccto 'n . 285, 
de l.\)01. ) P"g. 450. 

De 7:590·$, !:O Pocter I~:-<:ecutivo, para pagamento 
~n r.ularb.o A~_omo de Castro Garu bl·a, pela 
factura do ·trap1chc da capitania do pol·to de 
Santa Ca~harina. ( Projecto n. 333, de 1901.) 
Pags. 451 e 494·. 

De iUO:ooq.~. ao Ministerio da Marinha, supple· 
montar a verba-ObrM-da lei du mç;tniento 
de 1900. ( Projecto n. 132 A, de i9Ui.) Pag. 
152. 

De 11:465~, para pagamento a Felismino SoareB 
& ,ConJ p. , pelas o bras ele reparação ela torpe
detra :::iilvQdO. (l~menda ao projocto n, 132, 

de iN!.) P <lS"· ·1132 . · 

Dechtração de voto : 
DoA Sr<. depnbdos Vet•gnc de Abt·eu e Au· 

gu8!ú ()o Frdtas. Pag-. 233. 
Do Sr. deputado Alves Bo 1·boea . Pag. 27~. 
Do Sr. deputado Thomaz CHalcanbi. Pag. 277.' 
Do Sr. de[lUtado Antonio Ba stos, Pag. 5i8. 

Uesaccurnuiução dt•s cade iras de logica. e 
de litteratura do Interna to e do E:s:te~nnto do 
Gyrnn:tslo NRcional, sob ~ ragcncia de. um s6 
c<J.thGdJ•atico. ( Projecf;o h. G A, de 1901. ) 
Pa:?•· 'J, 80, 81, H!, 245, 246, 2,17, 299, 3 )0 
e 5i2. 

Dh•penlia: 

A' Fnzcndu Municipal de ndeantar o paga
men"' do sello nas causa> em 1ue fô r autora. 
ou ré, perant• a justiça loca do Distt•icto 
Federr..l. (Projecto n. tõ2 A, de i 901 ) •. 
1 'ag·s. 145 e 305. · 

De e:s:ames pr~ 1 i c os aos officia es e praças do 
exercito, habilitado~ com o curso da arma a 
a que pertencem. ( Projecto n. 22 A, de,i\JOi), · 
Pags. 520 e 556. 

l>isponibHidade, nos íntervallos das se,sões, 
p~Lt'U. o.c; ntllita.res que exercerem cargos cle
cti,·os. ( l'rojecto n. ~U, de 1901 ). Pn.:;s. 18 
"73. 

IEquípar:>ção: 

Dos wncimentos do pag ador e dos fi ei s da 
Pagaduria du 1'hez"uro Nacio:tal, aos do 
pagador e lieis da Caixa de Amortisação. 
( !:'rojecto n 316, de 1901. ) Pags. i68 e 194. 

Dos :wxiliares de escriptn. da Estrada de Ferro 
Cen·tral do Bt·ªsíl aos arnp~egatlos ~ituladoa da 
m~smo. Estt•arla. (Projccto n. 334, de 1901 ). 
Pags. 356, 357, 358, 35~, .1GO e 49;). 

Estabclecimcnt.o de quatJ•o êst açõM aa
mnphoricas n(L ilha do Fcrnnt1do de Noronha, 
no Cabo de Santo Agostinho, em Cabo Frio 
e no Caho de Santa Marth", g t•a nde ( Pl'O• 
jccto n, 332, de 1901). P~g~ . ·! ~1 e 4\l4. 

Etapa dos afficiacs do e;~: crcito e da armada. 
( Projecto n. !39 A, de IOO l ). P~gs. 8, 9, 
Th.~.w.m.~,&.~,~.~. 
370, 37i' 372, 373, 374, 275, 376, 371 ' 378, 
379, 380, 381, 3~2, .98:3 , 381 e 385 . 

1~1tincçiio d'!Becção.de Pagadot•ia da Estra.dP. 
de Fet·ro Centl·al do Braail. (Pt•ojecto n. 61 
A, de 1901). Pags. 161, 3tl6 o,310. 

Graduação no posto im mêdiatamc'n tc supe~ 
rio r, do official do e:>:ercito e da armada, qne 
R.ttingil' no n. f da raspectivn escala. 
( ProJecto n, 2JO A, de 1901 ). P ags. 450 e õ42. 

lndemuisno;ão da quantia de 50,000$ a 
Vi c tal' Mei~elles de L ima, petas d~pezas que 
fez com a pintura, mon tagem e custaio do 
Panorama do Descobríxnerito do Brasil. ( Pro~ 
jecto n. 11'4, de 1\JOl.). ,Pags. 80, 519, 542 
e 5!3. 

lndõcaçi:io pat·u que seja exlinta a Comm~ 
rlo Tarifas. Pago. 4:i0 e 131, 
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lnst.lt\1<<;üo ll e u. rn ragis~•·o de opera~ões ''e 
o~mLio. ( Projedo n. 250 A, d~ 1~0 1). P ags. 
H l n 301. · 

I..o~i(.•e n (":•= 

P or S<~is m ,•zes, com ord~nado , em prorogaoão , 
no Dr. Ped t·o de Alcantara ?~ahuco de Araujo, 
j uit do Tl'ibuna l Cid[ e Crirr.ina.J. ( P~ojecto 
n . 291 A , de i OOl ). Pag. !l. 

.P or ~~is mezas , c"rn or dcoo.do, a P edro de 
Si que i ~" Rodrigues, chefe das cupata7.iM. 
da ,\lfandega da Bahia. ( Pl'vjecto 11. g77 A, 
de 19111. }. P ags . 9 e 82. · 

P or um anno, eem vencimentos, ao cidailão 
J oaquim Bar bosa. P into, p<>rtei ro da Direcçiio 
Geral de Sa ude do ~:xerc\to . ( P roiocto n. 2S8, 

. d e 1001 ). P~ g~. 81, 301, 311 e 3·12. 
Por mnís um an nn. com todo Ol'denado, para 

t r(ltar de su:1. s~mde, ao Dr . l.i'e1· nando Terra, 
assís ten te de clinica clermato•syphil ig,•a pbica, 
d:t llaculdade de Medici n.n do 1-Uo do Janeiro. 
( P rojecto n . 201, (la HlOf ). P ag.; . i l.J., 304 
e S~d· . 

Por.um a nno, com ordenado, para t ratar de 
~ua sa utle. ao coutlu.c!"'r de t rem de i" clus~e, 
A ntonio F rl)ncisco de Olivt>il·a . ( Pt•ojec lo 
n . 297, de 1901 ) . P agos . 145, 304 a 34.2. 

Pot· um nnno. com ordenado, a l•'r ancisco 
Al• a~ d o. Si!.qa Prado, cond ucl.or de t •·em.dll 
E sl<' itda de Fen·o Genl ral do Br Mil. ( P J'Oj ec to 
n . 200, do !90! ). Pa gs . 145, 305 e 34.:1.. 

~larcos: 

De p t•opriedll.de dos ::. n.imae~ muar, cav'l),\h y l:l 
vaccum e m t<>do o ter rí torio ela Republíca. 
( P rojecto n . 201, de 1901 ) , ?ags. i4 e 15. 

De 'n a l'ega.ção n a costa sul da. Republica, entr á 
os pbaroes do cabo de Santa. llia•·lba Gl'andt: 
e de Mo~tat.das . ( P rojecto n. 331, de i \:101 }. 
Pag . 530~ 

Jde n sngens do Podoll" E x e cutivo: 
Su broe ttendo á a pprovação do Congresso N a· 

c\on'\l o r eg ttlam ento ao\Jr~ ·!isca!.eação d M 
comp~nbia s de seguros de vUa na Repulllica. 
P a gs. 355 e i.l6ü. . 

Sollic it.ando a exp?.d ição de um ct·edito ao 
Mintaterio da V ínção, na impor t.aneia de 
7:i63.,~'H, p;wa 11agame~Wl t\ As~\\ur Be\lo, 
inspector rln R~p• rllçao Gera l dos 'l'ele
gr~phos. Pag . 4Gu. 

SOJlicilnndo . um credit l de 1:5!!0.), a. o Miníst0rio 
, da Marinha , para pngnmeo to de vancilllentos 

;10 ex-pl' :>.t ico d a (l(•r ra elo Rio Real , Joiio 
. Joo.quilll de Olive ira . Pag. 519 
Ped .n do a expedição de um a lei que reprím (l e 

itnpeça a faleHica~ào do s~l\oa c~trangeiros ). 
Png . 509. 

"Ne~,~;ociol!l politicos de Mat~o Grosso. l'ngs. 
149 e f5t). 

, .O•·ecuncnto: 
Da despeza do . Ministerio da~ R~l:>.ções {~x!R.· 

1•IÕres . (P rojeclio n . 259 C, de i 90i). Paga. 
1, 2, 15, i G, 35, 313, 51, 55, G5, 66, 67, 470, 
4/1 e 500. 

D a despeza do -Min ister in da Ma r in ha . ( l'J'O
_ .,...;,te ~<l n . 216 C, d& 1\lOi ). Po.gs. 2 , 3, 4, it , 

~2 , 13 e 14. 

D:~. despe"La do Ministerio da Guerra . ( Projecto 
n. :26~ _?, de i 901 ) . Paga . 18, 39, 40, 177 1 178, 
23-1, ~3o , 236, 237, 280, 28i e 282 . 

Ba d~speza do Minis terio cb Faze nda . ( Projecto 
n. 2\10 B, de l~Oi ). Pa"S. 40. 41 42, 43, 44 · 
'15 , 46, 47, 4S, 4\J , 50, §1, .52, 51, iG3, 1.04; 
105, !OG, i07 , 108, 109 , 110, i 3d , :1.43 , 144, 
w~~.~.~.~.~.•. ~. ~. 
2os, .,209,9~Lo ! 2ti ,_2t z.,.. 21a1 2L4b 2 15, 2~6, 
217, ~70, - • i, l!"/2, 213, -•4, 320, :H ' 319, 350, ' 
351, 352, 436, 437, •138, 439, 442, 4-t3, 4t4 , 
445, ·1-16, 447,- 457, 458, 459, 475, 47G, 477, 
478, 411), 480 , 48! , 4S2, 483, 484, 485, 486 , 
487 ' 485' 48\)' 50 l ' 5()2 • 503, 504' 5()5 • 5')6' 
507, WB, 509, 510 e 511. 

Da dcspczn do i\iinistl'r io da I ndustria, Viação 
c O~ms P ublicas . ( P rojecto n . 247 C, de 
i n01 ) • Pa gs . 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, !-10, 
91, '!2, ~~. \)q, 144, 145, i\)4, 195, í 96, i97' 
:198, i 99, 200, 201' 220, 221, 222, 223 , 224, 

. 225, 22(), 262, )?63, 264, 265, i'6()1 267 I 268 0 

298 . ' 
Dn. Receita G~•·:\1 da Republi~, para. o exer

~icio de 1902. { P roject o n . 150 ~. de 1901 }· 
.t'agR. 462, 463, 464, 465, 400, 467, 400, 497, 
498, 499, 528, 529, 530, 53i , 532, 533, 531, 
'535 ~ 536: . 

Da despez.a do Minis \er io da J ustiça e Negocio& 
Inte•·•oree. ( Pt·oje ~~.t o n. 20G m, do i 901 ). P aga. 
4137, 46S; 46\.l, 470, 49\J e 500. 

O•·d~n•ulo que compet~ ao engenb~i ro à r ie
tidcs Ga!vão de Qu eiroz, aposentado no c;~rgo 
do dir eotor d~ Seerot~ri:l. da. Agrieulturii , 
Com mercio e Obras I•ulJ! ioa·a. ( P rojecto n. 
·186 , cte 1001. } Paga. i45, 301\ e 34i . 

Oa•gaoi&a ç ão ·de sy nd icatos· ngricotas para 
o eft t udo, custeio e defeS<j. doa inleressee da 
agr icultura e ·das industrias r uraes de qllal

. quer geoero. ( P~ojecto n. 3~2. de i OOl. ) 
29-! e :/93. 

I~ogoJn.énto: 

Da quan~ia. de SS5 : :Jü0~ ao~ Dr s . l' l'i\O cí.co e 
Ar1hur Antúnes ~faciel, impor t ancí a do 'gado 
por ellos for nec ido ás forçrtg Je~aea dur~nte 
a re\'olução de 1893-95 . ( f'rojecto n . 205, 
da iSOS.} Pags. 308 , 309, 3!0, 311,, ~fl! . 3 l:l, 
'3H, 3tõ, 31ô, 3L1, _318, 3111, 320, 520, 52t, 
522, 523, 524, 525, 526, 527. 570, 5it, 572, 
573, 574, 5i5, ::m, 578, 519 e 580. 

A Gr:~.cioso Alvos de Azarn buja, do que lhe 
deve a União, como repres:nto.nte do Bro..~il 

· · na t<:xpn~lç5o de Cbic:\go, t P r ojoolo 'n , 253 
1<' de i9J1. ) Pags. ! \i e 328. 

Ao br. Lu iz Carlos Du que Es tr adn, da quant ia 
qu" d~íxou de 1·ece bet·, co mo p t·oíeuor do 
Uolle-g i o Militar. ( P roject-o n. 253 G, do 
{ \lU i ) , l 0 ngs. 1\J e 328. 

Ao capí t.<1o de r,·~gata. honorari o, i• tenente 
re!ormndo, Col llltinn Mal''ITI~R rle Son?.a, da 
quantia de 1:837$680, d ilt'arença de soldo que 
dch:ou de receb3r desde a sua reforma até 
i897. ( PnJjoc l.<ls n~ . i? L B, de \ \lO() e i 88, 
!!e t \101} . l'ab<S· 1Q4, 307 e SH . · 

Parecer : 
N . 60. ela Comm!ss~o de Constituição. Legis

lação e Jus~ iça, de t901, i ••l ga ndo (}lle não 
cntece de i nt~ ~·pre\n ção n le\ qu e auc\orlsv. o 
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pagamento de differanç:t de vencimentos ao 
almira~te Jeronymo Francisc.o Gonçalves. 
P<LgR . 269 , 450 e 541. 

N. 7L', da Commisaão de Obras Publicas, de 
1.901, indeferindo a petição em que José 
Cluudio da Silva sollicHa o arrenrt11mento 
do r roprio nacional onde eshí. a Reparliçi\o 
de h;sta\is\ie(l. para alh ser constt•uido o · Pa
lacio da. Bolsa. Pag, 161. 

N. 71, da Commissão de Obras Pnblicae, de 
1.001. indeferindo a petição de .lo.ntonio Fer
nando Carvalhal , pa1·a beneficiar terras de· 
volutas no Estado do AmaMnas. Pag. 462. 

Penioú.oa 
De i!S!>OO diarios a Luiz A:tfonso Ferreira, ex

empregado da E.~~t·ada de Ferro Central de 
P ernambuco. { Projooto ri. 267, de 1900. ) 
Pags . 4 e 73. · 

De 100$ mensaes, sem prejuizô do meio-soldo, a 
D. Cons~ança Alves Branco de Mello .Bar
reto, .-tiuva. do capitão Theodomiro d~ Mello 
Barrem. ·(Prnj•r.l<l n. 313, de 1.901.) Pags . 
1.8, 72 e 73. · 

De 100& mensaes a D. Cybele de Mendonç~ Sou
za Monteiro, viuva do tenente honorario do 
exercito I-Ieleodoro Avelino de Souza Mon
teiro. ( Projecto n. 242, de 1895.) Pags. 81, 
300,301 e 342 . 

De 100$ mensaes ·ao alferes bunonn·io do exe•·ciLo 
Antonio ·po.es de Sá. Barreto. ( Projeclo n. 
187, de iOOl.) Pags. 81 e 301. 

De 100~ mensaes a D. Amelia Cavalcanti de Al
buquerque, viuva do capitão de e ngenheiros. 
Antonio Cavalcanti de AlbuC(uerque. ( Pro
jecto n. 19i, de 1901.) Pags. 81, 302 e 303. 

De 400$ mensaes a D. Gabriela Muller de Castre.!, 
e viuva do tenente-coronel Sotero de Castro. 
e á sua filha. Oabriel!a de Castro. ( Projecto 
n . 269, de :19;)().) P ags. iJ6, 302, 320 e 32L 

De 500;$ mensaes á viuva do juri sconsulto e ar
senador Joaquim Felicio dos Santos. ( Pro
jecw u . 162, d~ 1899 ) P ags. 159, iOO, 161, 
162, 244 e 268. 

De 200$ mensae.; a D. Leopoldinn. dr. Figueiredo 
Acr.ioli, viuva do capitão de fragata Carlos 
Accioli. ( Projeeto n. J2l A, dei'.IOL) Png• . 
322, 3~. 35l, 362, 263,452e 500. . 

D<l :~O S mensa.es a U. i\bria de CaRtro Per
nambuco, viuva do ex-seu~dor da Republica, 
Dr, Joaquim · José de Almeida Pcrnaml!t~co . 
( Projecto n. 331, de 1901.) Paga. 3t7, 492, 
5i4, 519 e 544. 

De 300$ menBaea n D. Isabel 'l'hompso n Esteves, 
~iuva do senador Antonio Justiniano 1!:~
·Levos Junior, cum reversão á l!ua fllll1> lte
gina Esteves , emquanto solteira , ( P1·ojecto 

. n. 320 A, de 19Jf.) Paga. 329, 51\;1 e óH. 
De 1503 mensaes a D .D. Alexanurina J\1olina de 

Síqu~ir·a gu~iroz e Anna Amnlía de Si
. qttoiraQuciroz, viuva o íilha do coronel Fl'an
clsco de Siqueira Queiroz. ( Projecto n, 298, 
de i90L) Pag . 36L 

Da. mesma quantia a. D. lllaria de Casko Sam
paio, . mãe do \enente • Uuslavo Sampaio. 
{ Projecto n. 298, de 1901.) Psg . 361. 

De !100$ mensaea a Ex ma. Sra. Viscondessa de 
PoloLns e suas filhas, emquanto sollelr811. 
( Ewenda !\O projeclo n. 32'1 A, de i 90i.) 
Paga. 362, 363 , 452 e 500. 

De 960~ annuaes a D. Juliana l\Iorel Ga.rce~ 
Palha, ' 'iltva do tenente do exercito Uio~o 
Garcez Palha. ( Projecto n. 283, de 100f. ) 
Pag. 365. 

De ~J·$ ~nnna•s , á viu v:. do engeaheiro Dr . P edro . 
1 am ei Ferro Cardoso. (Eme>tda ao }Jrojecto 

.. n. 283, de 19(}i.) Va<>. 365. 
( Annual de 2:40tl$ a D. Mal'cellina Cla ro ·de 

Mello Carvalho, viuva do 1° tenente da Ar· 
!'llada Alvat·o Auguito de Carvalho. (Pro-
Jecto n. , de i90i.) Pag. 552. 

Persnfslii.;O ao capiLão de mar e guerra ré
forma.do .José Du~rte da P onte Ri!Jeiro pa'a 
contrtbtur para o montepio rle contra-a lmi
l'ante com as vantagens do meio.soldo do 
!JleSmo pos~o, pela h bella vigente . (Pro
Jecto n . :1.01 A, tle 190! .)Pags. Hl , 302,4:10, 
:141 e :142. . · 

Privilegio para a consLrucção de uma es
trada que p&rt in-io de Santar~m, no Par&, 
vá a ~u]abá! e com um ramal C{Ue vtí. . ter {i 
rl'Ontetra bohnana. ( l'rojecto n. 92 , de 
1tlOL) Pags. i62, 164, 305, 313; 521, 556 e 
557. . 

Publicidade dos ~statutos das Sociedades 
Anonym~B a limite do praw pa ra promover 
a nullidade da sua const ituíçilo . \Projecto 
n . 300, de 190i.) Pag; 14. 

Ques tões de ordem . Pags . 439, 440,441, 4·'12, 
539 c 540 . 

fte~onbecimento do Sr. Ut•bano Coelho de 
Gouveia, deputado eleito peta E~Jado dfl 
Goya z, ( Pa.rec.er n. 72, de 1901.) Pags . 511 
512, 527 e 528. ' 

Reduc~ão: 

De tempo de serviço exigido pelo regulamento 
dos correios, para que o3 car teiros comecem 
?- perceber a gratificação a ddicion.al. (Pro
Jacto n. 126A, de l \!01.) Pags , 164 e 306. 

Do tempo de eerviç.o e•igido pela le. para ro
rorma dos commnndantes, sargentos ~ guar
das da A lfandcga. ( Pr!)jecto n . 335, de 191li.) 
Paga . 333 e 495. 

Refo•·auo: 
Do regulamenlo da Casa da Moeda. ( Pt•ojecto 

n. atO, 1901.) Pags. 68, 6\l, 70 e 7t. 
Do i~ tenente honornr~o da Armada, pharmaceu. 

t;co, em comm1ssao, 1\ ntonio U~udido da 
Silva Pimentel. ( Projcoto n. 330, de 190l.) 
P;tg~ . li13 ~ 514. 

Regencln da cadeiu pelo lente sub6t itulo 
no caso de licença· a um lente cathedratico d~ 
Escol :~. Naval . ( Projecto n . 157 , da l901.) 
P~gs. 8:1, 304, 450 e 5-:n • 

1\cgral!l para o estabelecimento de em pr~zas 
e armazena geraes. (Projeoto n. 146 A, .do 
1~01.l_l"ag~. 450, 545, 546, 5!7, 548, 549, 
550 , aol, 5a2 e 553 . . 

Regulamentaçiio das accumulv.ções remu~ · 
neradas. ( Projecto n, 10 A, de t901. ) P~~ 
õ12 e 5 13; · 

·, 
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XVI iNb!CE 

1\ele,·n~ão: 

Da pena d.e IH'esc6 pção a D. Dorothéa rla E n
carn~çi\o do Coraçüo de Josus G ar cia Zllniga 
e D. ~Jari a Do!Ol'es B11rlo I a Bernardino 
(b.rc ia Xnnie:a, ü.!hH do brígadoil•o barào 
ue Ca let·l:., para que possam perceber o m cin
so!Jo qus recebia sua mã.i , viu'a daquelle 
br igadei ro . ( Pcujecto n . 275, d~ ·IWL ) Paga. 
i16, 305 , 365, 3GS, 5:39, f•-10, 530" 581. 

Da lli ' ' ic! :l. contrahidtt p;,lo Ji oacto m aj or Uene<lic to 
R ioe iro D11tra com o cofre da l:lrigada P ol i
ci :<l da Cap<tal Fcc!et•al. !Projecto u . 85, de 
1901.) Pagos. 308, 533 e 558. 

l\.eot•gani sução: 
Do qua dro do.s mac hin istas navaes. ( Projer.to 

u. 37 J, de i 9GO.) J>ags . 4, 5 e 8? . . 
Do •tuadro dos engenllah·os navaes e l\xa~.ão d.o 

pessoal dor eSpecti vo qundro ord ína~·í o . t P ro
jocto n. i 4:2 A. de 190i.) Pogs . 36, 37, 3S, 

. 61, ôS, 110, 242, 2!3 , 32"2, 361, 538 e 539. 

Repr·es e nt.,ç ilo do cidadão L ouranço da 
::>ilv:>. e Oliveira aceron de uma eua. preLen
ção pera •r! e o Cong1·c8So Naci ona 1. Pag~. 
229, 230, 231, 232 e 233. 

n.eque rintellf:O do Sr. d •p•tl:tdo Ro.lrigues 
Lima., pn''" ser d ado a dlscu<são, indepe n
dentemente cte parecer, um pl·o jecl'O d e lei 
l'el:l livo a aaude publica. Pags. 327, 333, 
334 c 492. 

l'tel!lenl•n dos trabalhos d a 2~ aessão da 4• Je
glsla tllr n. da Camo.ra dos Deputados. P ags . 
5911, 600, 601 e 602. 

Restnbelecitnento: 
Das oftlc inas de Jàtoeiros, funileiros , coneeiro5 

e selfeiros, do Arsenal de Gue rra do ltío 
Grande do . Stil. t P rojecw n. 311, de i 901. ) 
Pai;s .. 39 e 72 . 

D:. 1" classe de artifices m ili tarea d;~ briJJurla, a 
q 11e ~o refere o decr eto n. 2207 , da 30 de 
d•zemlu·o do iS05. ( Projo"to n . 7G A , de 
f90i. ) P t•gs. 164, 3ú6, 41tl c 540. 

lte.versüo; 

Da qunln. qu" c;ab i ~ ~os lllhos <lo 'l'obi:<R B~t· relo 
dP- Jlleneze< ~m~na n to m c'll''l'eB, na J~<• ns i'i.o 
conCC'IlíUa á \' il•vo. c a e~tNJ , it mesin~ \ljuva ~ 
logo q ue por c!l'<J! to tia ma iorid11de cefl.~é o 
beneUclo em fa vor dos llllws. ( F.m~nda no 
J>roJoclo n. 3U A , d s HlOJ .) Pllt:;~ - 31i4 o 
:165, 462 e 500. 

8e,..,fio lilnle utne de enecr•·a.men lo c!:l 2" 
sessão ela -1• legiola tura. do Cong re$SO Naci~ 
onal. Pags. C>D5 , 606 , 007 e 608. 

l!!l.e .. sôes secr etns da Camn1'n dos Dep u tados . 
}>age , 328 , 44S e 4.5~ . 

@lubs f:ltulç iio: 
Do l en te cnthedratico da ~Lscola Naval em tempo 

de l iceuçn. , pelo sul>stituto a quem compete 
o ~:.;c.-cicio de r epe·tidor da cadeir a . ( Pro
jecto n. !57 A, d e 1901.) Pags. 81, 30! , 
450 e537. · 

Da mem bros d as com missõea. Pags. 307 e 332, 

S u epen•ão , d ura n le ·seis rn.,.,;eR , do d•er.!\0 
n . {64, de 17 de pnei ro de 18~0, na parte re· 
!ativa :i.s liquidações forçadt~a, para os ba ncos 
nacionaes com séde na Capit a l ele Per nam
buco, {Pro jacto n . 265 C, de 1901. ) Pags. 
ii, 36, b'7 a 73 • 

Telegramn.la - Da j u nta a pura~ora de 
Gopz, communica ndo ter expedido di ploma 
M D". Ur ba no Coelho do Gouveia, depu~ado 
elei to por a q uelle Estado. Pag. 17. · 

Tt•nnst'e r e n c in ~ Manoel ~faria ·venez, da 
concessão feHa a J ulio J3enevi tles,_ por dc
cr• to n. 99, de 7 de ot~ tubrQ. d0 t:$92, e pro
rogação da mesma p"or nii is ci nco nonos. 
< Prujeclo n . i 53, d~ 1901. ) Pags . i ô·J, 30 1 e 
342. 

Vencim eutos : 
Do cl1efe do E stado- Maior Genor a l da Armada. 

( Projecto t>. HO, de 1\JO!. ) Page . 347 e 
348. 

Do pessoal da Repart ição Geral dos Toler:~phoa. 
( P rojec lo n . 235 A, de 190i, ) Paga. 34S o 
349. . 

Dos auxiliares dos auliitol·es de marinhe. e 
guen•a da C:q1itat Fedet•al , eon•esponden tes 
nos de capHão dos co!·pos ar l·egimen ladn~ rlo 
Kt erc ito- { ProjecLO n. 3~8, llo HJJ l. ( Paga. 
38.'), 519, 553 e "5M. 

Vlt.n llclecln tle do )lrel.nr quo n ão t iver s i< lo 
recondur.itlo o fôr nomeado, j:i t cntlu cxer· 
cido o cal'!f" nntut•inrmentc . ( Prc•j ~c) tO n. :u1, 
de :l\101.) Poga, iu::> c 1\1-J. 

Voto d e p e :;r;nt•: 
P elo Ca l!ocirn e.n to do cx- dcput1do· Ago~Linho 

Vidnl . Pa~s. 9 7 c '.)8. 
Pelo fillloeimcnt·• do Dr . • lo~ Jiygi110 Dun.t·to 

Pereira. Pag,.. 21~, 2i'.l e 2~0 . . 
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CAMARA·DOS DEPUTADOS 

9 

s~~untla sessão na uuarta Io~islatura fio Gon[rasso Nacional 

165<> SESSÃO EM 2 DE DllZil~lBRO DE 1901 

Presidertcia dos S1·s. Saty>·o Dias (2° Vice
Presidente), Carlos de Novacs (1° Sncretario) 
e Satyro Dias (2o Vícc-Pl·osidcnte) 

Ao. meio dia procedo-so á, chamada, a que 
respondem os Srs. Satyt•o Dias, Cttrlos de 
Nov:~es, Angelo Neb, Agapito dos Sêtntos, 
Carlos Marcellino. Albuque1·que Sercjo, Ga
bl'iel S:1lgado, Si!. Pl!ixut.o, Uosanno.ll de Oli~ 
veil'f1, Luir, Domingues, .JoM Euzebio, Cunha 
Martins,Raymuntlo Artlmr,Nogueira Accioly, 
Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Trindade, 
Camillo de Holla.nda, Silva, Ma,riz, gt·mil'io 
Coutinho, Tcixeim de Sá, Gomes de Mattos, 
Hl'icio Filho, Joiío Vieit·a., Pereira de Lyra, 
Esmera.ldino Bandeira, Julio de Mello, Pedro 
Pcmamlmco, Araujo Gó'>s,Art'oxellas Galvão, 
Rodl'igue.~ Daria, Syh'io Romero, Fau~to 
O~n·doso, Sen.brt~, Fmo0ísco Sodrü, Manoel 
Caotano, P!l.ub Guimarãos,Vergno rle Abt•eu, 
Alvas Bat•lwsa, Adalberto Guimarães, Rodri
gues Lima, Para.nhos Montenogro, Pinhcil·o 
,Jtmiol•, Jos~ Monjar!lim, Cel~o dos Reis, 
Irineu Machado, Dcocleciano do Souza, Nilo 
Peçanlw., Lourenço Baptista, Silva. Ca.~tro, 
Porcir<~ Lima, :Vla.rtins Teixeir<t, Oliveira 
l<'igueiredo, Thoophilo Ottoní, Viriat.o Masca
l'enhas, .João Luiz, Bueno rle Patva, Alfredo 
Pinto, Carneiro de Rezende, Francisco Saltos, 
Adalliel'to l~orraz, Leonel Fillto, Antonio 
Zachadas, Henrique Salle.>, Olegario Mo.ciel, 
Patlua. Rezende, Gústav.o Godoy, Ferna.ndo 
Prestes, Domingues de Castro, Dino Bueno, 
Oliveira Bt•;tga., Valois do Ca~tro, Costa Ju
niol', Adolpho Gol'do , Cajado. Alfredo Imis, 
HermrmegU\lo rh1 Mo\':w,.;, TniXI\it·:~ 1kr~n\ifW, 
Cat·lo~ Oamlca.ni.i, Pnnla. li.:\1!1us, b'1'auei~cn 

Tolentino, Germano Ha.sslocllllr, Francisco 
Aloncastro, Rivadavia Co!'l'êa, Am•oliano 
Barbos1' e Cassiano tl.o Nascimento. 

.~ ln·~-~e a seswo. 
E' Urla o sem dalxLto appl'O V<Hl:J> .? •. acta da.. 

sessão ant.ocodente. 

ORD.EM DO DIA 

O Sr. P:resio:lente- Não havendo. 
numero legal para. se proceder <is vot.a.çües, 
passa.-so :í ma ter-ia om discus~ã.o. 

PRIMEIRA PARn; DA ORDEM !JO D!A 

E' a.nnunci::ula. a 3& discussão tlu pJ•ojocto 
n. 259 C, de 190!, com parecer Sflut·" emcn
<.laS olferocidas para, 3" discussão dp projoctu 
n. 259, deste anno, que tl::ra. a despeza. rio Ml
nisterio das Rol~õcs Exterim·o~ p;~ra n 
exercício de 1902. 

O Sr. Prerddente- Tom a pala
vra o Sr. Bl'icio Filho. 

O Sr. Brieio Filho - Em o a.nno 
passaüo teve oc'casião de atnrmat• quo 1i com 
os ma.iorcs 1'cceios quo toma. p;u•tn n u. tlíscus· 
são do Orçamento do Exte1•ior. E' um a.ssmn· 
pto t ão delicado, tão cspocial, exige uma. 
somrnr. · de conhecimentos tão vasta, quo . o 
orador sente <iiíficuld.a.d.es ao <~borda.r tn.es 
questões. 

E' ·a primeil•o a confessar C!llO não tem J'n
QUísitos para diplomata. Oln·igtttío, ]..lor•lm, ,~ 
a. :tmpar:n cm1mda,s quo apru·~ent.ou a.o pt•o- · 
jr~cl.o , vnm dolendoJ• o :,:eu tra.balho . 
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2 ANNAES DA CAMARA 

Principh must1·unJo n C<mvcnicnei;~ d<.! 
supprimir n vtwloa de 10:000$ oui'O, p.w<L os 
scgund.os-secretnr-lo~ da lcga<;ii.o do Lisboa e 
HfWI\111, YfWba Yt>Vhlii, rom '!.~ oli~~ussio. 

(Avisa.do pelo S,·. P.'o!.~'dent;! d~ ljl.t<! ha HH

')Il!D4o p(o 4a SI! 1H"ocede,,· d~ vol açiJes, u {)J•ador 
inlerrom)Jd o se•.t disw!'.<IJ,) 

Comp,trcc611l m~.is o::; St•s. t'rktno Sa.nl.o~, 

Al'tllm• Lemos, Anl;uniu lhstu~. lnd i.o llo 
Bt•azil, Scl'zcdcllo UoJ·n:•n, C 1wo.lel h<J. l'vlf.>tll'ií.o, 
Anizio do Ahreu, Joã.o G:tyow, Joaquim Pi
res, Virgitio Brigülo, Thoímaz Cava.lcll.nti, 
João Lopes, Fr·nnci&co Sá, F1·eclorico Borges. 
Scl'gio Saboya, Soaro:>s Ndva, Lirn<L Fillto, 
Celso de Souzlt, Esta.cio CoimiJr;t, .\ll'onso 
Gosta, Castro Rel>cl!o, No'lv<l., Augusto 
Fl'!Lll~<l .. Milton, Tosta, Augusto tl~ Ft•üH<1~, 
Tolcntino do~ ::ianw . .;, J~duar-do llamu~, Mar
colino Mom'tt, n<d1lino Lo1·el;o, .Jos(. 1\l:trt\el
lino, Heredia Je ~á, llrmri<Jllt\ La~drm, Nel
son de Vn.sconeclloH, Ose!ll' Gudoy, A ngn.>t(, 
1le Vascouecllos .. "i l~r-r:il·•~. 1\lvcs 1lo Bt•ito, 
<.:ustodio Coelho, E~l;t.:yii:n Lobo, Ft·;~JJcisco 
Veiga., MoutoiPu de Ha.rrns, Egpcritlii'i.o. Llt
mounicr Go(lofrcrln, Mayrin k ,:\rth 11r 'l'm•pes, 
E•luardo Pimentel, L;unaJ't.ínc, J\Iorcirn. ela 
Silva, Luiz I'in, Azcvctlt) Ma1·qn<1~, Hcnc· 
d.icto de Souzrt, Lin<lolplw Scrm .. ,\ ltinear 
Guimarão~, BaJ•l•o:::a. Limn, So:.n•e8 dos S;w
i.os, Victol"ino :VIontr:il·o, V~spa~i<.tll o tlü .\ lilll· 
qHer(\uc n Diogo :Fol'tuna,. 

Deixam do eürnpa,J'Ocül' com en.n'a ]XI.l'L'l
cipudu os ~rs. Yaz 1le iVlclln, Luiz (;u;tJ.i.>st·tu, 
Gõl.~tão 1l1L Cnnlm . .To~,·~ BoHt~nx, PntlJ•o CIJCI'
mont, l(orll'igues Forw\nde:<, Cllri~<tin<J él'llZ, 
Augusto•Sevm·o, Ta.val'BS du r .y J'a,, PnJ•dr;,~. 
Reis, Mal:upli~.s nono;::11Vt~S. '?llt)I'I)Ü';L .\lro~. 
CornnUn d.ot Fonsnca. ~:lpid in J?ig iJoit·cdn, 
.lo~é Uit<H't,(l, J•:l)fLil1inond<L~ 1-il';winrlo, .'lovi· 
nhtllO dr~ Cal'V aliJo, l•'r,tix r:<t~PilL'. Dio11y~io 
Cor(lllOir:l, S;J.mp.tit• F<Jl'J•:Lz. ,\JMI-inliL> Cam
pu~, .Tulio Sant,u.~. J\III'Gii:Lno 1[0,; :-;;Llll:o~. 
Joà.rJuím íkeve~. H.a11gf'l l't•~l.a.na, lldnro11m 
Alvim, l'Auid11 Ji'lllll.>, ~rnul.oil'll da RiiY.dJ·a., 
Crtl'los Ottoni, l\IõllifiCI Plll;!ülltiu. No)g'llt'\im 
Junior, Lintlolplw C:tetano. nod()lpl1n Pai.óo, 
Mirantl;L Az~::vedo, H tu~ no dr• ,\ nt!1·ad:t, Pa11· 
lino Cal'los, Cincinatu Braga, Antvnio Cin
tra. Ovídio Abt'<l.nl.f•.> . Manoel Alvn.~. X;t,·icr 
do Valle, .João C<\ndídl), Lrtmflnl1n l.íll.), i\1:H
Ç1ll E~cobar. FJ•:weis~o Mtutrr.~. Angelo Pi
nbcirü, Alíh~lo Va.rrli;L c Pinto do H.r•eha.. 

E ~em c:tus:L os SJ·s. Thomn~ Acdoly, 
R11ymumlo tk l\lit·;~nt! : t., l•:ogonio TunrinlJo, 
R:tul BMTOSII, Bõll'l':Js F.t•:meo .Tnn ior, Atlloo
nino l~iatlzu, .Jo~t'< Honil\tcio, J.a.ndnlplJ rJ llo 
Mag.~lhh<:>.~ . Ruol.olpho Mir:trJil:t 1 .loaqúim AI
V<tro ,l~dmnn<lo ct:t Fun~ne.a. 11 C<.tffiJl•Js Crtl'ticoJ'. 

, ,_ O Sr. J·••·e!i!ldente - -Havoildo llll· 

ln8l'O lcg:J.! , V<l.t' ~[J PI'OCI>.ilel' á s YOt:1ÇtÍ('S J :1s 
maü.~rias consta.nt.(··~ t!u, mJ,,m d,, dht 

E' annuncin,d:t a v otaç.ão do projeeto n. 216 
C, de I DOI, qun Jlx:t a despoza do J\linisterio 
rh Marinha. IJ<J,J'a. o c'(crcício do 1\JOZ (3~ dis
cus~ilo). · 

O S.J•. PaulA Ra.lnos (pela or
dem) SI'. Prosident.c. antes do V. J~x. iniciar 
<t votação. li<L tl1~ Jli~t·miUir CJIIO l'<tçu. um:t Pll· 
•t ncmt ub~e~v<H;iio. 

Na. sessão de Sllblm.do foi euctirt·nda u dis
cussão do projeclo n _ 267, do ao no passado. 
que autor-iza o Governo a conceder uma 
~ensão de l$5!10 diarics, a. contar de abril de 
1898, no ex·empregado da Estrada de !<'erro 
Centr-al de Pernambuco, Luir. Afi'onso Fer
reira.; a este projecto o Sr. Gomes de Mattos 
e eu apt•esentamos um substitutivo manllau
do que, em vez de· pensão, se dissesse a aber
tura do credito necessario par11 pagar esta 
pensão, pol'que realmente el!a jil. está. cana 
cedida p~l.o Governo Provisorio. 

Não figurando hoje na o1·dcm d o d ia a. vo
tação do prvjecto, peço a V. Ex. que logo, 
a;pós a. votacã.o do Orçamento da Marinha, 
faça proceder á. votação do projecto tl do sub
stitutivo, visto como nã.o se trata de crea
ção ou a.ug-mcnto de despeza, cn.so unico om 
.que as emendas apresentadas na. discussão 
unica dos projectos vão á respectivo. Com
missúo po.m interpor p~1recer. Não se tra
ta.ndo deste caso, deve-se procerler á. votação 
immetliatamente e acredito que só pm• 
ornis~;;1o não figura elle na ordem do di<t . , • 

() Sr. Presidente- O nobre 
Deputado tem razil.o_ 

Eu attendereí ao seu pedido depois que 
for votfldo o Or·çamento da Marinha ; a Mesa 
modificou l'ealment e ; a pansão de que se 
trata. Mta v.a eoncetlid•l pelo Govet·no Pra
visorio. 

A emGnrla !lo nobre Deputado é substl
tntívll. 

Vao se pPocooor l\, y(,taçü.o. 
Em seguhli~. é posta ~ votos e appl'ovada. 

a. segninte emenda solou. 1, do Sr. Hosanno.lt 
de Olíveir:o o outr01'!: 

" Aon. IG- Em vez dcM:wbadinlt(r- ,]i
g-n~se : Tatuoc.>t,>> 
- g• nnnnnciado. a votação da. seguinte 

emenda sob n. 2, do St·. Bricio Filho: 
« Nas diversas verbas, excepçã.o fei tas das 

votada.s em 2• discussão, seja r ealizada: eco" 
nomia na. importancia <le 500: 000$, uestin~· 
da a ser appHcacta n. coostl'ncção das· mom· 
t<:n•es Maranhao e P ernambuco , 

O !!'ir. l 'h•icio l ''HlH> ( l":l" m·,Iwm. ) 
- Rr. Presidento, n o sentido do encaminhar 
;~ votaçiin , venho chamar a a.tten()ã.O da. 
Casa pal'a. a emenda. que vae ser votada. E' 
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n. que .se· rofere aos monitore.~ Pe,·nam/Juco e [~' aununcia.da a ·votação da seguinte emen-
Maranhuo, aquelles dous vasos de guerra que da sob n. 3, tlo Sr. Paul<~. Ramo~: 
cst~o ha. ll loogos ~nnos nús estaleiro~ do 
Arsenal da Marinha com o mat.eria.l a apo
drecer. Quondo fo.rem nonduidos, já não 
representarão mais o progresso naval , serão 
d ous typos a.rchaicos, dous typos atraza.dos 

· da uos~a ,ma.rlnba de guerra. 
Neste momento devo chamar a atten~liio rla 

casa. paro lloJie enganos que podem perfei
t .. mente ser corrigiuos por occasião da dis-

«Art. 2.•- i . Accrescente·se in-/iiW o se
galnte: 

Nrí.o per t:eiJenrJo· grati ficação (l.!guroa. das 
l'.espectivn.s emprozaa c sendo obrigados a. 
aprcson tae J'ela.toJrios das viagem;~ que fize
rem. Nenhum oficial poderá fazer ma.iR de 
qua.tro via.gens, sendo duas ao norte e dna.i 
ao sul.:. 

cussão El votação da redaccão. São enganos o Sr. P.-e@idento-Vou submetter 
de redacção, cuj!L modificação pôde set• per- á vot.a.~ã.o esta. emenda em duas pal'tes, por-
feitamente ree.lizada. que a. Commis~ão d:1 pa.reeer f<\TOl'aYel á. 

A e~endo. diz assim: . . · . pl'imcil'a e cont1·a a segunda parte. 
«r.SoJ_a. re_a.llzad~ econom•a na lmportancw, Posta.'~ votos/1 a.ppeov<Uia a seguinte pt·I-

de 500: 000.~000, de.» . · . meir·a. p::wto da refericla emenda sob n 3 ; 
Aqu• em vez de --'- mt tmporto.ncta de. • 

500:000$ ~ deve ficar assim - até :dmpor- ~vt. 2. • - i. Acct'escento-se in-{i'M o tie-
taneia de 500:000$000. gutntQ: . _ 

E realmente, foi este o meu pensamento, o: Na.o percollendo gra.tlfica.çu.o t~.lgnma. rla.s 
porque assim re:ligida. a. emenda não fica o l'P.spoctivas cmp1•eza.s o sendo obt·ig:l.dos a 
Governo na obr*ação de fazer a.qnella. eco- a.p1·osenta.r t•e lo.tol'ios da.s viagens que ftze-
nomia certa. . Far:l. até lá, si for possi vel ; si, rern. ~ . . 
não foJ.• possível J'ará menos. E' aununciada. a vot.'l.çãq dn seg1Ilnte se-

o outro engano se refere á phrase - ex- gnndu, p:l.l'to da. roferida emenda sob n. 3; 
cepção feita das votadas. Em vez disso deve «Nenhum offlcia.l podorâ. fazer mais de 
iicar - excepçli.o feita. das c rendas. (l\iu.tro vin.gons, sendo du~s ao no r to o du&s 

Feita esta declaração, a. Camara tl.ca com ao sul.» 
~mpln. liberusue de votar a. favor da emenda 
sem receio de que se pretenda obrigar o Go· O S..-. Paula Ramo• (pela o1·dem) 
verno a fttzer tuua aquellu. ecooomla.: -S•·- Presidente, apresentei a. emenda con· 

Si fosse pos3ivel apresentar na 3" discus-;iio cabida nestas termos para. ovíta.r que o . 
emenda creando desp~za, ou 'teria proposto o!ncial que embarque nunca mai~ sai:l. de lá. 
emenda idontica áqnelta. qne foi votada em on o Governo não o retil'e. · 
2• discussão; lllns, não podando, .'ui forçado Si ê hom fa.zor essas viagens, ([Ue ella.s 
a lançar mão do unico recurso regimental, toquem <L todo~. 
isto é, 1hi ob•·igr.~<lo a. mantLu· tit•;tr do ont.ru,s o r1ne eu quero ó pcrmitth• aos outro~ 
vorba.s o quo ru~sc cconumisavcl. officia.as o mesmo prazer. 

gxplicado <LS;;im o Uleu pons:unentu, poço 0 SR. PAULA. GumAnX~:s-E' qucstrio de 
que n, C.unat·o. lH'Mto ma i:> unt i mpot•tu.nto a.drniuistraQão. 
~~·viço i4 No.ção, não eousontindo que o!l 
tlom; monitol'o~ quo nn" estalei•·os tcom os
ta.do tluran~ tantos :tnno~. esporem mais ;:«) 
ou 35 pa.ra. ser·em conclu ídos. E })Oço bnto 
m:üs <1ua.nto :t emoitd<L n:~ 2~ tli:>cuss[Lo em· 
p;lto1t, ~oglHiil.O :t opiuiii11 do a lguns rcprc
snnhntcs, n p:tssou HCgluHlo a. Ollinião tln 
outro~. Do moil<.l l!UC é <ic ,jnsti{{: t <1nc, po1· 
um engano no momento d:~ vota.ç·iib, n[o 
fic1uc prejudimtda um<t mcuh.b . rnuit.o pu.trlo
tica, quo on tent!o com o mo!bor·.~monta d<t 
IlOSS:lo a.rrnn.da . 

Post.1. a. votos, é rejeitada a. rJforido. 
emonda. sob n. 2 . 

O f!ib•. D1·icio Fil b.o (pela o1·llem) 
rcqum· vcrillc'lçJio d:.t votlção. . 

P!•ucer.lrmrlo-sn :t VC I'ifil'..a.çõ.u, t·oconllor.H·se 
ter sido a emt'll\d~. sob n. ~~ !tl>pt•ov:.tu:~ l)l)J.' 
68 votos contl'a. 40 ; totall14; 

O SR. PA.ur.A Rucos-Nã:o !ta. inconv"
nícnto nenhum nisso; é apenas pal'a. ovitar 
abuso. 

O Governo é s&mpre benevolo para com 
~cus amigos ; o o o!ficial de bordo nã.o deye 
assitn prejudicar os outros. 

Posttt a votos, é rajeitu.da a referida e~ 
J.li'rte da e monda. sob u. 3. 

Posto a voto~. é approva.do o seguinte sub· 
stitutivo da. Commiss."io li. emenda sol! n. 4. 
Ju Se. Nelson de Vaseoneellos. 

«Fica. o Governo a.utoriza.rl.o a. abrir o cre· 
dito neccssa.rio para. occorrer ;1.:> despezas 
com as viagens de na.vios da armada; quo 
por veotura. sejam feitas a. portos estl'aogei• 
l'O:<:, na. vigoncia. !lO exercício.» 

E' COI\SÍ!tCl'é\d:L Pl'~jmlitm.dl\ 11. rererida. 
emenda. 110 b u . 1. 

Posh " votos, é I'ejeitada. a. emend~ liÓb" 
n. 5, 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 10:27 +Página 7 de 40 

4 ANN AF.S DA. CAMARA 

Posta a votos, é :tp]il'tWatln. :t. sr.gninl.e j empregado ela Es~i'a<la tle Fm·~·o Centml da 
emondfl, sob 11. li, do St·, Nel.~otl cln V:Je~(:nn- P<•.;n<Ll!.lbttco l~niz ,~Il'onso ~e!:reir<1-.E' o ~u-
cellos; bs!;ttUt! vo cnvra,do <L CommJ~i.aodo Redacçao. 

«Accrescente·SO ondo convier: -·Posto a votos, 1) apprllvado om 1 ~ tl iscus-
sao, o segnLnte 

A fa.zel' cmbn.rcm· officia.es dtt al'mada. em 
JóaVíos de g~en:1 ch _mi1l'ínl_w, c'trat~g?ir~, 
lfté o mtLXlmo de sms, oht1da a prev1" 11-
cença dos rosvectivos govo1·nos, correrHio <L 
despeza pelas rullric<ts 8•, 14" e 2l" .» 

E' igu:rtmente appl·ovadl1. a soguinte lUotli
ftoât;:,ão da CommH.sã.o «tloyenrto t\. escoUl<t. 
recahir entr'e os oificiaos sult<\ltoi'nos.» 
' Posta a votos, 6 rejeit<cd<t a emenda sob 
n. 7. 

Postn. a. votos, é apprllvada. a seguinte 
emenda do Sr. Nelson do Vasconcellcm: 

u:Jtetlija.se do soguinte modo ·a l'Uhl'ica 24• 
«Ohra,s;>, ficantlo a somm<e total a mesmn. 
votada: 

Para acquisição de um:t 
!'Ol't<> lla.tel dcstin<\LLI ao 
dü1ue Santa Cl'LIZ •••••••• 

Pnra. l'OconstJ·uccão da. doca 
elo Arsenal da Ha.llia ..... 

Pa.ra os conce t•tvs nccessa
rios ao odifi.cio onde fnnc· 
cio na. a Contttlol'ia da Ma· 
l'lnha ..... • ............. 

J>at•u, OS CLIUCOl'toH de odi
ftcioS, fo1•1.1l.lczas o IJ.Il<tl'
t,(Jis; acqui.~iç,;'Lo tio J•n,po· 
oti vo matoJ·ial r. olm.ts llO
vu.~. incluiua m:SLi.t vnt'!Ja 
fL C)lli\.TÜ.Í/.1 ll()()0i~itl'Í11. }liLI'it 
os concOt·tos do lJ ue [ll'O· 
eis:1 ;~ 1\scula llu Apt•oncli
ws 't.f<winhn\!•us tl(l Pm•. 
.lHIInbnco, 11 jttizo dn Uo-
l'OJ'llo .• •. •• • •.•••.•.•••• 

200:000$000 

i)(): IJ00$000 

35:000$000 

-430:000~000 

W () projor.tu n.ssim emend:.),(l!), app1·ovado 
nm a~ •liscu-Jsã.•• e nnvin•lo :\ Cmnmissii.u de 
lttldac(J:~o, p;u•;t 1'1\digil-u tln n,c~ordo com o 
Yencilll). 

E' 11pprovn.llo o Aognintc substitutivo do 
Sr. P:LUl<tlta.mos ;w }lrojoctll n. 2(17, de 1900: 

« Artigo unico. Fica o Pode!' ~xcc tttívo 
autoi•iz:ulo a :tbl'ir G nccessal'io credito :pu.ra 
pa.g;u• a Luiz Atfon;o 1•'orreira. , ox-f\mpr·e· 
gauo da. Estr·acla do Fcrl'o Central de Pcr
mtmbuco , a pensão do lS500 llíarios, a contar 
do a.hril do lt:l9tl em dc;.tnt.e, de n.ccm·do oom 
o acto drJ Govor:'riO Provi~orio, do l3 do ou
tu1JJ'O do 1890». 

8' . m)n ;i tlcr~tdo p1·ojmlicl1do o proj11cto 
"":. 2fi7, Jc HhJU, :.LU toríza.111!o o Potler gxfl· 
cutivo a. conc:o,J.er uzn;> }1tJns:w do l$500 
di<wios, a cuut:tr do iLol·il !lo 18!Jtl, ao ex-

PROJECTO 

N. 20\JA, do 1901 

O Congresso Nacional deceeta. : . 
Art. 1 o O Governo é autorizado a despen

der até á. quautia de 50 :000$ , para auxiliar 
;~s do.>pezas necessarias 11 installação o aos 
trabtültos do Congr-esso Agricola, convocado 
ru;l:J. Soai r.cl n.rl n N acio mt l r!o Agricn L tm'!l. p~.r~. o 
dia 20 do cot•rcnte, abrindo o preciso credito ~ 

Art. 2. 0 Revogam-sr~ t\S dis:posiçõos nm 
cont.rario. 

O Sr. Tosta (pela onlem) requer o 
obtem dispensa. ilfl intm·st.ic:in pa1•a qnr~ o 
projecto que acabtt de ser vota.do entre Da 
proxim;.~. ot•dern do dia. 

E' annuncie~d.a a votação do p r oject.o 
n. 267, de 1901, <tutori'l.;1ndo o Poder Exo
ctrtlvo a abril· ao Ministorio da. FazondrL o 
Cl'edito de 477:121$620, ouro, ~upplementar 
â verh<.~. n. 35 do ar.t. 28 (ht l ei n . 746, de 21! 
de dewmhro de 1901! (2" discu~Bii.o). 

Pusl;o a votos, é approvado em2" discussão 
o seguinte a l'tigo unico d o 

PROJJ\CTO 

N. 207 - 1901 

O Congrr~sso Nacional resolve ! · 

Artigo unico. Fica o Poder gx.ecutivo a.u
tol'izarlo a abrit• ao Min istnrio dtL Fazcnd;1 o 
ct·cdito J.o 477:121$1320, otu·o, supplcment•u• 
;i vcrbu. n. :15 tlo art.. 2,-j da lei n. 7413, do 2!J 
do dozo111 bro Ü<: l\JOü: fa.zer1do :1s neccssaria.>J 
opcmr,,iJe~ o rnvogarhts :.ts (!ispu~i(lÜes em con· 
tt·ario. 

O Sr.· Paula Guirnnt•i\cli (polú 
onJam) reque1· e obtorn ilispcn1111 do intot·· 
sticio pal':t o projecto l[UO acaba. elo llot.• vo· 
tado entr•tt' n;J. pt·ox.ima. ordem do dia.. 

E' approva<l:t u. soguint o emenda. suiJstitn· 
ti v<.~. do t:icn<tdo ao pr•ojol) lio n. 37 j , de I 900, 
c 280, do 1901 ; 

o Congr•esso N<tcion(l.l 1l ccreta: 
Art. 1. o O qnaclro dos JU<tclüníst:~.s naYitos 

p:1.s~ar;i a ser o Keguintn; 
Capitão de llVU' e gucr1•a ..... , 1 
C<1pitãc~ n.e fra.gab ...... , .. ; • ~ 
Capil;ã.c.denentes .......•. , .. , 5 
Pl'imeiros-l;cncntrJS. . . . . . . . .. . • 18 
Segunrlos~tunontes •• .• .. ,..... riO 
Gu;u•t.la,s-Jn:tl'in h;J.s •••.. , .• , • • • • 80 
~-htg~n r.os·a.judi1llt<ls .......... , • YO 
PJ•a.ticant.es, 1•• sai'gontos ..... , 4·1 
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Art. 2. 0 Os officiacs machilristas do qua.dm 
e:draordinario, que fica. extincto, serão 
transferidos p:1ra o quadro · ordinarío na 
ordem de antiguidade. 

Art. 3. o A idude limito para a reforma. 
compulsoria dog officia.es deste quadro scPá a. 
seguinte: 

Anuo~ 
Capitão de ma1• o gum•ra ....• , 64 
C11pitã.o de fragata.; .. ,., .. ,, 62 
Capitão-tenente •• :............ 60 
Primeii'O-tenente._.,.. . . . . • . . . 58 
Segunto-tenente. . . . . . . . . . . . . • 55 
Guarda.-mal'inlm ........ ,..... 50 

Admíaislraç,7o de 8. Paulo 

45 pratica.ntes de :za cla>se com 
o veucimeJJto arrnu;t[ de .• 

~ carteieos do 3~ classe, idem 
irlcm ...........•..•••••.• 

1 (:ontinuo U.e 2• cla.sso, id<lm, 
idem ....•... , ....•.....• 

2. ca.rimbadorcs de 2" cta·sse, 
com a. dia.ria. de l$500~ 

6 serventes de 2a clas-se, com 
:t di:.t.I'ia. de l$500; 

Adminisimção do Wo (h· and e' 
do Sul 

Art. 4. o Na reforma· os ulficiaes do quadro 8 praticantes do fl~ classo, com 
do machinisf;as terão as mcsmaq vanta.- o vencimento annual de ... 
tagcms que competem aos d<> quadro da u.r- ·· 6 cu.rteiros de 3• clu.sso, itlom 
mad<t. idem .................... . 

Art. 5. o I~ovog,un-so as dispt)Sições em 2 ser·ventes do 2' classe, com a. 
contrario. ui<wia, do 1$500. 

E' o projecto, ;~ssim emoncbd<>, enviado ~. 
C'ommi_ssã.o do Redacç[o, ofliciando-se a,o Se- Administração de Pernambuco 
nado o occorrido. 

Postt> a. vntos, t\. approvad.o em 3' discussão lO praticantes do 2"- clas~c, com 
o enviado à Commls3ão de Rcdacção o se- o venci.monto annual de .• 
guinte 7 carteiros do 3" classe, idem, 

idem ...... ,, ••• .': ........ 
PROJRCTO 

N, ISO- 1001 

O Congro~so Nacional docrct<.o : 
Ar-t. 1.° Ficam croarlu.s nas re]xwti<,oõcs · 

posta.cs os emprof(IJS constantes do scg·11into 
quadro, com ri~ vencimento.~ •~qui <lutcl'mi· 
na.dtJg : 

1Jil·cdo1'i<~ Gcrat 

~ 11ra.tic:>ntcs 1ln 2·' classn, •:om 
o venoinwhl;u ;~nnual tio 1: !Ort$11011 

~ •:ur1t.iuuu~ do 2;• cl:~~->o, idem, 
it.le m ..•.... ·•, ....... , . .. • 70U$UOO 

2 fiorvcnt.tJS tlu 2a el:t.~.,o, uum (L 
di:tt'i<L de ~$000, 

Adminis!raç<io do Dislrictu 
l<'etlcrat 

riO praticantes uc 2" c1assG, r.om 
o vencímcmto rwnua.l de., 

. 80 carteiro~ do 3" clus~o, iclcrn, 
idern . ...............••• 

:z contínuos de 2" ci<J.s.sc, idem, 
idem .. , ..•..•.••. ••...• 

7 C<l.l'imba(iOJ;es· de 2• classe, 
com a dia. ria de 2.$000. 

15 se.rvcu~es de 2• cla.sso, com <\ 
diaria. rlR :?$000 . 

.9 cartairos ru l'a.os de 2" cla~so 
coin o vencimfl nto annua.l 

;de .. - •..•. , ... -"·", ......... ,_. 

1:100$000 

1:100$000 

'700$000 

1: 200$000 

:~ Snrvontes de 2~ classe, com 
a d!arüt de l$500. 

Arlminist1·açao do PMa 
G pr.-:.ticantas do 2a classe, com 

o vcncimouto de ..• , .... • 
g c;;wtoü·o~ do s~ cla.sso, irlem, 

itlon1 ...........•..••. . .• 
sm·mn to do 2• classe, com a 

!líí1l'itt do 1$500. 
Admi1tisf1·açtTo dt~ Bahia 

H Ill'atic;~ntcs do 2" cl<tsso eom 
o vuncimonto annú:d <le .• 

9 (~a.l'toir•.,s du :J• c[;~~so, idem 
i<lcm ............... .... .. 

l sorvonto ·do 2~ cla~se, cozn · a. 
diu.rii1 do 1$500. 

Administraç,to d~ .nfinas l}e J·ae~ 

lO :pmtic:Ln tes de 2• c l:ts~e, COI1J 

o vencimento annual 'de .• 
6 carteit"os de 3• c !asse, ül ozn. 

ülmn ..........•..•..•.•• 
servente de 2• classe, com a. 

diaria de 1$500. 

Ad1m:nist•·açifo do P~ranâ 

:'l Jll'a.ticantcs ue 2• claSISO, com 
o voncünouto annua.l do ... 

:3 earlrlL·os tlo· '2~ cl<.tSSe, idtll~l, 
illcn1 .. · •••.. , ..•...•.. , •• 

sorvon te .d~~ 2• clit.~~c. com ~ 
dial'Íi.\ do 1$500. 

5 

l: 100$000 

1:100$000 

600$000 

9011$000 

900$000 

I.J00$000 

900,~000 

900$000 

900$000 

91!11:-:;ooo 

900$000 . 

1)01)$000 

9QO$OOV·· . 

900*000 

90Q.~1'i\}Q 
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Adminislraçti'o do Amazonas 
7 praticantes de 2> classe, com 

o vencimento annu11l .de .• 
1 carteiros de 2• cla..ssc, idem 

i(lem .. .. ...... ......... . 
Sel·vcotc de 2" cla.'!Se, com a 

diaria de 1$500 . 
.Administraçcio do Ceare! 

3 pratica.nt~s d.e 2" clasao, com 
o vencimento a.nnual de .• 

2 cn.rtciros de 2" classe, com o 
vencimento :Lrlnual de ... , 

servente do 2> cla.sso, com a 
diaria de 1$500. 

Admi~i3tração do Mamnh<lo 
3 p1·a.ticantes de 2" classe, com 

o vencimento annual de .• 
3 c<l.l'teiros do 2• classe, idem, 

iilem . ........... . .... . .. 
l servente de 2"' classe, com ~t 

dia1·ia. do l$500. 
Administt·açrio de AlagottS 

•J rwatic;\ ntes de 2" elas.~. com 
o vencimento annnal tle .• . 

5 cartoit•os do 2• clas.~u . irl.cm, 
idern . ......... . ... ... · . ... . . 

2 stwvcntcs 1!0 2" cla.ssc, r.um a 
di<wla. de I $5{)11. 

Administrrtção de &mia Uaflw· 
j·ina 

3 pr:J.tica.ntes de 2~ cla.s.-;c, com 
o vegciuwnto annual dl'· .• 

2 cartoiJ'os de 2~ ch~ssc, idem, 
idem . ... .... .. . . ....... .. 

1 set·vente 1le 2" cla .. o;sl', com <~ 
dial'ia 1le l :j;500, 

AdministraçiTo d o Espir·ilo 81t1tt o 

3 pt-a.t ica.ntes d~ 2• classo, com 
o voncinwnto ann ual do . . 

2 cartniros do 2" cl:tll~lj, itlom, 
irlmn •••• ••• ••••.•••••• •• 

1 &enente d11 2• ctasso, com a. 
diu.ria do l $5(!0. 

A.dministraçao da Pcwahyua 
3 pntica.ntea de 2" clas,se, com 

o vencimento annu<1l dt>. •• 
S ca.~~toiNs de 2" cla~se, idum, 

tdllm . .... .. ....... . .... .. 
1 rot·venio do 2• cla:~.~o. com a 

dial'ia de l$W> . 
Adminisll·açtto do Rio Grande do 

N cn·te 
pt•n.tica.nte de ~· clõ.ti)SC, r.mn 

o vencimento ;~nnnal ele .. 
carteiro de 2" classe, idem, 

- idnm • . • •• •. .•..• . •• . ... 
~m·veu kl d.IJ il.• tllasse, com a 

dil\I' Íil. ila l ~;,or>. 

A Nt{AF.S DA. CÁ~iARA. 

000$000 

000$(>00 

900$000 

· Administração de Goyaz 
pratieo.nte de 2a. cla.ssc, com 

o YCncimento a.nnual de .. 
carteiro de .2a classe, idem 

idem ... .•... .. •. . .. . ..... 
·servente de 2~ classe, coro a 

llüwia de t$500 • 
Aclrninistraçiio do Piav.hy 
praticante de 2• classe ; com 

o vencimento annual do .. 
carteiro de 2~ cla.sse, idem, 

idem .. •. . •. ........... .. : 
servente do 2" ola.sse, com a. 

din.ria. ele 1$500. 
Atlmin.istt·ação de Sugipo 
praticante de 2• classe, com 

o vencimento annu:tl de .. 
1 carteiro do 2• cln.sse, itlero, 

irlom • • •... .•• •• . .•. •...• 
Administraçiío (le .3fa.lLo G1·osso 
l cu.rteil'O de 2·~ ch~sc. com o 

vencimento a.nnu:tl ele .• .. 

'700$000 

700$000 

700$000 

700$00!) 

70()$0110 

700$000 

700$000 

7()():1;()()() St.w-atlminisl ,·aç,7o r.lrJ. Campanfut 

700$(~)0 

7f)( J$fl()(l 

700$1)00 

71JIJ$11(1(1 

70(J:j;()00 

700$01)(1 

7oo;;;oon 

700:f,'()00 

1 }lt'<ttica.ntc de 2~ cla.ssc, com 
o vencirnon to annmtl (lo .• 

1 carteiro . do 2~ clas.~e , idem, 
ülom •••......... • .•.•... 

8t-./,.utlmiHisl1'açí7o de Dilltnantinct 
I l1l':\tica,utc <lo 2"- ü~sse. com o 

Yc:ncimuu ~o annua.l de ... . • 
I ctwl;eit·o üo 2~ c!assn, idl;lm, 

1.-lnm . .. . •.•..••.. . ... ..•• 
Suli-aclministl'aç{{,J d~ V&cralui 

L lll'<Üiean tu •lc 2" classe, eoJU o 
I'Oncirnento a nnn:J.I 1!1\ ... .. 

ca t•Luiro tlu 2" cl;,::;.~o. hlc:m, 
i( lf~rn ••. _ . • , .•. , .......... . 

7~01}(} 

700:j;00() 

?(i()$000 

i()l):j:OOO 

At·t. 2." O [H'nvitnemto 1HJSSCH ~~ ~1\prcgos ~u 
i:LrlÍ. suguntlo as rogl'ilS osta.bolcct~as no ru· 
g-.ulamoutu vigente P<lr•L '' no1~ew.çao do ~U[I
plen:tcs . Os act1taea supplentus pass;u·;~tJ ·~ 
cxet·cct· os novos Jo .. u.ros e perccbora.o os 
sous voncimontos deSde o começo do ult imo 
Hcmo.9tt•c do corrente a uno. 

Art. ~-· Ficn.m revogado~ os arts . 338 c 
3:~9 do rogul<~omcnto de 1 de fevcl'eiro 1\a 
189f:i o todas as dis110S'i~:õos contrarias ;1. pre
sente !ei. 

O Sr. JJ:enrique LagdGn
Ach ando-se sobre ·~ Hwsu. <t l'l!r!acç;lo . "firml 
do~.~o projoo·tu, peço"- V. gx. c1ue coo~ulte á. 
Ct•.sa si concede <lispeusa de impressão, pa.J'O. 
que o !la. S<>ja. vota.úa. irnmedialamente . . . 

Cuuaultada a. Ctnno.ru,é concedtdt\ a, <hspen
su. 11edida. 
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Em scguid<\ 6 s~m rlebate a.ppt·ovmla. a 
seguinte 

R.EDACÇ},:o 

N. 189 A- 1001 

Rcdacr,io final <lo JWojeclo n . 181 rlr;sto 
armo , 'JIW ema va1·ias cn.rgos na Ucpctl'liçlt.o 
Ge1·al rios Cal'?'eios e mcwca·lhes os 1'dSJ)6· 
ctivos vencimuHtos 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l.• Ficam ct•eados na.s repartições 

postaes os empregos cousta.rites do sl3gulntc 
quadro, com os vencimentos .aqui determi
nadoS: 

Dh·cclaria Gera~ 

.8 praticantes de 2~ classe, com 
• o vencimento annnal do .•. 

2 continuas de 2" cla.sse, idem, 
idem ..... . .. .... . .. . . . .. . 

~ ser ventes de 2~ classe, com a 
diaria. de 2..~()(){) . 

,1.dminisl>·a~ilo do Dislrido 
"li'ed~ 1·at 

00 pra.ticantes de 2~ classe, com 
o vencimento annual 1le.· .• 

80 ca-rteiros Je 3• classe , lc.Jcm, 
idem ..... . . ...... . .... .. . 

2 contínuos 1lG 2" classe, idem, 
itlem .. ... .... .. . ... ... .. . 

7 carimbadores de 2~ classe, 
com a. diada. da 2SOOO. 

Hi serventes de 2• clas~e. com a 
dia.ria de 2.~000. 

!J muteiros rut•aes do 2" classe, 
com o vou Cli.mento 'l'lnnual 
do ••..• •• ••.•• •. • .••• •.•. 

,Ldminisl•·açiiu dé 8 . P(tttlo 

45 pr-aticuntes de 2" classe, com 
o veuciment.o annual de ... 

25 cu toiL•os de 3" classe, Idem, 
idem .••..•• • ... • .• •.. ..•. 

1 continuo de 2" · classe, idem, 
idém ............... , . ••• • 

2 carimbadores de 2" classe, 
com a dia ri&. de 1$-"JOO. 

6 servenws de 2 ~· clttsse, com a 
a dial'ia. de 1$500. 

Admínislraçilo do Rio Grande 
do Sttl 

8 praticantos de ~" ciMJ~e. com 
o vencimento a.unuu.l de . •. 

ô carteiros da 8• cla.'lije, Idem, 
idem ...•.•.•..•• . ... • : •. . 

2 serventes de 2" cla.ose, com a 
díar·ia de 1 ~'500. 

l:l00$000 

700$000 

I: 100~1)1) 

I: IOO.SOOo 

70Q80GIJ 

l :200:001) 

I: !IJ0$000 

1:100$000 

600$000 

900$000 

900$0()(1 

Adminislnt~:ão de l-'en!tl1ilbtt<.:o 

lO praticantes de 2" classe, com 
o vencimento annual de .•. 

7 carteiros de 3" cl11Ssc, idem, · 
idem . •. . . ....•• . .... . • • .. 

3 ·ser ventes. de 2" classe, com ll. 
a. di<U'ia do 18500 . 

Arlmini.W'«çâ·o do I'cmi. 

ô pra.tic:m.tos de 2" cl<!S'?e, .com 
o vencimento de . • . ..•. •.. 

9 car loiros tle 3" clo..<>Se, idem, 
idem ........... .. ........ . 

servetitc de 2" chtsse, com a 
dla.rio. de I$500. 

Adm.inistraçcio da B ahia 

8 praticantes d~ 2·• classe, com 
o venr.iment.o annual de .•. 

O ca.rteit·os de ::" classe, idem, 
i1lem ............•..•.• ••• 

l servente Jc 2'' classe, com a 
uia.t•ia de l$500. 

,lrlmii !ÍS/1'aÇ<i'a d e "1finas Gerw!$ 

10 pl'àtico.ntes de 2" classe; com 
o vencim~nto a nu ual de, •. 

fi C<~rlciros do 3~ cla.s:.e, idem, 
idem ...•.•••.•. . •• . ..• . •. 

sorventP. dA ~~· d Mse , corn <\ 
tiiar•ia. ue I 8.?00. 

;\dminí.~tra r'au do . l'at•rmri · 

3 JH'O.licantes de 2" classe, com 
o Vt.mcimento annual úe ... 

3 cllrtairo~ ele 2" cla.sse, itlem, 
idom . •... . • , . .••..• .• .•. . 

\ Sel'VOnte tle 2" C[U.Sil61 COlll a. 
diaria de 18500 . 

Arlminislnt~â·o clv .. I ~>lt:t•Ol~<.' .~ 

4. praticanl.es de 2" clo.ssl•, com 
o vencimento an nual de .. .. 

4 cartei ros de 2'• classe idom, 
idem .. . ....... .. ..... ... . . 

servente do 2" c lasse , com a 
diari<~ de 18500 . 

A1.lmiltis,raç<1o elo Ccu.rú. 

· · 3 pratitJantcs •!<> 2~ clus~e. com 
o vencimento an nu~l de ..• 

2 cn rteh·os d.e 2." clil.ss'J , corn 
o VCI!Cim(Juto unnunl el o ... 

I Mm·vculo •la 2" cln.<,;e, com a 
dia1·ia tle 1 ~00 . -· 

Admin~:Sl1·aç<lo df) Mw·,tnli-.ro 

3 praticantes de 2" classe, com 
o vencimento o.nnwtl da ... 

'I 

9008000 

901)!;,1000 

90(}.\;(100 

!!00$00() 

!)00$000 

900$000 

90~000 

IJ00$000 

9(10~000 

[)1)()1;1000 

90()$000 

oo~-ooo 

000~000 

000*000 

900$000 
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3 carteiros de 2" classe, ld~m. 
idem .......... ...•. ...•.. 

servente de 2•• CJ!asse, com a 
(Uuria. l\e 1$500. 

. 1dministraç{il) de Alagô"s 

4 pratica.ntes de 2' Cla.~ise, com 
o vencimento annua! de . .• 

5 carteiros de 2"' 'classe, idem, 
idem ..• , ••.•••. . •..• , ..... 

"Z serventes de 2" classe, com a 
· d iaria de 1$500. 

AflntinistraÇ,ro d e Santa 
· (JatharinG> 

~3 pr-aticantes de za classe, com 
o vencimento uDilllal de ..• 

:2 carteiros de 2" classe, idem, 
idem ..•.........•••.•.• , •. 

il servente de 2' classe, com a 
dia ria. de 1$500. 

.íldminisl'l'aç1UJ de Espirito Santo 

.3 praticantes de 2" classP-, com 
o vencimento anoua l de ..• 

:.2 carteiros de 2' classe, idem 
idem ..••••• • .. •• . • . .• •• •• 

1 servente de 2 .. classe, com a 
dia ria. de I $500. 

Aflmiflistração da Pat·ahyba 

3 pratioanfes de 2" classe, c.om 
o vencimento n.nnual de . .. 

3 carteiros d('l 2" classe, idem, 
idem .... .. . •• . •... • •. .• •• 

1 servente de 2" classe, com a 
diaria. de 1$500. 

Adminisll'ttção do Rio Gmndc do 
NoJ·tc 

1 prt\ticaute de 2" classe, com 
-vencimento annual de .. . • 

l carteiro de 2~ classe, idem, 
idem •. • . •• .•.• . • • .• . •• , .• 

1 servente de 2' classe, ·com a 
tliaria de 1$500 . · 

Administração de Goyaz 

praticante de 2• alasse, com o 
o vencimento annua.l de . .• 

carteiro de 2• classe, idem, 
idem . . ......... . . . ....... . 

servente de 2" c!Mse, com a 
ditwia de" 1$500. ' 

A.llminist1'açúo do Piauhy 

1 pl'ntlr.anto de 2• classe, com 
o vencimento annua.l de ... 

ANNAES DA GAMARA 

900;1;000 

700$000 

700$000 

700~006 

700*000 

700$000 

700$000 

I carleiro · do 2" classe, idom, 
idem ••...........•. . ....• 

1 ~erveote de :2·• ola.sse, oom a 
diaria dB 1$500 . 

A<lmi nistmçúo de SergiJit 

praticante de 2a classe, com 
vencimento annua l de .... 

I carteiro de 2" classe, idem, 
idem ... ........• : •. . ... ; .• 

Admiuistra:çao de Mcttto Grossa 

I carteiro de · 2• classe, Mm 
o vencimento annual de ... 

Sub- ad11tinistraçúo ·ela CcmtlJanh!L 

praticante de 2" classe, com 
o vencimento annual rlc ... 

carteiro de 2" ch1sse, idem, 
idem ..... ..• : . •.. •...• , .. 

Sub-administraçtío de Diamantina 

1 praticante do 2a classe, com 
o vencimento annna1 de .•. 

1 carteiro de 2" classo, idem, 
idem . •• •.• .• ... .•••. . .. •. • 

StJJ.admini3lraçao cl6 Uben.wa 

1 prnticnnte de 2• cla!se, com 
" vencimento annual de ... 

1 carteiw de 2" classe, idem, 
idl)lll ••••••.••••••••.••••• 

700$()00 

iO(f,f;óOO 

70()$000 

700$000 

700$000 

700$000 

700$1)00 

700$000 

700$000 

700$000 
700$000 

Art. 2.• O provimento uesses empregos se 
7~000 fa.r i segunclo as regr as estabelc:idas no re• 

., gulameuto vigente pa.ra n nomeação de sup· 
plentes. Os netuaes supplentes p~sariio a 
exercer os novos Jogares o perceberão . os 
seus vencimentos d~sde o começo do ultimo 
semestre do csl'rente anno . 

Art. 3.• Ficam revogados os arts. 338 o 
· 3 '.9 t.lo regulamento de I do fevereit·o <le 

700$000 1896, e todas a.~ dispo~ições ·contrarias á pro· 
sente lei. ' · · 

700.~000 Sala dns Commissões, 30 da novembro jla 
1901. - Guer.lclTw. Motwr7,o, - Arat~io Gdes. 
- Víriato Mascctrerrhas. 

E' o pt•ojecto enviado ;ao Senado. 
Posto a votos,(, :l.llfl.l'ovauo em Ja uiscussã.o 

700$000 u soguíntc 

700*000 

700$000 

N. ··1 39 A- 1901 

O COll!(rossu Naciona l r esolve : 
Art. 1.• A (}t;~pa dos officiaes do exorclto 

e da arroad<t, a. quo ae refero a lei n . 2<(7, 
de 15 do dozcrnbro uo 189~, nunca SCl't\ info. 
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SESSIO EM. 2 DE UEZEMBRO DE 1901 

rior <l. 1$400, qualquer que se;ju. :t. gua.rniç.'i.o 
u quo os mesmos pertcnç<.nn, salvo :L ex
ccpç:ãa contirltt nu art. 17 tb loi lt• 71!6, do 
2\1 de dczombro de 1000, relativa aos l!:stallus 
tlo P<u·á, A>naz<>n<\S c M:ttto Grosso o outros 
quo om lei poster·ior fora m contem1)la.úos 
pelo Congresso. 

as neces:~a.l'ia.s ope·rill,;Õcs e rcvogatlas as üis
lJOSições em contra-rio. 
Po~to a. votos, ~ approva.Uo em <lÍScussão 

unim~. c cnvbdo ú. NJ.n~.ão, o seguin~ · :·. 

Art. 2." Rcvoga.m-so .a.!:l disposições em 
contrario. · 

O $1•. President-e-A este prujcct
foi offcrcci rlo pela Commissão um su!Jstitu 
ti v o que dcver11 ser tomado. em consid cra~:ã.o 
IlOl' occll.~ião da ~· discnss:Lo . 

O Sr. Celso d e Sonza (peZa 
m·1lem ) rcq ucr e obtem dis]Jen8a. de in
terstício par:-" quo o }Jrojceto <tuc acaba de 
sor yotado en tee na proxima. ordem do di.a.. 

· O Sr. Barbosa.Lima (potaoJ·dem) 
- Jo:m vista. do projecto n. 130 A, de 1901, 
que aCil.ba de ser approvado, de a.Ignma. 
fórrna lhe interessa.!' pessoalmente, requer 
que se faça inserir na. acta. da. ses'iii.ó de hoje 
que niiO tomou parte na votaçio do r eferido 
projecto . 

Posto a votos, é approvado em 3• eliscussã.o 
o enviado á Commis.são .da nedacção, o se
guinte 

l' ItO.IEC1'<) 

N. 113 A-1901 

O Congresso Nacional, resolvo: 
Art. 1 u I•'!ca o GoVorno autorizado a. u!Jt•ir 

pulo Ministcrio da, Ju;tiç<J. o credito de 
Hi:060~, para pagar ao b<tcha.rel Umbolino de 
Souza .Marinlto os sour; ordc•a.dos, como juiz 
elo diroit~ 9 01 tli.~ tJOniiJi!lclade, 1lt~corridos ele 
22 de <Lbril de 1894 a 31 tio rlozcmht·o ele 
l!JOO, a quo tem direito, . como f<Ji decidi elo 
pelo Suprérno Tl'ibu ti1Ll l~edet·al em at:Cól'llií.o 
llo 22 de sctcmhro de HJUO. 

A1·t. 2• Revog<ml·su u~ disposíçõc~ em 
cont1•ario. 

·Posto a voto~, úapprovado em i!'díscu:;.~ão, 
c• seguin t.c a.J~tigo U JIICu uo 

l'ltOm<J'l'O 

N. 13l-l9tl! 

O Congi'osso N:1ciun<1!, resolve: 
Artigo tonico. l<'ica o Podnt• Ks:ccutivo au

torizt~do a. abl'ir ao MinisteJl•io d;~ Fav.cndct o 
c.rcdito extrn.orilin<~r io do 1:132$, p:~ro, pag<t· 
rnento a. diver·sos operarios tla. Ca~:t 1la 
Momla pelos sorviços oxtruordinal'ios :p ro
:;t.ulos em janeiro o ma.rço tlo 1900; fa:wnO.o 

. Catn~ra Voz· VJH 

l'RUJECTO 

N. 291 A- 1901 

(Do Senado) 

Art. l. 0 E' o Governo autoriz:ulo a. pro
rog:tr por seis mezes, com o l'P.~:peetivo m:•de
nado, a ff'cença. conccllüla. ao Dr. Ped1·o do 
Alcantara. Na.buco de Abreu, juiz do 1'd-
bttmtl Ch·il e Criminal desta "Cap ital. , 

A1·t. 2 . • Revogam-se a..q disposi~•ÕQs om 
contl•a,r•io. . 

Po~Gu a votos, é approvado em discttsslio 
unic•~ e envi:ulo á. Commi.s&w do lted.a.c~~o. 
o 8cguinto · 

l'ROJJlCl 'O 

N. 277 A- 1001 

O Congt•eS'!O Na.eiona,l de.creta, : 
Art. I .• Fica o Govemo a.utori1,ado a con

ceder· a, Pedro de Siqueit·a Rodr igues, chefo 
das cu.pa.to.zia.~ da. Alfo.ndcgl~ de ile1ém, seis 
mczos do l iconç.a com ordenado, pal'a. trat~r 
de sun. saurl e . . 

At•t . 2. 0 RovoganH e as disposÍfjÕCS em 
contml'io. . 

Po3to a. vutos.é a.pp rova<lo em 1• discussão 
o seguiu to 

J' R O.J ~:c•ro 

N . 6 A - 1901 

O Gungrus~o Nacíom~l uuorota. : 
Art . 1." Fica, · •~llolida. a. aecunml:lC[o; 

<~.ctu~lmontn oxh;tcntc, u<~S Ci1dciras 1le lo
gica dt.J fnternatu e <lo ExterMto do Gymno.sio 
Nacional, solJ a. regeocia da u m só ca.the
dra.tico . 

Paragrnpho unico. Igua l providencia ee 
upplicará a~; cadeir a.'l do littor atura dos ál
luil id.os Intorna.to o Extoma.io do mesmo 
Gymnu.sio. · 

J\l't. 2 .• O Governo porá em concurso as 
ca•leil'a.s, umn. do loglc::\ o outra. de littorn.· 
tul'a, que vagu.rem om virtude desta. lei . 

At·t . il." Revogam-se o.a disposições em 
contrário. 

O Sr . Nelv~" (pela ordem) requet' e 
obtem di~pensa de intersticio pa.ra que o prc.?' 
jecto que acaba. de ser votado entre na pro• 
xima ordem do dia. • 
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lÚ ANNAES JJA C!HARA. 

Posto a votos, é a{.1provado em 3• discu$sí.\o Posto a votos, e approvado em discussão 
e enviado a Commís~ão d~ Redacção, o ~e- unica e enviado á Commissiio de Redacção, o 
guinte seguinte 

·~ 
l 'ROJE C: T(l 

.. -
N. 173 A - 1901 

O Congresso Nacional reso lve ! 
. Artigo uníco. Fica. o Poder Executi•o au· 
torizado a abrir ao Miníster!o da. Guerra o 
credito e:rtra.ordinario de 68:195$189, para 
execução da. sentença, em ultima instancia, 
que condemnou a l•'azenda Nacjonal a pagar 
ao tenente·coronel Procopio .Tosé dos Reis, 
por si e como representante· da firma com
mercial Procopio José dos Rei s & Cornp., por 
prejuízos caus&dos em seu estabelecimento 
commercia.l e propriedade em Magé, Estado 
do Rio de Janeiro, por occasião da revolta J e 
o de setembro de 1893, quantia que lhe ser á 
paga integralmente, fuzendo as necessarias 
ope1-ações e revogadas as disposições em con· 
tra.rio. 

E' a.nnunciada a. votaçi.io da. emenda. do 
Senado ao projecto n. 50 A, de 1901, que 
autoriza. o Poder Execu~ivo a conceder ao 
engenheiro ,Joaquim Huet. Dacellar, respeita
dos os direitos adquiridos. a construcção, 
~BO e goso de !!ma est rada de ferro que, par
tmdo de Manaos, siga o rumo geral do 
uor~, e ~as condições que estabelece (di~· 
cussa.o umca.). 

Sã.o succcssiv.nmente postas a votos c ap. 
pl'ovadas, 11.1! seguintes ememlas do Senado·: 

Art. I . " Accresceote-se in-fi. na : « tJ. te a fóz 
do rio Mahü. » 

A § I• do mesmo artigo, su b.stl tua. .. se pelo 
seguinte; 

§ ! .• As condições t echnicas do 1raça.do e 
toJo~ ~s seus pontos ourignuos ser-lo fixados 
defl01tlvameut.e pelo Ministeria. da Industria 
Viação e Obras PubliCas, ouvido o da Guerra' 
á vista. dos estudos que JhQ forem apresenta: 
dos, .respeitados qs direitos de concessões an~ 
terfores. 

Ao ar t. 2.o Substituam-se as pabvras : 
« contados da data em que fo r tt estrada aberta 
ao tra(e g o » pela.s segui o tes : « co'n tados da 
rlala da a1signatt!1'a do contracto . i> · 

Accrescente-se : 
Art. 3. 0 Q P Oder Execu tivo, além das clau. 

sutas que lho Parecerem con venientes, esta
belecerá. no contracto o mini mo de ltilometros 
a construir-se ànuua lmeate. 

Ao a rt. 3. 0 Diga-se art. 4". 
E' o projecto enviado á Commi >são de Re· 

dt\cção, offlcio.nrlo-se ao Senado do oooorrido. 

PRO.JECTO 

N. 148 - 1901. 

O·Congresso Nacional l'esolve: 
Artigo unico. Fica o Governo ·o.utoriz>ldo a 

mandar cootar ao c~~opitão de fragata. Fran
cisco Carlton a. antiguidade d 1\ data. da. pro
moção do referido o1Ilcial áquelle posto em 26 
de abril de 1'890 ; re vogadnB as disposições 
em contrario. · 

O Sr. Jt1.Ho de Mello (pela m·
dem ) - Achando-se sobre o Mesa. a redacçã.o 
final do projecto que acaba. de· ser a.pprovado, 
peço que consulte á. Casa. si dispensa; a. im· 
pressão afim da ser immediatamente votada.: 
Ulfuito bem, nwito bem). 

Consultada. a Camara, e concedida a dfs
pensa. pedida. 

gm ~egnida. é snm cloba.b! approvada ~ 
seguinto 

ltEI>Aq,i\o 

N. 148 A- 1901 

lle•laq;,ío (mal tlo 7n·o)ectu n. 148, deste tlnna, 
r;ue ,mf.ol'i~u o Gmuwno a mandm· .;oala r· ao 
ctp.'tlla ele (!'CI!Jrlta l •'r·cuwisun Cat·lton a anti- . 
gu.idade da dalci rlll prontoçcio ttqueUe posto 
em 2a tle alJ>·il ele 18VO · 

O Congresso Nacionul resolve : 
Art.igo unico. Fie:~ o Govnrno au toriz<Ldo a. 

manda.l' contt~r ao CtLpittío lle i'J•agata l<'l'<m
cisco C;u•lton ~~ a rüiguidauc da dMo. da. pl'O· 
mo\ii.O do J•et'ot•ido of!lcia.l ;itrnolle posto em 
26 do a bl'Íl üo 18110; l'e Y"og~~da.s 8:i diaposiç;;es 
em contrario. 

Sala das commissões, 2 de dezembro rlu 
1901.- Guedelha .ilfourao.- Viriato Masca-
1'Cnhas, 

· I~' o projeoto cnvi(kdO ao Senado. 

O Sr. Go•nelii de Mat.t.os (pala 
m·dem)-Peco a. V.Ex. que se digne consultar 
<l Gu.s<~ si concede prBferencia.·para que seja 
colloca.do em primeiro logat· na 2"' parte da 
ordem do dia. o projooto n . 265 C, u. respeito 
dos ba.ncos de Pot·uambaco. 

O SI"''· Pres idente-Apenas termine 
.-. votação submatt er Gi á Cama.ra o r equeri· 
meni'.o rlo nobre Deputi.l,do, tanto ma.ts quanto 
o projeetl) á que S. Ex. se refere figura. na, 
2·' pat•to da o1·dcm do dia. 
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Consulh\dU. a. Cama.ra, r. approvado u l'C
quel'imento _•lo St•. Pl\ula Ramos, apreson
tadn na sessao de 30 de novombt'Q proximo 
tlnclo . 

O Sr.Cu.ssianodoN.aseiuiento 
(pela ordem) - Sr. · Pre9ülente, <J. •~llando-so 
sobre a .M.esa. a redacção: 1ina.l llo Orç<'l.men to 
d<~. Mw·irrha, quo a Cu.mar(l. a.cil.ha d() vota.r, 
peço a. V. Ex. qnc consuLto ~~ Casa ~>i dls· 
pens .. 1. a. impressão de modo ·a ser votM!a a 
redacção, •~fim do pr;ojccto trarn~ita.r pa.ra ·o 
Senado. _ · · 

Consultada <~ Cainara, é .concedidtt n. dis- · 
pensa pedida. · 

Entr;~. em discussão a scguiote 

REOACÇÃ.O 

N. 216 D-lf.IOI 

Rf!d(!CÇrw final do p·ro,jeclo n. 216, deste anno,· 
que (u= a despe:;a do jlfinisterio da b[arinlia 
11M'a o CIX'~_1'cicio de 1902 

ArL O Prosülentc ela Republica. é att· 
torizad.o <~ u()Spemler IJClo Ministerio tL<~. M:~
rinha., com os SOL'viços designados, no.s se
guintes Yerbas, o. quanth~ de 24.37V: 297$254 
em papel: 

§ 1-Secretarüt de gsta.do: 
Au~m o n t a cl a d o 

;1 :000$, no material, 
par;t pa.ga.montu do 

111 (~ do um ct~pit..'í.o de 
fra.ga"t<~, incluído no 
C[U!Ltlro dét reserYi\ por 
dec reto de 21 de 
o,gostó ultimo, de um 
capitão do fl•:tgD,t:t 
gt'<tdu<tdO rcintogLouuo 
no serviço activo d;t 

· ·a.t•rnad(l. no posto de 
c;).pit.c'í.o - tenente do 
q_uadro es pecial, corpo 
<locen1e d;t Escola. Na· 
v a.l,pordecreto n. 786, 
ile 11 do s(l tem bro des
te anno e de um C<tPi· 
tão-ronente promovi· 
do no quadro extraor
din<trio, pot' deci·eto 
de 5 do mesmo m cz de 
set embro e de tres 1 o• 
tcnentrn; inchlillos no 
quadro d<~ ro.scl'V:l1 por 
decreto · de 18 de se
tembro o pelé~ inclu
são llo (\uot,~ p:m~ o 
posso<t! do corpo ue 
Sa.udo, rcorga.nizaclo, 

. em virtL!dc <lo decL·eto 
n. 785, do ll rlo ,•e fe
rtdo me:~; de sutem· 
IJro ; l'Cuuzid<~ do 
4:!iUU$, do um e<tpítã.o 
de mu,r o gUCl'l'<t do 
llll:tt!ro Ol(Cru.ol'di na.· 
r io, r cforrntttlo It~H' 
tlccrdo tln 28·de <~os-

tel<Jgr u.mm:m ofllciu.e:; 
pa.r:t o extet·ior .....• 208:66i$000 § 

to findo ... .. .• ... .. • 
9- Cm·po dé MariniHlÜ'IJS 

Naciona es (De accot•· 
do com a. proposta) •. 

lO-Corpo de inlá u l.;1rb 

§ 2-Cunsolbo Na.Ya.l: 
(Idem) . ............ . 

§::l-Quar tel General: 
(IÜ<JlU)o ••• o o .••••.•• 

§ 4. -Supremo Tloifmn:tl 
. Militar: 
(ldom) ••. o••. o o• o•• o 

§ 5-Conta.doria: 
(Idom). o. o. o o o •••.•• 

§ Q':_Commissaria.~lo Gcr:~l 
da. Armada.: 
(!tlem)o. o •• o . • • o o • •• -

§ ?-Auditoria: 
(Idem). o •••••• _. ••••• 

§ 8-Gorpo da Armada. c 
. clu..'!SCs a.nne:'l.a.s : 

Augmerita.da. a ver
b:t do 32:400$ pela. 
u.nnullo.ção da refor· 

46:000~00 § 
ur~ M<Lrinlm (Irlom) .• 

9tJ : 231$000 § 11 -Al':lCDa.CS: 
Augmont a tia d c 

100:000$ para pa
gamento da.s pensões 

26:040$000 

227: 93.~$500 

43: 760$000 

15 :800$000 

-a que tiverem d il'eito 
os operarias dos ar
senaes · de Per-nam
buco o da Bahia., e 
de 3:600$ para paga
m ento dos venoimen· 
tos devido~ ao ex-se
cretario ·do e:<tinoto 
Arsenal de Pernu.m-
tlllco ....•• .••••.• •• • 

§ 12-Capitanio.s rle Portos' 
(Idem) ............ .. 

§ 13-Bu.lizam entos de Por-
tos (Idem) ......... . 

§ 14-1-'orç<l Na,val (Idem) . 

2.930:620$000 

1.399:400$000 

280: 063$200 

3 . 795; 334$650 

352: 239$000 

.50: 000$000~ 
3.{)l9:9ll$0ól) 



cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2110012015 10:27- Página 23 de 40 

12 

§ 15-Hospitacs : 
A u g me n ta da de 

22: 900$,sen<lo lO:OOO.Í' 
a. quota desti.nad<t á 
l'OUlla., cqlchões, ca,
m as, ira vesseiros , 
etc., para doentes do 
hospi.t,~l c onferm<L
rht de Copaca})a.ua o 
10:000$ }>M'a. medica
mentos ~ 2:900$ para 
utensiUos ........... . 

§ 16-Repartiçiio da Carta 
Ma.riti.ma.: 

Augme n t a. d a d c 
70:000$ para. concluSão 
damonta.gemdopba.rol 
de Gurupy o montagem 
1l.os pequenos pharóes 
<to Simâ_o Orando, Ta
tuooa. Ilha das Flech::t.'l 
c Ponta. do C;,tcté ••• •• 

§ 17..:... Escola. Na va.l c osta
belccimcntos scienti-
flcos: · 

Augmentada de 
9:500$, sendo 8:000$ 
para pu blicaç-.ã.o d<L 
.Re1>ista Mw· itima o 
1:500$ para ncquisi-
1';-ã.o do obra.s, momo
rias, . etc ., da ~mlr
consígnação Biblio
theca o Museu da. Ma-

. r ioha; ....•...•....• 
~ 18- Rcformados: 

,, 

Augmeuta.da. a. ver
ba de !!:000$ para at.; 
t ende1' ao soldo_ e ctuo
tas de um. vice-almi
rante graduado r efor
mado com o soldo de 
contra-almirante JlOr 
decreto de 28 de agos~ 
to último,não ob.Jta.n· 
.t~J u. reducc;ão do 
!>:312$, provenicnto 
tio soldo de um capi
tão de fragata qu11 

passou para. o serviço 
no quadro da reserva 
c do um caplti'io de 
fragata gt•a.uua.do r e· 
i ntegrado tarnbem· no 
serviço da armada, 
no quadro especial 
por decreto n. 78ô,do 
ll de setembro do 
corrente a.nno e t ros 

ANNAES DA CUlAltA 

358; 125$000 

l o• tenentes cu.)as re
formas foram annul
la.d <.~s por decreto do 
18 do setembro ·do 
1901 • .-.•• .• •.•. • . • .• 

§ 19-Companhía do Inva-
hdos: -

Do aecurdo com a 
pro_posla. ... . ... . ... . 

§ 20-Al·ma.mento: 
Idem ••..... ... : .... 

§ 21-Municões de !Jocca: 
A u g m o n t a d a de 
28:871$500 para a.t-
tondor ás etapas dos 
officia.es promovido~ 
em virtude da reor
gauiza.câo do corpo . 
de sa.ude por decreto 
u. 785, de I l do se
tombro desto anuo, e 
a. dos do quadro e:x:-
traordinario do corpo 
da. a.t•mada ........ .. 

§ 22- Munições na.vil.es: 

Elevada a consi-

683 :482$100 

11 o: 000$000 

70 :000$000 . 

4.073:591$746 

gnação do 400:000$.. 1.200:000$000 
§ 23-Ma.tGria.l de coo~;truc-
. çã.o naval : 

-·~. - Do accordo eom u. 
lll'oposta. . . • • • • . • . . • • 750: 000$000 

3i8:000$000 § 24 -Obras : 

P<~.m acquisit:.ão d~ uma. 
porta batel destinada ao 
diqu~ Sn.lltl~ Cruz... .. . . 200;00.0$000 

Para. reéonstrucção da doca. 
do a.r.;onal da. Babü~o. . . . . 5o: 000$000 _ 

Para. os coücer tos noccssa
rio;;ao odi!icio onde func
ciona a Contadorit~ da Ma-
rinlm .. :.. .. .. • .. .. .. .. .. 35: 000$000 

Para os concertos de cdi
ficios, fortalezas o quar 
teis; acquisit;'iio do rospo
ctivo ma terial e obras .no
vas, ineluida nesta ver ba , 
a q uan ti::l. no cessa. ria, para 
os coocertÇ~s de que pre
cisa o. Escola de Aprendi
zes Marinheiros de Per
nambuco, a juizo do Go-
verno . . .. . .............. 145:000$000 

- -----
48(): 000$000 
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§ 25 - Combustivol: 
Augmentada a do

tação do 259:000.$ .... 
§ 20 - F1•etes, etc. : 

De a.ccot·do com a 
proposta..: . .••..• • 

§ 27- Evontua.es :. 
Idom .... ........ . . 

900:000$000 

. 250:000$000 

200: 000$()00 

23.952:697$254 

sendo obrigados a apr~~mrf,at' rela·torios ·das 
viagens quP. fizerem ; 

.iJ a abrü• Ct'edito ueces~ario prtra occorrer 
às dPspezas com as viagon.~ da navio.> da. ar
maria, que porvnntura sejam Icit:J.~ a. portos 
estrangeiros, na vigencia do exorciclo ; 

h) <~ fa.zer embarcar officiacs da a.rma.da. 
em navios do guerra de marinha. Bstran
geira, até o maximo de seis, obtida a previa. 
licença. tios respooti vos governos, correndo a 
despoza pelas rubricas s•, 14• e 2t•, e .de
vcndo aoscQlha r .;ca.hir entre os ofllcía.es su-
!Jaltomos; . 

Art. Continua. em vigor no exercicio 
Art.. Fica o Podor F:xecutivo autor i· do 1902, o disposto no art. 16, lei n. 652, de 

.za.do : 23 de novemb1•o do 1899. · 
a)_ a .t•evel' os regulamentos das I!eparti- Art. Nas diversas vorba.~ do Orçatnonto 

ções do Mitristel'io da Marinha. semaJJgTUento . do Ministerio da. Màrinha. sejam realizadaS
de de3peza., crea.ção ou suppressã.o de em, oconomil1s a.tê a. importa.ncia. 1lc 500:000$, 
pregos, augmento óil diminuição do venci· para. ser applicada <i. consirucçã.o dos mo· 
mentos; · nitores lrlaranl!ito e Pernambuco. 

b) a. vender o material reputado inutil, Sala da.s CommissÕI>.-i!, 2 tb dezembro de 
aproveitando o producto da venda nos re· 1901 . - Gtterie!lw MounTo - Vir ictlo Mas. 
pa.ros do material fluctuante e proprios na- carcnlws, . 
cionaes; . . . ·. 

c) a. desenvolver o serviço 1lo soccorro 
naval com os 1'ecm•sos para. esse fim desti· 
nados na lei da Receita ; 

cl) ·a dotar, dentro das forças do orça.: 
mento, ;~os E-scolas de aprenclízos marinheiros 
com o material. fluctua.nto necessat·io para 
dar aos aprendizes a instrucção pratica do 
grumete; 

e) a ·applicar aos novos p1Htróe.~. que te
nham de ser ina.ugur•ado~ dentro do exP.r
cieio, os creditas votados pilra pe!soal e 
custeio dos que nl:.o estiverem montados e 
funccionando ; • · 

f) a. a.br•ir credito supplomenta;r á verba
corpo de marinheiros na.cionaes..:....easo venha 
a pPeenchor·ae o nurhero .4e · pra~as maJ'
ca.do na. lel de fixação de · forças, para 
attender ao pagamento de vencimentos 6 
material; 

g) a envia~· offlúaes competentes como 
adtl~dos navaes a. pa.izeli estrangeiros, não 
excedendo de tres, cort•endo a despeza pelas 
rubricas 8&, 14" e 21a . 

h) a. ma.ndar cónstruit·, para exporiencia, 
um submarino de invenção DiLcional, que for 
julgado <~Cceit:lVel depois de ouvida.s o p u
blicada.~ as opiniões dos eompeten tes sobre o 
melhor typo a ádopt.a.r, ab!'imlo o credito 
necel!iario ; -

. i) a fazer emb:~.rcn..r oftl.oia.e;! da. :1-rmada. 
em navios de linhas subvencionndn.s. no in
iuito de proporCiúnar -Ihê;; pratica do mar e 
conhecimento -da. costa, sem perda dos van~ 
cimentos que poreeberem. nom de a.ntigui· 
dado, smdo-lhos contado asso tempo · como 
de embarque, não per:cehondo, porém g.·a.ti
íicação alguma das respoctivas emprozas H 

O Sr. B~·lelo Filho (pela o,·de,n.)
Sr. Pi·esideote, cqmo Sa.lie. V. Es._.,pelo Re
gimento a. redacção tem uma discuss:ão e 6 
por isso que eu,maütendo a.s declarações que 
fiz; ha poucos minuLos, no momento em qne 
concitava os meus co!loga.\l a q\1evotassem a. 
emenàa. sobre os moilitores Pern~11Wuco o 
j)(aranl~.<ío, venho neste momento pr·opol' que 
s~ja feita uma pequena. moditlca.~"-1.0 que não 
:\lteru. a.bsolnta.ruento os tlns da emenda.. 

Poda1•ia. ftcat' silencioso, deixar que a. me
di.da passasse assim como está . Seria. iSil() 
poior para o Governo; mas, apTizn.r de op
posidonlgta, costumo mi\nter a.qulllo qut~ 
coml.tino . . 

Venho propot• <{UO. na. cmenda,•)llde se diz 
«Saja.m rca.liuula.s t)conomias na impot·ta.ncia 
de 5(10 : 000:~~ diga-se «<lt~ â. importa.ncia tle 
590: 000$000». 

A:iSim deixo margem :1.0 Governo pa.t•a 
chegar a essa importa.ncia ou não, coüformo 
as circumstancias. 

Ha outro ena:o.no; onde cst;í. «nas diver•sa.s 
vm•lJas, excApçao C cita. das votadas em 2~ d ls
cussão», s&ja substituída a p(l.lavrã. «vot~da.» 
pelo vocabulo ~m·ca!la.s». . 

De modo que proponho quc,em voz da mi· 
nha. emenda. fica.r• rodígida como s~ n.cua, 
sotrm a modificação apontada.. 

. Croio que assim mtmpl'O aquillo q1.1e pt•o . 
me\ti c concort'O pat·a que a emenda. flquo 
r-edigida. do modo que o Govel•no a po88lt. 
execu tat• mais fu.cilmcm te. 

E' o que teuho a. dizm•, 

O Sr. Paula Guima.J•ões (pel .. t 
ot·dem-) -~~ A lei não cogita do que foi votado 
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n<~. 2a ou 3" discussã•J ; por consefJuoncia, não 
devem figur<LI' a~ pa.lavi·a.s ;L quo S. Ex: . se 
refere ; n emenda dove diw t• simple~men to 
«IÍ;ts economias yuc fol·em rea.lizall<t~ a.tó 
tanto». 

O Sa·. Uri c io FiU19 ·- Pr.Qo a, pa
lavra pela or1lem . 

O Sr. Presidente.:_ DcYo ob~m·
Vilr <LI) noiJre Dopnt.:tdo que não posso con
cedor (1. pal:J.Vl':L UUM V~ZOS pela ordem, 

O SR. Hatcro FlLIIQ - I~u não fallci pela 
Ol'd.em, mas sobre ::t rerlac<;"fio d:t cnionda ;· e 
todo o n.ssumpto que tem uma só discnssiio 
considet·n~sc como sondo .2>-, so!Jrv ;~ (lU<tl o 
Dop ttta.llo tem o direito do f;~ll;u· d.u:1.s vozn3. 

O S•·- Presidente - 1'em a :pa.
hi:vl'ít o 8r. Depnta.<lo Bricio Filho. 

O Sr. D••iC"~io l<'ilho - Se. Pl'C~i
uento, concordo intoíra.mcntc com a. obstw

. va.çã.o l'ci~ pelo illustt·o t·e la.tm· üa. Com
ntissã.o. O meu fito. era. qne <~~ eco
nomJas não fossem iciüt8 nn.s vm·ba.s cr·ca.das. 
S. ·}!;;{, entende quo a.s pal:wra.s-cm 2& dis
cu&S:Lo-devem ser olimin<ida.s. 

Estou int eiramontc.de accOeJ.o, concordo 
em quo a cmeo.da soja redigida assim : 
« Soja.m rea.lizn.d.1.~ cconomh~s a.té <t ímpl)l'· 
ta.neht de 500:000$ etc. » 

Portanto, V. Ex. pôde subrncttm· a eme nda 
asHim redigida. á. considcr;v;~l.o da casa. · 

- O Sr. Preside nte- Os 8t•s , quo 
a.pp1•ovam ·\i.1'ed;tcç1io final com n altcmção 
qne aCI.Ibh,. de sol· apre.~ent:11la , queil·1~m 1<:
va n"tlU'·!e. 

E11t<t a:pprovatla. Var. sm· onvi:Ltb ll.O So-
na.do. · 

b:' a.nntmci:tdu. a. vota.Ç'ilo tl•) l' C<JIIIll'imon to 
rlo . D1•. Deputado f aus to G:lt'do~o, c1rjo tMr• 

. é o seguinte : · 
«Requci•·o que o Govct•no iof'm•mc: 
1.• tl_! lanto SOJ!lffilt.t'll.lll a. impot•t:cç..'lo o ox

_poJ•·ta.çao do paiz nos :wnos r! o 18~!1, 1890, 
1891, lR92, 189:3, 18\34 , 1805, 1Sv6, HlU7, 189::1, 
1009 e 1900. · 

2", 11uo empr·ostimo.~ foram c:ontt•a.ltirlos no 
exterior dt'! 1889 pa.ra. c,t, di.~ct'itHin:tnt!O·Se : 

a) os V;tloros tota.cs em '~\.:. ; 
b) os ,ini·os contrac~U.os ; 

·c) as commissões p~tgas ; 
d) os va lores em .\::~ da~ di!fet·on<;<:tS 1\ntrc 

os vll.IOJ·es 'I'Elõtt'-'1 <J rwminac::: dos ernprc~'lti
mos; 

«) a~ irup01•tanci<111 recn.biJu.~.;.> 

Posto :1. votos.~ rejeitado o rerQrido roque· 
l'imeuto do· S1•. Fausto Ca.r dm;o. · 

O Sr. B.-ido Filho - S1·. Presi
dente, e:l'eio que a Camara nfLo . Jll'a.~tou a 
nece;,sa.ria attençlio quando votou o re.l}ue-
r1mento . · -

Ni\o (I pos . .;i vr.l quo tenha sido t•ejoit::ulv. 
O l'efJ.tlerimon!;o petlc ill('vJ•maç;ões so1J1•e 

emprestirnos t•eu.Uza. <lo~ c req uis ita dados 
ta.! vet. pa.ra. a. cun l'eeçã.o de algum projecto. 
· Pec.o a. V.. E~- que mando p!·ocetler á. ve· 

rifi<>.aç,ão da. vota.ç,'i.o. · · 
Pl'ocotlüln. a vcl'illcaçi'io, reconllecri-sc que 

o r oqlte z:imcnto fui appeovado. 
Sfu> llrlos () julgadO! objecto . de uelibrH•ação 

os segui n ta~ 
PR.O.TECTOS 

N . 300 - 1901 

Dclc1'mina qu~. dccon·üJn n pYo•o..cle mn anno 
da puútici1çrío d.ns eslalulo~ elas sor. icrlc1· 
eles a!'!onymus, n tío sé.püdc mais Jli'OmouCI" 
a ~mUidatlc tlc sua constituiçtTV ; e dd outras 
2n·o1Jidencias 

O CongreilSO N:\Ci.onu.l resolvo t 

Art. 1. • Decu t' I'Í ilO o pt•;uo !lo um n.noo 
da. p~tblicar,:ão tios l•:statutos das sociedades 
a.nonyma~. wt Cat>il;a l Fr.dm·ai no Dia;·ie 
Officie~l , o nu~ K~G:tdus u : ~ foliHl l}lle dói' o 
mqle-lio•ttu do novorJW, nii.o >lO púd(~ mais 
promovo•· a. n~tllida.du do s1m constituit:ão . 

Aet. 2." ~,·,toem acr)Tw p;u·u. pod h· a. nul· 
lida.tlu os a.eciouír;t.a~ sulJs.crlptoros. 

Al't . :1.• Rel'og:tm-~ a" diBl10Si~:ões om 
wmtr:tl'io . 

:::'. R. ~:th tla ... 'i ~ll<!.o:liio.;; d ;~ C;~m;Lm do.; 
Deput:t1ln>~, i..>s tio novnmln•o dn Hlrll.- Pct
J'tmhos Molllt.tl ~.'!ro .- A' Uonunissiio <lH Con
stií.uic;tlu, Ln:.::l~laçi:io c Ju~t. h:u.. 

N . !:lO! -19~ 

Ri! gula · a~ mw·r.as ele 2>rop,•iedcule rlos rmi- . 
m.<te$ m um·, cr.!vrtltro- ~ vtwcum em. lodo o 

. ten ito1·in rln Ucpublica. 

o Congr•oo!so Naciona l llecreta: · 
Art . I. • A marca a fogo, ou·_ qualquer 

outl'a. quo fõ1' a.tlopt.a.du. pelo Poder Exectltivo 
sobre a brtsc da num<:ra.çã.o, faz pro-va ua 
prvpl'iedaúe d us anirnacs munr, cavallar o. 
vaceuin, om to<lJ <J tet•ritorio da. Itepu· 
hlicll.. • · 

§ 1.• Para. qnc o. · mn.rea pos:;a gozar ilas 
gar:mtia.s ,rc pi·opr ie. l:u te , c indi~pcnsavcl .. 
quo .~ojn. inscl'iptt no registro publico quB 
rôJ• degigmulo 11elo Pouer l~xeeutiYo. 
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§ 2.• O rcgistt•o da marca. garantiz•:í. :\o 
praprietario, al!~In da a.cçã.o cl'inlimd conti\L 
a. uzurpi:lção e a inüta1)io fl'andulentit, o 
direito il. indemnizaçií.o por acçU,o civiL 

§ 3.• .o\ trausmís~ão d.a prupi'ieda.dc dos 
animaes l1$Signalados so provRrli sómonte 
p8los certificados do registro. 

~ 4.• O Poder E;,:ocuLivo, tendo em vista 
algum dir1lito adquirido por marca privilc
giula segunrlo a lei, entrarft em accordo com 
o conee.ssionario da p:üen te para a I'espoc· 
ti v a adopc:fl,o .. · · 

Nesse accordo se estabelc<Jcz·ão, alóm· do 
pra.zo de dm•aç.ão 1lo privilegio, as taxas d.e 
vidas p~los certificados e tr·ansmissões, as 
rp1e !'orem imptitaveis ao proprieta.rio dei 
patente, e os emolumentos, multas e custas. 
Tod~wia IJ. t<>Xi1 do imposto não excefler{L 

o sollo fixo que petas leis vigentes fôr, além 
disso, devido pelos ditos n.cto~. 

Art. 2.~ O Poder l~xecutivo abrir;!, con; 
cm·~o para a adopçl\~ de um. systema de mar· 
ca.~. contra marcas e signaes a ser (J.doptauo 
para. o registro da propriéüade semOY!Ute 
(le lllW t!·ata a _presento lei. 

Art. 3.0 0 Potler Exocut~TO con8olid:~n~ na 
regula.menta.ção desta lei tudo qua.nto for
lhe app!ícuel da lei de 14 de otitubro de 
1887 o decreto n. ~.128, de3l do de2emhro 
ilo mo:>mo anno .. 

Art. 4.~ ReTogam-se as d.i~pvsições om 
cont1•a.rio. . • 

S11la rl:ts ~8ssi"íc.s, 2íl de novembro de 1901. 
- Padua l?~send~.- A' Commi.Jsãa de Fa
zonlla e Industrla. 

Siio !ncces.~ivamiJn~ sem debato a.ppl'ova· 
das as redacouoa timJ.os úos pro,jocto~ ns. 71 A, 
102 C, J3:l D, lu9 A, JK~ A, 184 A, HJO A e 
24l A, de 1901, pa.ra s~rem ~nviados ao Se· 
nado. 

g• som doha,t[) approva.da <U'odacviio final 
do pt•ojecto n. 167 C, tlo lOlJl, para. sor· en-
vü~do :1 sanc~ií.o. . 

Consultado. aSc<l.ina.ra., é concedida a. pre· 
rerencia. pedida pelo Sr. Gomes de Ma.ttos. 

O ~··· ("Jo~;~t.a Junior (pela ordem) 
I•'aço iguall'Cquorimcnto relativo ao projecto 
11. 105 B; isto é, l'ClCJ.UCÍl'O a V. Ex. que COU· 
sulte á Ci\Sa si concede que o1Je ~oja. dl8· 
cu tido logo apó3 o do Sr. Gomes de Mattos. 

Consultada. a. Camam, é concedida a prefe· 
roncia. pe.lida. 

0. -Sr. Darbol!!ia Lhna (p ela onlem) 
requer vorific~:'ío da. votação. 

Procedourlo·so "li. vol•iflcw:ão, I'r.conhece-se 
t~rem vota.do a "1\1 vol' lll Depu l.arlus e 
CCHltr<J, 13; totaHlt; 

O Sr. Gel."lll3UO Ii:asslocber 
(pda oJ·dem): - Sl·. PJ't~sidoutn , íiglll'a, om 
2~ d iscu:>siio. na. ortl<llll ((O dia, o pl'ojecto 
n. 174, úu l!lol, (tUe manda dat• uma inrlo· 
mn izaç~o ele 70; OO!l$!100 <lO pinto L' V icto L' Mel· 
1'(\ll('s tle Lima pnhi ilc.>pr.za, qun fnz com a 
pintut%, mon~aw~m (~ custeio do pauouma 
(to·dcscobrimonto do B!\t.zil , e eu VPnho aJH'e· 
scnt;tr um rcquodmcuto para. que V. Ex. 
consulte io Cas:t sobro si concede que seja. 
retirado da ordem .do din. este projccto c 
adiada; por consuguinto, . a su:.L díscu~são 
a.tú que o Governo forneça as informações 
que solicito neste requerimento, em que 
p:.u·gunto ao Governo -quanto pagou ao pin· 
tor V.ict.or Moil'ellcil pola. compra. de sous 
quadros c, ao mesmo têmpo, a· quant o mon
tam os subsídios pecunia.rios que elln tem 
roce bidn dos cofr0s publicas. 

O SR. PRESlDENTI,-A :Mes:t a.cceita.ri.· o ' 
l'equcrimentode V. Ex., mas sú o tomará enl 
consideração qU!Wdo o Pl'Ojecto -a. que se re- · 
fere estiver em disctts~ão. 

0 SR. GF.RMAN:l HASSWC!mR-Eu'cstou pe·. 
dindo que seja adiada a d.iilcussão. 

O St~. Pm:srnENm.:__O pr.ojecto csf.tl. 11m 
discussão e essa disctt&~ão nã.o püde ser adiada.. 
V, Ex:, -pôde mandar o seu req_um•i mento 
.que a Mesa o tomat'á. na devida cqnsidera
ção, no momento opportuno. 

0 SR. GErni.'..NO HASSLOCHER-Rctil•n, <'=ll· 
t.ão, o morr éequerimento para o apresenta.!' 
na hora elo expediente. 

Tei'IUinada~ as votações, contint1a a dis· 
cussão do p••ojecto n. 259 C, de 1001 (Or
çamonto do Ministsrio das Relações Exteriores) 
e com a palavra o Sr. Dricio l•'Hho, 

O Sr. BrJclo Filho (conlinwwrlo) 
decbwa. que, quando ·se pt·oclama quo ~~ 
critica a nossa situaçãu tlnanceiL•3, é pn.1·t~ 
estranhar o augmento· do dcspez:t com 9 
restabolocimcnto do.J 'úous log;~rcs !Lc soaJ'H• 
tal'ios, Sllpprc.Jsos om 1898. Pensa qun o~ 
pl'irneit·o~ :>ecrcta.rio.~ das referida.~ legações 
podem perfeitamente cont inuar a fazer o 
SCl'YÍÇO. 

Pt•etendia compa1•ar a attitudc da Camara, 
ncga.ndo verba pUl'a a. construcçã.o dos mo
nitores Pernam/Juco e Mm·anhao , com a so
licitnde cr>m quo votou o augmenio ue des
po:~:a, pi1ra a restauração dos- dous logares. 

Já agora., depois da votação, não o pode 
fazer, porque a Co.mara approvou . sua 
emenda .sobre os rlou;;; navios. 

E' favm•avel ã~ emendas dos Srs. Podro 
Porna.mbuco c Celso de· Souza, ordenando a 
manutenção lia verb;~ do Orçnrncuto v igonte 
pai'[~ a.s lega\~Ões c eon~ula1los, lJcrn como a 
do St·. Pedro PornamJ,nco, '-! llC motnd.:~ ap
plicLil' li u.utmwnto t\a. ~iH<~.n~ia J.~,stina.du. íi.Q 
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consuiados G logaçües {I p l'Op:J.g<lnda. do~ A Commis;;lio de OrcamP.nto, l'lpó~ um bri· 
·nossos p1•oductos no estrangeiro. lhantn rlisctu';lO }H'onuncíado em seu seio :pelo 

Em segtüda pugn~ P.lll favor d<! ~;tl it illu~tl'ntlo Sr. Sm•zedollo Cot•rê<~,qu e se eppoz 
omonda, tamlJem as~ignadil pelo.~ ::l'l's. Pa· á conRignaçii.o d;~ voL']Ja, attmulond.o a que o 
reit•a do Lyl':l o Pc(lro Pcrna.mlJuco, pt·o· projoctatlo con~nlu.tlo demoJ.•ava. em t orl'flll <) 
pondo que, eroquanto não furem u.provei- litigio~o. rosol:YOit discorda r do Sr. Ministro 
tado~. todo~ os empregados em disp onibí· tlo Exterio1·, Ol)!Jondo-se á consigMção po
lida.de, o Governo não podot•â. nomear pos- dida. 
soal estranho ao quadro para. a.s v agas exi~- Em discurso quo en tão p'toferiu o orador, 
tentes ou. que se derem, dU1·a.n1e o exm·· além do outros reparos feitos. ao Orçamento 
cicio; nos consulados, legações e sccre~ari:l.. do Exterior , frisou o desa.ccordo em q ue se 

E' uma medid~ jusla e at tende MS prin- acha-vam o Gl)verno c a. Commissã.o. 
cipios de economia.. O rela.toL' elo a.ll~tilido orça.mento, o sa.u-

0 funccionario em disponibilidade ganha doso colloga, o S1· . Elias Fu.uato. r espondendo 
sem t t•aba.lhar. Não G justo quo, havendo a todas a.s impugnações formuladas, 12as.wu 
v!Lga, seja. o Iog<w Pl'ocnchillo por outro'\, po1• esta, tão d.elicadrt julgava. a questão. 
coiltinuand<) o:> cmproga.tlos disponíveis a. O quo é ctwto .é que nã.o foi então votada 
pesar nas despezas . a verba 8 no anoo corrente o Ministro não 

Falla que as dL~ponibillda.des são conse- se animou a in~istir . Entretanto o ooo.sula.do 
queucias, qua.si sempre, das re!orma.a que se está· fLLnccionando c alli teom set•vido de 
tazom constJ.ntemente. abril de l9QO para cá. os Srs. Ed.ua.rdo Oeta-

Por fa.llal' em refo1•ma lembra-se das vümo, Joaquim Carneiro de Mend0nça o 
muitas queteemsidopraticlLdas sobro o en- Egydio Jorge Simas. · · 
sino •. Ainda agora., l1 ultima hora., o Sr. Mi· 13em sabe Clne o Governo para estabelecer 
nistt·o do Interior publicou instrucções para o consulado de Puet'to Alonso se baseou no 
exames de preparn.torios, mudando inteil'tt· n.rt . 3a da lei n. 322, de 8 da novembro d,o 
mento o pro~esso das provas. 1895, que autoriza o Gove1'UO a croar con-

Foi procurado o orador por um gt•upo de sulados sem r omuneração fixa , :cabendo 
moço.~ preparn.torianos, qlie lho pediram para apen<LS aos respectivos se1•ventuarios n. me~ 
intot•cedcr junto do Ministr o em fuYÇil' -<los tu.dc dos emolumento~ quo percebem, niío 
me8mos. púdendo exceder estu. remuneração i!o 

Como opposicioni.•t.a,nã.o p ti tle pcd)r; pôde, 4 :ll00$000 . . 
r .. :porGm, fa.lla.r com S. Ex. d:~ tribuwt, ill.zcndo Acba quo, tendo ~ C:u1t:1ra se pronunci<L<lo, 

um n.ppello ao seu cscl<tt'ecido c1•iterio,pu.ra. como o fez, com 'acquiescencia. do Senado 
reflectir q ue,coot:wtlo o::l ostutla.nt~s com um quo não pt·opoz o osta.bclcclmcnto do r.on
proees.;;o de emmes,nã.o ú razoa. v e! <tuo· á. ul- sulatlo, o Sr. Mitütitro devia seguiL' i\ ori
títna hora. seja.m a.s iostrucções subs,ituida.s, c nta..çJio do Congre.:lso, ta.nto mais c1uo no 
p rincipalmente qua ndo as nov;~~ negam n.tê o caso eram delica.tl.os os motivos quo o hiL
U.'!O do tHccivna.rio de !li vor:;;\S liogU<LS. ( Apoia- viam g uiado. l•:rn vez disso, S. gx. mu.ntlou 
dos.) . estabelecer o con:mlatlo do l'uer\o Alonsu, 

Si se t rata.'l.qo do umn.rovoga~.'í.o do lei, n iio concm·reudo. assítn p;tl'a fiJJ•nccot• u m u.r~n
a.ppellaria para o Sr . Minis tt•u do Interior, mento nutlot·oso cuntt•a. os intet·o.~cs nn.
porq uo nií.o o ju!g:1 com compntoncia par<~ cionaos - (apoiados), pois nli.u sií.o crc:\llo.i 
fazel-o. cónsul;ulo~ em ter1•itorío braziloiro. 

Tratando-se, porém, de ~implos instruo- E' par:t lumenmr quo, não estando doll· 
çõos, ao)ta. que li possivel PI'Omovcn• o adia- nitin1monto resolvida a questão de limite.~ 
mento. · I com a Bullvia, quando aindu não estão ap

Por ultimo oceupa-se do uma. emenda que pr·on dos o~ tr-::. bühos da. commissã.o de
. determina que sej~m retir.ados os fun- marca.d.ora , o Governo se !embl'O de con

iici.óna.rios coosulare~ que o Govm·no ainda. I corl'Ol' pltl'<t du.r ganho de causa. ao nosso 
mantêm em Puerto Alon;;o. visinho. 

Examinada. a questão supcrtic"ialnión.tc, Si o acto do Governo não fo i Hlegal, foi · 
::.·: ·pôde parecer, co1no J)ensa a. Commissão en1 impatriotico, não consul,ou os znais sagrados 

seu pa.I'eccr,que se trata de maniresta inva.- intc1·esscs da Nação. (J'Ilttito bem ; muito bem. 
são de attribuições crn acto~ qne pertencem O orador é cump1·imentatlo.) 
á. adrninistrll.(,ão. F ica. a di:>cussã.o adi ada. pela hora.. 

Apreciada, porém, a. mat<n•ia. com nt<\i~ 
cuitlatlo, vê-se quo assim nà.o é. 

N:L ta oolla. orçu.metu:wia. <L[lrP.sonta(l::\ }>elo 
Ministro do Edcriol', om meiado.-< uo a.nnu 
findo, ern. Jllltlida •L vo1•h:L de ~te contos pam 
o consu lado tle Pue1•Lo .1\lt.HISO. 

O Sr. P•·esldente - A Me:;a. da. 
Ca.mrt.ra niio acceita. M ~>eguintes eme.o.tiM 
dontl'e a..-s que fora m olferHcida.s pa t'V. 2 .. dí~
cttssão do Oeçamento da Fazenda., em uumHl'O 
<lo 7li : 
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· Do Sa·. D3put'auo Serzcdellu C<JI'J'C.'<I, <li.;- ~ to:io da. Rnpublica, p u l' sul' medida. de ca.· 
l)On~o sobre cmpt·e~a.s na~ion:lcs 1lc mine· t'<Lctol' p r}t'manente ; 
ra.~ao do ouro, ~or DM cab3r ll:J. Oi·.;a!ncn to D) mesmo St•. Oeput<J,UO, dispondo sobre a 
da. Fazenda, e Slm no tla . ImluJtt•ta. ; cil•ottl<tçã.o monota.ria. .no p~iz, po1• impor éar 

Do mesmo ~r. J?_eplttado, raf.J~·cnto a tlc3· llll ldldi1 permanente e c<;ta.L' constituiila cni 
. 11oza_s do fiscal:z.açao de cstra.d:ts tle fea·•·o, tm·rno;; 110 projncto de lei, qne não ca.be em 

}lOl' Igual motn o ;. . disposi~,:ã.o orçamcntal'ia · 
Do me.smo Sr. Deputado, a.ntoriYJJ.ndo a. .. _ ' . 

elavar a. um milhií.o e meio sterlinos o thlpO· JJo S~·:. Dcputt~do Joa.o Lopes, autortza.ndo 
sito, etc. , po1• ser moclida dn caracter per· a l'll:~m.,;;w _ du todos o~ contrac~os de obrai'! 
manen~e e altol'ar disposi.;ão de le1 e3p :chtL publtca., na.o executados, pot• UM c!~l.ict• no 

Do mesmo Sr. Deputado, mandando abolir orçam<m to U<L Fazenda.; · · 
na .legislação· tle· f'~zenda. o~ recursod do Do Sr. Doputa.do Henrique Lagdon, reroi'
revtdta, pOL' ser· mcdtd<~ de ctu•acter Jlet•ma.· mo.'mlo o 1·cguhmento da Ct~Sa. .da; Moeda., 
nente ; . , . . . por. ser m rxUda <lo camcter pern:m.neutc, 

Du Sr. Deputado T!'Ulda.do, dtspomlo sobre ct•ctu cmJll'CgJs o augmcnt;J,r ordenados . 
fteis do Alfandcga.s o Mesas de Rendas, p elo · : . . . . 
mesmo motivo e por augmentat· vonci- . As ma.~<; ~menuas sobem a.o conhocnnemo 
mentos; . . da Commts&'li.) d_c Orçamento. 
· Do Sr . Deputado Alfl'odo Pinto, . equipa· Pt~SSa.-so il. 

l'ando vencimentos de empregados de i'azca· 
da. p ot• :~ugmentar vencimentos; SEGUNDA PARTI~ D.~ ORDEM DO DIA. 

Do Sr. Deputado Joaquilú. Pires, sobt·e t'o
th•a.da. de mercadorias da Alfandcga da. Par· 
na.ll;r?t~o, por ser matel'ia. do Ot·ça.mento da. 
Recet~a: 

Do sr·. Deputado An-tonio Bastos e outt'os. 
dispondo sobt·o l'esgato do g:a.ra.n.tia. t.le Juros, 
pot'quc altot·a. dtspo.iiç[o de ·lei porma
nente; 

Do SI', Dopuln.do Milton, mn.nda.nclo eonso
lill.at' •• actualleglslttção de f:Lzend•t, por eom· 
pot·ti!t' nw,Iidll. 1lo caracter JlOl' lll<tnonte e de
J oga{'.ã.o tio a.Uri bniç.õG.'l logtslati va.-;; 

Do Sr. llopu ta.du Nelson do VasconcoUos, 
por itn}lot•tar : ~uganonto do oa·dona\lu tle um 
guar,l:~~mót' tio Allitndog;t; . 

E' à.nnunciada. a discus>ão unim~ da emenda 
do Senado a.o pr ojecto n. 265 c Q D, das te 
anoo, que suspeuuc, durante seis mezes, o 
decreto n. 164, de 17 de ja.neit•o de 1890, na. 
parte rolatiwt ás liquiúaçõea forçatla.~ . pa.ra 
os bancos nacionaes com sêdó na. capital do 
Pet·nambuco, que tive1·om ces~a.do pa.gameil
tos a. tê á data da publicação desta lei. 

O S1•. Barbosa Lima discute 
longamente o projl}cto om dobil.to. 

F ic:.t a di8oussão a.diatla pela hot·a . 
Pa .. ·;sa.-se a hora úost,nada a.o expetlienta. 

Do Sl' . !Jepu!,"du Scmmdello Cot•t•ua, man· 
dando altomt• u.s tlisvo~i çi>o:~ flHO r egem o~ o Sr. Oarlo.s de No,·aes (L• Se· 
con<:ut•sos <lu.s rnp;u•Liçüos do fa.z<'nth~. por im- t•t·e,•tJ'io) }ll'Oe~d·~ (~ leitura do seg uiot 11 
llO t•t.:u· medida do -~u.ra.ctm· pot·ma.nonto; 

Do mo8mo Sr . Doputa.do, ma.n,lando rcfol'
mat' a cont:.~.llilitlado llUblica, pelo mesmo 
motivo c p :>r importar tlol cgi\ção do :.~.ttri· 
IHiiçõcs; 

Do mesmo Sr . Deputado, autorizando o 
Banco d:.~. Rcpublicu. a cmittir cluranto o 
prazo de 4 a nnos 20 .000:0()()$000 em OUl'O, 
etc, po t· impor·tar• medida de c·::t t•cctcr por· 
manento e a ltct·ação de lei <;i!pocia.l. o.i b.lm 
quo a. Mesa l'fJCOnbr:ça. a u iilühulo dfb r crc-
l'ídu. cmunda ; . 

Do Se. Deputad.; Ger·ínano Ha..-;slochct·, 
referente <oo m esmo <~.~~tunpto, por igual i"no· 
t ivo; 

Do Sr: Deputado Hcnl'i<tuc Lu.gdcn, aolJre 
opera.rios da. Impl'ensa. Nacional, pot sm· mo· 
dtda :porrnanontc ; 

EXPEDIENTE 

Officio~ 

Do Sr. D.>putado Alú·etlo ·va.rella aommtt• 
nicaotlo quo por achar-se doente deixa. de 
comparecer á..'l ~e::l~õe~ . -Inteirada . 

Telegramma : 
Goya.z, 30 d \l novembro dt3 1901-Presi· 

dente C<ttna.ra. Deputados-Rio- Junta apu· 
mdora concl(liu hoje SelL~ traha.lhos expe
dindo .. diploma. [)r. Urbano Coelho Gouvêa 
com 17.908 votos. Immotliato obteve apenas 
63 votos, authcnticar; que faltam não podem 
alterar- l'e.mltado.-Miguel da Bocha Lima, 
Pl'OSitlentc.-A.ntonio Uupertino xa~iet• de 
Barros , seceetario.-A' Commi.~são de Po- -· 
tiçõo.~ c Podere:;. 

Do S1• . Deputado Fausto Cardoso, outot•
~a.ndo <w Govorno Fedcr:t.l o dit·ei to c:.:clusivo 
lle compra r no -paiz e vender• no o~tr:10gcit•o Ficam sobr·e a. me~u. até·ul~~t·iot• tl~lihnra.· 
tod9 o café o bor•t•aclHt pl·oduzidos no tOl'!'i• çií.o, os seg·uiutB.~ 

caoia.ra. Yol . VIU 3 
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J·Jti).IJ;G'J'•!l:i 

O Gongi·G.".~'i \';_tr·.t~Jnal ~t<~t~e~~{~a.: 
1\1·L 1." E' r:on•:etli:la a. Crm~G:t.ne;t Alves 

Hr<.uwo do Mello H<tl'I'do, vitJv:t d;j c:tpi l,â,J 
Tlletl•l•)HÜl'll d.e Mclio HarJ'OW a lH)!lAAO ruen
sa.l d.n 100~ ~otn prejuízo uo mciO·S'J!da a. que 
tom direib. 

J\rt. 2." Revo:.;-;1.m-se <ts di~ posições em 
contt'<U'io. 

Sala diJ-~ StiSSÕtõ3, 2 de dczcmbi'O a e í?JO! .-
8yl•;io Romcm. -Fattsl o Uro·doso. 

O Congl'e~SI) Nu.cion;d dcr)rot;\: 
ArL l." A:; di::~posiçues cnn&id<lS no a.rc. l" 

;las in~b·ncçlir~~ quo b:ü:G\l':l.m com o 1lecrcto 
n. _ l.3H8, de 21 üe fcvcrelr·u de l8!Jl, e lei 
n·. 34, ll.o 12 rle j:weii'o de lfl!l2, itlJIJlicam-se, 
•lesdc <tqüclla tbta., a· rl\taesr1uer c;wgos 
eicctivos. 

Art. 2.• Os mUital'os ([UCJ cxer1~CL'CtU CJ.l'· 
gos olectivo~, se1·1io, no intcrv;ülo das SB+ 
sues, considcrndos elll di8P'!nibilidatic, eom 
os v<~ncüncuGI)::l fix;td•Js l)Or lei, salvo si se 
<wresen tal' em par" o ser v iço. 

Al·t. 3.• Revogam-se as llísposir;ões ern 
contt·ario. 

Sa.l:L d:~:-;sc~,.;ílcs, 2 d.o <lm~emln·o tlc WOl.
Ail!Urptm·qw: Sercjo. 

For:tm apt·o~t~nt:tdas na sc~s;1o rlc 2 dfl de· 
zombl'o, aOJ.ll'o,jedo n. 2WB, de l!J:Il,li:mn· 
1lo :• tlC~lHm~ 1lu Minlstel'io lhL G-nm•ra, pu.ra 
v ~xorciein de l!Jfll!, as ~ngui11tcs . · 

~:~u-:rw.A.s 

l.l:~ t•nbt·i~;~.- l·~rcnl;u:tos - sqja.m ,j,~sLin:t· 
elos I :HIIn:-:; ll:tL'<t p:t~<~lli"nl.o <lo a.lu<•·uol de 
IJ:tsa r!n dwli~ r[a, plw.rm:wia do lln.~pit<J.! Con· 
tt•n.l do Ei<llJ'Cil:o, stmdo p:t~·as pt·osta\•UO~ mon· 
~ao:,~ do j [,II~IHIII. 

S;~l:1 d:til sm!.,;Íi:s, ~~ 1lo dcwmlJL•o 1lo wnt.-
Sr:lva Mnriz. · 

sn.j:t. I,I':UI~I\:i')•I <L _11:1. t•uiJI'ie;l n •. , , pai'<L :~ tio 
n. I<.>, a. cun;;t.~ n:t•; ••o 1l1~ 71111$ pêU\1 p:tg:unon· 
to 1lo 1AJiegru.rnma.s ox tol'iorccl, 

N<lla das scssüe~. 2 tlt! dozombro do WOl.
Cassiano d o N r.tscimrmlo . 

V;te <t imprimir• <L ~cguintó 

Rlê!J.\C~•Ão 

N. 1!:) B- I~J()l 

Rcd(!.CÇ<íÍJ filtal do )jJ'IlJed'l n . 113 A, deste 
armo, (jHC m'toriza o Go·ríenw a t.tú;·ir o 
ci·eclila ele 1u:060$,pm·'-'- pagar ao bachm·cl 
Um!Jalino .ti<: Sott.::a 11-f<t riniw os seus o1·dc· 
1wdns, como } t.tio rh.1 rb:1·eil.o e m rUspO!t.if!i/,i. 

'dwle, decorrúlo.< rle 22 de al.n·it de 1894 a 
31 d e tlc::emlwn de 1900 

O CongTe>so N:wiollalr'osolvo: 
Al'L. l." Vie:t o OOVl\1'110 :tUti! L' izaflo lL <tUJ'ÍL' 

· l}e(o 1Iini,-\ut·il> 11•~ ,tust.i1;<t o erml.ito tle 

Hl:!ll1nS, p;tm pa;.::M ;w l!i.i.chu t·el llmheli1w 
de :-iou;w .. \Ia.l'Íil)W o,, 8U ltS O!'dCJLMlO~ , COIILO 
,jni~ do direito em rli.~puniiJilidaile, decorridos 
,[c 22 do ahl'il tle l8!:J<I:"a 8L de 1lczembro de 
1000, a IJ.IID ·tum dil·oito, como foi decidido 
p lllo SnlJremo 'frilmnal Federa.! em a.ccót•,lilo 
de 2t •lo setembro de 1900. 

Art. J!-." Revogam-se as disposigões em 
contr<.tl'IO. 

Sah da.s Çomnü.~SÕIJS, 2 de dezembro <le 
!!!01.- Uuerletlu~ !llow•,7o .- Vi,·ialo JJiu.sca
rcnhc~s ~ 

\ 'J.,J ct impl'irnir os Hcguintcs 

l 'l{O.H:CT OS 

N . JOC:I B - 100! 

Plt7'Ci'f:J' só/Ji'IJ emendas aprcsent,1.dus na 
2" tlücussao tlo projccLo. n . 106 A, dcslc 
anno, fJ.lfte atdm·i.;a 'o Uovr}n1-o a aln· i1· ao 
Ninislerio da .Tnstiça e .V,!gocios Intedm·es 
o crmlilo nct.:'es!r.ti'io 11a1' a pa_ryamento do 
prmnio de .,,:agem, 1k fJHe t1·al.a o cwt . 221 
do Codígo âo Easino, conferido a Pedt·o 
Dcmoslhenes R1rdtc 

Prcs<>nks í1. Commis.'lão de Orr.-::unonto as 
omendas d•Js Sc.s. listCJv1io LolJo, Eduardo Pí
montel. Tl'itHh1le, Nelson de Vasconcellos .e 
ou l;ros, au JH'ojedo n. 106 J .. , de HIOI, é do 
p:.l'C<:C l' <1 ll<l ~-~,jMn iWC<J'iCitS. 

~at~ das Commis:>iii~;;, 2 llo ,kzcmbPo de 
1!}01 .·- ·PaH/.:t (luimantes, IJ l'esidentc. -J1.Iay-
1'tHh, rc!ctf;i)!' . - Fràn(::SÇ() s,L -· .VictQ1•ino 
liiunlei!'o. - Se1·~edello (]o; ·d'a.-Cassiano do 
N rtsci!lle lllo.-:-;Lu i;; f' i:;r,.-.N:'lo Peçclrlha. 

Acct•esécnte-se onde convier : - e mais 
3:0()0$ pU.t\~ p;1g::uncn to rlo }>rcnüo arbitrado 
pelo Uovemo u,o Dt•. ,loã.o Pedro da. Veiga 
Fillw, lento· cl<.t Faculdade ·de Direito de 
S. Paulo I> elo seu trabalho sobl'O scicncü~ das 
Finan~.a.R, assim como o preciso para pnlJli
ea.çftu !lo 1.000 oxom J.ll<Ll•cs, do mesmo tr<~· 
balllo, n<~ Improns<t Nacional. 

S:1.la d;1s se.~sões, :.10 de novembro da uio1, 
llstevc7o L obo.-Edum·do P imen tel. 

i\ecPcSceu tc·~e umlo convier: - E bem 
assim o c!'r.dito c:-:trn.ord ina.rio do 7:600$ para 
jl:tgat' ;~ unprcssao de l .UIJU nxompl <~. rcs do 
- rviei:hodo PJ•n.tico para o e nsino da lill"'ll1.L 
!'i'<tncez;L, cnnfn<'·f'.illn:uln 11eloH lontcH do Gy-
111 na.~io Nacional., Hom•itplll Alox:~n(lre Mon(tt 
ll n.1.stão Hncil, nos 1,en·mos {[o ; ~ J"t . :-!5 do 
meucio.a(),do Codigo do:; institutos Ofliciae~ do 
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sgssXo EM 2 DE nr;;zr.:amno DB 1901 

}t)l sirJo Superior ; rovog;~da.li as-disposições 
.9JU eont.rario. 

Sala. dõJ.ssessiJc~. 20 de no v-ombro th~ l\JIIl. 
-J'I'âsrm il6 Vtw;on~;6l~o~.-lril18u Ha~I.ado.
lTerwiqtil Lr1.g d<+a. 

di vido.s 1lc c~cr·cicio:; fintlos; <Í de p arccct• cjue 
sejam ·ctcsL:tc:ulas p:,t·~~ constituir projecto~ 
em Wl•a.rado. ·· . 

Fio;\ tami1em autorizml.o o GoTet•no a altt•ii· 
o credito . 1le •162$500, pn.ra paga.mcnto ao 
•idadão Jofi.o Yilhona. ele Aq_uino, escrivão do 
juizo secoional do Estado do Ama.zonas, do 
seus Teocimentós correspondentes de l ·da 
agosto de 1894 a Sl de dezamJ;iro lle 1896. 

Saln. das sessões, 29 dG n{)vernltro de 1901. 
- T1·i11dack 

N . 1~0 A-ll:lO! 

Pa?'ooe?' · sobre emenda offerecida na S• dis
eusscw do p rojeeto n . 120, deste anno, que 
auto~·izlt o Pode;· EJ:ecuti~O. <l abl'ir atJ Jii
niste?·io (la Guer1·a o credito extr·aoYllinario 
de 2:401$800 partX pagam cat.o ao mm·r1chal 
.Jose ele Alm eida . l1a1~·eto, om 1•i?·tttde tle 
sen,ença d o S t l[tl'tmto Tribunal li'erlerat 

Pt•ese11te i1 Commis~ão do Orçn.monto a 
emenda llo Sr. 'Sih•;t Mm·iz, ao }iroj~cto n.l20, 
do HJOL, e não vendo inconveniente 11(1. sua 
adóp~ão, é ll e P•Wecot· que sej;\ acceita. 

Sala das Commis~õos, 2 !lo dezcnnbt•o do 
lWl.-Paula Guimarucs, }lresidcn to.- Mt.l)f · 
l'inl,., r e la tor. -Scr;:;elle!f.o Oon·íta. --Nilo Pe
ranlta.-Lu i;; P i.:'c1.-'-Cassiano rlo Nast.:imen/.o. 

· -Francisco Veiga . . 

Bmenda a q·ue se ,·cfe?'e o '.ij~~·~c(r s11pra 

l<'ica. o Go;·crno tmnbom a utoriz;vlo :L ;~bt·h• 
o cr edito cxtt•;wL'llina.r io de ll :53í :[;:):l6 pn.m 
p:\gl\1' ao mosuw Jttal'cclml .losú dn Almnicln. 
J$<Ll'J.'eéo a~ v;wt•~gong iL que 1.om <l'it·oitl), cln 
conlor mlda.dn com o ;···Jcôl'tlão elo Supc'C mo 

.Ti·ilmmtl l?cdol'al cle lU tlu sutmnb~o du l s~t;, ; 
fazendo as no<:Qi;Si~t·i: ~'l oplll~lc;.iín~ clu cc·ncliLo. 

StLl:c. das scssüns, ;]!) clo nc>vomiH·o do I!!IH. 
-Sit'IJCI Mcwi.; , 

··1\1. 2."í3 A - l!Jfll 

f.i:tla tlas Commi~si.íe~ , 2 Llo dm:mnlll'O d B 
1001.-Pttt!llt Gt1imal'ci0s, pt•csitlenoo.-]fay
tink , r el•Ltor .-Nilo. P ei:anha. .-SrJrzet.letlo 
Oon·8a.- U<r.~sümo r/,o Nitscimcnto .- L gi;:; 
Pizn.-li'mnci.:eo Sei,-Vicl<>rino J1Ior1teiro .-.. 
F1·andsco Veiga . · 

Em vez lle 2. 954:500$332, diga.-se i -
2.955:300$-.'>:12, sendo 1:300$ llara paga.mento 
d.o aluguei do predio que serve de a.rma.zem 
dll. i\Iosll. do Rendtts GeL·aes de s. Francisco · 
•lo Sul, r elativo ao periodo de l de janeiro ::t. 
31 tle .tlczombro de 1890, de accordo com o 
·a.vi,;o do.Minisl;erio cla. l~t~zond:~. constante Llo 
o (fiei o n. 2:32, do lt tlo setembro do 190 l. 

Sala d:\~ sessõos, 27 do novembr o do 1901 . .. 
-Luü CJuaLbe1·to. · 

·Accroooontc-se:-1~' o Govo1;no igualmeote 
a.uto1·izad.o a· :J.ltrir o cr ed ito nocessu.rio ao 
pagamento d.ú terço <Uhliciona.l da eta.pa. a os· 
olHcia.cs que servil·~m nos 1!-:stados do Pa r á., 
Ama.:r..ona.s o Ma.tto Grosso durante o a.nno do 
1\JIH , ad inslar do qnc se foz nes~o exercício 
com os onlcia.es do oxcecito om sorviço nos 
rnc8mos EsL:wos, nos tortnoli do a. ri;. 17 da 
lei u . 74.3, do 2() do únZümlJJ'O do 1000. 

S<tla tla..~ ~o~sõcs, 27 llu novemb1·o dQ l !)O l. 
- Ba1'11osa Lima, 

Acct·o~anio-so :-E' o Oovm•no igu;tlmentu 
a ntot•iz;\tiO a ll.Ul'ir o Ql'Ud iio t!o [·~:OOt)$ p:.t.m 
o rim clw, r.cd inslctl' elo fltiU ~~~tom :oitu nos 
úelll:Li~ ministorio.~, pap;m• aos a.ul:ili: •. t• (JS tn· 
oucnl•iclo~ cl;~ ot• g;~on ll;wittl c.los olorno11to~ pc\ra. 
o~·rcl ;.i.L•a·io~ elo lllinistol'io <l(\ t: uort•a. nos 
:mnus uo IKUIJ, 1901) ll IUtJl. 

S:tli\ ci:Ls H•~~~lín.~. 27 clu 11ovomlH•o da HIOI. 
- B<wúo~!l Limr1. 

Alltliti vo : 

Pm·er; ,;r soúre em•Jn.clasnffi; l·c,:ida.; nr.t lliS<itts sr't'o 
dri 1iroj ei:io n . 253 , '}H" rwlori.=n o i>odt: l' 
Executivo ct abrir· au .VinisLerio ,z,, li'cczcnrlf~ 
ús <Weáitos c";!i·aol·ltin,witJS cl~ 2 :67 6$4.fú, 
ocwo, 2.954 :500$.'132, pa]JI:l, pm·a altendcw 
(lO pagam.ento de dividas de cxerci.cios finclo$ 

At·t. · Fic01. o Uovcrnu i~tt:ümonW ;:mw· 
l'izaú'1 ;~ lp an(l;w lHig'M' .ao Bt•. 01•:c.eio~o Al~ 
ves de :\zu.mLuja cJ 'lllll lho tl.eve l\ Utlião, 
(;o mo l'éprosenl;;.~utc tlo Bmzil na gxposiçfw 
tle Ultlct~go. 

Sala. das sessõos , 27 lle novomltro <le HJOl. 
-:- }.l( !·edo Varella . 

Pr·esente.'l á. Commissão do Orçamento as 
omondas dos Srs. Luiz Guv.lbcr to, Beici.o 
Filho, tlaldino Loreto, Barbost\ Lima. o Al· 
l'l'uuo Va.rolla, !LO projecf.o n. 2.5:~,do HJOJ, c, 
tlon~i d.m·an<lo CJ.HO nfLo cJ~ fJ.IJ ins l.mi.!a~ com 
OS UOCULUOII ~<I~ li O.'l:[a.L'CL:Í IIlSILtu.~ , OXigitlCJS 
p0la.'.l loí.'l quo Q!!{a.b~l~o~>lll o pl\ JC6S.'Jo dt~s 

. Acorosconte- so {\ t•ubrica-Ministm•io da 
Gnet•t•a: 

P<~ra J.l:tgn.mnnl:o :ti) Dt·. Luiz Ca.l'l os Duquo 
l•:>t&t·:ui;L, ~· •.i: \ <~>lc lil~t • bt ;~ qunn·i;i :~ doJ 0:!).)4$, 
itll!J•J l'l~L ilet<• I[Un 1lnixun du rc:ouuor, ttuanc.lo 
Ol!l u ll'c~t;ti vu exot·cieiu tlu ll t·ofossor tio Gol· 
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.l ut-:!o Mi !i t :LI', r! • : ·, •I ' jnlha •b IK~l7 :L'\ tlc 
j átioil'o Li<; W!J:I . 

S:da d:t.s Si~S.'ü"s, "!.i 1l<: IHJ\·;,mlwu <l u· Wol. 
--L'J"iâo Fillto. 

A\' <'L'~Sn,ll lt.:\ll·':\:: l • l: t ) il l ~1 1:. 1 1. Jl:tl! -~ 1. p:u·;~ 
1H.I~:U' ;i &~llt:\ C;~.;;~ 1!.: f, li :~l ': ' ll"lll'l ! i:L ,1;~ l 'i · 
dut•í:t a qua.ni;ia qw• )! 1!'. f"ni e•l:u·:·:li·h p ::l:~ 
lei rll~ ~-1 (k, de;.·:llli.l t'i) 1k l:i!ll t• l]tlü n:w ll111 
l'llr l-'1 1 ~l 'l',':(UO . 

~'tta das :-i.l ~ .. ~f;i i1 ~S~ ~:!. ; de flrJV (~Inl n•n tk! J ~I.H . 
- Cíalrlin!J J.orclu. 

X. ~99-Hill 

A·tdori.:~·~ u P odi.!J' lt'xec,r li t>(• l ( ~dn·i·J" ao .illi1ús
/.i:-J"ÜJ da. F't,:;enlllt o ,.,·c:!il.o c~·.'1 'tt,n·t]i ,1a.i·io 
de U5:4.d.7$480, ] llil ' 't tfw· c:,:c. •:Hçrí r> rl .<P-tt 
tença do /t<i o r:~t/o:rr:l tf, TC.!Iarlu do Uio 
(}ntncle r.lo ,...,.J_t / . rp:e condcHnl-O!.~ n Jf't.t. :.r.:ndo. 
.i.\io.c;i(J'n<4l- tt t"ru!emrt.i.:;~,, J. ~' ·v~· uv.-, e lu:rdeirv~ 
do coronel L adislâo .-\maro du Slwi,·a 

Presente á Cummissã o· do Orçamonto a pe
tição de D. Ther.~m Allff<!lica S(lt:CO da :"-11-
-veir<t e outro$, viuva e herdeiros tio cor·onal 
La!.lismo Amaro (la Si l v-eiN , solicitando que 

· seja o Poder E~ecutivo lla.bi!itado com o cre« 
dito de 65: ·147$180 p:~.rn. inderuni.z~l -o3 do 
gado bovino c cavall.~r arreiJata :o Lla.s suas 
Ja.zemhts do Wncã:> da r.:torht e Pelota do 
Serro, pelns .tbr,,as legac.s 'iillr o~cJsii\.0 d ' 
guerra ci vil Jl') E~tado do Ido Gl'a nJ o do 
Sul; tudo n:t conformirlnde da. ~·ant<:nç <~. no 
juiz secciorml do ·mesmo E$tarlo o acctWi!O 
feito com o ~l.lnisbl'io t.La F.,z·.aHlu ; C> con~i
dcrando : 

Que ha.vendu biJo de 2-12:901)$ a ilidemni· 
za.ção recl!lmatla., Iõra. r-cduúda. p~l.L re fl,rida 
sen tença n !1:{: 200~; co:ll•l a. r.mlnwnte lhJVilht , 
segundo o provado !lil ili!Ç\. lO ; 

<Jue llavc nd'> os int~re.ssado~ r~.co1ridJ em 
grá.o de <.~ ppdLH;ii.o para o ~U ! ron1o Tr•ibnnal 
Jlederu\, por nfi.o ~e ter em conl'o l'lnado co:n a 
d ita. sentcnç.1, cl•~lh1 des is li!·am p11.r-a se a.:cor·
clarem con1 ,_._ t :IJverno, no~ Wl'Ji lUS da. lei 
n. 68'.\, d •) lll ~~;t.<!m l n·•-. ''<1 1900 ; 

Que , em vir•tudu Jestc. accorLio, fd a.ssen
ti1da-a inllem niza<;ão em 65:\ 17;~480, com l\ 

vantagem de 2i :i5:?S520 para a F 11zendt\ l'u
blica., devido ao al.iatímonto feito na somma 
fixada pclq. dita sentença ; 

Que, aasim senclo e ch\lldo-se a clrcumsta.n
da de aão estar mais em vigor a citatla lei, 
IJOr haver expirado o acn prazo com o do 
exercício, s6 pottcrá t er lagar o pagamcn to 
em virtudo do autQl'iz;v;ã.o especia l ; 

QLtl!, tlualmeUte, rJÜO havendo_ 1'0.7.ÃO algu
ma. (\ lt<J t\ tal se opponlm, visto q ue se trata 
de ual' cumprimento o. unm scntet~ça. tla .Tu~
ti<;<a. l;'cderal, e tl.iu1.la co1u a cit•cum~tancia., 

dignn. tiA rrpa l'o, tle ser ·:J. ~·a1.en!la Nacional 
bJue:ici:vl ~ '-'om a summu. de 27 :75'!$5:~0. com 
a de :;o ·•;,, •la itnporta.nein a que foi condem
n-Hln. : 

E' a me, m;~ Commbsiio de parecer que 
~•),i• c adupt;t'lo o ,;<'guililu pl'ojedo de !oi : 

O Con~re.;.su Na..;i<>n:ll 1'0/,0l v e : 
t\.r~igo unico . Fica o l'o.let• Executivo o,u

tiJt·izn.do a abrir ao ~fini~terio da l•'uzenda o 
ct•edilo ex tJ•aord i na rio de 05 :4 ;17$4~0 pa.m 
•lar cxecu <;ao ;\ sc.nteoça. do juiz federal do 
fu;t;ulo do ]{in r: ' :m.:e tlu Sul , que condemnou 
a. F'azt~nda :'l'a.cional a iniomnizar á v iuva e 
ltenlei1·os r.lo coronel La.tlislúo Amaro da. Sil
''e ira., do v:J.LOt' do ~ad0 c<1.valla.r o bov ino 
:lrrebl tado de > U"-~· fazendas do Ríncl'í.o da 
Gloria c Pont:\ do S<}rr·o, pelas t ropas lega.es 
durante a. guel'ra ci vil no mes mo Estado; fa
zentlo :...<~ ner.essa.ri a.s operações e revogad<ls as 
,Jispr.siçõe~ em contrario. 

Sal i.l da.s Connuissões, :·lO de novembro de 
JQO l .-Patdc• O rúmr.triies, presidente.-May
,·inh, l'<lla tol' . - U!Jss iano do· N ascimcnto.
.f'.,Vilo l'e~:anha,-Pioa e ,.'!Jmeicla.-Sel·.:cdello
Cor ré<"~.-Victol"it<O ltl;mtci?'O . -,-Francisco Sú , 
l"ranci sco \rciga . 

N . 302 - ltlül 

.1ntm·iort o- l'o,za,· l0:ccctHvÓ. a abril' (r.'o Mi
u isterio rl•c Uuerra o ,, ·câilo z.~;l!"!IOI'd i
wo·io d·: (j(1Gff566 pm·a occon·c,· l W paoo.
iJtC!llo ela [jl't~tijicaçrlo de ' xercicio ele mcstl'~; 
rl r: "lficiJut a~w.cs/.I"C da cxLincla of!icina de 
a!(tt;<clcs rlo--ILI"St:l'!af. rk Gcw 1·m d o Estado 
de Ma/.to r;., ·o~s''• arldido ao mesmo m·s1ma.t, 
Lw::; Oassiww l ' tws rlc Oan;alho 

1\ Conuni,-,,f.Lo <k Ot•c;;.-monto tontlo om co n• 
sidom<,iwa.cxpo.~ i<;i.í.o un Ministcrio da. GUOl' l"<L, 
~~~;~ ix:J puuliea.cb., G do p;n•eccr que soja a.Ll
op~a.rlo o sog1tin &e PI'Ojcc:; w de lei: 

O Congrc~:Hi ~hei o na! r esolvo: 
A1·l.igo unicu . Fícn o P oder Executivo au

tur-:zaclu a ; ~ht• i t· a ·J ;>.Hnistet•io da Guerra. o 
cr:J. li t.·J o~tr ·:wl'llim~rio de 606$666 para. oc~ 
cor'I'CL' ao p:1g,1nHmr.o tia ;tl'llt ificação de excr
cicio de mostr o !lc otncina ao mestre da 
ex l;tncta ofltcin;\ 1lc a l früa.tns do Ar·sonal de 
Guorl':t tlo E~l.:t•lo Llc Mu.ttu Grosso, addido ao 
mcMno at'$úlla l, Luiz Cassia.no Pa.c.q de Ca r · 
valho, cnc<\l'rcgado (lo córtc de f;u•damento 
pu.ra os corpos tla gn:t.1'llil,lão do di.to Estado; 

· razcndo as nccossu.ri:.s opor·<tções c ·l'evogatla s 
a.s disposições em con-tra.t·ío . 

Sala ria ;;; Commissõ<Js, :)0 de nove mbro 1lo 
1001. - P aula Gni1Ha1'<l'cs , }Jl'O~ iLlcn~o.-Jlfay
l"irLh, rehttl)l'.- Nilo Peçanlw.- I<'i ·an.:isco 
S•l . --Cassi •. wo. dn N nsdm.•:nto; --Lui;· J>·iõtt .
Vh·lo;·i;w ·,llonr.::m,- Se r.:.cclello Con·8lt .
fi'rcmcisc:o Yci!Jro. . 
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S1'. P t•c,idcn t.c da Rcpublica.- Luiz Ca.s
siano Paos de Ca.rva.llto, mestre ll.a. extin
úta officina. ele alflli:l.tes do Arsenal de 
G·uerra do Estado de Mlttto Grosso, adtlillo 
a o mc3mo u.rsenal, pede pagu.mento do gea
i.ifica.ção identica. ti. C]_UC teem os dem:tis 
me.~Ll'!~'l, allega ndo achar-se oncarreua.do do 
curte do .favdamonto destlnado aos corpos da 
guarnição do referido lM<'Itlo. 

Das i nfor ma.ções PL'C.>tadu.s se verifica. q uc, 
·nxtinekl. a. oflicinn. rl c alr;üates daquclte <1.1' 
scna.l, em vii'Lndo do dispo.,;to no ;1. :•r.. S·• , 
l l. 6, dr~ lei n. 4DO, de t::l de deznm bro de 
1897, foi o requorontn dispensado tlo srH·vic,:o 
n depois addít!o, p~rcellcndo somen te o ortlc
na.do ; e que, a putir de I · 1lt1 m a'io findo, 
passou n. ctnprogat··sB no cú1•tc de !hl'<hrnon
to pa.t'll O CXCl'Ci.to. 
E~ta.ndo a ppt•avcl!;:-ul<l.> os swviços tlo pati

c ionario, ú de justi<,'a. o pagn.nw.nto. lPIC c!le 
pe(le, llo g-r:tl.itlcu.çãn elo exercício dn mo~l; t•e 
de o1Iicinn.. a qual se tem cnnoo.litl<J :.1 
outros em idcn t icas condições. 

Par a attendcr- se a. ta.l pa.g;tmctl í,,, torila
so .necessario solicita.r-:;e tlo Con'gt·cs~o Nit,
cional a :.tbet•turtt a. este min istm·io do cee
dito preciso, calculado 1le 1 rlc m:Lio · ul~imo 
a. 31 de !lczctnhro proximo v imlrout·n, na 
somma tle. 000$006, vl~to não ILQ.vcr na 
lei do cwça.meo to yigcn~c ve1·b:t para 11ss:.t 
Uü:'l.peza, O <H~im subme\to o [t.SS II llllJtO <i 
voss.<~ esclm·cciLla. ;1t tcn•·rio, · \ ' .. 

c._pihl li'cdm•;tl, I ti do ou tu lll'u do IDO I,·-
J. N, de 1\[~drtfro.~ Mtd kt, 

Aulo;·i;;,! o Poria h':nxulivo a aú;-i1· rrn MiJJi~
fd1·io da ( :He: n·a O t i J"tun' rJ i?Xl'"IWrt/lnor-:.'o tlt• 
4:8i4f?N:~:J j)I I.I' <L P''fJrtmr.n/<1 r/c •tJf.llciiii.:Jl· 
(Q.~ fjlle tfeÜoH rlc 1"<?t'o'IIOI' 11 ·oilfi}OI' tfo t\11 /"j)IJ 

rle eslado lllfl i(IJ· Eri"o ,,!ti{ft<.~lo do: Oiii~~Ji,.,c, 
como pl·of'cs.wr rla e . •· firt.d~t l~'.<col(t llfili/111" df! 
1\stwlo do Rio Orantk do Sat 

A Commiss.'lo do Ül'í;n.mnn-l;o tendo em con
sidera~,f(o a. {IXpó.;i(~iLü · tlo Min is tm•io tl :L 
Gl!crru., abn.i:o i)tlulicn.tla, t) do pa.1•eepe ·\lu ;, 

_SeJ ~\ ado]JtMo o :;cgninte projecto tle le i: 
O Congresso N."cional t'O.>ol v e: 

J\I•tit:o uoic~ . Fica.·o_ J?otlo~ Ex;;cútivo nu~ 
t ol'lZitao a abr1r ao MmJSterw da Guerra o 
crorlito·- .cxtt·a.orJina.rio de 4 :8H$~l:l2 pa.l'a 
oc~ot•rer ao pagamlJtlt? de vencimentos quo 
llmxot.t tlo L'r.cciJ(~r o nta.]ol' <lo corpo t!ll esta.1to 
maiot• do ~xr.rcito t<;l'ico Augu.~ t.o dú Olivt~i l·:t. , 
eonw Jlr'ole.•;sm• da. oxtin~:~:t J•:sco/a ,\-fili r.a.t• 
do Jt:st:ttlo clu H.lu !lt•andu tio Hul : fa1.nntlo as 

nccnss:~da.:; opor:v;õ:;s e r nvogadas ::~.~ uispo
sir;.ões om contl·ario. 

Sala. da.s comm!ss<ícs, 20 uo novomln•o cl'' 
!001. - Pcmlr1-. C+wimw·aes, prcsidentn 
May1·inh, J'nlntor. - Jl;ilo Pcçanhtt.- Fran
cisco Sú.- Víctorino ?!{o;,!ci?·o . - Cassimw d tr 
NascimehCo.-Se~·:;edeUo C01Têa.- F'nmcisco 
Vdga. 

St·. Pru~iJ•,ntc cü~ ltnpnlJlica-0 ma.jor tlo 
.~ot•po cto estx.tdu-mainr do eK<H'c'if~l !•:l'icu Au
gttstu do Olivdt'a pedi> pagam.mto drJ vnnei· 
nwutüs (liW dni;wu (\<) n .1cnbtll' como prur,,:,:
soe th~ u~ tinctu. ~~~CO L: o Mi.litar elo Estado d r1 . 
Rio Gmndn Sul d<l 3 de setmndro de !SQ.:L 
nm qttr. foi Sll>P<Hl ôO tlo rlxnr-cicio IJOI' \\lrnito 
tlo llect·n·:o d 1 25 dn a.gv.<to :wtnriM' , qnn o 
1lmnittiu cL:.so log:1t' , ,. 2ô de fr:vnr 1~h·o de 
1800, 1:01 ql[(: s<: ''P''"'~cn tott :i ntn,;m:~ escola . 
par<\ p,n:;sunti t• u nx· :t·cic iu por ter ~i< ! o J'tl
l n tt:gt•at lo. 

A L'azonda ?-hr.:iú'n •I l'ui conU.mn nrul:.t pel o 
J>n:lrH· Jt11liciario a p:t.g<H no rWtU<!I'<mt<' os 
vencimento.> fJ.UO nào pn:·culJe:t I>ur eJTeit o tle 
sna. nxonn!'açii.o, coll~itlm•ada illcga!, a.té a. 
<i.ata. cru 'lU" coi>~:~.ra.m c·s tlito:; e[feitos d~~ 
lll<lS11H~ 0-'UJJm•açi"'LO. 

O p ctici u;Hwio foi rt,in tngt·l'tdo }) Ol' decreto 
UH 2;~ dt~ lliJVl\llliJL' IJ Úe 1805, pulJlic:\dO .U. 2:3 . 
úessu ntcz O<í tLllo, o , nos tul'mosda ruspecti v;L · 
cat·bt tlo suntençn, ate• f'S t.CL dattt ú que lhe 

't::colltJHJtil m os Vt!llf!ill t,nt f,•JS do p t•ofuss•Jt' , pois 
c,,:;sat\<11'1 nntio <>~ nll'cil.os !l:~ demissão_ que· 
sorl't'i:ra. Nesta~ cor!cliç<í tJ.~ , <;ompctrHhc a; · 
r/nanl. i <~ tle !:87 J~·:J:~2 . 1·o!ativa ao .1~eriodo 
• ':<:ul'rido de :-l dn Hlltt: !llbro Lb 1891 n. 2:í rlo 
1HIVt: lll IJ 1'1J tk I ~U:i . 

1•: ; Ls.~ilu , W1:,.:u 1[111! \'OS tl i:.:nois ~olic i i;;tt' tln 
Col! )-;1' 1 '.~ .-:1 ' N:wio11a.l it.!l l.t.rl'i:t.ac,Jío F' .1''1 :dJI:t·-
1:m·;L do U1'o:tlii.<J ·c:011ljldl'ttk , allnt tJ, .. n. :m·~ 
1'1'1' a.o p ;\ga.nwn t." ULII <[ll< 'st:~.~~ , '1 11\1 núo P<~t l n 
~(H ' .~lLtisl\!i to pelu (H' tli'C~~Il dn IIXI!l'<'io:io 
lilt<hl, 

Unp il.:d Fr•tlt!l';d, li ti<~ onlaht•o ,J, 1!))/,
.r. .V. r/i: .lf1Hil'iJ'o.< Ma/l o.< I .. 

N. 31).{ - 1001 

"htloti;a. n Po(ltn' Tt::J;acuti·vo a o!JJ•i·i· ao J1l/t~{~ .. ~ 
!~rio i{(t Jnduslria, Vi:tç<7o e Obra.• PÚúriC(t.~ 
o credi /.o e,>;tram•tlina1·io d e tN:703Çe.4t4 
pa1·a .~e·1· appticwi o <! liquillw;rio e regrtCw·i· 
za,:rlo rle dc.<po;as que o:rce,lonun om 'diversas 
su!J-c:nnsir;naçud~ do o }'çamen.to da Uepar
t iç<To Oe1·ctt dos 1'ef.r:gt·aphos 

A Commissi'io tlo Ol'<.<tmerltü,tondo om con· 
~idne;1çiío 'I oxposiçcío rlll Mini~todo 1ln. rn: 
t ln~tt•i ;~. Vi;\r;:(o "Olwas Pnltlica.s, :-.ba.lxo p u
h! k:1•l:t , l\ lln p tWn••m · quo ~'\Í;L ;ulopb.rlu t ) 

S l ~g'llÍII l,<l }JI'IJj<!l~ l;tl rJ ~: li' i 
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O Cvngt·e~~o N;wium.l resolve ; 
Al'ti"'o nnico. Fic;t v PullOt' E:\ocutivo an

torizatlO a <t!n·il' ;tO Minisl;ot'iu d:t Ind n.,tri,., 
Viação o Obrn,~ PltlJlioas, o crcdiéo e:-;i:t·Qot·~ 
llinario de 6j;iü3Sl14 ll:WQ. ser alllllt;;u.tlo <t 
litruida~~ii:o e .t·og-ul<.triz<tção de dbpez~s IIlW 
se demm em diversas sulJ-(\OnHign:.t,:·oe,: <.lo 
orçmuonto Ü<t Rop:wtiçKo Ger;J.l. du, T<'.leg:_:t
pllos ; f<tZcntlo-~e t~~ l~OCC\SS<.t l'::•;; opur<LÇUl'~ 
e revogadas as dtsposJ<;<>tl·'> em cuntt·ano. 

Sal;t du,s Commi~sões, 29 de novembro 
do 190L-Paula r;~cim<mies, prt:sülnnlo.
Jlfayrink, reblol'.-Nilo Peçanlw.-Fl'l.tnr;;:.~co 
Veiqa.-Cc,ssiano do ~Yu,<cimento.-Lut~ l'i.~a .. 
-Victorino.;11on/.oi!·o.-8cnedelto CmT<1a. 

Sr. Presirlentc da llopttblic:J. -Na toLt
li•lutle das conllignaçÕtlS n wb-con\\igna.r;-Õt\S 
do Ol'ça.monto rol:.Ltivv ::tO sc:·viç.o •lo8 Tt)lt \
araphos, durante o exorcicio de JVUO, !Louve 
;hldos que se vcriíicu.rmn tio 1Ja.hmço tlcfini
tiYo já rcmettido ao 't'llCsouro l•'edm'cll, ne~ 
importancia tle. 243:587$638. Nito. st•. pôde, 
entJ·etamo, ev1tar qtw 1HS ilestl!Jarbs a.o 
tr~msporto tlc pcssou.l ~le lí nhas e tlo estaçõe8, 
ao frotc e conduc<;ão dH material de linha c 
ao aiugunl de casas para as esi;ru;u.cs c Linha~ 
occorressem de{ic:its, a que é :prcClSO t\CU<ltr 
por meio de erctlito _ 

Devo dizer que todo o sot·viço flJi diri~i~o 
e desempenhado com zelo pcl<~ rcpartt•;ao 
re;;poctiva, não se podendo imputat· os 
deficits, a quo me roflL·o, siafLú ~~ razüos de 
força niuinr. p tmn~pot'ti• do pc~S,)<t\, llut' 
exemplo, tl'~<'. tlcSJmz;~ Yari:tvel om ~wl:L a1mo 
pela rcmoça.o tll• cmpt'1\ga1lo~ I) v1apons. do 
ile inSl)CC~:ão. No ul t.imo Cxl•t•clcio J'u 1 du 
113:641$958, isto é, 4tl:GUlB\J7D ]'<IL'tL o jl(·:õ~G:d 
de linhas e 65:03!.1~117!! p;n•;t o ilü l:.,~ar;U<!~, 
não Sttl!indu o:< rt.\SjJt:di ro,~ cr<'di~"s dil 
:m:ooo;-; o 5o:oou.~~~uo. 

Pelo· <[Ltc r ospüita <.i suh-coiiSÍgiHi<;i"J -
Aluguois, pintur•a. o rep:u·us (In r:;L;;as par:L a~ 
estaçu11q - tem ~iilu Sllmpt·c insullkiou1;e, 
por clrl3ito <ifl ohrva.~fto <lo.> pt•t.:•:u8 de :Liugtwl 
e outros. lhveu(lo as tluspeza~ subi1lo a 
294:278.~677 u ~cndu il. do1.<Lt;ã.o de 2i'!IJ:OOO.S, 
ha necos.~idade de umreL'ot·•:o tlt~ 14: 27~8677 . 
Com relação <1 ;Llug-uoL~ do ca&t~ ]J<.mt o sel'
-viço de linhas c depo~í.ws d.e matel'ial, a. 
dotação foi (le 10:0()().~ e a rlospez<t o ll'uctiva 
trouxo o oxce~so de :i:õ:H~5ü , a lúll do mais 
:pela necessidade rl() augnlfl11t<.tl' o multm•o tlu 
dopo sitos . 

Fina.lmente a su1J- consignal)io )X\.1':1-fl'Ot c , 
conducçã.o e sogut·o tlo m;J.tel'Ü\l - a lí;is 
l'eduzlda de 15:0008, ,~<.nn qno o Jnovinwnto 
do material I>wlusst~ sor ([[mítHti<lo, t•JVe um 
excesso d & 1 3d 48.~523 . · 

Nestes Lm•mos, ·cunvom pctllr :w Con.~1 ·e~,;o 
Naeiout•.l o Cl'Pdito <l.o G4:7113.'i;H .-J, :tli111 <io ~e1· 

applicaclo <1. litJ :licla•:iio ('. rngulariza.•:ão de 
i;utlas a.~ dnspl\Z:tS do que~(\ tt:tkt , me~lia.Jl'~l' 
a. ; dlstribnir:i1u, 11110 opput·tunamcmr.c , sm••t 
l'Cnwttida. ;~o l'tlg:istL'O •lo TribUtli.tl tlc Contn,s, 
em rd<H;ii:o a. ea<ht lllHCL d"s p:wtos om que 
se dísr.!'imin;t o t!ito er editü, sob os t it1tlOS 
sngnintns : · 

Linhas 

Pessoal: 
Tran~p(H't,, reopoc!.ivo ..... . ; 

:Nl<.Üo!'iiLl ; . 
FJ•dies, CHJl1lucção c segm·os . 
Alllp;uel. tlo easas lln.t't~ escri-· 

ptnl' i.:fs 1' tlt!)lOSito.'l ....... . 

g:~ta.çijes 

l'c:-:~o(tl = 
Trans})()l'tt\ t•espi)Cti v o ...•..• 

Materi;ü: 
Alug;,wl do a:tsas ........... . 

Tot<l.l ..... ~-

l~:úOl$979 

13: 14~;(023 

~1 :ôR4$?5ü 

1G:039$970 

14:2'iS:j;ô77 

04: 703!\;-l L·! 

Capital Fn(ler•:tl, 21 de outulJro LÍC .!001 . 
Alfre.do Maict. 

1V. 30!5- 1.901 

J.'~lorifrJ o l'otlL~ ' &uaaul i'llo· n nlwi1· M 11-H
nis/.erio da Ouerm; o ·<:ridita e:ltJ·aordiua-
1:in de 2:.JU.$470 p ara paqmnento tl~ dij~ 
ferença~ r/e m·llenat/n f]He dci~Y: rJ·t~ <lC ?·cce
bet o m,~jor elo quarlro ~.~peâat rio eAJel·â lo 
Jou rtl./w~· rle Mello B w ·J·e!o, p i·oíes.tm• tlo 
Uoll egir; ,1Ii/ ilw-, 

A C•JJnmi~~:t•> tln O t· ~·amc nto, tf,nrlo Alll 
vh;i;t\ :t O'-Pil~k:w aliiÜX•J p tli olietttb tlo !11 i
lli,;Lel'in tla Uttei'i'<~, é t lt ~ Jl; ~ r·cc() l' quo 11Uja. 
atlopt.ttdo o soguint(J pt'tt,jee t,o do I oi : 

O Cung1·es.~u Nadon<.Ll t·c~ul Yt.! : 

Al'tigu unico. Fica o Puúot• l'xcei!Livo a.u
tvríz;trlo a aiJl'ir ao 1\Ii i li~i;cdu da Guet•t·a o 
credito cx~mo,·tlinal'io do ~:4H~·17ü, pa1': ~ 
<íCCO!' !'OI' :LO p;tg:tii1CUtO t!c il1l!'C 1 'C IIÇ<<1~ Jo 
ordcna.üo (jllG dei&ou de J'Ccobo1· o m:tj oz• 
Llo qnallt•o n~))Ccbt i.lo extJL'CÜrl J onatl tu~ <lc 
Mello llal'l'eto, pl•ofc~so t· do Collcgio 1\Iilita.r, 
11t~Ondo <1S llOCllSSQ. I' i:tS OllCI':lçÜ ü~ C l' f~VI)g'<l. 
rlas as disposições ·orn conkado~ 

Sala. das Com missões, 20 do JJ()VernLro utJ ' 
190 1.- . z>aul (l Guinwr<ies' l>l 'CSítlcn t.o.
]{ay,·ink, J•nl:ttOl' .-Nilo t'cçmlha . - FJ' ttn• 
cisco de f.! ri ,- V1:clorino J1fon l.eú·o.- Ct1ssim10 
rlo ~Vt.tscimculo.--Lui:: Pi~a .-Sor::,:dâlo CoJ'
.,·ta ~ 
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Sr. P1·e~i<lente <l<t I~epub!ic:J.-0 m~jo<' do 
qtt<uh'o espcchtl do exercito Jon<;Lh;~s de 
Mello Barreto, proCesso•· do Collc!;í•• ~lilibr•, 
pcúc }Jagamento de ve11cimentos rel:1.t:ivo~ ao 
período tleeorPido do 28 <lo m:.tio llc 18!!4, em 
que i'oi exoncra1lo Llesse lug.u·, a 2ô <io no
vemln·ó <le ll:l05, enL <plü t(lí nolle t·einLc·
gr•ado. 

Ao requerento foi paga, pnl' occa.úão (lu 
SU<J. r•eintegmção, sómonte " quantl;~ ilo 
1:814$119, diiTerenç.a, entro os vcucinwn'.us 
de profes~oi' do dito col!cgio c o;; do divol's:u; 
comrni.~sões <lesll!Dponlw,da.~ du!'ante o tempo 
em q_ue esteve fóm do exm·cicio de sua. c<:~.
dcira. 

como os docentes capitãod<~ ü•n,ga.ta AUJ•orio 
Augusto do Lima. B<Ll'J'OS, capitão-toncute 
Tlteí.nistoetes Nogucil'a s.IVÍO e outros, Clll 
condições idcnticas tis do peticionaria, acon
teceu q<tc, ouvitlo () . Supeemo TJ:ibmJ<tl ~1i
litar sobre suas }Jretonçõcs, joi esi;e dr p;t
rccer terem ellcs rli~eito ào OJ'<len;vln twi~a
·men,tc. sem jogo <le cunt<:~.s com as gral.ifl
c;tções que tívcssom recebido, e por isso p;;tc;
sou-so-Hw~ titulo úe tlivi,la u;1 t·csvectlv;t im· 
purttmcia, teutlo-sc solicitu.U.o üo Congers~o 
Nacional, em mensagem tle 30 de ,jun1w de 
1899, o creJr.lito preciso pa.r3. tal fim, o qual 
foi o GoVOl'IÍO autoriZa!lO a iLbt•ír )'>Ol' uccrcto 
legisLüivon . 712, <lo 5 do novembro do anno 
findb. 

Sondo assim, ri de jnstiç:<\ pu.ga1·-se ao l'C
quot·on ~c a impud;tacüt da dillot'OIIP rlc ot•
denaliu onü·c o que rocolJou, Iút somma de 
1 :814.~119 o o que r ccchCJL'i<.I.J:lUf<L 1'080luç•Ji.o 
post;m·ionncntc tomad;t com re!et·cnda. aos 
uutr•os docontes,. na de '!:228.'5595, lliífm·un(•a. 
1.1ne <\I.Ling<J ú. 11uo.ncia de 2:4i4Snü. 

Nilo ll;Lvendo ll<L lei !lo Ol'<:(l.nwnto vigente 
Ynl'bi\ })ar<~ UCCOl'l'Cl' a tü }J:tgaJflCII f,n, l)()ÇQ 

que vu~ diguHis ~olidtar do Oongr·e~w N"<l· 
ciona.l :mtol'i7,ação p:\.T'<L allm•tnt·;t :to Minis· 
tr l'io <Jil. Gucrl'<J. dtl 1\t•c.Jüo il(l:>tu, ultinm 
<ftt:Lntiu. deBtínada ;to 11m indk;ulo. 

Capital Feticra.l, 18 rln onlttl•<'n 1lfl !9!1!.
J. N. de J1[e,leiros ilfalld. 

N, 300 - 100 l 

Atd.ori::a o P oder h'mewl.iM ú aul-il· ao Minis
teria da 1-'«zen,[« o '" ·ed(i.O qWJ (Úr nuces· 
$tlTÍO ])(Wrt cttrd}Jti·t c~ senlcnra 1lo SttJll'o.:m.o 
:L'riliurtal B'ederai qt'e GGrtrlem·notc u. Nt~enda 
.Nacionat à restituir '' A . F . de OliveiJ'a 
& Comp. " f_niporü;nci(! tle diJ·~it ,,s de im
]Jortaçtio ~uói·c hera;:,enr; qu~ de mtâs paga
r <'<m nos excrcid(ls de 18!HJ (' 1897 

Hn.vcmlo sitlo conuornn:ul:1 a Fnzonrla. 
N<J.dona.l p1ll' sentr.nc:.:L du !'tl!JI'onw Tl'ihuna.l 
1<\~d.e t•n.l :.t. J.'<•~l.iLuir• a. A . F. 1k ' Oiil"<,í<·: t. 

& Comp. n, imp;)!'t:tnc iro. <l_rlc 1lo m:ü~ p.t 
gr.u·u.m de dit ·cltu.~ <le ·imp"l' ta(~:\o rio ~ ]i. nt·LJ · 
zone rw~ cxor·cicios de 18015 c 1Sf.l7, <} a c,.,m
missii.o do U t•ça.nllmto do pa.l'Ct:Cl' (i \L C "'cjo. 
~cdopi.:1<lo o sogulntn prujocl;o de loi : 

O Cougm~~o Nctdon:Ll J·e.~o1vo : 
Ar i;. un\r.o. l•'ie;t o Poüer Exectivo :.wtorí.

~adu :t abrir :ti) Mini~t<n:io ([i1 Fu.zenila. o 
er·cdlto que for· nocc.,;sa.rio pi.Ll'U. cnmpl'ir a 
sent,onr;a do Supremo Tt>ib ttn<ü Federal que 
CO!ltlcmnou a F:tzcnlh Nacion"l i.L r c$ti tuir a. 
~~. l~. O!l Oliveira & Comp . a Ü11l)Ol'tanci<L 
do dü·lJitos <to im_po1·t\tçi"ío sobro kcrozone que 
de mu.i.~ pr1ga1·am nus excl·cicios do i89éi e 
.1397 ; fazendo us nece~sa.rüLs opc1•ações o re· 
vog<~úas as 1!i$posil;ões em conteario . 

í:>ala das Commissõcs, 2D de. núvcrnl)ro de 
HlOl.-Pau/1{ G,tirnaT,T~-~, pl'O<üdcntc.-Jfay· 
1·inh , rola~or.-· Nilo Per.anha.- ScY.zedçUo 
Corrê,(.- fi\ranci.<~o 3tt,-Ca~siano d& Nasci
.ment!J. -L·MÜ Piza, 

N. 307- FJOt 

Autor-iza o Paddr 1.\fl;ecutivo a ulirir M Minis· 
t.~rio d~> l•'a.zanda o e1·edil.o emtr a01·dina1'1:o 
da somm1t f]_!~ e ;:c tol'nr!r rrocc,,·sa;··ia -pagiti' á 
eé~JecttçtTo da settle>tça 'do Sttp1·emo '1'1·ifnmal 
F'etlel'al que condcmnou a Ft.uent/a Nacional 
a 1·estituir ' ' Con·êa ele A.v r:{r.t. &: Cumil . a · 
importuncia qne t/emais pagrwam de direi
toB de impo1·laç<to de ke1·o:;;~ne no e:ce1·cicio 
de1.8013 

Em petiçã.o <lil'igida. <to Congres>o N:.tc io
na.l. solícita Antuttiu Con ·ê:J. de Avilu., SI\Cces
~O L' r[o CorPOa do A vila. & Comp., ·que seja. 
o Podot• E'-ccutí v o au~o riY .... "t<lo it l'nstituit•-llte 
u. import<m<:ilt tlo direitos de impcn·t:t<;ilu 
soln·c kcrozonc dut•:mto o annu d<1 1:-Mi, 
ciUO rlcmais )l:).gou ~. A l l}~ndoga., (<<C· 'I'i da, 
sentenç.,~ rlu Sll)JL'ctno T l"i bunal Fct!m·:.<.l. 

Em con~o!ltlenui;\, '' Commiss'iío de 01'~,/L
montf) G c!e p:troeel' <iiW srj :t aúopt:.t1!u o su
guinie pt•ojceto dc1h:i. 

O C1mg<·cs.~u Na,ci,tn;l,ll'es\I[Ve : 
A1·tigo unicu. Fic:.L Q Po<lc t' E-x t~eut.i v o a u

tol'i;,:ulo a. :tbt·h· no l'vlín i ~ tot·io !hl, t•\t i:Oil<h u 
ct·mlit.o e:dt•ttol•Jina<•io d:1 somm;t quo ~n 
l:ut·n;u· necess;u·ia. p:11·a execu,:i o <Ll. Stlnton~·:t 
<lo Sup!•nmo TJ'ilntn:tl Fethw:ü quo P..omlem
nou a. F:t~:end:\ Nacional '' i'GSI.i tuie <t Conl\:\ 
<lo Avil:t & CoHlJJ. a imp,H•t:tnd:.L IJIIU d()lllil.iS 
p<.Lgrtl ':tm d.e <lil'e ii.o~ <!c impm·ta.çfto do [\01'0· 
r.on o no e:wt·<~içro de 1890; l'ot zmHI.o as nocossa
ri_:~f. opeea<:õns e revogéJ.tl.a8 as disposiçú'ó~ 
em contra1·io. 

Su.l:1 d:Ls Ci)mmi.~sõos, :cl l! do uuvn m!Jru uo 
WOl,-Pauta Guim.a1·ac~ , pl'osir.lonto.- JJla]/ · 
1·inh; 1'Ciu.tO!'. -- Nilo Pcçanlw.. - ~'icl.o1·ino 
,lio1l.f.Ci1·o.- Ji'r(mcin:o 81/. - ('as8irt11o do JVas
r. i )}2C~~J jJ. ~-J?,•ú tt C1·~wl) v~~i,tf11 . ---,\'e ;· -:.r~dell ;; Uoi·
l·i.·u. 
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N. élOS- 1\lO! 

Aulo?·i:;<t o Pod'JJ' Ev:ecutil)o a ab;·ir ao illinis
terio da ]"(l,::;emla o c;·edito ext;·<wJ·dirw1·io 
âc 105$890, para pagamento do que clc~c '' 
Jia~enda Nnr.innal ao rles,~mlim·orulm· Ante,·o 
Fc1·rei;·a de Aviht em "'i1·tude d~ .~entcnçit 
do .htiw seccional do Eslwlo do Rio Gmnde 
do Sul 

A Commissã.o·de O"'çamonto, tontlo em vi:sta 
a infornw.çõ:.o pre~t:~.da pelo Govc1•no sobre 
<L pt1tit;ãu do desembargatlor .\nte1·o J?ev
l'Cira de A vila, é de pll.recor quo ~eja ado
}ltado o seguinte projccto de lei: 

O Congl'esso Naciona1 resolve: 
Artigo unico. Fica o Pod01• Executivo au

torizado a. abrir ao Ministerio da, Fazenda 
o credito extraordinario de 105$390 p<tra 
pagamento do quo cteve a Fazenda Nacional 

· ao desembargador Autero Ferreira de A vila 
em virtude de sentença do juizo seccional 
do F.o:ta.do do Rio Grande do Sul ; fazendo 
.as neces~arias operações e Pevoguda~ as dis
posiç.õe:. em contt•ario. 

Sala dás Commi~ões, 30 tlc novembro de 
1901.-Paula G·tdmm"<Tes, presidente .-May~ 
?"ink, relato1• - Nilo P11çanha: - Scrzedello 
Ocw'l'fJa. -Cassiano á o Nascimento.-Froncisco 
Stl.- Fj"ancisco Veiga. - Yictorino Monteü·o. 

o !!!ir, Presidente-Amanhã have
r.i sossão noctuma. 

A. orden,t do din. pfl.rn. a sessií.o diupna, é a 
seguinte~· . 

Primoirn. parte (até ;ts 2 hot·as, ou ante.>): 
Continuaç[o da. 3• díscus~1'ío do p!'ojoc t;o 

n. 259 C, de 1901, com pa.rP-cet solll'tl cmon
das oll"ot•ecidt~s pat'tt 3a discus>ão tlo 11roje· 
cto n. 259, dQ~te annn, que ii\:a a til~spoza 
do Ministcl'io das Rcla('õcs ExtPriures pa.t"<J. 
o n:teroicio do 1902; 

tlegnnuu parto (á.~ 2 ltor-as ou antes); 
Continuação tl <1 discussão unlca da emoiHla 

do Senado ao p['Qjeoto n. 265 C o D, dcsto 
anno, que suspcmdc, durante sei~ mozns, o 
decroto JL 164, uo 17 tlo janeiro de 1890, na 
parte relativa <\~ lilruidações !'orçoa.das, para 
os baucos na.ciunaeli com séde na. capitu.l úe 
Pernambuoo, (lUe tiverem cossa.do paga
mentos até a. data da publicaçuo dost<.t lei; 

Continuaçü.o da l"' discuss11o do projecto 
n. 142 A, de 1901, reorganiz:1ndo o corpo de 
eugenlwiros JJavaes e tlxando o pessoal du 
respectivo qua.dt•o ordinario (com par.13cere~ 

·das ·c ommíssões de Marinha e Guerm e de 
Orçamento) ; 

·Discussão do }H'o,iecto n. . .269, de 190 I, a.u
toriwndo o Poder ~:-.;ecutivo a <tbrlr ao Mi
nistcvio dos N~:;:ocios Extm•iores o credito 

Extt'UOl'(li!l;u·io tlo l 0ll : Oorl;5, Olli'O, pn.r :J. oc
corror t"ts tlcspezt~s com <~ miss[(o c.~]Jüci a.l 
que ueve trat:•r da lllH~stfio de limites e:}m a. 
Guyan'~ Ingleza ; 

2' discussão do lH'o.ic~to n. 202A, U.c 1001, 
àt~r.Ot'i:r,;wdo o rroverno a dc8pendm' att\ f• 
quantia Jn 51); noos p:ll'à ;wxiliar a~ clcspczas 
de in~tiLll;tJ,:IW o oB traba.lllos do Congress() 
Agricol.i\; 

· 3" discnss:ío do lJI'ojecto n . 207, de H!Ot, 
u.u torizanrlo o Pudu1· Exoc;uti v o n <Liwtr 
ao ~1inistcl'io d<t Fazouda o c!•cJ.ito de 
477:121$020, ouro, supplernenta.r ~L verba. 
n. 35 do urtigo 28 da. lei n. 74.6, de 29 J.e 
dezombro de 1900 ; 

2"· discussão do projecto n. 139 A, de 190!, 
cst<tbclcocndo .que as cW.p••.s dos offieiacs do 
oxGrcito e da· armada nunca serão infer iorns 
a l$400, qualquer que seja lt guarnição a 
que p')t•tençam, s:üvo a.~ excepçoõcs d;l l oi; 

2" di~cussão do projecto n . O A, de 190 t, 
doclaPa.ndo :.tbú1ida a aocumu1ação d:ts cadei
ras de logica. e de litteratura elo Internato do 
Gyrnn;1Sio No.cionlll, sob a r ogencia de um só 
catlwdratico, c manda pôr em concurso as 
cadeil-as que vagarem em consequencio. desta. 
di.~ posição; · 

l" di~cussão (lo :projcc to n. 250 A, lle 1901, 
instituinclo um regist ro das o:pera.ções de 
cambio; 

Discussão unic(). do ]Jrvjedo n . 19 Í, de 190!, 
concedendo t\ D. Amalia. Ca.valoanto de Albu
querque, viuva do capitão de engenheiro~ 
Antonio Cavalcante de Allmquerque, uma 
pensno mensal de Hl0$0/JO ; 

2~ di,;cussão d.o pr~ject.o n. 70, de HJO l, 
autoriz<tndo o Poda1' ExocuLivo a abril• lLO 
Ministorio d;t Indnstl'ia., Vitt(~ão o Obr as Pu
lJlicas o credito cxkaol'tlinar io tle 30:000S;, 
pura occorror ;is do~pe:r.:.1s com <1 l'ecepção 
d•1s l•;stn1da8 de FmTo l3a1d•• ao S. Frauci~co, 
ramal do TimM, o llocil\J ao S. Francisco, 
resgatatlas om vít•tude de autorização legí!;.-
lu.tivn, ; · 

3a tti~cussüo do pPojecto n. 20!{, de !901, 
t~utol'iza.mio o Puder· EXI)ettti vo a ·a brir 
n.o Mini~terio da l<'azonda o oredito de 
21:346~456 IJara pugal' ;t A. Amniet• & 
Comp. c ConêiL Chu.Yc8 & Pint o, de accordo 
com :i sentença ,judicíaz·ia ClllO mandou 
l'o,~ti.tuil'·!hes o qno de mal~ pagaram a. Al
fanrlcg<J. dosto. ca,píttd ; 
3~ discussão do IJrujecto n. 166, ele 1901, 

autul'i~ando o Puder Executivo a. abeit· ao 
Ministerio da Justiça e Nogocios Interiores 
u C!'cdiW de 13:300$ para pagamento do. 
pl'emi() c impressão de l.OOO exemplares 
da OlJra Theoria do Processo Civil e Uom
m M·cial, composta pelo D1'. J cão Por ciru. 
Monteh•o; · 

3• díscns.>ilo do projecto 11. 127, de 1901, 
dispond" soln·c contagem d<~ nntiguítta.de ao 
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posto dwJ offi.,ifLCS tl(} cxcreito, a que se rcl'.;
rcm os :t.rl;s. I• e 2" da lei n. 350, d9 9 de 
dezembro de 1895 ; 

2~ di~cussão do projocto n. 20t3, de l90I, 
autorizando o Poder Executivo a. concodor 
a Jesuíno da Silva Mello a. con~trucção 
rle uma ponte motallica o de mat!eil•a 
~obre o Rio Gmndc, no logar denominado 
Cachoeit•a do Marimbondo, ontr.e os Esbdos 
de S. Paulo o Minas Goraes, sob M condiçõos 
que o~tahelcce; 

2a 1liRrmssiio tio pl•ojoetfl n. 17-4, de IYOl, 
mandando que o Govct•no <i<t Repnbhca in
demnize, com a quantia de 70:000.$, a Victor 
Meirelles d~ Lima, ])elas tlespczas que fez 
com a pintura, montage01 e custoio do Pa
norama do De~cnhJ•ilnent.o do Bl'azil (com 
substitutivo da Commissão de Orçamento ao 
projecto n. 261, de I 900) ; 

2• discussão do JH'ojectu n. 217, do 1001, 
antol'izando o Governo a contractar C)m os 
engenheiros. Augusto de !iittcncom·t car
valho Menezea e Aift·et!o Rozendo da Silva 
ou companhia. que organizarem, o forneci
mento de cartões-postaes illustrados e dá 
ouil•as providencias ; 

Discussão uniea do projoc:to J;I. 153 ~\ de 
1900, additivo destac.1do na 3• discussão do 
projccto n. 153, deste anuo, em virtudo do 
art. 133 do Regimento Interno, a.utorizando 
o Governo a tt·ansfei'ir para Manoel Ma.t•l11 
Vellez a. concessão feita a Julio Bcncvidos 
velo decreto n. 99, de 7 de outubro de 
lí-l~12 , podendo prm•ogal-a por mais cirrco 
annos: . 

Diseussão unic:L do pro.iccto n, ~ 88; de 
I !lO!, antorizando o Podm• F:xccutivo a con
ceder um atino de licençu, s~m vencimentos 
ao cidadão Joaquim Jl\rbo;a Pinto, porteir·o 
da Direc(·ão Geral de Saude dJ Exercito ; · 

Discu8siio unica do projecto n. 20I, <lo 
l DO I, a.utorizando o Gn; el'no. a. conccdm• a. o 
Dr. Fernando Terra, assistente da clueit·a 
üo cliníc:1 det·mato-syplliligraphíca. da. Fa
cult!ade de Mmlieina do Rio de Janeiro, mais 
um anrHJ de licença, com todo o ordenado, 
par<> tt·atar de sua saude ; 

3' discu:JSã.() do projecto n; 105 R, de 1901 
(tlo Senado), que Cl'Ca no Di>tt•icto Federal 
mais mn otflcio de registro de hvpothncafl, 
com a designação de terceü·o ; ' 

Oontinuuçào lia i:\" lliscussão do pro,jccto 
n. 62 A, de 1901, altet'<\ltdo a classe l\ n. I, 
d::t.S Tarifas d:ts Altandegas ; 

Discussão uniea do projecto n.85, do l90L 
<>.utorizando o Poder Executivo a relevar á. 
vi uva e hel'rlciros do finado major Beii.odictú 
Ribeiro Dutra a divida por el!e conh'ahida 
com o coft•e da brigada policial da Capital 
Fcdc!'al na imPo•·tancia de l: I97~324; . 

Digcussão unicn. do p••ojecto n. 180, de l9:li, 
· ~stallele~endo que· ao engenhGiro At•istides 

COtnlll'::>. Vo!. Yill 

Galv5.o tlo Quoiror., n.po-~cnl.:t<lo n o cÚgo .Jn 
dil·cctor da 8ceJ'ct:1l'ia. tio Minis tcl'io ll~l Agl'i
cultura, Commcrcio o Obra.~ Publicas. unn· 
pete, <leBtlo n. apo!'lent:aüor•ia, o ordenatlo 1le 
enr;-cnltoiL·o-líscal de 2• classe, corr·cspondent e 
a 2.5 annos uc serviço; 

Di~cu;;sito unica. llo pt'ojecto n. 242, dA 
1805, elevando a IOO:t mensae~ a pensão que 
percebe f}_ Cybelc tlo Mendonç;a Souza Mon" 
teiro. vi uva cltJ tenente honorario do cxm•
cit.a Heleodm·o Avclinu tle Som;a- Monteiro ; 

2~tliscu~são _do p•·ojecto n . 207, flll 1901, 
creando nu1ü <lous lo()'ares de fieis do the
som•eil•o,da ttcccbctloria:' da Capital Fedoral, 
com os voneimentos !los exi~teutes; 

Discussiio unica tlo projecto n. I87, de 
1901, otevr.ndo de 60$ a IOO$ a pensao me~
sJJ do aireres honoral'io do exercito Antonw 
Paes de S;l B:uroto ; 

2• discussão do PL'lJ.locto n. 218, de 1901, 
autm·izanüo o Poder Eucutivo a abl'ir ao 
Mini<tcríu tla Mal'irtha o Cl'et!ito de 6: r 21$701 
suppiemcntar iL vc.:ru:L 8" do art. soda lei 
a. 74(), ele 2.9 de dozoml!ro de 1900, para. 
pagamento tlc Stllllos que competem aos 
otnciaes tra.nsfcri!lóS pa.ra o quadro dare
Be~va, dopuis tlo annullauas as respectivas 
rcfut•ma,s; 

2• discussã.o do proj<lcto n. 222, de 190I, 
determinando. quo os officia.es do exercito, 
armaria o clas.~cs a.nnoxas, reformados 011 

quo se venha.m a r11formar de accordo com 
os uecretos ns. 108 A, de 30 t!e dezembro de 
1889, t> I93 A, do 30 de janeiro de Isgo, 
voluntaria. ou compuisoeia.mente, tem d i
reiL·J {t"l vo.nbgons exn.radas no alva rú de 16 
de dot.embr•o rio 1700, c resoluç:ão de 2G de 
dcznmbt'i> do 1801; · 

3• li Leu ss::Lu do projeci;o n. 264. de I 900 
;tntori7~t.ndn tJ Governo a proroga.r o prazo 
concedido á Socio,lade Montep io Geral de 
Economia tios Süt•virloros do Estado, para i n
demniz<~l' o Tlm~om·o Fed eral da quantia de 
que lhe ú ctcvcdor~t, 11té que cst:l. ins tituição , 
regni:Í.rizn ~u:t sitnaçã.o, poriendo mesmo re- ', 
leva.l-a do p;tgalltcnto da importancio. om \ 
que ficou alc:wçadú no anno de 1899; · 

Discussão unicu. da. emondu. do Senado ao 
~rojeeto n. 171 R, de 1900 e 188, de 1901 , da. 
Cama1·a. dos Doput:tdos, que autoriza o Go
verno a mandar p<\gar ao capitão dt> fragata 
honorario o lo tenente rcfol'mado Çoliatino · 
Mat·ques de Souz:t a quantia. de 1: 837$680, 
difforença do SJldo quo deixou de receber 
rl esds IR70, rtata da ~na. reforma, att~ JR97, 
d,e accot•do com a. douh•ina contida no aviso 
do Ministe1•io da. Fazenda de 7 de janeiro 
de 1869 ; 

)a discuss::Lo do pt•ojccto n. 146 A, de 1901 , 
instituindo regras para o estabelecimento de 
empreza8 de at·ma.zcns gcracs, determinando 
os diroitos e as obl'iga.ções dc~sas empt•ezas ;_ 

4 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2110012015 10:29- Página I de 35 

ANNAJ~S DA CAMA.RA. 

2• tlis<:us,;;l.o do ]\l'O}·r~&u n. ~!Gf., •I •• l!l!il , 
autori:ta.ndo o P od"t' Ex<:r;u~ivu a. ahrir· U.( l 

Mini~t·n·io d:1 F<~.zunda o Cl'l:dito <lxtl·;~IH'· 
din;LI'ÍO de 47;22!)$70!> pat·:~ <l:u• mwc:ur}io <ÍS 
~;erd.oru;~Us do Sttl\f'!IIY\0 Tribunal F•:llor:li, •.1U1.1 
conflt·m:u·a.m as do ju.íz r,;nc:cion:d <la P <ll'il· 
llyL:~, COilffr:mo~rult1 a. Faz.,nda Naci.<Jilal a 
J'O.>Utuit' a. l'aiva Va.lrmte & Cnmp., Lt:lliO::I 
Moreir:<~ & ).1uui.<Í •r Santos Gornt~S & f!Hmp., 
negoci11nt!~q uaquoll(J ~~~ta!lo, o (jllf: durnu.i~ 
}mga.r :trn j)Ol' dil'ni tos de ktH'O:GiliW impot·· 
tu.Llo t:m lK9tj ti !897, com a:; l't\Sll i Jr:~iva ii 
CUSÜLS ; 

lliscu~sã:o unic:l d:~ f!ITit\ntl:l d.o SHnar!o ao 
projecto n. 45 JJ, dn I !JO I, <1' in a.u tol'i1•1 o 
Potler I•:xecutivo illtl)rir· ;:w Mini~l.el.'io da 
Gw.l l'l'l~ o ct·edit•J tln<: íi.H'. Hccn~sa,r·iu pa.m 
}laga.r.• <1. 1-l' l'atificae.~lO de UX<lr CÍciO :to I! UC tCOID 
direito Ci1millo Jox(l Mimkii'O dos S:~nLo~ c~ 
Joaquim Gonça:tvcf! tl.u. (.)osi.<L, C(JÍJ.tra.·TtlesLcc: 
o mandado r da. ex tine ta olllciua. de eo~reci t·o 
do A.r<K;ni1l de Guc.:rr-:.t da. Cupit:~i l.~tJolural ; 

:Ja discussão cio p1·ojP.do n. J o::, <.[() HJO I , 
lluuca.nuo os casos o a. fórma rh t·cvisã:o ela.'> 
condumna~oõr~q ; 

18 disc us.~i'io úo pr·o.ít;cto n . 182 A, de~ lfl.O I, 
dispr!nsando a. F:J.zunda Municipal rio ad<!:.trl 
tat· o j)a.gamtJn l.o elo sullo nas c:.~u.~a~ orn rtun 
:í'or :wtora. ou rú, pm·ti.nto u. ju~tic;a l oc:>l <lo 
Districto FH•lora.l, o dil. outt·as r.>r·ovicliHlC!ia.~. 
com llmc)nda. <la Coramissão ; 

2a discu.~sã.o c lo pro.ioci.o n. 271, 1le lfJ() I, 
autoriz;tndo o Pot:.nr Exocutiv.o a. abl'it> :w 
:Uirli~tol'io ela Far.onu<t a. crodito rnt1•a.o r•ll i
nm·io _do 19:21H$200 pa.r·a cirmprir a :mnt<Jn<;:a. 
do-juiz secional d()sta. C:Lpifu!, . tl'W con
domnou a. .l~az•mda. Na.eional a. l 't!;;ti tuit• a 
Rombu.rlor & Comp. ;nrlgocia.ntr):; rit~1t,a prar;:u. 
a importa.ncia. quo diJ m:.ds pa,g:wam conw 
diroito~ ún irnpodu.<;~ii.•> de~:~,! importa.do nm 
18'.n • ' 

2• 'ui~cu:s&"i.o do pw,iwf.u n . 258, ri o 1!101 , 
autol'iza.ndo o l'ouor Exocutivo :t ahrir: :•o 
Mini~lm•lo da. FazeJI'la. o c:·o:lit.o extr·aOI'di
Ilario ua somrna. que neces8a.1·la fo i· pa.I':.t t'C· 
sti~lliL' a. .João l\e Al[tlino Fonseca n Fon~nc:t 
Irmãos & Çornp., ueg()ciantc; no Recifo, Es
tado do Pot·na.mlmc:o, :L impot·~:1nGia <j uo tlo 
mai~ p<tga.ram á All';wrlega. ()a.IJ ur:ll:t cicia.rl.o, 
IJOJ' i.mpot·tar;ü.o do Keroal!\(,, de ILt;COt'tlo r:OHI 
a ,qnntono .. ::t tlo Supr·ll!uo TI·ilmn:d Fntlor•:11; 

2" tliaeuSitio do p rujecb 11_. .28.'), do 1\J()I, 
autol'lz:w•lo o Podct• K~:r:eu t i vo a :d,t·it• o 
cre•lito cxti·aorcliiii~ I·io rwc:1H.~:LI'i1J :.tO Miuis
ter·io di\ Fa.;:l\rlila Jial 'i~ p:t~:ltncnt., ~ ~ D. An:tlia 
Hrum Gonç;dvu~. viuv:1 tio i~:tpil;ã • • J•:hml,r.t·i o 
.lo~;ú Gon~·a.l vc~ . Jw.liili ta.tfa Jllll' titulo eln 12 
de j~nciro do H:IOO, 1lo lllllio -sol1lo e1ue Lho 6 
rlcvitl.o d e.~dc 22 dtl dcr.crnhro <ln !H\1:1, 0111 
rfuc fi~J1BCilU O SüU JO:II'Ílln, IÜI]!) t)l: ohiznJn fJIYr 
qo HMI ; 

~-' d i.;cu,;..;;"i,o) du fm .'j OBW n. 275, tl u l!JIJI, 
conctlt!Ctlllo ~~ 11. l ltll'o ~ht'~t th Jo:n c;tr·na•:Tlo clol 
Goi·aciío ri H .Jmus O:it•cia Y, !liÜI\<1 ll lJ. M<Wi;~ 
ll<~lor·es HurtoJ:L Hm·narrlino G:u·ci.>.t. Ztloiga, 
lilli:J..'> elo bt·ig;Lolei r•> lJ:.LI'ito tln Ca.tm::.l , :J, r e!o
va•:•iiu o la .Jl()tla, <k }'•I'OS<,r ipc;·Í.Q, ])1.11':1 ljtll! j)IJS.., 
s;un pcrcolmt· o rucio-soldo ([rte r·ecr:hia. ~11a. 
mii.c, viuv:.~ rl:vtut:li!J hrigadniro; 

F di~cu~s:i.o<lo Jli'O,jocto n. ~~~~.A, dll l!JIJ I, 
n1anúandcJ gl.':r.d.rt:u· 110 JIOS~;o i mrnr~dia.t,:unen
tc supt~ri•ll: o olliaia.l 1fo oxeecil;o c il:1 :t.l'mad.a. 
CJ un attln!{IL' ao n. J rl<L escala, comprr:hl ,n
d ido~ os tias chi.S;;e.~ :w nox:~s; cuns mnnnlla da. 
Cunimi~:;ã.•.t ll.e Mu.rinlt:~ <J GuiH'J·;.~o; 

:3'• di~cus~1.io do pr~ojccto n. 170, de WOJ , 
:wtor·iz:.llldo o Uovor.O<.I a. :.tb!'ir :vJ l~ifin í.~tm·io · 
lia GUOI' t'l~ D Ct'CtiJ to o:dtwH·rlitlm·io 1l11 
2: 8fi(J$'~07, p;u·a. occorr·o i: ao ll:l,gt~nmn to d <1 

ord<m<tllu <f.HO enmj)!Jtr~ a.o r~:;ci'i vií.o <lo a.lmn. 
xaril':tdo 1fo cxtiucto Ar:iCJMI do GwJLT;.~ dn 
Pm•na.inl.1uCO; Fr:tncis:;o .M;~uricio !IB Almnt ; 

Discus~1lo unica elo pt•ojcct<J ll . 207, d(! 
HJO 1, autoi'i?..and•J o l'•J1.!c:r Exccuti vn a. I!<JII.· 
cotlcr· ao crmtludol' do t rem ele I" chts~o An
tnnio l~randsc:; de Olivcir·<t FUI·bolo 11111 

;wn•l do licen•;a., com Ot'llon:vlo. pa.l'~~ trat:n· 
du .~u:t SIWtle , om IH'Oro:;:tr;ão 1la. em cujo 
go:~o .~P a.ehu.; . 

lliscu~s:·i.o unic:~ do prujncto n. 2!~l , •lo 
WOI, autorizando o l'otfcr gxccuti I' O a. con-
00<-lm· uur anno de licenç.a. :~o C•Jf,luuctor· d11 
trem tia. l·;~Lt•aú:~ de Fcl'l'O Cenkal'<fo lll'ar.i.l, 
Ft·•~nciHco Alvo:; do. f;i l vu.l'l'<td<>, 

A url.h.llll riu dia d:l 8CKJii.u noetrU" na t) a 
~cguiuto: . 

!Jio;cu!>.~·w de Orçamentos. 
Lev;~11f.a-~e a. ~·:ss:io :Lo; 4 lror·a.~ n I :i mi · 

nn I; o~ ri:~ t:tt•rlB. 

P1·,~~itlm1cirt tlo.~ N1·s . 8at!J1'o lJia.~ (2" Víee
]>;·t:.• irlcnl.l!), /t.UffU..çlo doH Nu, to~ (:i" 8cm·cl tt
~·i") e t:{t.Lt!/1"" ])ia., (2'• Vir.c- / '1 '<:-<ilf•:nle) 

Ao mP.iu-tlia lH'OCI.I1 ln-~B :1 rd r:wr:trb a CJIHI 
l'(to;;ponolt!ln o~ S t'S. ~:tl;ym 1Ji; ~s 1 C:Ll'loii <lt~ 
Nov:w:;, Au~do Ndo, Agapitu t.I.Ol! :-;:>.lllr,,; , 
V:~l'llJs M:u·eolliuu , U:dJt' Ít!l ~:d~ao ll) , lfu~;:ln
n;dt du Olivoir:J.. Ant•lnio Ba~ l;o~. l>i!l'l':nrldlu 
Ctwt·ôa.. Nog11c:i t•a Aeeioly, .Joã.u Lupu~. l•' t•n 
li<! t•i<:•J llnr-gn~, ( ~CIIIÇ:1i.o Soui.D, l•:loy de Sotrl.:\, 
So:wo:> Nciv:.L, Lirmt J<'illm, 'l'l'inda<Jo, C;t
millo <lo IJ•>ll<Ln•h, Silva. Mal'i:t, . Gome::; illl 
M:~U.o:; , 1\r•icio Filho, .João Yiel t•:.,, Pél'eil·a, 
dwLyt·:~, .flll iu dt: M(~ll.o , I•:st,:wir' Coirnh1·;o ,. 
i-;c qiwa., i\ rr :f ll~t.U l•'i.':I,(It;; l, l!'l'11!l l:i .'~!l) S,lc(l·<\1' 
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1rl:.trwcl. G;u.~l.::ln~>, Vel'g'Hc rle Alwnu, Ain~~ 
H:w!Jo~a, ·roloni.ino d11 :-l S:111l.u:-;, 'I •:u·a11 lws 
J'.'fontcne;;r•tJ, Pinh:~il·., .lnnitit•, .To ,;(~ 'i\I:Lrel~l~ 
lino, Dnocler:irHI<> u1: "u llZ<I, Ni lo J.>cç:1.11 h:t, 
J,nti!'enço Baptist.:o, Al v-es I\ o lkito, Silva 
Ga.st r-o, M:-..rtí n:; ·roixeim, TlmopltiliJ Ol;toni, 
Franc:i~;:o Vniga, .Joã.o Luiz, Ji:sporitliã.o, 
H IIU!IO rl.c Pa.iv;t, G;u•ncil'u de IWzenctc. AtliLI
lml't,o l"orr;1z, Hr:nr·ii11H! ~hllns, Ma.yl'ink, 
Nlu:wlo Pimuntcl, Oll.'~:uio M:\(:iel, llo min
~uüs ele: C:asku, Dino Bueno, M<H·ni.r·a drt 
Si /.va., Otivcil'a Brwl'a, V:tlni~ dr: C:•stro;Adol
JilliJ nm·!lo, Ro<lolpllo Mil':tncl.l1, G<1j:1dn, Al
rt·r.:do Jt:lli.'i , Azovcrlo MrU<J ur:s, Tei:-.eit•rL 
lil'a.ndiir:.,Lintlolplto Sen:J,, 0;ti.'lus Cava.lcu.nti, 
P:mi.;L R..rnus, l•' r•r~tWiKeu 'l'ulolltirrll, ÜIH'Illl.l llo 
lhs~lochol' , Fr-:tnc i~;c;o AliJIJe:.ISlt•o, Vici;twino 
'Montr:lro, AIH'Ol iitll ll llill'UOSa o Vc~~p:~sía.no 
tlll A [ Uili[ IÍI·.l'IJIIO. 

Ahrn·so a. ~:~ossão. 
. l·~· lida c pu~tu. em discus:~~o ~L :u:ta.. 

j O Sr •. Lima. F'i lho - St·. Pt·i~Si
il.entl~, prCC;l~O d!7.Cr apella.H J.lOUC:tS lJilhVI'i1S. 
'l'cndo Iirlo s<Jmnntt! i10jn o lll'Dtt:\sto tiO nohr·o 
lJopuJ;ado u Sr. Trindade Ctlm ro!ac.:ão ''· um 
:tparte qu<t o.;tá inclniú•1 nu nr<.·n di:ll;ur·so, 
Jn•ununc1aclo a 1!.1 de ~d.em iJJ'o o scif'nnnw pu
IJ!ica.do a 27 do novembro, a;ou oilril{a.do :1 
vü· .iu~ti !leal'•mo ela. accusaç:ão IJUO rnt; lilz 
S. Ex:. '[lOl'an te a Cama.ra.. · 

S. Ex . protestou contr·a. um :tpa.1·tc sou 
quo está inr.luido 110 m1m rlisr:rn'So; ol i:1.0nclu 
que não cJ havia pl'o li;rido, nnrn o tachygr·:t
pho podia tet· tumfl.dl) Stlmolhanto n• rf;:t. 

O Srt. TltJNDMJI~--Naqrwllc~ tct•rrtc)~. 

O ~n. LntA FH.rro-S,~IHlo a~o;im, n. S IHl
peita (~ de quo t'ui ült r1uem lltnc;ou m:io 
dnslo l'CJI;ur~o pa.r:L inYol'tm· a ur·dmn da al'
gu 1111)]) I.-11;Ü1J. J;~ cxPbi l lor•aa t.c o •wbre 
JJn]rut.a.do o a.lguns orltt•us cullega.!;, <t not•~ 
tiLChygr;t)IIIÍc; ;l I!Uü C!Ít.i. OX:lCta.rnr:utO COIII O 
ap:Lrtc public:ul.•J JJOr mim quo ü o Hugnintc: 
Pnrguntaotlo c u a. S. Kx. ma quo ptl.l'tc do 
mo11 disout•l!o ha.vi:1 OJI(:<mtro.tlo p:>LWI'<M~ 
r.mmsi.ViLS, o Sl' . Trinrl:ulo cl iz (Lí:). 

E' e . .; to u a.)H11'te <pil! S. Ex . C1mtc~tou. 
Vonil rJ flxiLibii· :;s nol.ús trLI:ilygeaphicas 

J•r:l·;r,ntll a Gam;l,t'<L, apcnat: de j;í 11 t.ol' t<J1 to 
}JtJJ·autt ! o C I JII I. • !~ &ante alim rio nwst.r·u t· '! IIC 
olln ~c c:<Jntêm na~ nut.'ls. 

<Jna:ut!J <l<> maíx <J1H\ cl i:i-;o ' ' nolm.: Dcpu
t:ttl.< l ctJn l.o~tanl.c, Sti tc:nii'J a, di7.t:l'fl110 l'fl<Ln
'Ú>nlio 11 IJ IIO CIJII~ ta. dO ln011::! t!iSCl!l':;!J~ pt•ufC· 
l'id11s HO]JL·o o:>to a~~urnpt<J . --· 

O Sr. Sor:r.ednllo C•u·rc1:t -
S1·. P l'I!J:Üuuo tn, !>ó hoje }JIJ<[c lm.• no Dia,·io 
rlfl Ol)n.{fl'Csso ;t:; r:tlliíe.~ <[ILC V. t ~:x. , mn HU:L 
alí.;~ 8i.J.IJerl11ria, <:u!.nn<ic11 cl:t r· :t•l r·n•:lls:tr· a.l-

g'IJ lTHIS ()TnOIId it~ 1[110 ÍÍ\!1! :1 h o111.'1t cl.n :tpl'e
gl:ni;:.LI' :111 Ol·•;:tmnnl.o da. l•'amnrl:~. 

V- Ex. ·11ro pui·Initl.i1·:í., '~"mo J•n~prrit" rptG 
~I'ihuto ;í. all.tol'lllacl!J uo V. l•:x. e t:.ünlwm ll. 
p ü>W;:l 1l0 V, Ex., C[llf.\ muil,~; JllO HIC I'üCCl polu. 
f'.S~im:~ e <:onsill1J I':J,(~1u ' l uo con;;a.gl'll :·~,~ suas 
elevada.<:: lll.l tüicJa.d(}.~, IJHil deeiQ.J·o· nli.o ]HJilc r 
me r.of!fi! I'In:LI' c':nrn as dnlibof•açõcs tom:.L;/a,q 
pC!I:t M<~ll L-

.l'cl•l JIIC:JIIIS, S1·. Pl't:l:l lllcn ko, om J·r:laç~"io ~~ 
t t'IIS mnnnrJ a~;, IJS f'nn<l:tmf:nt•JS . apJ·esont,ulo;, 
não nw par·<~<:clll soli1l11s . (Nilo 11-poiwlos do.< 
S•·s. l.ll'icil) Jt'ilfl.o , 1/cn.riCJue 8nlles " .Tulin da 
ff!çUo.) 

O Sr . . Jur.w ng MJ~r.r.o- Soí.o funrl:.ri1<.\ntJ I!I 
pr.r f'ei l;:unc;nl·,<j l'llgimcnf,:ws. 

O 8rt. J <1ilo Lo i'I~S·-·Regimr:n l:v~~. 11ilo. 

0 · Stt . N JJ.u Pl·;~:ti.N il A_ - Ir llCOa. Cj llC não 
tonh:~rn Súl'Vitlo p;u•;1 outl'os ort{<U1tHutos an
tr:wi ores. 

O S Jt . 1-llucro l~u.uo-E' pona m<\;:nw. 
O Srt·. S iLVA MAJttz-Nuucr.L 6 ti\J'Iln P<\1'~ 

ontr:a.r· no rogimcn <lo R<'.girnnnto. 

O Slt. P"ttiHttA Di·! LYnA-0 ~!'- lit•, Nilo 
J<.tu lJuut exemplo. 

'o SR. R~tr c1 o l<' rr.uo- A Mo~a. pi'I)Cedcm !l<l 
;wcot•do com o J)a.t·ecta· rlu Or·çalnl!n·to do Jn-
toriol' . · 

OS~~. NIV> I'f:ÇAKIIA-Ea. :solur,.:ão rio con· 
tinuüladc da Mo..{a '! · 

O Srt. PAu r, \. lLHtos-Peço a. pabvru.. 
O S!\ . S tm.1.r,:DflLW Cortitl~:.\. - A;;sirn, St· . 

Prmlicl.cn i;ü, t;onllatl.o n:1 l'l'axo inintet•t·upta 
so)iuill<L nustu. C<tsa, do longos anuos, <l ain1i:1. 
CJfJLo 01.nno noa Orçamenl;uHjá. vo1;ado.~, a.pt·o
~n tni ;Llgumall omom.li1S r1ue aCLu•lit:w:t to
l'Crrt a m:Liül' impod:Lnci:~ p:lra o Sl: l' vit;o pu
lllico u 11,110 1\mwt recrJ!Wla~ som attonção a. 
c~-;ta. Jll'<Ufl n sorn :1~tnndo1· mesrnu ao ftugi
lllcnto. 

i\ P''ÍIW:ir:L. omnnda, Sr. Prcsidnnt.o, ttno 
l'oll'!!l;u~a.tln. IHll.' Y. J•::t., t'! I'elei·ontc :t r.tucsl;ilo 
ria:; minas tle ou f'o o o [iJi sol) o funuu.monlo 
1ln quo nll:1 cahia. nu Orr:arnon to d tL Vi<t~:io . 

SI'. Prushluuto, ·a. ornenda. não tllrn ·o tn·
t uiLo c nem J!Oilill, iot· o !lo · I' uguliU' u. <:xp1o~ 
t·a.c;:to UH antO t' ÍY,<tl' C(I JII~ IJ.~StÍC!X, . 

A llJHOIHI:t não v is:Lva :L CJI'g:.t.nizu.c:ã•J clr:HL" 
1m c l; ~rtuoll:l ompr·oz : ~ . inrlustt•i ;L l o l.inh:t :Lfll\·
na.s um ctu·tv:tcc· fina.rícniro. 

A emnnda. ti nh:1 a peooccupat;ão 1l n ful'
t,alcclll' o l'unúo <it~ g;~ra,ntía. o, 1\ú~tl\s c:on
úiçiio.;, l'i.L L'Cci<t-mo qufl me a.~~.~i N tia, pel() 
m onos, a lgum motivu rasoavol o · fot·l:o })a.J•a 
:trn·oscn~:\ 1-n. no Ot•<,::tmOII to d:t l''azencla. 

O ~lt . . iuxu Lu1·r~s---O unicm um 'JlW •:l i :\ 
cr'~ t::tbi vc:L · 
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O Srt. P AVLA R.~ ~ws-Nào apviaoto. Devia. ! a. pon~o rl!_) uefil~ouhncr\1' uma. t:'HI.<tt i.ã o <:lo-
sol-o na. J~ccci t<t , -~ mentar-~ r tlm<t omcnd:t d<wo ser· o iTd <•cHln. 

O Srt. SEttzEner,r.o Com tr.A.-Não conctn•JrJ u.v ~t\•<Lmen to !b '\' ütc:ão ou :'til Orça.nwnco 
com V. Ex. Pareco-mo quo tanto calria na !ln. .l'n.zonda. 
Itec~ita como ~o Ot•çamcnto d11 Ft\7.entla, ·r· _ o S1• • Gtm~rANá HAssr-ucu~-;r~-Tud•J ~ tcorn 
p o!s. si olla cugn;L il o u m l' c!t~m·so, t;tmbmn to mado e st:l.s palmn.toarla .. ~. 
autoriza. un:~ despez~, o com~ esses ot:Çct- 0 Stt .St·:P.z"nETM> CoP..Ju''.;A.- 0ut1·a cm<>n rla. 
mentos cmiem p01 um _mo:sm? dep:.H t.t· fo i a. ro li}L'l'.nt c ;í, Cont.'l.bilid ;ulo~ . 
~~ou to, P?r um n'~i~~~ M~!l l sl.e. rl ll . q:Ir.ll o Si V. 1<::.:: Ie:r .P.ss;•. emenda, hn. ele v er quf! 
l convoutento do e . .. u nc~Lo OH llM[ucllo. t .• "l"s os pr·snc rJH"-' rnn<larnnnt:tos :lnntri• tln9 

. O SR. Sn,v A. 111AR!z:-Er•a nm PI'ojocto espc. l[lHlCS ht1 de gyr ;u' a ~C\I!ll lll.m:l ll h~:ã.o õJ IIC 11 
r:t:l.l iJ.UO V. E 'i:. devia ter aprestln Ndo. P•JtiOt' .1-:~wcutiv<• c lcn~ t\ ~ZCJ', n~t[ , d ct.cr mi· 

O SR. SEitZl~DELL<i CotmEA.-Et' a um :pr ojc· n'ados pt•ot~.i&'l. e. pn.üt i v~mW1He . na. e nwmLL 
• IJ~O OS[)CCial que devia ttn· ;\ :n·e.>o I tado! . . que t'f~ rm~lei; c que- (I Ouvcrno, u sa!ll[ll c!<L 

Sr . Pl'osidente, c;;t·Ju <:anç:tdo c~tn ;tnno 1 <LlltnJ'I Z :l~:\ <J tl:vl;.t,_ .9an t o:n•á. nutwt Olrwm ;t 
cir. dar, talvez. mais de 1,1 ou L> pn.1•oetWOB !(tr.cr sutãn drsp().>Jcoe;; m?ra,!n.on te rng11!a.
sobre pi'ojectos esp~;c.:iae~ o nenhum delle; me ntnt•cs , p:m1ue o~ p••tnClJ'Hl·' e~wdeaos 
tGm sido posto em o1•c.l om do dia . d e.nt ro ch~ l} n;·ws nlle dev e ttl{'r P.St [lO por- J 
. Ma.is aind<t, Sl' . P r es idnn te, rt1wr.~en lei 0 Celt~~ r. miOUCttJS l.ll l<~n te dd <'.l' l1!\11:1dus o pre
anno ]J:l.ssn.do urn p rojeeto o a t .! hoje, ]JJr sel'IPtns. 1 
motivo~ j ustific.1dos ltcJ•orli to, a té hojo, rloeor- 0 1Hio, Jloi:>, ciclngaQib chl " ttr•i bui<;-líc1,, ? I 
r idos dous a.nnos, u projecto nlí.o l'oi ínchtido A l ~i ost.<L cln.da. na omencl ;~ e o que tle:a. ;w 

1
/ 

na. or·dem tlo di:1 . ~~~ecutivo ú <\ rogula.mcn t ;lçii•>, •J qno r.litís 
Mais ainda, ainda es te a.nno a presen tei um I! de sua competr>nl\i:1. l 

projccto a ro.;peit;o !las Wlndas sobl'o os wr.r- Outro;~ Olll30•Ia refere-se a.<Js 20 .000 :000$ i 
rants r. tenho visto os te mosmo p1•ojeeto, ol'a elo bilhetes , ou rfi, do) Bn. rtC<) da· Jtopll· [ 
r ettrado da. ordem elo dia , OI'O.' inclnido n~~ hliCi\. . \ 
cauda da. ordom Jo di:t , tlepoi~ c.Jc um sem Concoi•do que V. l~x. t erh r .. 1z'i.o em nm ! 
llUiucro <lo projectos de cO.l'a.ctor p :;sson. l. ponto1-1) ilf• Llísposí õ[V<J ela emcnd<\ om I[ ne 

O SrL 'PEru:nu m> L YRA _ p 01.que 0 Go- .;r, 111:\l!•la cl ov;w :J. 1.50 I;IY»J c. o milhiíc> 
vemo nii.o se intcre.lSOu pl)l::lo me lid;t 1 , f<JL'OtlCHln <V> B:\nc:; u:: l ... o,liihlwa. _aet 1ml~ 

"" mente p:.tra snas op eraçl!OS tl r. c;unlllo . \~:;sa. 
, O SR . ALl-'REDO. Et .. ~IS- Que c:slpa. t~m o di~p<Miçã.n r ca.lmen te <'n'iUt <:ou:-;a.g-r atla. em 

Uovci'llo da org<~mza(<LO tia. ordem <lu tha '1 uma. l.c i c ;;p:Jciu.l I'<Jt:uht n ust:L Cama.r·a c <) 

O SR . Sm:izF;nELW Cottrtf.:A - v fl, v. ls:<., mr.u clispusit í vn llc a.lgum<t snrtQ mod.itiC<IYIL 
C!liO estou (ú~a. da. ccnsu 1-n que m e fizeram o~ t :1 di...,;p r;siç,i o d:L _le i. . 
qn<l.n<lo nn nnp1·.ens:~ se c:<tl·a lt lmv:t quo " Mas ~H~;~ ll:tl'~'· 1: ~·;cunllat't:\ n:t mno_wln, :t 
l'ola.t or ela. Ree~Lta. <l,nc pt•ocm·a dcsempc· sna, _ l'C:Jmça<'• n;v• nlti:I'étV:t " llWCii iU.~mo r~ 
nhal'·SC com cr.rta actividariodo torlM os ~eus porl liL SC L' ll<J:>~:~ <lo !:1.1 !•> pu h Mc~:t . 
devet·os, tinha, nD ontant() Llc 11111 r..(!rt.o Twlo cJ n1ais ctuo tn:n a ' 'mmHl:1 ü CJ.IIC 
numero do annos pal'a c;l s~ J·ec•Jih i1l<> :t n:'iu. J>< ll'f[ll!! antpl i:~ :~s idn;J..~ s ; bt'il os vale~ 
CommlsMii.o llc Orc;.a.m!11lto •~• nilo a.pcn:L~ app~- <J lii'CJ c !.~:o <ttJC foi icle:! !lo olJ,u;ur·o r jlbtcJ I", 
J•ecnm os :seiL~ t t·a.balhos. !hi i nduhto no ol'i;.3.111Cn to. I·~· uma. tli ~> tJo:;i-

E' por i.~~o . !! pelo aha.mluno om qnc ficam ~,fio Ol'•;:tmcn t:tl'i:L pois <tllC a minha. cmc!\d:t 
os proj~c\o,; _c:spe<:iacs, é pela fal ta. do l.ernpo am,Pi i:~va .. 
ptwa <llscutiL·os, é pel<L pouc<l. impor t;u1c:ia. Como, )l!JIS, roct rsn.l·:~ JH'rqno Ho rclilt'o n. 
quo a clles liga a. Carnara, J :lix.a.rt.VJ a Me;;a um;,~ t.ni pcwm:.1nento~ A M11s:L tem fnito gt·:LVO 
\lUll dur·ma.m no~ at•ehivos muitos d,: . .;s J~. pr•o · conl:u.;;io sol1rc o qu" _t[IICJ~' o 1\.~Jidm~ntu . ~ 
JOCtos q~te ~erecJl'am cln, ntintrn. p:H·tc Jon · ltn.fSHllonl.o o <tun ]ll'~Jiulm B IIWcl!l lcaç::to dn lcn· 
gos C IUli\UCLUSUS ~:;tu . l oA , p :1l'OC(li'O.> CJUH illl· pt!l'll\ i.l. ll {)lll.l! Oln_ li!l ~JJ'(~:\111Crlt. <Ll'la , :por11U.() 
portarmn em mn1&" csfllr(jo, muit<) tt'<tual!Jo tsw_ tt•<~.r. conft_l~a.? c Il<lv c.JilC vntomo" a.uton
u muito tempo pct•<.iidos . zuço l! : CllHJ su vtg-ora.m dontr•o !lo cxm·ew1u, 

O SR.. TmNDAJJE _ R · 'poo , e l p • t J 111;~:> c1uc umo. ver. usada~ ·tonha.m o{i'citos 
• . . IJ~ sa.v 0 1 u 0 pot•ma.ncntos . 
lSSo é a Mesu.. .!!:. sl uã.o ú as..;;im, qual ü t~ autol' iZ..'v.~o 'tuc, 

O SR. Srm:r.F.nP.r.r,o CO itRI~A - Eu não pt·o· u~;L'la. , n5.o d"ú. offc it:J:-J mais OI! monos ll<H'In<L· 
~uro apura.r respon~abililladc~. quero ape- nent.o; 1 · 
nas ,iustifica r.me e most1•at· _quo, pot• toi' Na<la m:\i~ m·ç:<tmcntfl rio tJ ,J r[UC :ttüoriza 
apt•esrn tado est.a. emenda a r] I.HJ me I'Ofill' i no ~:•iiv J.>::l.l'.L operaç1b do 1:\'cclito , o uma. Ví\Z 

· Ül't;amonto d::~. Fazcnclt~. n ~.o merec i:~ sor jul· II SU.tla.~ Lo:11n dfdl;o:> lH~t·m;J. n en t,s . l ·~l·:tm 
ga,tlo como r.nmmettendo m'I'O tlo palmrttorin csbs, S1•. l'l'r:~Hflnl;c. a~ ohs~::!VIli,'i'ie~ c1 tw jul· 
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guni dt:Vl: l' fõ.~'l;l\ l' <~O lll tu\(< I O l' ,:Sll:;ifu e C\C.l
i.al11Ciltu ;~ <wt;urhl<ttlc de V. Ex . (llf•rtL•> bem; 
m'!Lit" úem. .) 

2\) 

!ill'l'O, não c:L: ,i<J. nosto Orçamento c qnc sõ 
p Jli\ urgct1Cii~ d" tcmpn foi l!Ue- ~~ : ene<~etou, 
<\ ultim:t llot'<t, cS'ia tlbpos'.ç5.o. 

Mu.s, St·. Pl'c~iuento, a.lgumas rias omcu-
0 $t• . P~.lnlu llaua:os (soln-e a actH) d:\s illH'escntadas pelo nobl't) Deputado se 

--- 1'r. p,.,,,;id<'nk, V. l<:x . c 11 C;unu.t·;t 11iir) <tclw,m n:t~ mosm<ts conrlições c n. C:tmar<\ 
devem u;!, J'<H!Ii<U' 'liW mt filO pl'" llonh:~ tt t'e- i s.~'J vc~:iti<·.:w;·~ por uma. ~implcs exposi('.fw 
~<pon<lnl' ;L,: ou~ur· v a<.•<t<'!l IJile iWitiJJ.IIl ti!) ~UI' flUC tt'i l l'úi i.I.O ."'U r.•mhccimortto . 
J'eit;ts w-lr> il!t t·;tt·c ~ l.l i:put<l<lo pdo P<~'·;i. , meu /1.utos, po 1~úm , iJ.c cntt>ar na :.tlll'Óoia.ção 
l1 u 0 t·aúo <tmigu ::;r. :.>tJt·zutlllllu Col'l'.:O.a, ao das ohjcr.(ões lcYa.nt.adas pelo meu illu~tt•e 
lH'OCOI!itllUtÜIJ •tnc t(: vn :.~ Mos·~ rejuimnuo :tmi.go, ha de pcrmitt it•-mo v. Ex. que cu 
<tlgmn <\8 ,~~; ~u•1~ untc.míla.s . · cstra.nhc o proccdimont0 d<~. Gommissão do 

o S tt. !ltuc;o fo'f!,lfo- Ningu<)!ll () mais Orc;amr.mto, t•eunlndo-so jlara. abrir clebate 
cu.ll.tpotont.e ilo que V. Ex. p;u·;~ l'<tz,ll-J . .;,obt·o m:~t:.~r i<t q ne nii.o cst<J.v~ sujeita a inda 

o Sr •. PA 11 1,.\ lL\)IoS _ N. irw,r_wm d'~vu o.~- ao sott conhcci.rncnto; a. Mesa. não tinh;~ 
ainrl:t sr: pt·••nnncia.rlo soht·c n..s cmendtts 

t.r:wlta.l' <p.1c mt :L'l::im pt'o<:urla, p<)l 'fJrn: Lt•lllW u.pt·o.:entat.! a.s ao Ot·çamento d;t Fazenda. e ,já. 
siJ.u um r l~quel!es lluc ru;~h censu;·a.s toL~rn :1 Connni:-;São do Ot·~amcnto rettnia-~o e dis
in•oga.rJu á Mesa. ltdu prow<limcnl;o f( Ue tom cntii.lo estas enten,la.~. convitla.ndo o Sr. Mi
til! o m uit;ts vezes, n.ttnn '~11ndo c1mt.m di~po- nistr·o da l"<IZ<mua. \\ v ir a.o $(liO da. Com
si,;iic.-; cl:~t·iJ..-; c tor·m\nil.ntes tlo no.~so Rogi-
mcmto. roiss~o ... 

A i lHb om 0 :111110 passa.<lo, <iml.ndo a Mu!:õa, O Sn.. NJLO J:>BçA.iW,\.- Contra o mou 
lembt•antlo-sc tln r1ru~ ltavia. um ftogimonto voio . 
qu e clla du.via. rospci t<~l', mtLd,w:L de n1mo O Srt. P ,\.ULA RA.)tos - • • • colloca.ndo o 
at~ então scgttiuo, no pt'Ojoc~o Llc Ot•ç:.wu~nt.o SL' . MiQiStl'O d<t Fa;r,ondu. : e a. 11ropriu. Com· 
tia; Viat;ãu, cuj;t ot·ganiza<:iia (ui conlia<ht ao mis~ão om uma posiçã.o pouco a.it'osa, uepoi~ 
illnstt•o JJcputa.do pelo Cc<H'<Í. mou nobre do proQodimcnto COl'!'CCto que tevo a. Mesa.. 
collc!g~ o M11i g'ol St' . l~ t·ancis~o llc Sá, a Ca- (.1poiados , ) 
nmo:a tC\'O o en.1cjo tle ouvir a serie do r c- Ainrl~t a.gvt':\. Leio nos jor m1o3 dcst~ Cn.· 
cl:tlll~tÇ:llCS (j tt(}. SIU'g Ía.ffi O fUi eu O p t•lmoirO pit.<tl (iUC (1, C·JllllUissãO dC Ül'Ç'.J.fficnto ,já 80 
rttte v0iu <l trilm:n~ <lcromlor o J>l'"lc.o<l i;ncnto J•euniu c .i~t CIJm cça o. tomar conlwcimuuto 
1l<~ :Musa.; lwjD qnc nov<~ occa .. -;ião se oll'c- du.s cmen1b..'l apt·c~cota.da.'i ao p1·ojecto do 
rcco, lJOl'íplo. V. l•:x . , l'C.~pcit;~ndo disposições Or1;D.mcnto th\· Vi<l.çã.o qua.uuu ata este mo, 
clitl'as ü tot•minanJ.o; Llo n:>.:>So Regimento ln<Jnto a. Me,;a. uinrla. sobro <.illas não se pro
(tqJ{•iltdos) nãiJ qni:t. a.ccuitat• a.l;;uma. das nunciou. 
omefl{h\s ct que oo l'nl'CH'o o illllstl'c l lcJIIt- Si o pNcoJimcnto da Com•nissão tem pu1' 
t:1do pulo. Pal'iL, coJ'I'o-mc o !l.evm· de vil' fi111 fOl'('ttt· <l McSlt a acccitn- a.qui llo q\lo olla. 
mais uma. >r.;~, um ucfcsa da Me.><t . 1lc ;wtcmilo aceeita, me p;L(•eco qu\' isto não 

~">t·. Presidente, bom .~e l '! UO tl 1.1111:1 cous:r. é multo l'egulil.r c a. pt•opl'ia. 1lignüL:do d<~ 
1lc s Jlllun:>s impor• ta.nci<1 o nos.~o RegLmcnto, Mc.~i.l l'epollini scmolha.ntc pr·nr.ortimcnto. 
r ue~ mo ll<~t·a. aqrrollcs quo s! o rn<•rnhr•os ti c:> h M::~s. SI.' . Pt·u:::ídcntc, a pt'imcira. emenda <L 
C<~'l:l. c nuo o duv inm con hecei·, l)OI'I ( IlC í'1 iUC sn r ;:fnm n meu iHustt•o amigo o quo u. 
ncs.~n lt!lgimcnto quo so nm.:oi ttra.Jn o., nos~o~ Mc.<;<L nãu pütlo accoita.t·, ô çuncohi!l;t n·~~ 
\ICVCli'OS C OS 11 U~SllS flil'Cl!,r):l \l'a~~u!ns, 1.\ll f Sl'gttin teJ tCI' llluS: (l..d). 
l'Cliu;;i.o ao nosso pi'ocmlimento ncst:t l:<l- St·. Prcsidento, a conco..~~ã.u do mintlS 6 
m<tnt. ffiila palu ~1i rústcdo Ull Vhção; ns cuntn1ctos 

1•:' facto, !-!.r· . Pt·c..-;idcn to, q uo f(llf!lll ~u 1lcr sfw celoiJt•:tdrn; ttor csto Mini~tol'iu ~ só 
,1o t J•a1Jillh n thl c ; ~n l;u· os no~,;o:; O l'ç<urwnto~ po:lüm s.n· a ltlll:atlos poliJ agontc oxncntivo 
vnrifica.t•;i qurJ 11a:rl i. la~, as 111ai > di~p;Lr·aL:ttl:ls q nn IJ\'l cnlelrJ·;n· , i~t.o !!, pelo Ministt•o da. 
po.;:-:ivcis, >;o <m~onkarn (1111 ca.mla " r•;. l· Vi:wãu ; Gmta.ntlo-se, poeta.nto, tio l'~ ll:ll'lnas 
JIHJllÍ<.II'ia.; ;ünllu. o anno pa.s~;ul.o, t.li:;cuLiml.u do l\11l1tt•ttcr,us, em qne o GoVCl'lltJ pas.-;a v. 
o 01·çt~mcnto da fazcrt•ü, moskoi dispc)- Jigut•tt.t· com'J in·tot·ossa.du da. ompreza., pa.
siç:iics quo absolut.amcutl.! n lo caltiMll nw;~c roce-me quo não m·<t nu Üt'(\J.tnento 1la Fa
m·ç•tmc.n to o se pudet·<~ vorillc;JI' í!llC :•lli lH' zenda q_ 110 c~ bol'ia s:Hncllta.nto altcr·ação, 
di,.;posiçõos a.tinontus ao 'Minist;cri=ldi\ Vin.ç.ã.o, JUi\-1 :;im no Ol'Ç<.IID~nto tla. Y i.a.~-:ã.o . 
;~o da Mal'lnlta. n.o dlt Ct ttet'l'<.~ c até ao 01'- Ma.~. as ra.z:ões a.p t'n':lentada.~ pelo i! lustre 
~,;~'wmt;o ' '"' nu~eita.. Uopn.C<Mlo vim·:.un mo convcncct· úo qno 

O i l lu~f.ro rota.tor tlt~ !tco\:Htl, orn sou pa- malmcntc a ruetlida só J.iOOúl'Ü~ caber no Or
r•:c~t· ctc,~t;o :.t llllO, confe~;,;.t 1pte a. < li~posi.ção ç: tmonto ria. Rccoitn .. S. Ex. <l.ill que .nli.o se 
<~nea,pt,a<ht ll~L '" ~lli.lf!. ,I<J Ol·~;t~ n<Hito da. l~i\- tr;~\M iLirl!olnt amcnt.c llC '' "ncoss[io p:l.L'<L ox
ZI..)thl<t, rei<~ ti ViL ;~o l'C:>gato d~ts c~tt•;.t•.i<t,; r;lo plomç~o tlc ril inu.il, rut\s sim de 1\LZCl' t.:OLU 
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que o Govorno obtenha rc~m·sos par~~ fol'ta ... 
l uccr o rundo tle garant i<l. 

Om, este fundo foi cmrulo em . .l<-ü ospuc·i,d 
o figuro. no Orçament o c.h~ Heccita; S. Ex . 
n11~smo oppoz-$0 tenazmon L e ;1, cli:-~po,;içã.o ·d n 
Orça.mcntu ri;~ I~aíluntl.a quo faz llgurat· nas 
sua.s ru lH'icas o rundo de ga.t·~~nl>i•L ; i ll1llU
gnou c ilnlmgnou com mnit.a J•azn.o. 

O Su. SERzi::nET.T.O Comtb -V. Ex . enca
rou por esse lado, eu nnca.roi soh o aspecto 
do que o nuxiHo ó uma clespcz<t 11 f:1zer. 

O Sn. P AULA RAMos-Si Y. K·c cnr\a.ra.sso 
sob osso IL~pocto não se tcr i<L oppostó íl. que 
ftgurasso no OJ·çu.mcnto da. l<'a~entla o fun<lo 
.de garant ia e r esg11tc. Não, encarou mnito 
bem. 

O .Sn.. SERZ~:mn.Lo CoRttf.)A.-Isso r111C so 
rtl~tndou dat•, impo!'Ü~ om nm aux ilio c este 
importa. em despoza . 

0 Sn.. PAUJ,/\ H.A!IfOS -· 0 ftrn principal 
não ó essn: Disso V . Ex. que l'\ aufor11' ro
.oursos para fC!rtalocer o fundo uc g"rantia. 

Penso, que, em primeiro logar, .:,:e a.ltom 
um contrado elo Ministc l'io ela Via.o;":io c ~ó o 
Ministerio da Viaç,ão C compctnnt.c pom 
'litzel-o. Em segundo loga.l', d isse S. r:x. CJ uo 
llesta. medida. vão surgir mr.ios para fot•ta.
lece t· o fundo tlc gara ntia, c e~tc fundo 
flgltrrt no orçamento da Receita . · 

A ou tra. medida. a. r11W V. Ex. ~c; rcf~:rc, o 
<tnu a. Mesa deixou da a.cceita1·. é a. que 
a.uf.ol'ÍZI) o Governo a. r eformar o GOdigo d<l 
contabilidarlo. · 

Sr. PJ•esitlcnto, deixo de tlO.l'te <~ questão 
constitucional sobro si podemos dologar 
uma. a.ttl'ibui~ão c1uo 6 J.H'iv"al.i v a. nos~:L. 

N11o autol'ir.a.çãu consigna.u;~ m• emorula. :t 
. quo llO rofet•in o nobre Deputn.<lo, ha uma. 
i•erorma. l'IML!cu,l em ·tOflas as rnp:.1rtí(;i:ios 
onct1rrcgadas rlc contahilidado. . 

Ma .. '! u motio ·v or qno ostá retli l{i<!o o tlnal 
d11. crnonda. rj flU~ <l fd~111Üe ! ( lçitdo) : 

<1. Ü f.lO\'Crll rJ Ol'I{:111ÍZ1l.l';~ •• • 

,J ;~ 11l"i.o ü unn ;mt<Jl 'iz;~, ,fi., J ; <L nwd i< la 1! 
Ílll['Ul'<\tiv:l . (L,: . ) • 

Qumn ct HllJ' quu leia es.~:Lc_, luon< lit , tli r·:í. cplll 
oll •~ l um ca.l'actut· pm·m;uHmtc: "' O Uovon 1o 
ur~anizará •• ,:t 

Nem ao men<is o lrom·ado l!oputa<lu v olo 
P<~l':~ scrviu-su tlu w phis ma que a l\Ics:t ;lcl
mtt tlU no anno JlaS~Mlo : " " ·oi'}cm cict dc;.~sa w:. ' 

O ~JL SICRI': I~f•I':LT.o Com:f.;A -- Em ~orlo o 
cu.st~ e:Jsa. _pa1·to 1iihll ~~ tiio :;cc:undttl'i:1 <JUO :1 
Mesa· poaia. recusal-11 c ni\o inut.iliztu· a 
emenda, 

O 8n. I'Atn .. \ It:u ws- Ella. pt·cnclc- sc a•1 
·rci:t.n da. cmcnd;l. . 

A nH'd irla. tem r'a r·actot• i mpm·:\ ti V<J . 
QI.Ja,l\ t.o (L t.rii'C0\1':1, :1 I] 11 11 HO l'CfOI'() ;i omis

sã<J de 20 mil c:01rtus c111 IJilheto.; oul·o, pelo» 
Hunco lln. Rcrmhlic:l, o seu illustt·c auto1· .i~ 
cDnCe"->Ot l f111fl o a.t·~ . 5• da,. emenda. con:>t
gnuntlo o nugmenJ:0 ele ·~ ;,oo. 000 p<ll'<l u 
Hanco ela. H.cp•thlic:J., cont t•arüt dispoSÍ \,:ii.O 
clar<~ do loi especia l yel'llli.Hiente. 

Qu;mt<J i t osto ponLu S. Ex. achou Que <t 
Mesa. tinha. mzão, ma..~ tloclara. q nr.~nto no;;; 
oni.t·os que a Mos'~ ni'w o:; podia impugnar. 

Vou ler o :tl't. 1• do projecto para S . l•:x, 
se cunvcncnl' do euntra.riu. (Lê.) 
Ot·;~, Rt' . P1·csidentc, é um(~ tli sposiçi'io do 

CILt':tctcr permanente. 

O SR. BRWlo FJr.no - Pm·tn::t.nonti~simü. 

O Sn . Sr::nzEnm.Lo .CoitR I~A - Qu<>l tí <1 au~ 
t ol'izaçã.u, 11 ue Ulll<L vez HS<1da. pelo Gover·no, 
ni'io produz resnlt;ulo:s vormancntcs ~ Auto
t•izttção }1ara. oper;tç,ão de credito uma vor, 
us::t.d<t, o cmpt·ost imo tem 011 11l'í.o ca.mctor 
pormanentc ? 

O S1t . PA ur.A ltAliiOS - Mas V, Ex . sn.l.HJ 
r1uc () llcn(;po uo exerciciu da. lei , n tt vigonci!t 
d a. ld . 

O Srr. f.:F.R~ J·:üEr.r.o CoHRl~A - O quo digo a. 
V . Ex. ~ o r;eguinte ; é que c1u:.tndo se dá. 
um<' autor'ÍZ<IÇM <~O GIIVCI'no n o Ol\~amcnt.o 
•~ JUOilid: ~ ó <lo car:wt.tw a.nnuo ; o Govcr•nr> 
~ó pódo usu.e dclhL dc n tro elo excrciciu; nms 
si nsa , o ofl'eito 6 pcl·ma!leut.e, 

O Sn. . PAt;L ,\ . ltAlltas - V, Ex. di:r. acpti : 
( {t)) . . 

01·••• jtt vü rtuo a nwdidr~. t.om cm·actcJ' pcr
m:mcntc pot•qml clovo [H'otluzit• r;ou~ ofloitos 
•~hlm rlo Ill'Mio do OI\'<Llnonto • 

O i'iR. SI;RZEI•J·:l.Í,o CoJtn.i:A-h~u 6 umu. li
lagl'a ll <~ rlo llt>~rc Deputado, 

O SJt. P AULA H.AMOX - Ju lgo l.ct• a~sim 
,jugt,i fic:vl CJ <) l>i'OCcd Í IIHl l il;o ci.<L Mc:s<~ , r: <Ll!1'U· 
vuiw <L oppodunid:L•Ie para. lovul'-lho ·~~ 
mínlia s fclic:ibll_,i'ies fiOI'IJ no vnjo rtllo d ia <:o
mo<: a a. :v.\l·eo.lil.: ~l' quu h:L um Jtt,~imcn tu, quo 
t!uvn se i' l't"o..>peita.<lo. 1•; smnpnl qufl oll:t 
pl'oecd.m· ele a.ct:or•lo •:om o H.og-imonto uã.o 
PllltOI'á. rl cixar• do tot• os :tpplauso.~ , omhCll':t 
rrncos (nl!o apoitulos) mais .~incet•os d o um 
rnom lJm dcst11 Casa que est.í~ convoucido do 
fl UO O Rogimcnto tlCVf·l Vl\l.Ul' alg uma. COUSIL 
pa.1·;o as d ccisi1os ri•~ C<~m:mJ. , e quo a. Mes<~, 
eomn ~110. l'OprcsBnta.nto, tlove SOl~ :1 pl'i
mcira a r espeih\1-o. (Apoiados .) 

O Sr. B ••ielo Filho-Sr. Presi·· 
don te, a Me~a nãu preciS<~ ela minl~<L clr.•Jesa, 
porque j ú. Jbi suiilcient.o e hrllhan!tJrnen·fifJ 
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dcfürHh<lit pelo ill.u~tt·:1ílo t·eprostJnbute do 
~auta Caliltiu·in:~. o ~l'. l'a.ul:t K<wto::>; o 
11inguom Htais ournpotont.o par·;~ IU.zcl-o do 
'llll) S. Ex. (ttpoúulo.~ genzes), vcr·sado (!ffi 

11He~ i,ões rogimcntaos o q nc sobre as me.> ma.~ 
t.em wan tiJI.o ne~t,~ C;csa umtt eohcrcncia 
1ligna ([e <Lppl;wsos, tlígna lle imitaçã.o. 
(. lpo ímlos. ) · 

O Sn.. NILO PEç:ANITA.- Do irriitaçio ila 
Mc~a. 

O Sr~. HmoJO Fnrro~Mas, St•, Prositlcn~o, 
si J!ll rm l,mHlo qno a Mo~a niio pri!d&t SUl' 
mais 1lefcnd\•la, nào posw fic;n· .~·ikncioso 
neste momento, porr1nc 'vejo ~'1'10 jnstarnfJntc 
rormn cxecut;cdos <tr1UCLh!8 :pri ncipiod em 
fu.vul' dos q nacs nó~, r'etwcscnta.ntcs d<L oppo
fÜÇlrLo, ns~amos pngnamlo todos os tli<1s, a 
c,;vln. hol'a, <L cctlli~ i n~tnn te, tL C<Lda mo
monto. 

O S1~. Jur.to J);J Mm,r.o .. -Apoiado. _ 

() S1,, SJ-:R~r·:nr·:r,J,o Comu::A- D;í liccnç<l 
p:Lra. um a:pa1•te? E a autoriza~~fLO para con
trac!.ur as obn~s tliJ porto de Pemurnbuco'! 
Tom ofl'citos pomr,tnon tes·. 

o Sn. llHIC!ll FILHO - v. Ex. () <L c.~sa 
devem cstttt' lombt';MLo,;- e os Annaes estã.u 
cheio~ rle iufot·maçõos a. re:;r,uito-de quo a 
opposj!:ão a to1l0 o momcr1to clLlllla eorrtl'1t o 
aiJUI-lil de sm•om cnxortad<LS no~ orç:1montos 
lllerlidas de caracter permanente, autoeiz••· 
~'õm; q uc vccm burhu· a acr;i1o du Po1lOL· Le· 
gbl<tttvo. 

W ILm devr•r 1lo cuhnrnncia lli!U tiLmhom 
me tra,z :"t tl'iiJIIn<L; (l orn nurno •lollCJ quo 
ven 110 diznt• rtn•l V. E~., lictHdiJ a~ :tçorkuh1s 
dm:isõcs qw! dun. conr rc•.ln.cltu ;i.s omond;~s 
:I.Jll'C$tmbttla' 1~0 ÜJ'•:ounonl,o d;~ l•'azmuta, 
lillllliJt'ill IJ ~~~ll ÚOVill' CU Ol!ll1jii'Íil TlUIJI'O ü 

dig-narunntn. {Al'"iarlos.) 

V_ 1·:~. cnuipl'l:hurtclo 1.1 eon . .;tJ·:~u~illu,nl,o 
1'11\ <JII<'. o.,I,<JU, q111~11do tnnil" <in 111n 'IPJ>'Jl' ;b 
I 'OIIH[Iir "';.l,r;iÍoS Jj.,[tt~S 111 :I o 110 ~ l'ü L'( I !Jl'CHOH tU. I! Lü 
do l':tt'<i, ;L quum rne lig·:un r::; Lr:uil.o~ laço~ 
rln symp:Ülli:.~, a •tucm eonsirlnt•o "lH'01.0 e i\ 
tlllOJil ,julgo 11111 dos momlmJ., mni.~ dig-nos r: 
op"I'O~O~ Úu~l.n Ua~a .• (Az•uiartos get·acs,) 

~!<1~, - ::i L'. 1' l'llsident", t~i aprcdo c consi~ 
doJ'<.> n noht·o Dnput:~d•.•, ~into •tuu ·tunh<L de 
di vm·gir do seu modo uo pcrts:Lt', como ucun-
tece ne~te momento. · . 

Pensei que S. J~x., lcv:mt:wrlo-so Jltíl'<t 
irn})ugn<Ll' a ·uouduc ta. do Se. S11ty\'o Dias, 
vinha uh;tmar om sou soccot'ro o Regimento. 
~. JGx., porém, n'fi.o o fez; límitolt-so a dizm· 
IJllC as pr·axcs não :1utot·izav11m a Mcs;t a. 
mjni br aquellas emenrlas. 

U que ~âo <~S praxe~ dna.nliO uc ui.~posi<;Ue~ 
dat·as, termiua.ntcs o inilludivcis do l~cgi
me>nto? 

O SrL S~<:Anr.A ~ llpoi.arlo. 
O Stt. El!UGt•J Fn,Ho -- Qu<Ll o vu,lot' uu 

praxes ermnna.s, arlopt;Lilas ti B oncontt•o 
~~quilln qun dispõe u Reg-imento 'I 

Onde '' incohcwencia. 1 Quem foi q110 deu a 
dcci~ão so urc as emcauas a.pt·oson i.ad<ts '~ 
Foi o· S!'. Sa,tyt•o Dias, digno e eminente 
reprc<cntante dtt Ba.lüa. E s . K1:. ,j:í, tom 
dado doci~ões em sentido conku.r io, de modo 
rtuc a incohcrcncia po~<~ sm• a:ponh.da ?-

Eu, pelo m"nos, opposioionist<L ombor:.t, 
sou Jbrç~ado a confe,'lsn.r que S. Ex. preside 
o~ no~sos tra.hu.lhos com tt ·mai~ pcrfcitit 
cohorcncia o harmonia. ( Apoiados geracs .) 

A douisão wnw.dil. pnlo Se. PI'e~i 1lon tu 
ost;í. do a.ooordo com as idôa8 Bnstenb.ll<l~ 
pelo S!'. Nilo Pwanlw,, quando relatou o 
Orç·.amento do Interior. 

Const~t de xmt p;Lrecer :.~ m:üs formal con
dcmna('iio i.l.s <tutorizn,ções c JUO!lidail dl) 
c;u·a.c·tot' porm:J.nonto, oncartadas nos orç•1· 
mentus .. 

1!:1~ :1 ra.zã.o por que ainda. ha pouco ostra.. 
nhci o ap<trto de S. Ex., em contraposição 
ao procedimento da Mesa. · 

O Srt·. Nu.u Pt'!(!ANl!Á.- Nlio 1\Rtr;;t.nhr.i. 
O S1t. llrucw FlLHo-Pol'<J.IIO :1cho que a 

t·ogt'<t dcn: ~et· uma., não ueve mudar, s1"" 
g"llndo OH 1H'9amontus, como mud<\m de cór 
os c:m1elclíes ••. 

O SJL. NILO Pr~~:A.NitA.-0 qno u•:contuol fui 
a. diYQt·gencia entrti o Sl'. Satyro DliLs o o 
St•. V a~ U.n Mello c não oncun Lh:i até ago1·a 
rla. partt\ do aetaal I'l·nsidnntn a menor 
incolu:roncia. S. Bx. ó cuherentc. 

o SR. Btucw Frwo-gntãó, estam~) ; d9 
accol'(!l!, 

O S~t. N11.0 PE\}A.NI!A-Pc~:o o.palí.l.Vl'it, 
o StL Hrrwto l<rr.no ~ S<~ho a. Cam;trn. q_uo 

mn ~cTJho lcvant11rlo diver~as vcJzt:s J.l<U'<b 
manilb~t..·u· dc~t~ce,,t·rlo cum ce~·to~ acl;v~ du 
~~·. V;tz do Mdlu u, rlusdo que V. Ex. <W<Ih<~ 
1lc dr!Cltu•at• quu a. condueta. !lo Sr. ::::atyro 
Di11~ foi Glll'I'I)CÚ.I, SÓ tonhu :t <l,bonr,:OiLl' ·<L 
lwr:~ em quo o.~~mnhul o 1Lpal'GO de H, Ex., 
em C[ UI .\ o chamo i <~ disctL~~i\•1, porque (J m:~i~ 
üm apuiu e111 favor d<~ duliJ,ct'iLÇ(r.u tumatl<L, 
apoio f•.>L'~o,cnnam\ntlo de OJ1do OIU<H1a , vind•J 
il;~ uutorill<~do de onde vem, 

S1' , Presidente, não tenho rtml cxaminilol' 
a qncstãl) pelei lado rngim!.>.nta l, porqu<~.nto o 
St•. Paula. RMnu~. eminente DcputiLdO po1· 
Sant..1 Ctdhu.rin:t, já. o fL,z, indo buscar nlo
monl;o~ 1!0 ·a.poio no Rogimnnto com aqucllit, 
firmeza n intulligencia com que clle si!.bc 
caminhar. 

Nosso ponto não preciso darenrler a atti
tudo da Mosa, porque rea.lmentc as emondn~ 
r.lue a Me&L rejeitou n1W podiam ser acceitas. 
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Allegou o ll<Jurr. l'üprcsent;~ntc do Pará, Si a. Mc:'i~L 6 pt·esiditla. . pQlo hont'a.clo St•. 
que o; peojectos espccia,o$ anda.m vagaeosa,- Vaz de Mello, a intorpl'atac.~J,J J.o Regimento 
mente, torn:wdo-se assim necessariLL a pra.- 6 uma; si é presidida pelo honrado Sr. Satyro 
tica de incluir nos orçamentos umas tanta,.-; Düt:-l, a inteepretac;ão ü outm. Mas .a Mesa é 
diSJ.)QSiçõcs ].1Cl'm<~nentcs. . uwl.a. só e nho :pMe ter dons regimentos. 

Qner S. Ex. saber o motivo desse retarda- Cita as emenda~ sobre o porto da. Para.-
mnnto? O motivo pl'incipal está. no miLo lm- hyba, sobre o regimento ele cust<ts, etc. 
1Jito de cnxeetar medidas de caraeter per- Não basta á Mesa ter energia; o CltlC é pre
rua.nente n(l. caud'~ do.s orçamentos. Todos ciso é que ella mantenha coherencia.. Dahí 
descançam, todos espet'a.m, não apt·cssam os reparos ou as censuras que fez. (Muita 
a marchtt dos projeetos especiaes, porque bem; nntito bem.) 
temn certeza. do (j_UO podem incluie tudo 
quanto qnizerem nas leis orçamentaria.s. 
(Apoiados.) . 

Qmtndo, pot·t~.m. fôt• eliminada. essa pra
tica., esses pl'ojuctos terão de andar Ci)ID 
pressa, seus autores emprega.rão os meios 
para, a rapida passagem tlos mesm.o~. 

Sr. Presidente, nada. mais tenlw a dizer 
desue que o })roprio Sl'. Sm·zcdcUo Corrê:1. 
acabou de concordar cJm a Mmm, acorc[l. da 
1·cjcição de Jnu·tc de uma, das emenda!:! por 
S. Ex. otferecidas. 

Espero que,reficctindo melhiJr, com aquel
lc crit,erio q uc o e<traeteriza, com aq uclla 
isenção de ospil'íto que setnpre o u.nima, 1m 
de compl'ehcndcr um pouco mais u. eotTecçü.o 
do Sr. So.ty1·o Dias. 

V. Ex., Sr. Presidcnto, sabJ a sinccl'iLl<~'le 
com que sempre me pl'onuuciu c <L cr)n
vicçri,o com que sompru fallo ! Pois lJem; 
como rep;•üsontante Ü<~ opposiçã.o, que nàu 
votou em V. E:<. pi.1l'ót o po:)tu do 2° Vice
Presidente, purCJ.ue o mon voto rl)i datlu em 
br~ncu, decla.t·o Cl>nl tod;t <~ sincer•itlatle c 
franqueza flUO V. Ex. êtntlott eorçcet.amonte 
c quo o acco do V. Ex., rojeitando tu.os 
omenda.~, cnnoht'CC(\tl t~ C3-~le.it•;'o \~UI.~ UCC\\)?a, 
bt•ilha.ntementc, tlil'igin1lo eum oluvaçrw 
os tr·aba.lhos da Cauw.t·a.. (llftdlo bem; 
-ntr~ito bem). 

O Sr. Nilo Peç;•nhn, chamado 
110minalmcnto ao prcscnt;c doha.tl\ 11elo illus· 
tl'a.tto Sl·. r~prescnta.nto do P(}rnambnco,uovo 
a S. Ex. o á Camu.ra unm ligo ira. explie<Wií.') 
dos seus a.pa.t•tcs. 

Os repa•·os quo fez á. dolíbcraçfio lia Mesa, 
nã.o acceHll.rHlo <t·; muen.l:LS do Se. ScrzedC:Itlo 
Cor·rêa, não ímpm•tàrn em uma rcnnncia lias 
idêas ctue rn·cgütJ no Orçamento J.o ltltcri.or, 
c quo consülct·a.m n.s a.utorizn.çõcs com ca
racter· p~'rlllanonto 11111a inconstitucional 
subdelegação de podm·es; os scu.s roparos o 
que accentuam é a. incoherencw. da Mesa, 
não a.cceitando hoje o que tem <~cceitado 
sempre. 

A Mesa. a.i.nda. no orç,,~,mento '1'1~ I'ela.tuu, 
sustentou' 11os mesmos assnmptos soluções 
dilrerentcs, lançou nas lllt:~l3ffi<W emendas 
~restos oppostus, 

O S•·. Serzedello Corrêa (') 
(pela ordem)-Sr. Presidente, a direcção que 
teve o deb<Ltc me obriga. ainda. a. occupa.r a 
attenção (los meus iUustres coltegas. 

A Camm"<t viu lta pouco que on limitei-me 
a tlissent.ir da. opinião de V. Ex., ia.vta.n.do 
com o maior respeito c aMta.monto o mou 
protesto. 

0 Su.. 13RICIO FILno~Est:i. no s~u diecito. 
O Srt. S1mzEDELLO Con.Ril:A-Não me re

feri absolut<Lmente J. incoherencia. de V. Ex., 
nem <t dos digtlos membros desta. Casa. quo 
occnpam a presídcnci;_t da Ca.ma.ra. 

Mas, Si·. Pro.Jidente, eu devo uma. cxpli
caçã.·) á. Camara, ú. vista do que so tem dito. 
Fui eu quem, no ::do da Commissão de Orça:. 
monto, pediu o solicitou a pecsença do hon
rado St·. Min~stro d<~ Fa.zenda para tratar 
tlu. mnenlla rermento á emis-:;ão de 20.000:000$ 
do bilhetes con lia.da. ao Banco da Rcpublica. 

Dcvll, pJis, a esse respeito, explicações á 
Cmn;u·<t, pat'i.L mosliPa.r quo nU.o pratiquei lc
viantlauo ncnhtima. 

Si'~ Pcosidentc, a. emcnd<~ referente ao 
Ba.neo Ja 1topulJlien teve, como todos os as
smnp~os ele que sou enci.\.l't'Cg'J.do nest<L Ca.· 
ma.J·u., n. minha leal c sincera. coUa.boeação. 

YnzEs-A CanBI'a su.bo quo csso é o pro· 
ce.lm· sempt·e d(\ V. Ex. 

O SR. SEttZI~tJF.:I.LO Co1mf~A-Só depois do 
ampl<tlllm1to discuti<h, de prof'nndu.monto 
convoneidu üa. sua ul.ilitla.dc é 11110 tomei o 
enctu•go do trazel-a ao soio d<~ Ca.ma.ra. 

O rulatol' do Ül'<;.amento da. F<tzouda, no 
louva.vcl íntuito,nU.o de inverter pl'cscripções 
regimcnho.;;, mas, c.Jm o fim de adiantar os 
tl'<Lba.lhos llo or(;u.mont() a estas horas tão 
atrazados, apresím tou sobre varias emendas 
a. sua opiojão: entrando em debato a cmonda. 
de quo mo occupo, graves dissentímontos 
apptLroccram nu soio da commissãc c vi quo 
a cmonda podia sce rejeitada pela. pl'opria. 
Commissã.o. Entendi, Sr. Presidente, quo 
uma emenda quo, de a.lguma sorte, tinha. 
cttru.etel' goveenamont.al, c que obedecia. a 
altas pt·coccup<:t<;Õc::> puhlic<ts, não potlítt ser 
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:tssim recusada. e não qniz acceitar sobro os I da~·-lho, po~·que ningucm nesta Ca~a~a re~
mens homln·os a responsalliJi,lado d'õ vel-a peita, ::uln1n·a c proc~lama com rna1s swcen
recu.;;ada na Commis::;ã.o, quanrlo nnnl111rn rias dn.do os alt;os nwr1tos de S. Ex. d~ que 
dos membros da mesma, Co1nmissã.o, qnP. rlis- aqnelln que neste momeuto oceupa lmme
cutiram dnpuis das explicações que doi, da. rceidamento a Presidnncía da Casa. (Nti.o 
justificação quo fiz c d <L c~posi1,;ti.o tio St:l~ 1~10- apoiados.) 
canismo, o fizer<tm, aprcCia.mto de ment~~ e UJ\I SR. DEPUTADO- Immorecidamentc 
sim ap~nas_ so prooccupando, uns com a I~· não; · ' 
con vemenCia de ser a emenda, tarde e a mas , . . 
horas·, o1fcrecida ao orç•a.mentó, sum que o O SR. BRrcm FILHO- Merecida e digna.~ 
Senado tive~sc tempo de dis~ut.il-a; outros mente. · · 
-com npreoccupa.çãode que oinstrumento que O SR. PRESIDENTE-Si eu soubesse quere· 
ia pór em execução não era aquelle qu~ me- cusa.nrlo algumas das emendas propostas por" 
lhor se achou app;welhado para ~ste m1stce. S_, Ex. lhe produziria, o desgosto que S. Ex. 

Nestas condições, o que é que o rcla~or da acabou do manifestar, declaro solemnemente 
rcceitã, membro Ja Commissão Je Orça.:. que preferia estar sentado no meu humilde 
mento, devia fazer '? . logar, no seio da minha bancada, a occupa.r 

Pedi aos meus collegas que não · sacrifi- a cadeira em que me acho; mas S. Ex. pôde 
cassem a eme nda sem ou vil· ao Ministt•o d:t ficar certo üe que recusando as . suas emen
F'azenda par:t que c!Je trouxoss:; _tL Commis- das, obedeci cxclusi vamen tc a.os impulsos de 
são a opii:üáo do Uovcrno e, . dnranto totlo minlm .cunsciencia o aos preceitos da. lei quo 
o tmnpo~ftue S. Ex. f<tllou, }lOl' uma defcr:en- nos rege ('muito bem), lei que não tenho o 
cia que imponho sompt·e aus ~cus h<.~httu~ direito fle infl'ingit• em caso algum, em hora 
dn oducação, absolutamente nao al'l,tculei :pa1•eça a muitos que o nosso Regimento é 
uma palavrn., confurn1an~o-m~ com~ ~xpo- um cadm•no ue fo1•mali(Iades vãs. Não posso 
sic:ão brilhante que lmvm fe1to o Mtmiitro, pensat• nem proceder c,msoante esta opinião, 
dêfen1lendo a mesma emenda e 1·espondondo porc1ue tenlw a rosponsabilidadc da direcr.,ão 
O"alhai·damente a todüs as criticas. dos tm.hallws (la Camara, c estes não podem 
r:. Vú V. l~x. e a C<1mara que ·não ltouve do- marchar scnã.o de accordo com essas formali
sojo de inverter pre >cripçõcs rogii?cntacs dade~. indisponsaveis aliás em todas as cor
na: p1·cssa. cm_n q_uc o . relato_r t~1. recc1ta suh- po1•açúos desta naturem o de outra ordem 
mettcu ao ci·rterw daCormms-3;w son pa1·oeer ([ua.lquer. Do contr:.trio as nossas deliberações . 
sohre as mesmas r-mondas com o fim rle a.di- tica 'ia.m á. mcrcíl de um verdadeiro cahos de 
antar os tt•<.tlmllws, fol'ncccndo á. Carnal'a u alvitl'ml o opiniões desencontradas. 
mesmo pareem· no mais ht•cvc csp;tçu de H.eeusei a pl'imoira omenda do nobl'e 
tempo. . Dcput .~do porqul\ ovidt\11 temente dispnnha. 

Em tudo eas ~> f'di cito.a. V. Ex. 1lo tudo 0 sobl'c a I'o.-;ci;;:uo do contt•a.cto~ qno siio tia 
C<ll'.tçã.o c dn a.lma pot· vel-D :tmpa1·allu e11l_n alç:ttb do Mini~ttwin d:L Viaç:to, e portanto 
t:Lnto ca.rinh" e:nnut• pelo /eadm· <l<b oppnst- niw ca. lri:~ nu Minh-d;cJ•io da Fazenda. 
1•:"1.o no.-;ta. Ca.m:tt':t ; a.ponas OS)H\J'd o IH\!.~ · ' Jtur~thtli a. snguntla, pol'que ostà cr.ncebitla. 
inosmtl n. V. Ex. quo o_m _rcla~:ã.o :i .~ Gllll.lJHLIL~ nm tnJ·mos im)l<\J'ai,ivos mandando m•g:;nizat• 
ao OJ·ç~amento tl:b Vtac;a.u tnnlm t:Lml•nm o 11 cotlig-o do contabilidade. 
noeossariu euldatlo pm•q: c, lii., ha. llllllt, t\1~1 1 0 s, s .. .. .. .. c . :. lá. , •t 
que\ se assignuu " Hlu~LI'o J,~wle J' da uppusL· . '· ~-· • LJ,zr.m.r.Lo OI.ItJ.A 1 . um apar_ o. 
1;ã.u,o l!UO(l umaautul'iza.çãu p:u:a ociuyoJ'llll _o ~It: PrtESI.~ENTJ~-l~ccusm 11. tcrcmra, 
eonLríl.ct:tr rno1liíwtn eoiH~Ilt' J'encJa. puhlie:t as na.o so porquo 1111porta, uma me(hda.de ca
ülll'as do pul'tu tlo Pm·mtmhueu; ~~si o guvm·11o racter porma ncnte, como porque viria mo
puzcl' em ext\CU<,li\.o a motlidt\ olla tct•:i, oll'eito lliticar prufundu.men~o uma loi especial 110 
porma1umto o nà~ pórlo pur i_sso sm· acceita Cong-ro~so concedendo íhvores ao Banco da 
pela. Mesa.. (Uu~to bem, mwto bem.) Republica. -

ü nobl'c Deputado pelo Pará chega a éon-
0 Sr. Dr•ieio Filho- Peço a pa.- cordar em que a Mesa poderia tor não accei-

la.vra pela ordem. tado a sngunda parto desta emenda ; mas 
se a Me~a o fizesse ficaria · mutilada essa. 

O Sr. President.e-Dovo prevcnit· emenda, e portanto prejudicados os intui
<L V. Ex. quo a hora 1lescinada á diseuss:'i.o da. tos do honmdo e i Ilustre Deputado pelo 
acta está tormina.da.. (Pmtsa.) Attonç·ão. Parti. Esta mesma Jecbração do S . .Ex. jus
Par ece-me que tL Camn.ra está sufiiciento- tific:t i'L·ancamonto o meu procedimento. 
monte osclarecitla a rc.::peHo da questão que (Apoiados.) . 
a.caha de ser deba'tidn.. Eu porém, 11ã.o estou Fica, porta.11to, dcmonst1·a.do quo não oho
s;ttJfoito sem dar ao hõnr·:ulo Deputado pelo dcci ~->inf.l.o a.os ll<wct·o:-; que a. lei mC' impõe, 
Parú. a satisfação que Julgo do nimt tluvur sem quo com i~f;o · tive;:;sl} nem de leve a 

cá~~ra v; ·vhi · · 6 
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11ensn.mcnto de ca.~i.ig:u: n k•m':tdn DPJlllii:t,dr•, 
>W qual deeLtro quo üJJt n~z ([c~ <~<L:-d.•go, (•::; !,_:t, 
Cam:w;t só dmre <JS·. ma.i::: fl':~ncus e os m:tls 
calorosos elogios c louvoros. (Múito lJcm; 

·.\_ 'IJtu'ito bem . ) 
'\._"-.. Em seguida é approvada a actn. <la ses,.;ão 

-. antecedente. 

FI'H.flc(} .Tnniol', .Tosé Bonifhr..i;), Monteiro de 
H:.u·r·os, L:tndnlplto de i\l:tg:t.l hã.cs, Franci'Rco 
S<tllos, Co:;ta . . .Jmlior·, .Joaquim Alvaro, Ed
muildo da. Fonseca e Campos Cal'tier. 

ORDEM D_ü D!A 

s· p · · O Sr. Dricio Filho- Peço a pa-
. Comparecem mais os 81's. u. cixo~o, lavra paea uma explic\1,..ão pessoal. 

Arthur Lemos, Indio do Brazil, Luiz Donun- ';{ 
aues José EusebhJ, Gucdelha Mcqn·ão, Cunha 
MarÜns, Anizio de Alweu, João Gayoso, O Sr. Presidente-Tem a pala
Joaquim Pires, H.a.ymunüo Arthur, Virgílio vra o nobre Deputado. 
Briaido, Thomaz Caya.lcanti, Fr.;mcisco Sá, 
Ser~ió Saboya, Celso ds Souzn,, Teixeira, de 
S;t bEsmeraldino Bantleil'a, Pedro Pel'llam
bu~o, Araujo Góes, Ra.ymunllo do Miranda, 
Rodrigues Doria, Sylvio H.on~Ct'tJ , F:wsto 
Ca.1·doso, Castro Rebcllo, Nerva, MrlGon, 
Tosta., Pallla Guimá.rães, Augusto de Frcita,:, 
Eduardo Ramos, Q;1,ldino Lorett.l, Jo~é Mon
jardim, H:eredia de Sá, Hemictne Lagden, 
Sá Freire, Antonino Fialho, Custodio_ Coe
iho, Pereira. Líma, Olive irit FignCll'üilo, 
Estevão Loho, Viriaf.o Mascarcnhll.i,l, Al
fredo Pinto, Leonel Filho, Lamounier G,J
dofredo, Antonio Zacat·ias, Arthur Tones, 
Lamartine, P<tdua Rezende, Fernando Prc~
tes, Luiz Piza, Hermenegildo tle . Mo1·~es. 
Benedicto de Souza; Alencar Gn1mar·acs, 
Barbosa Lim<t, Soares dos Santos, Rí.vatLa via. 
Cor·1·êa e Diogo Fortuna. 

Deixam de comparecer com cansa 1Xtrlici
padà os Srs. Vaz de l\'Iello, Ut·h:tno dos S:w
tos Ga.stão da Cunha, .Tusé Bort.eux. Pedto 
Ch~rmont, Rodrigues Fernandes, Christi<uJo 
Cruz AuO'usto Severo, Tavares 1le Lyt'it, Pc
;reira' Reis, Malaq ui as Gow·alvcs, M u1·nir·a 
.Alves Cornelio da Fonseca, .Elpid.io Fig-uei
redo, '.José Dual'tC, Epa.minonclct:.; (iJ'aeiwlo, 
Jovinia.no de Ca.r ralho, Felix Ga.spal', Eug-e
nio Tour·inho, Diony.~ io CeJ''illcir·a, CobM d,.~ 
Reis, Sampaio Forraz, i\Iat·t.inlto Carnp:tS, 
Julio S:~ntus, Atll'Cihwo dos Santos, .loa.tplilll 
Broves Ran~rel Pestana., lltle!'un::;o Alvínt. 
Penicto' Fillw,".l\ronteiro <1" Silvóira, Cn.l'lo:-; 
Ottoní ~-l:uwcl Fulgencio, Nogueir·:t .Juniot•, 
LindolpllO Caetano, Rodolpllo Paixão, ~Ii
randa Azevetlo, Gu:;ta.vo Godoy, Bueno uc 
de Andrada, Paulino Carlos, Cincina.to Bra
ga, Antonio Cintra, Ovidio ~brantes •. l\lanoel 
Alves, Xavier do Valle, Joao Caml!do, _La
menha Lins, :Marça.l Escol1ar, Francisco 
Moura., Angelo Pinheiro, Pinto ela. Rocha., 
Alfredo Varella e Cassiano do Nascimento. 

E sem causa, os Srs. Albuquerque Sercjo, 
Thomaz Accioly, Ermirio Continho,:vredeit·os 
o Albuquerque. Alfonso l ·o:.;ta., Arrox.clla.s 
Galvão, . AdaliJerto Guimarães, Rodrigues 
Lima, i\Iarcolino Moura, frinen !1Ia.cha1lo, 
Nelson de Vasconcellos, Oscar G11tloy, Au
gusto de VasconcoUos, Raul Bai'roso, Barros 

O. Sr. Dt"icio Filho (pctm 'l.t?na 
eo::plicaçao pessoal)-St•. P.residente, em qua· 
tro paln.vras eu respondo ao . nobre rcprc
senta.ntc do Pa.1'â, o Sr. Scl'zcdello Corrêa, 
cuja. ause ncia la.mcni& neste momento. 

S. Ex., apeza. t· da firmeztt com que discute 
todas as quessõcn, ficou neste momento um 
p ouco abala.do. Só a isso é que posso attri
buit· a é1tti t.udc de S. Ex. com relação á 
minha emenda, apresenta.da. sobre o porto 
ue Pcrnambnco. 
· S1•. Peesidonte, a emenda não é umn. 
medida do caracter permanente, porqu<1nto 
é uma medid:L que será p ,;sta om pratica 
pelo Governo no momento em que fizer o 
contracto; dalli por deantc a pe1'manoncia 
J.1;s tr<tb:.tllH~ cot•t·e. não mais pot• con~a do 
G•> VCt'no, não mai:-: pul' · conta da acção 
governarnent;d, m<t::l por conta do contra
etante. Nessa emenda eu autorizo o Go
ve1·no •t cuntracta.t' as obras do porto de 
Pcrnamhnco, mas, mantlo contracta.l' com 
quem mollwrcs vantagon..; offereccr, median
tn cJneut·r·tmci:L puhlica, :dJePta. uo Brazil 
011 nu ostrttng'oiru, tlm•n.ntn o prazo de sois 
l11CZCS. 

Dni o prazo de st ~ is mezcs ; e vigorando o 
ot•ç;unenr.o Jllll' o.;p:u;o lle Ulll anno, vê V .. Ex. 
'lU\3 h<t llllli~o tempo pa.1·:~ a providencia sor 
pu~ta om cxet.:ução, dontt·o do exercício 
do 1002. 

Si a lguem pódo ser• con:::uraclo pela apre
scnta(;ão cLL ememln. ao orçamento da Viação, 
esse alguom é o Sr. Sor-zerlcllo Col'rêa. 

A emcnd 1 foi apresentada. ao orçamento 
da receita, e S. Ex., rei ator do pl'Ojecto, 
lbl'mulou um parecer onde concluiu decla~ 
rando que a entenda deveria caber no orça
mento da. Viação. 

Venho eu e cm'npro o qu.e o Sr. Serze
dr~llo Corrêu. cleteeminou: apt'e.;ento a me
dida ao orça.mcnto da Viação. E quando 
pensava quo devia ter os applausos de 
S. Ex. por ier cumprido as suas determina
ções, as suas ordens, S. Ex. censura, S. Ex. 
acha quo nilo andei acertado. (Risos.) 

Nã.o, 81'. Pro>íclentn, S . .Ex. uã.o esi;:L firme 
<l.i-!:Ol'::t. Est;:L :.~tl' it}Ktlll<~,.üo, confuso, pordou a, 
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calma. a.nto :t :wcrtada dcliberru}í.o da Mesa rneor sohm emnn1hs ofl'eeneid<L'l pa.t·n,_:::;a. flis
u.cerca das provirlencias propostas junto ao eussii:o do pt'njnet.o n. 2;>~), dosi;o anno, qno 
orçamento da Fu.zenda.. (Mttilo úem.) fixa ét dospez:t do Ministerlo das Itolaçõos 

Exteriores para oexcl'cicio de 1902. 
O Sr. Trindade (·) (pa1·a wna expli

cação pessoal)- Sr. PresidenGe, a resposta O §r. Antonio Bastos .:vem á tri
quc o meu illustre com:pa,nheiro de repre- buna som outl'a. preoccupação que não seja a 
sentaçâo, o Sr. Lima FiLho, deu-me ha d~; iseut_o de qnalcp.tet· espirito de partida
pouco com relação a um protesto que fi2 t'lSmo, d1zer u que pens:~ relativamente ao 
ao discurso de S.· .Ex. tem procedencia em projecto de orçamento que se discute . 

. parte. EffectLvameiite S. Ex. ha pouco ne.~ta Aproveita á opportunidade p:tra defende1• 
Casa me mosGrou um pedaço de- papel... a Camar(\, d<ts accusações injustas que lhe 

o SR. LrllíA. Frr.no - Um. pedaço de pa.pel, foeam feitos da, tribuna do Senaflo, so\ici
nã.o. V. Ex. póde verificar (exhiúinrlo); si'í.o tando qno ar1uellQ mmo do Pod()J· Legislativo, 
as nota.s tachygraphica.s. alôm de ter recebido muito tal'd() as ta.hellt~$ 

O Sn.. TmNnA.m~ - .• ~ - em fórata. tlc not:ts orç:unental'ias, pL·oeisa. do m:ÜI)l' tc lnpo tlo 
tachygraph)cas, onde eonsGa o. apa.et.e q ne cpw 0 Sena.do p:LI.';l, .a. contbcçã.o rlos or·ça· 
na uccasião dei a S. Ex. quando discul's:wa n~entos, não sú po,·rpw cstos silo da sn:1,ini-
sobro a poli tica· tla Parahyba. ctMiva, como ta miJem . tem . 212 mcm1m)s, . 

emrtuanto que a outt·a Cusa, só tem 63. , _ 
Mas, não é 0 aparte que clei. · Ex.plica os motivos porque a Commissão 
Os Srs. tachyg1•aphos tomaram mal. Eu do Diplomacia, de que faz parte, apL·esentoll 

não disse .o que lú. está., o que eu disso é: «o emenda afim de ser restabelecida a verb;1 
quo.ou li esL<.i. no seu discurso». . . de 10:000$ pa.t·a. dous loga1•es de 2°• secreta-

O Su.. LIMA l"rLno-Mjni est;i. a resposta dos nas legoçõos de Lisboa o Berlim, com-
que s. Ex. deu. plotando assim o pensamento da, digna com-

O SR. TrtTNDAnr~-Alli não cst;t <t rcspósta,. missão de Orçamento que Já. tinh<t dado 
- verba p;wa, o rcstabelccimeilto de mais qua-

est;t sirnplnsmcniie «nr~o e.~tü.». tt-o logal'o~ nas legações de Munlievidéo, 
O Sn .. LI.l\1X Fn,no- Está. conl'orrnc ou Bucnos-Aü·cs, \Vaslünghton e Qnil'ina.l. 

disse. -;• Salienta. o facto de não ter sido comb<ttida. 
o Sn.. TrHNDAQE_.:A~i está.: «o sr·. Trin- a ·1·cferida emenda, sendo que o illustt•o 

dado-Li no resumo. O St•., Limc.t Filho-Nã.o Deputado por Pol'namlmco Sr. Bt·icio Fi.lho 
cstú. ». r . .,to é o que constà. das notas trtchy- limitor.t-sc a encaL·al.-a. :;ob o ponto (le vista, 
graphicas, agora «nem no resumo» ê nma das nos.~as fin<Lnças. 
emenda que foi feita, tendo sido risco,da, a Teve o pt·azet· dn ouvir mais tarde uma. 
phrase ~<niio estü.». J.eclat·aç:'i.o ue S, l~x. em que muda v:~ do idéa, 

uma voz q11e a Cam:.tr•a. acnba.va do nppt·o-
0 Sn. LIMA Fn,Ho dá. um aparto. va.t· a emenda. clo:-;tin;l,da, á enn.;;trucç:ão elos 
O Srt. TJUNDADE-Estou lendo o papel. «No monitot·os l'el'nmnlJuco o M1.tro.nluio f<tcto 

resumo» estú. emendado. . oslio quo vinha. dilliLOnstr·n.t• um estado mais 
0 Sn,. LIMA Flr.Ho-E' a, rnspostc~ ao mou ttnimadot• d:LS JlOSS:t .~ fin;wnas. 

aparte: «Não cstli,». Vem, pois. jnst.ilit\;~t· a ~ua. omemln., mn-
uot·a. tloSOUl'Íg:trlo rlo dnl'Od:1 encar;.~ntlO·U. 

O Sn. TJUNDADE-Mas, no re.-mrno ri ê.HlSit :-Jobrc dons pontos tlu vi::d.a.: 
muito differentc. Disseque o quo mt li est.<.t.V<L 
no di:;cur~o 0 isso não f'oi tonmdo pdos 1<>, o da, necns~id~td.c do c.-;ta.helct:üncnto 
Srs. tachygraplw~, (J mesrúo.não podi<.t re- dos dons 1ogat·os; 
ferir-mo a() resumo, ::~eria. Mé um ah::;urdo, 2o, ~a.hct· si as nossas tinanç:as compor·tam 
pOl'tl.Ue respondia a .. um discurso. ma.is e:-> te pectuono augrnonto de rlespcza. 

Mostrado assim o meu pensamento n, que Demonstra largamonto o papol itnl10L'-
absolutamente não fir.llei em resumo e sim ta" l,o, bcnctlco o cada ver. mais influcnJ;e da, 
em discurso, dou por conêluidi"r. esta. cxpll- tliplomacia om touu.s as épocas, na.s rela!,:ões 
caçiio-. que mamecm entre si todos os pa.iztJS civi-

1iz<tdos. 

PRIMI~lRA PARTf~ DA ORDEM DO DfA 
'f 

B' an nunciada a continuação d;L :J"- dis-
cussã.o d~ projccto n. 259 C, do 1001, coú1 pc.( 

(•) r~s~o discurso não foi l'e'iiato pelo orador, 

gspeciallza, a gt·arú1o conquístít rios tcmpog. 
modm•nus: o arbitit•amnnto, conq(fista e.-Jta 
l'ecunrl<t em beneficio pa.t•a o Br•;tzil, como o 
poderão :~ttc.-;tar as rgwstõns das Missríos, 
Arn;tpti., ntc. 

CLmsur'<t a.rpwllc:'l q uc q uerc~m 1•od uzir 11. 
repre~cntu.ç.ti,l) UI) l:Sr<.v.H no exterior, fu.ct~ 

. ' ·. 
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·este qun, :t l'caliz:u·-sn, Yíl'ia contl'il,nit'})~\,l':.t 
o e:->k0rnodrncnto da:-; l't ' lar,-õos que clle man
tnm C0111 as t} r~lll:i.iK poi;imchS, dnÍXiLJ1tlO-O 

-i;0lado no concerto da.s na~llícs. 
AnaJvsu, Lonl!<1mentc a. ba.lbm·uia. da. lcgi~

laç,ã.o brazileirJ.,as disp!JSiçõo.'> inconvenientes 
contidas nas !ois que regulam a. func~:ão 
do cot·po ttiploma.ttco c consular. Ha de 
cshr serupt•e au Ia.do tl :Hlnollcs qbc ponst~m 
qne sem um;t ho<J l'LJtnunera('ão o logal'cS 
sulliciontes nã.o se potloeã. ter um co.t·po 
tHplomatico c cousula.l' em --eondiçõ i's de 
prestar scrviçus l'Olcva.n tos ao seu paiz. 

D3clara. nã.o sm·) no assumpto que d.iscute, 
·parUdm·lo da. formula: tudo 01.t•1wda. En
tende que quando nã.o se pódc fJ.zer tudo, 
f<.tça·s-fr ao menos algnm:t cou~a. 

Faz o elogi o da Commi:s::;ão do Orçamento, 
ospocia\izanúo o trabalho ln·ilhante do ope
ro3o r ,·laht· do Orç<J.monto do Exterior, Sr. 
Paula Guimarães . 

. Passa a discutie as emendas diversas 
,apt·csent<tda.s mn :-;a discussão. Sustenta. com 
i1mitos argumentos a necessidade de. m~n

- ter-se uma lega.ção junto ;í. Santa Sé, pois 
não é justo qu e I>} {luoim ferit' o sentimento 

_ pi•euominantc do povo beazileiro. Ninguem 
ignora o pouêr cxt.raordinario, embora eSl)Í
rituJ.l, que o Snmmo Pontifico tom s Jbre os 
massas catholicas, a tal ponto que os .pa.izcs 

. q Uf:!ni'io o são ru~ll fli tam-no o teom p~n·a com 
ellc to lia a so r· te li e cortcz.ia~. 

Não pódc' d<tr o seu apoio á emend.a que 
---manda. não pouercm su1• nomeados para o 
corpo (liploma.tico pesso<\S estl'a.nllas <LO mes
mo, om§luantu ]H' ~ verem funccionu.l'ios em 
dis]>OnilJilidade, pur isso que ella vir·ia cer
cear as ;l.1,tribuit/Õ3S do Poder Executivo e é 
·contra,rlo ao c:,;pírito da. Con~tit.niç:io. 

Tonnina., animado pol<L convicc,!ã.o d.c quo 
o Congt•c:,;so NacionaJ, eum pünetr·:ulo de 'lu" 
:dnda. ha. mui1o <L f;J.zt~ t· <•m rülacJw ao c ~ ctl'JlO 
diplomaticu O CUlllo;U)U.J', tl':LJISfOI'IIlO <t Sllí~ 
diplomacia mn um :.L Jot·ça. mas l'út'<;a real, 
esta. vcl o clt<:la tlo IJeucficios o v a li Lagom: 
JlU.l'.t a Sllit t~UI':t P:ttt•ia. (Muito bem; o 
otarlor (! muito {iJ!icilado pel-os setts colle!]w; 
p1·esenles.) 

Fie;.~, <t tlist:ussão atl ia.ua pcli1 hora.. 
Pas~'<L·Se a 

SlWU~UA PARTE f>A ORDl•:M DO DIA 

E' n.nnnncütda, a continuação d<L discnssã.o 
nnka tlit omc)nd:t do Senado :LO projr.cto 
n. -2G::> U e J), tl:•ste ílllil''• quu snspo11de, dll
.rMtto seis tncz ·s, o dcct·ct.o n. IG -1, dB 17 du 
janeir•o de 1:-.:Do, n:~ pa,rt.o relativa ás liqui
tÜLçiíe.~ t:Jrç:ula.s, \l:u·.,, o~ h;~\\Cil\1. \\<1.1~\ona,,~::; 
c nn stírlc na. capital do P<Jrn:únltuco, que 
't!YlWDtn CJSSi.LÜü JliLg<LlUOIII;o.:; U,(,é a data UU. 

:, . pJblic<t<;fi,o do:-;tt~. 1nL 
. •' 

' 

Niuguem pedindo a. pn.la.vr;t/~ oncct•t•ada. a 
discu:'lsão e a.dia.dn. <L V•)taç·:í,o. 

.J<:' a.nnunci:i.da. a continnn.ç:í.o 1la. l"' dis• . 
cu~são do proj3cto n. J 42 A, ue lVll t, l'eorga.~ 
nizando o corpo de engenheiros na.va.es e fi· 
xa.nuo o pc.;soal do respectivo quadro ordi· 
nario (com PM'cccres das Commissões de Ma
rinha. c Gucrrc.t e de Orçamento.) 

O Sr. Presidente- Tem a pala~ 
vea. o Sr. Hcnriq_uc Lagden. _ · · 

O . §1• . . I -Ienrique Lngden vem 
à tribuna., nã.o porque deseje combater o pro
,jecto em debate '; ao contrario, declara. que 
não é infenso a. nenhuma. das medidas que . 
eU e consigna, c está de a.ccordo ·com as mo
tli.ftcaçT,cs quo elle autoriza. na organizi:l.Ção 
do corpo de engenheiros navar.s. 

Não vem á. trtbnna.pm'quc esteja conven." 
ciclo de que as alterações constantes do pro- . 
jecto estejam em dosharmonia com a.s mofll
fica.çõos que a. organização do corpo de en
gcnheit·o~ .do ha. muito _solicita. ; e, o, qu~ 
vem dizer não é fructo do despeito de quem 
visa combater a medida proposta. 

Veiu á tribuna pa.ra lerobra.r ;t Cama;ra, 
que, jâ uma vez, convencido da necessidade 
de sú esta meJidu. adoptáda, teve, não a fe
licidade, mas a desventura de ·apresentar 
um lWt)jecto attinente a clas3e inferior que, 
entretanto. não merecera da Ql)mmissão a 
que fora submettido, o parecer que era para 
deseJar, c q_uc o projocto em debate obteve 
qua.nclo CU1'<1. de classe rna.is supel'inrmente 
colioca.da. 

Si quizcsso r ebuscar nos Annaes, poderia 
J'eproduzir uma a. qma. as opiniõos, qncr 
f;wor<weis, fltlOr tlusravnr.,veis, qne cntiio 
a1l1luziu e adtlnziram íllust.res collega.s, e 
vm··se-hia, ll'IO n sou pt'ojm:to nivelav3i 
eoi·poi·a.ç:üo.i in rm•ifll·o.-;, o 1111o f<it'ít con
dl~tnna.tlo, ;~o pas~ : 1 fliiO o PI'ojc•c:tu nm tlo
bn.tu toma u. musuut\)t'tiVitinnda em curpo
I':.L<.'Õo.; Hl pePÍIIJ'O.~, e isto núo fui combatit~o 
lH~l ít Ccmlmis~:i.n. 

O sott lH'ujecto n,pparcceu om momento 
oppurt.unn, vhmnt al&oi-aç.ões nos corpos da 
marinha, por todos reconlwcidas como na
cessarias, e si ia bcnoflciar uma. corpo1•ação 
inferior, nivelando o cnrpc> do a.rtiftces a.o 
c.Jrpo de mestres, os te beneficio era. justo, 
rept•esen ta. v a uma. providencia. salutar e 
nnm do levo portu1·bava. a disciplina.. 

Not<.~ que ;Llguom fizm•a passar nesta. Ca
mara uma. rororma. igualmen te justa o no
cessu.l'ia, e !:.~,monta quo ell::t não .tivesse sitio 
exP.cuta.t\.a., como fõ:·u. para. dcsejtr. 

l1siste em la.rg;_Ls considct·a\:Õos para. pro
var qtLLl o s.cu. P!'ojucto não pel'tut•ba. noll! 
dcstrou ;:~ d.tsctphna _quo, quor na.s clo.sses 
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a.rmadas, quer em todas as ontra-.; classes, t'\ 
um patrimonio da, ordem, e, lembrando que 
não é adverso a ·J peoject9 em debat.e, ri:ias 
que descj<t só1nonte a!al'gar uma medi l<t que 
será tomadn, em coPpol'(tções · $uperiores da 
armada á1'.l suas classes inforior~s. pelo me; 
nos, á dos artifwes, pedo que o seu prJjecto 
seja 'posto em ordem do dia. 

. Ao terminar, declara qtto não tem em 
mente, fazendo esto pedido, mclindt'ttr nom. 
de leve ferir a. susccptibilidacie de quem quer 
a. que as altoraçõ3s do projocto em debato 
aproveitem. (i1Iuito bem; muito bem.) _ . 

O Sr. ~arlos Cavalcanti(·) 
- Sr. Prostdcnte, devo decln,rar a V. Ex. 
francamente quo não osptlr<tvi ter occ::tsião 
de subir á tribuna, nesta. hora tão adiantad::t, 
p::tra. respondot· n, alguns collegas que aclui
ram necossaria: umêl · critic<:t ao projecto 
n. 142 A, que ttve a honrn, de rolat.ar na 
Commissão de Marinha c Gucrr;.l., pr.>jccto 
que reorganiza. o corpo uo cngonhoit·os na
vacs c fixa o pessoal do respectivo qm~.~Iro. 

Em uma das sóssõJs anteriores o illustrc 
Deputado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. B<tr
bosa Lima, podio ttfJ rolat,ar· deste pa.t·ccer 
esclarecimentos sobro o projocto em q uc~ t.ão 
c hoje o nobre Deputa.do pelo District!> l?c. 
dcral aproveitoü o en.,ojo d:t discussi'í.o par.t 
fazer expansão SI) brc o-mo .lo por fJllC tem 
procedido a. Cama.ra o a.s suas eommissõos 
perrna.nente;;,qu:tndointcl'põemscn::sp::tt•cccro~ 
ilobre os pr·ojectos qttc são submcttidos ü. 
discussão e votação ou sn.it'itos ao cstuuo das 
mesmas . commissõcs. (r1pw·tes do 81·. Hen
rique Lagde;• e ottl1·os.) 

Si V. Ex. se referiu apemts á Commissão 
de Marinhn, o Gucl'r•a, ainda incmos r<tzií.o 
tem, porque os.;;a. Cummissão não podia, tea
tan,lo do projecto da na<urez:t deste, cogitar 
de outro pl'ojecto que não tom o menot• nexo 
com elle. · · 

Dando os o .. ~clm·oci mcntos que pe1l iu o 
nobre Deputa.do pelo H.io Gt'i.Lnde, devo dizm 
que o pt·ojcc ~;o . apt·oscnt;t;lo pülo lwnr·aLlo 
Dcp11tado JlOL' S. p,~1tlo, t·c ::u·ganiza.ndo o 
eorpo de engenheiros nu.v:ws, tove funda
mento princjpal em .um do::; topicos do re
la.torio do Ministro da Marinha. 

Assim so cxpl'imc (li? um topico elo ?·etalo
rio do 81·. llfinist?·o da Mltrinha). 

O nobro Dopulíado por s. Pa.ulo, l;ondo em 
consideração osto topko <lo t•olatol'io do St•. 
Ministro d:t Mar in hn, o ainrla. miti:'l, compt•n
hendendo quo a. Ol'ganlza~~:i11 dt\sto coi'JlO or':L 
em oxl;t·cmo cllltl•~iontt~ o a i;ti a.Uonl.:d;tJI•ia d·~ 
dü•eito elo~:! ollleia.o:-; 1la. :tt'llla.d:t, vnio ao nu
con1;ro 'lo:-;sas tJe('.i}S;o;io:trJt•s pa.lpi La.111.ns, p1·o· 

(')Este disclll'~c) nfio f•Ji rcvl:ito polo ot•atlm·. 

curou rei Yíndic:u· os dircHos do~scs offieiacs, 
que se a,eham post:wgauos p;;lo3 dispo.sil;i ves 
do regulamento em vigot', e trouxe o pro· 
jccto n. 142, sobee o qual a. Commissão do 
Mn.einha. e Guerra int.m·poz o ~eu p:treccr . . 
Quao.~ foram os l'uricl<LmGnGos quo tcVl' o 

honrarlo Dcpnt:trlo, <t lém do t opico do rela
tol'io do digr1o Ministt\) da. M<tPinha, a q_uem 
me refiro, paru. tt üpl'cs;:mtaçã.) dest3 pro ~ 
jccto? 

O a,rtig-o 20 do tal regulamento, pot' exem
plo, dispõe_ o seguinte : 

« O àcccsso âs classes do quadro de cnge· 
nhoir•os nava.es scr.á gradual e successivo, 
desde sub-engenheiros de 2acJasse, até enge-
nheil·os de 110. classe.» · 

Desta maneira, o orçamento a.etualmcntc 
om vigqr, quando trata, do a.eccsso dos ofli
citte.;; de enganheiros na. vae.4, não se referiu · 
n, elles, aoino si fossem oliiciaes ':omba.t.entcsy 
co:n ig uu.l ca.pa.cidade de a.cc<!sso , como s·(;o 
os offi,dncs do corpo comlmtentc dct armada. 
c cJmo são os mon:3 coml,anltciros d•ts di
Vém~as classes r lo ex orei ~o. 

Elle diz: a. pt·omoção rlos cngcnhcieos na.
vacs será feita pot• elassc:-;, como si elteS' 
nãq tivessem postos. 

Na. hiern.rchia milH:.Lr não ltu. elil.sse~, 1 :t 
pnst~>s, l1a. gt•auuaçõo.;,· do modo q1tc o dispo
sitivo dos to . ]Jrojccto lJ<'tl'üC r ~ indiear quo o 
C>l'll:) de cngcnltcil·os n<tvacs não pert.cnco 
(t primeira. cla'lsc do corpo de marinha, llOL'
tencc a, um<t ·classe sobrepos.ta, anncxa, que 
ní:í.o póde toe os mc.smos direitos, as mesmas 
va.ntagens quo toem os seus c;:~mp:tnhoir~7s 
das c las-se '3 a e i; i v a '3 • 

Porque razão se ha do mnntce esta. ano
ma-lia da. lei, qu •.ndo os ofliciae.;; <la cni'C· 
riltar~a. na. vtü ]ll'O\rocm da mesma. ;.'ou te '? 

0 :-IH.. TIIOMAF. CAVALCANTI-Mas O }JI'() : 
jor:; to nã.o resolve<~ questü.o; eu 11!1 2" tli;::eu~
sáo direi po1•qno. 

O Srt. CAIUíO:O:: CAVALCAN'ri- Issn t'! uma. 
qno::;f;;'(.o tlO l'OJ<tc•ç5.o quo, a,Ji;Ls, CIIC<.U'it~la. JIVI" 

~mn:w.t car1ita não inJ.i.c~:t c:m i;L algum:t ; 
pú:Je ni.Lo ter impol'ta,ncicL. 1\-Ias t.em ; todos 
os pl'incipios quo rcgulu.m, todo o contexto 
do regulamento om vigo1· tende a, r Juêtix:u· 
o cot'p::l de ongen hciros mwacs. 

0 SH., T!IOMAZ CAVALCANTI dú. Ulll aparto. 
O SR. CARLOS .CAVALCANTI-E' uma. qncs~ 

tão de redu.cção que não tem im}Jor t:tncia. 
quando enc.a:radu. ligeira.mentc, m;ts que 
rc:~lmcnto tem importu;nci<L ctn vi::;tr~ cl.os 
1lispl)sit.ivos do rog.ula.mcnto em vigor. 

n ~H .. lfi.:'IItiQtll~ r. .. v:m:N-1~11, na, <Lna.lyso 
1111o liz a.gol'a., lUtO mo oemrpci do pl·ojcel.o ; 
c i;;;o;u tJIIll lll'it llllla l[llt'SI.;-,o tle justiç.a. 

() S1:. 1 '.\ 1: 1.11s r~\ \'ALt'.\ :\'1'1 --- l•:u, •pt:tut!u 
jll'itlo'i pi11i it. fitZI'I' 1'~:-ns o:diiSitftll':tt,"iltlS, d[;o;~O 
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que V. Ex. se tinlut :qn·ovcitallO tlo facto de 
achar-se em discussi't.o este projcct:J, para 
expandir os scns s:;ntlmento:-3, muito p;ttrio
ticos e muito ju>tus, mas t[UC nhoteom cahi
mentv na di~eus"ãd tlest\\ projPcto, e dopui::J 
Ü'l'og;u· uma accus<~ç<io ;í. Commissão tlc M<t
l'inh:.t c GumTa. que, uliás, nã:o a. mcrecüt, 
porqlle tra1.ando-se d.c.~to JWojeeto não et'it li
eito a V. Ex- ocetl}Ht·-se de oütt·o qualquer 
que com csto nenllum<t rc.laç~ão tivesse. 

:1\bs, Ci)ntinmtntlo a th.r· us c~elal'eei
mentoB su\icit;.ulus pnlo nnln·c Deputado polu 
Rio Gl'andc du Sul, touho a eunsidm·;_tt· u 

-a.l't. 43 du Regnhunento em vigor·. Este artigo 
. suspendeu us em~itos üa lei Uil. l'OÜJL'llliL cum

pnlsuria. par;~ os ulliciaés du cnrpu do cnge-
nheü·os. E' ou niiu um;1 iniqútcl<lde ? Pol'que 
razão a comp11!:::ol'ia ha de <tpplicat·-:::e a 
toLlos os oiliciacs do cui'lJo da. A1·matla. e, 
quantlo se tmta, dos engcnheil·os nava.cs, ella 
suspendo n. sua ac1;ão e diz, no reguhLmcrltl>, 
que posteriormente o Cong1·es':io Naeional lta 

.. de :tH·omulgal' lllmt lei tr<d;n.ntlu do caso~ 
De sor-te q no, nu intonegno desta clis
posiçã.o prolllcmatica, quo I)ó.-:; espoJ·a.mo,; e 
quo pódc vie onnão, tarnbo111 ·o::: olUcia.os c 
ps engenhcil'os navacs nãu estão ::;ujeitoB ao 
onus da cumpuli:lol'Ítt; . 

Por· ultimo vuu salient;n· uma outra in· 
iquidade palpitante e in:-::uppot·tavel do Ho
gula.mento em vigor e é u, scguiJfte. Diz un1 
dos seus <1l'tigos: 

<<Para os elfeít.os da. dl~·ciplinu. em get;al os 
cngonheirus na vac::: so!'ãu cunsitlerü.dus nos 
·mesmos :]Jostos como mais modcn1os, que os 
officiaes.:da ai·macJ.a, e mais <MHigus qnc os tlas 
demais classes annu:nts. » · 

Isto 'é .a <:tristocr:tt;iz.as·;;io das das~cs per
tencente:; ;i, Arroatla nacional. Em pt•im;JiJ •o 
luga.r os o1Iieiac.-: combatente~. COIIIO oi o!H· 
cittcs engenlloil'OS navacs, airtla são prt!,ilt
dicallos pelo~ d.a pdmeira el<t:::sc annt!X<L e 
om Kegulüa <la.s demais clas:sP~, <:orno os me· 
dieo .... , m;wllini..;tas otc. 

Nü.c• tln pt'tdu adlllitt;it• Stmwlhanl.c cli::;pu:.;i
tivo 11110 é :,t1.tc!nta.tol'io du.~ prineipíos eun
stitnciuna.t\S c rlct tllsdplina. · Jllilit.aJ·, t;wtl) 
mais c1uauto llevunws tet· ent vist,,L quo o 
corpo tlc engo11hoirus navaes é fol'mado 
Jmlo elCllHmto da. m;u'inha IJI·azíloira., I;C"
gnndo <L U.ÍSpOS.ÍI/àO regula.montal', poi:'!, SÚ 
:podem en1il'ar }Ja.l'a o cot•po d\l üTigl}nlH~ir·o:; 
navacs 1tq11clles ofliciaes c:omlmtuntcs da At·· 
mad.a., oriundos da EscuJa. do Marinha, que 
exhibem a prova uc swt cernpetoncia na c;tJ·
roira que r~scolhcra!'n. 

Essa selec1;ã.o qnc se faz no enr·po rb <1r
mada. e que scn·ve Jl<11'a. }Jl'üüiiCI!el' o cor·po 
de engonheiros mw•~o~. em voz 1lc pt·odwdt· 
va.nta.gens aos que sfio t.irarlos d:~lti, vem es
tabehv.:or urnn, llieJ'<I.rehüt :í.s a. vossas; ()1101' 
dizor ; rupwllns, (JllO devü~rn 1':01' colloea<los (Jrn 

peimeít•o log~r.são collóc:tdo:-j ahaixo,aquelle~ . 
q no tU;é a r<'<tlizaçã.o do concurso tinha.m 
o dit•oi Go de a.spieu.r ás. dmgonas de almi
rante, n?1.o podmu ter o dü·eíto sinão de as
virar it:-l dt·agunctfl de c:mtra-almira.nto. 

Por•1no, ~->i tuem os mesmos dieoitos ? Si 
em con{~\WSO publico vã.o cxhibir provas de 
capacidade na especialidade quo escolhem? 

For;Hn c':itas as raZões que actuara.m no 
e~pil'ito d tt Culllmissã.o para acceitar em 
suas linha~ gcraes o pro.jecto do Sr. Depu-:
tal1o pJr 8. Paulo, o Sr. Braga. 

E' vcrtla.de que esRe proJ>.cto erê:t o postó 
de Vien.:.AJmit·antc do qu<1l não pocli(L cogi
tar a Commissã.o de Marinha c Gueera, que 
j;i tem papecct· sobi·e o cu,so, escr.ipto nos 
Ann:1.e.:; desta Camaea. 

Para. s;.tJvã.•· a t•espun\>;abilida.de neste p:.tr
ticu!u.l' <L Commissão uisse: 

« !Jc re.;;to, sobre osi;o particular, a COln
missão ainda não alterou seu mouo de pen
S[Ll', consub . .,ta.nciado ·no atl1Utivo destacado 
do p1·ojoct;o n. !84, ele l8D8, quê abriu, o 
quadr·o dos engenheiros navacs no posto de 
ca.pitãn de ma.l' e gner1·a o, media.nto os re
qnisttos indisp tmsaveis, permittia. quo vol
tassem ao quadt•o gcea.l da. Armaua. como 
contra-almü':.t.ntcs, ad ~·nslw· tlo que se veri
fica. ·no Excr~i to nacional em rela.çã.o aos 
officiacs do corpo de engcnheil'OS O de ac· 
eordo, <.tli:.í.s. com a Consti &Uição d(j 24 de fe...;. 
VCI'OÍro, no j;i, citado art. 85.» 

l~t·;un est<L:-; Sr. Pt·mddcnte, as considera
ções qnc eu tinha a aucluzir em r~sposta a.os 
nobres collcgas que se occupar<Lm do assum
ptu. (Muito vem.; ~nuito bem. O omrlo1· é cum
primentado.) 

Ningu~m ma.i;:; p'dllindo :~ p<tla,Vl'a, ê enccl'· 
ra.d;t a di~qu:-;~ão c adiada a. votLL(;ào. 

Pa~s:t-se ;i, ltol'a clt~stinad<t :w expediente. 

O Sr. Antonio Bastos (se1·
t1in1lv de J0 .,','ecrctario) lll'oCede <1 lcitut•:~, do 
H1•guint,e 

EXPEDiENTE 

Uflieio do Sr. 1° Secrotal'io uo i)cnado, de 
ltojc, rcmct.tendo um dos autogt•aphos, san
cciona.llos, Lla rcsoln,,ií.o tlo Congre~so Nacio
nal, autol'izandu o Poder Ex.ccutivo '" conce
der um anno 1le licença., com o ordenado a 
que ti ver dircil;o, ;w ;~!) o;.;eriptumrio tlo Tri
IJllna.l tln Cr•ntas, .José elo Ivlol'~ll'S, aflm do 
tr<~tu.P do ~ua Hitttdo ft.ll'<L dosta. Capibtl. -In· 
te i t·;~da. 

O 8r. So:n .. es dos l!i9nnto8 (·)
Sl'. l'resillclltC, a. hot·;~ ost.:~ uu.dt~. limito-mo 

(") El'lte dis.curso nito foi revisto p<Jlo Ol'll..dor. 
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~--~--~~~~~~~------------------------·----------~----~~~~~~---
portanto, a simples palavrq,s com a apresent<~·l Ai'\",. 3". Os vcnclJi1cnto:.; do C<l,dí~ um dcs_. 
ção de um pro,iccto que tem por fim restah0- :'>CS ~nnpregados so!'ã.o os designauos pelo re
lecer algumas offidnas do Arsenal do Gnen. ~ gnl<tmento de 1\:) Je outubro de 1872, q ae 
do Rio Grande do Sul do qmtl, cJrno V. E){. o ;ünd<1 cst ;í. em vigor. . 
a Camara sabem, de.sde 1897 foram supprimi- Aet. 4° Revogam-se as disposiçõe.;; em 
das, assim como em alguns putros <tncnans ~ontra,rio. · 
da Repi.lb!ica. Sala das sessões, 3 <le <lezembt•o de 1901.-

A inconvenümcia. dessa medid<t, aue foi Soares dos Santos.- Francisco Alencastro.~ 
motivada., soa·ilndo se disse então, p~ o r c ir-~ ~respazíww de .tilbuqu.erque . 
cumstn.ncias de ordem financeira., e:-Mt hoje 
distruida com o tempo pela lição scmwa c 
sa.bia da experiencia. 

Com relação ao Arsenal de Gncrr<~ do Rio 
Grande do Sul, é facto. ín~oncusso que justa
mente es>as o(ficinas só podiam trazer van
tagens ao Exercito nacionaL 

E' sabido que, no meu Estado, estc.t reunida 
a maior quantldade de fôrças federaes e, 
entretanto, fazer depender d,> · Arseó.al de 
Guerra, desta Capital tudo o que concerne a. 
Il).eios para a manu~enção deste exercito, 
isto é,. para. fornecimento de utensilios, 
equipamento e outros . objeétos de que 
essas forças ca1'ecem, é de3conhecor as neces
sidades desse exercito quo se acha no sui da 

· Republica. 
Para justificar m<tis esto projecto, eu não 

precisarii:l. mais dJ· que recordar as pala
vras com q'tle o honra.do Sr. Ministro da 
Guerra, no seu rolatorio, faz lembrar a 
necessida.de du, medida que ora. proponho. 

E ainda.mais; tendo em vb"G<t as convc
niencias de ordem economica e o momento 

O St·~ I·~~esidente declara. c1ue 
es tAi tormina.clo o prazo de tres <lias para o 
recebimento cteemenclas <lo projecto n. 26381 

dn 19111, Orçamento ela Gnel'ra, em 3~ 
discussão. 

Foram aprcsentacl:J,s n:1 sc~rio de 3 de de~ 
zembm, au projecto . n. 263 B, ele 1901, 
fixando a dcspczn, elo l'vlinistel'io da Guerra1 

llara. o cxcrcie.i.o de 1902, as seguintes 

El\IENDAS 

Ao pí·o}ecto n. 268 B, de 1901 

(Orçamento da, Guerru.) 

Art. 1° n. 15: 
Conserve:f:l3 a vcr1Ji1 J.e 18:000$ da proposta 

do Governo para o Laboratorio Pyrotechnico 
de Matto-Grosso. 

que vamos atr·avessa.ncló,de verdadeiras uiffi.: Sala J.as SessiJc::-:, 3 de dezembro de 1901. 
cuidados financeiras para o paiz, ao . cnve:l -Paul(!, Ramos~-
de restabelecer propl'iamonto as officinas, 
eu ·classifico, como excepção, annexos ao 
propri.o Arsenal os S:ll'Viços de corriciros, 
selleiro, latoeiro, etc. 

Depois que a. Commi::;são do Orçamento 
que tem de ser' ouvida, a es(;e respeito, dol' 
o seu parec01·, eu volhL·ei <\, tl'ibn1t<1 com 
os elomon tos precisos, in dispensa v ois pu, r a 
su.;tentar este projccto. ' (Muito bem ; muito 
bem.) 

l<,ica sobre <.t mesa a,té ulterior tlelib::n·açãu, 
o seguinte · 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1°. Ficam rcsta.belecidas, como soc

<)Õell anno:>.:ns :is ofllcin<is do Ar:-.;cnal de 
Gucwr:t do Rio Grn,ndc do Sul os serviços (lc 
latueil'o;;, funilcit'!JS, coi'I'ocirus e selluit·os. 

Art. :.t." O ptlS:-ll)al p; ~J';L o •lu . .;ompnnlw 
dOHSlL'i func<;ÕLII:! twt•:t o so~uinto: ~ce~fí,o dt• 
lu,liOOÍl'OS e l'tlllilOit•uH-Ulll lllitndadol', llllL 
oper·ario do tn. classe, um do 2", tl'e'l de •1" 
cl;tsse ; secção de corroeir·os e sclleirus-um 
mand<Lúor .. um ot>Ol'<.Lrio de la cla::-:so ~ um de 
2" e tres do 4" classe. 

N . 7 elo a.rt. 1 o : 

Cunset•vo-so a vcelm de 19: 170.; da. pro
posta do Govel'no para. o Lithomf;orio Pyro
teehnic,J de M<Ltto·Ul'I)SSO, visto fahar com
pewncia á Commissilo do 01\~a,mcn&o par·t.t, 
em pt•oJectos dn leis a.nnua,:', supprimit• 
om prego-; (pa.ragrapho unieo do art. t:J2 do 
Regimonto.) 

Sala das Sessões, :i de dezembro Jc HlOl......; 
Paula Ramos. 

Art. 2° n. Y. 
Supprima-sc. A Camara. não póde delegar 

ao Poder Executivo uma attribulção priv<L
tiva sua (art. 34, n. 25 da Constitnição) e 
nern pórlc snpprimir empregos em projectos 
<ln lei:; annuas (p~tragrapho unico do art.l3~ 
do Regimento.) 

:-:;ala. <lils Scs . .,ões, 3 de uezcrnbro do 1901.
l'rwJa Uwnos. 

A•J n. ~", accl'osconte-se: 

Fica, rcstrLboleeída, tL gl'aiiítlcaçoão para os 
m<Lre<.:haes o almil'<W te::; minlstl'oís, COI'l'CS· 
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pondento a; commando tlc excecil;o, confol'me 
o art. 16 do decreto 11. 110, de 18 de julho 
de 1893, ficando assim reparada. a reducção 
il'regularmcn~e l'oit:t em loi orçamcntaria. 

Sala das Sessões, 3 de dczembJ'O do Ja!ll.
Victo1·irw lffonteiro.--Barbosa Linw. -Etdio 
do Brazil. 

OnU.e convier : 

Mandar servil' no> cxcecitos cstr·angciros, 
por ospa.ço lle um anno, até dons officiaes 
por arma c corpos especicws, obtida :1 prévia 
licença dos resp~ctivu~ governos, col'l'cndo a 
despeza por cont.a. das rubl'icas competentes. 

Sala. da.s Se3sõos, 3 de tlezombro de 1901.
Thoma.z Cavalcanti. 

Onde convier: 
_A enviar o!Iichtes . competentes, como 

addido milita.r a pédzes estl·allgeiros, mio 
excedendo de qnatr.:>, correndo a, dcspcza. 
pelas rubrica.s rcspcdivas. 

Sala das Sessões, 3 de dczemb1•,) de l<JOl
Thoma:. Cavalcanti. 

Accecscontc-sc á rubrica 15-Ma.torial -
· 160:000$ importancia destinada <i inidação 
dos traballws de consteucr,,ão da.s costas mi
litares do Rio de Jan0iro c Rio Gr<tndc do 
Sul. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro do 1901 -
Cal'los Cavalcanti. 

·:A' ruBrica 14 - Obras Militares·- au
gmente-se com a quantia de 100:000$, dc:s
tina.d;~ á. continuaç:ã.o das ouras rlo novo !Ios
pitll.l Militar em S. FrancüJco Xa.vier. 

Sala das Russões, 3 de dozomlH'O de !U(Jl.
Carlos (J(tvalcanti. 

A' rubl'ica. 14 --:- O IH' as militttL'eS - actwo
. scente-so 100:000$ para. conclusão th~ estt'üda 
que lig<~ a villa U nifio ch Victot·i;t n. P<tlmas. 

Sala das sessões, :3 elo dezcmln·o tio 1901. 
- Carlos Cavalca1ili 

Fic<t o Governo autorizado a reformar o 
.arreamento dos corpos montados do cxel'cíto 
podendo, para esse 1im, !líSI>Ol' das sobr-as de 
outras rubricas que cxiHta.m no ort)arnonto 
do anno de 1901. 

Sa.la das sessões, 3 de dezombro do IDO!.
Vido1·ino Montei1·o. 

A' t·uhl'ica. IG", 11. :31. 

Je militares mortos em eomlmtc etc.; som 
altor;te ;t verba total. · 

Sala da.s sessões, 3 de demmhro lb 1001.---
Thanwz Cwoa/.cnnU. 

Va9 a imprimü· a s-1guiote 

IÚmAC<,~ÃO 

N. 173 B-1901 

Redacçi'ío (irwldo pl'ojecto n. 1.73, deste anno, 
que anloYiza o Poder E'f:ecl.~livo a abril_' ao 
!J!in::ste?'l:o lla Gue1··ra o crulzlo ex tmm·dtna
ho de G8:195$f8!), pm·a a e:);ecução da sen
tença, em ullÚita instancia, que condemnou, 
a Fa:.enda Nacional a pagar ao tenente
coronel Procopio Josd dos Reis 

O Congresso N<tciona.l resolve: 
Ar-tigo unico. Fica o Potlet· l~x.ecutivo au:: 

torizudo a abrir ao Ministcrio da Guerrá o 
credito extra~rdinar-io (lc G8: 195$189, para; 
execução da sentença, em ultima. instancia, 
quo condemnou a Fazenda !'lacio~al a pag~tr 
ao tencntc-col'onol Procopto Jose dos Rev;, 
por si u como representante da fil'ma .com
morcial Procopío José <los Reis & Comp., por 
prejuízos causados em seu estabelecimento 
commercial c propl'icuade emM<tgé, lt~stado do 
Rio dc.Janciro, por occasião da revol~ ·t de (j da 
setembro de 1893, qua.ntia qnc lhe. será paga 
intecrralmentc, fazendo as nocessn.rias opora
ç~õos0e revogadas as di:~posiçõcs em contrario .. 

Sala d;~s Commissõos, 3 do dozembr·o de 
l 901. -Guedelha !liow·c7o.- Viriato 'A!ascare
rtltas. 

Vao a imprimir o segninto 

I•fWJI·:C'I'O 

N. 2!JO A - l !J() L 

Parc('(J1' sofJ?'e emendas oj{el·eeidas pm'a 2~ 
discttssrío do projec/o n. 290 desta anno, 
que jl:t:l:t a despe:.a do llfinisltJrio da Jt'a:.cnda 
para o cxcn;ício de 1U02 

Ao Projeeto n. 290, do cor~eni;o u,nno, 
filw,ndo •~ despesa, rlo Ministorio da Fazenda~, 
foNun orrerccidw:l 78 emendas. A Mos:t da, 
Camara deixou de acoitar l !J do;;~a~ omcnda.s, 
1101' jrllg-al-as anl;i-rr!gimoni;aos. . 

Examinando as 50 qne ll!e fora.m rcmct
tifla.s p:~1·a. nst.utln,t•, a Commlssão do Orça.
menl;o !léi. SOhL'IJ CiLdiL Ullli.L delliLS SOII }l1Ll'OCOr 
nus t ~~~·mos sngui11l.n.{: 

EIIHJIId:t 11. l 

Aec•.rpsconto-so aunrJ.e euu viol': Di(ra-se: inclu::;ivu a, lln .:>!HJZ,;~ al.t'· _20:000$ 
pa,ra

0

subvorwiona,J' m;lmlecirnonl;~s do er~;-;luo Al'f;. Fie:t o UovorJW a.utori:~,:~rJo <t lt~var· 
quo ::;o ouc<H'l'Og-arem da cducat,~a,o da~ ltlii<ts <L crcditiJ do eolleetor du.s rendà:'l l'odet'tl.es rla 
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cidade de Qnolllz, Estatlo do l\tinas Om·;ÚlS, 
José Augusto Mnroit'a do Mendonça, ;1 impor
tancia do 2:700$521) que llle foi dcbit:Mla; 
PJ:9Venicntc de e::>tmnpilh:ls de scllo adl:csi l'o 
c de imposto.:; \lo consumo, roubadas por 
meio de a.rt•omha.mcnto do edilieio em qno 
funccionava a coUcctoi'iu., como lieou pt·o
vauo Iielo inquerito e pl'onuncia. dos cl'imi-· 
nosos. · 

Sala da.s sessões, 22 (le novom.lH·o de l \)0 I. 
- GitStlTO dct Cunha. 

Er:;ta emenda foi ai)rcscntétrl<t o an nr> pas
sado, quando se discutia. o or'çamento da 
Fazenda c a Conunissão emíttiu sobre clla o 
seguintcimreccr: . 

«Não obstante estar situado em uma das 
ruas }Wíncípaes da. cir.la.ile o o1fot·ec3l' toa,,,:-; 
as condições de scguranc,~a, o edilicio em q uc 
-funqciona.va a · Cullcctoria d: ~s Renda:-; Fe
deraes do municipio de Queluz, E.-.;tado de 
Minas GoPaes, f't i al'l'ombada na noit.c d'e 
O de outul:}J:o de 1890 ; Õs a.ntores J.o at·rom
ba.mento c l'Oubo d:1s estan1pillms o scllos, JU 

irnportancia de 2: W0$320, for·;wt pr·omliJ
ciados c condemnu.dos; c;tus f'actos ostft.o 
provados por docmneritos autlwn ti co; tl ue 
foram presente:; á Commissiio. 

O colloctor a que so rel'eoc <L onwndc.t .. 
nunca commottou íaltit algum<t.; isto os!;á. 
provado pol' ecrthli:Lo ua Dclcg<tCÜl. Fí~eal üo 
l~stado de Minas. 

Não é justo, pois, quo se lanc;} n;L conta, 
desse i'uncciom~rio a t·c:-;pon:;a.bilidu.<io do 
alludírlo roubo. 
· Entcn•lc, pot·c~m. <t Commis::!i"to 11110 :.t ma

teria da CJ~leJHl<t ü u:t competoucia. 1lo Uo
vm·no, e por nào pôt.lc, }JOJ' i:-;~o, clat•-lltcl o 
seu itSSilnt.ímentu.» 

Ao contr·;tr•io <lu CJUO pCIH:i<.tVa. <t ConHnis~iio, 
o Gove•·no nã.o :;o jul:~l)ll eorn pde11 Lo paz·a 
tletel'it• o pJdi1lo do c~ol~ucl;u•· r.lc Quolll;t, u não 
sondo justo (1110 este :; .. ilrt'iL o1n l'i)llSI}illlülll:ÍiL 
de et'inws do l;o,·ecien~, sem <Jllo <li t'<~d:t ou 
indil·octa.men te, pot• ae•,~•lo ou omí.~.);l.n ti ves~~~ 
COllCOJ'l'ÍdO l}:tl'<J, O l'OiliJI) C[IIÓ SI! deu, · .t) 
a. Commissã.o úu p:u·ecot· <1uu a emond:.~ deve 
SOl' appl'OVada.. 

N. 2 

Supprima.-so o ~ 2° do nrt. f>·• o z·o ,;t\thelc
(,:a-sn a V(Jrba do 20:00(1$, eot_no se ac~ln eon • 
:-;igna<lo lli1 loi n. 7'1f:i, do 2lJ do <kr,>Jmhru de 
1900. 

S Lia ela~ sossiit\S, 2:3 do novuml>l'o de l!Jil f. 
-/IenriqUt; Lo!Jden. 

pographicu da. alt'andnga. A cornrnissiio ~iio 
;(eenita ~~ ClllUilih p011 continLIJ.L' conveneula 
dr~ f[lW ma.ni;undo a Uni5.o a Impt·ensa. Nc.wio
nal. odtalmlecinwni;o de l '" oed.om qne 1oi 
ct·e:1do pu.r·;l. satisl'aZ<lr toclo.s os tt·aba.lhos 
grc.~phico.S 1!0 llUU lH'UCÍS<~1ll US diYOt'S<J.S re
l)ü.~' LÍI,'Ões fbdm·•ws, e quu pal'a. e~::\3 tim cs~ú. 
purfuiGanwntu moJJ!;i~:la o pl'cpara~a; nao 
deve cusi;ciar ao llltJ:'JllO tmnpo poq uenas otli
cin~~s typogr;.t,plLiec:~~ tntl'i1 usu uxclusiví:> de 
al<rmna.s J.aqu.ellas rüparti~;õcs. 

Sogunclo inf'ormat;õe .~ quo tove a. Commi5~ 
são, u. al ranrlt~ga. allog:1 pal'a. 1Jase;:.n· sua pL'e~ 
tun<;iio du continuar a manter , sua offieina. 
typogmtJllíc<~, a r..tzão de ficu.r•tJIIl mu.is bara~ 
to ]mra os. coü·os pulJlicos os trabalhos nelln.
L:nalizados do quo os da Impl'ensa. NacionaL 
E~tc.t r<tzào, porém, si 1'0:3:-lll inteiramente 
ox;;ct;:t só dovul'ia scwvü· p<tl'<~ a. Imp1·ens~ 
N<:wion<d, economizando o mais possivd, · 
c:Hno 1\.tz o duvo ützm· todo o nstabdecimcn
to indu,-trial. diminuir o custo dos tl'aba.
llio-'; ofl'ectuado em s11as ollicinas. Est:i, en~ 
l.wkwto, <t Comrni ;são inforzrwla de qutl os 
pt·oc,,os da Illlpt'ons<L, 11110 sot•vit·am de base 
p :LI'a a eompa.ra,;ão fdtit pl\li1 alli.Lnr.lega SJ 
rnfurütm a uma dutermina.tb unidade, . sDm 
sc.lH'dVonit• ttllü nas soguiutus publicac;ões 
:·wl'ic~ apt'OYJlit:tllo g'l'ltlllltl .PLtf'tl) de t.rahallw 
tHto pa.r•u. o pl'illlt!it•o.ox•lmpli1t' o quo tlotor
minal'iu. grandn difJ'eJ'on(·<J, pm· monos no 
c~ust(} dos t\xumpl:u·cs suguintos u i::;t!) princi:
pa.luwnLo eorn t•nh.tt):l.o aos ma.ppas estatis .. 
'tic~os <h tno muL <df'<.~.ndog:t. Acct•o.;;ce flUO 
ost.iL p:~L'.L l.l )01!0JllÍ7.<LL' flO SlH'VÍI,lO rla typogra.~ · 
piJia, quo llt:Lntt'Hll, Jll'tld~<~ utilizar I!Ollü os 
tz·alJa.lltos tltl alglllB tlu snn:-; nmpl't\gado~, 
como, <!llGt•n oul.t·os, do um e.ml'nt•ont;o das 
e:.L.paLahias, o <1'11\ tWCtlS:-:\a,ri:tment·~ SBJ':i. nm 
tm:jllÍ!.:J ths iLf;I,J'iltllit;Ülls illl'!'>llS t:i.lpl'U6<Lil03 
qJll\ SiÍ.O p;q.{•JS lJ:tl'OI, Otllol'IJ::j fins. . 

Nii.o lm nng-:tl' quo :L :df'<tlldt:g'.t t.c:m, llllll· 
l;:lS ve;t,tls, sez·vi•:": dt\ llatul't•.;,n iu·gonlu, 
11\:Li st\IIL[)l'll i(lltl is . .;o su tlnt·, a !LIIIJI't\ll .:la Nit· 
dull~d d1:VU óLtLondnt• ;i, USSi.L Ul'g't}IJei;L O !Jeru 
as~illl lt:tbilili:t,l'-si: Cillllll pt·uei~o tHHso:d JH1I'<L 
IJIIB COIII ó1 :tilllll.\lll:L~L Jlll l,t·a.lmlho, j)Ol' OCCit~iã.u 
de ÍIILPJ'ns~ão dos t·uht!;or·ios. anuaes, otc, niio 
~cja.m pt·ejJtrlieíHlas as. publieit(,lÕes tla altan
dega ou tio outra <JIIi1lqJwr rcp:trtic;ü.o <.lo <111c 
clltL ostoja. oncu.t·t•nga.rla, A~sim, pensa a 
Commiss5.o qno a omtJildi1 ni"í.rJ deve sur ap~ 
pt·ovada. 

N. :1 

Suppt·irna-se o§ :·~" do itt•t. !1°, 
Sii.la da~ Sllssüns, 72:) do novnmbt•u do I OlH. 

-1/r:redia de Sd. 

A HlllOIH]a. ma.nda :mppl'llltÍI' o~ 2'' do a.d. }!;' idtJuti.ca ;i, ornOJHli~ :mpi'.J, o a CoJnmis-
5" <.lo tWojuet;o, J•ost :~uiJltic:ont!u-Be <L t't?i.Jmcti- si'i.o a. t~unsid.ol'óL ]ll'U,ÍIIilic~.~r.l.n, pnln p~trccm' 
Va. YOl'lJU. do ;~0;01!()~1)()() 1 j)iLI'tl, O ,~I!L'YII,:O l;y- ltJIO d011 ;i, (J,IJt<H'ÍOl', 

CJUIIIIrtl. Vol, VIU 
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ANNAF!S ]),ÚJAMAiú: 

. N. ,1 ] mundo c uu tl'õl õ. gcogr;\plüa., cllotogt·~11hia. e 
On(lC convü: l' : llistoJ·ilt dn Bmzi l, com a cat·acte l'i~açõ.o roi-
Fica o flll\'l! \'110 ;tutorízu.du ;L ur.~JH . Ild(:W, nucio~a de c;lda. Estado . 

mcdifin~o a.nLl"a<f<\.o.pcl<\ Im1n:cns;\ N;~!:i c;na l : J•!x<\mina~l<L. ;~ 1n·imci;·a p;u:to, seguln~o as 
a quantta necc. s;u'H> pa.m a. Impre..ss;w, <:te suas l>llb<!tVlSOcS, ll()tam-sc us segnm tt>.~ 
o n umero de tl'es mil cxomplams, da-· qwHh'<>:>: . 
c:u·i·~·. :~c~c,l·ip.~i \'~J.::l~m• . o onsinr!. i.n~~~~ ~i vo a) as.Jinilas 0 :figm·as geomet1·icas. pt•in· 
1~11.~ ,,scol ,~:s l l.t un,u ,,1.-,, <~<., .J n!iu u,S<H Imr..o Cii•lJ.CS, ])!) plano 0 ·no cs1Jaço, achando·se ao 
Co~.Ih_o c. Albi!'.<!. Alv~.~ L: tlhu; ;. . , lado tlo c~Lrl:.L Uli\U. e :crivtu o respectivo nomo 
_ Sd}·t .~,~s .s(~,~nes, 2 ~ <lt .l~o\ c.\~b~ o. tlo ~·!01 , e ;t m;n'gem , <!tn e~ posição syutheticv., as 

. l [r;m r.t)Hc Saltes.-yatol., de (a,,h o .-l1 an- nocDc8 sobre ellas; 
'''~<'O SaU~.<.- C:u;·~un~o de l.'t:~c~clc .-ll cre- · b) o mappa dt"l. esphera celeste, contendo o 
dtu d11 StL - 2 cr.t:.;.w n llnmduo.- Porfua systema plarietar io, com as especificações 
He:..cr:de.-, ll(I'C(~o P mlo. . . . convenientes e em torno a faixa. do zodiaco, 
, A C~r~.<L l lose~·tp~~v~ ~_<~ra 0 u?s;~o t~üut- cot,n os ~():!pectivos ·signos descoh~dos , em 

.. t .vo nas.escolas Jlllll.i.ll t..ls 1lo B_,_aztl , t1.~ba- La•xo estao as figuras rept·eseutaltV<lS das 
lllo dos_Sr~. IH' . Albmo ,Al veo,; hlho O r;orú· phases da lua, do:t equilloxios e solsticios, 
nel J.r1ho Ces:u· Pp1t.o Cuclho, <L CJ ~~~ sn rc- dos eclipses e das estações, orientação diurna 
fere a crnc~da., mnrcceu a. appro,:aç:w, por e prova da espher ícídade da. terra. 
voto uuammc do conselho supoYIOl' rla In- · . . • . 

. strncçãu PttiJ! i\:a do Est:ttlu <lo .Minas ncrar.s, Na;part~ t xpltcattvo. qn.e vem ao lado esta 
que acon:;elh::L .;1 sua auop<;ão corno vantajosa tudo perfettamente clc tim.d.o, em resumo, p~~ 
a.o do envolvimento 1la instruc~:i(o pr ímaría onde o alumno em poucas pala.vras . ~~ra 
om .todo o to!'ritorio ([O Hrazll. te.r uma. noção su~cieu~c dos prmclploS 

Trabalho Ol'ighlid quo se JH'(•nde u.o ver;- gcraes de cosmogra~lua. . 
(ladciro ensino intuitivo c em (jlll\ seus au- . Veem-se, em sPgmda, os r_et ratos. dos pl'IU· 
~ores observm·a.m com l'igo1• ns rogr;1:s c lll'e· 01paes chero.s de Estado do U)undo. 
coitos d~\ lllld:~gul!iit mOllc!'lla , ll :.~lla.ptavel c) o pianispherio terrestre. as cores vivas 
ao cminn }ndmal'io dP t u<lu:; os E.~t;ulo8 rlit e com as essenciaes annotações . Contornan
União, cuja instrucl}flo,y;L.:()co á. Corumis:;à<J, •lo-o veem-so 31 relogios, marcando a.s horas 
mriito lttcm t'<t .com a su ;~ ·,,Jlplicas·?i.o o ~c- das principa.e.;; cidades do mundo, em relação 
!Tcrali :r~'l.ç,;jo. . ao mel'itliuno do "Rio de Janeiro. 

Como se vê !lo <'X i~mpla1.· c n vi:ul o (L C<~- tl ) ~ cinco partes du mundo, separada-
·. mara ·o jti. cuifladu~amnutc examinádt> l.am· mente, na ot·dem ·de extensão territorial, da, 

·bem pela Commi~.;ão du InsLt·Hcção ·puiJlit:a. maior i\ menor, t endo cada uma determina
o tra ba.ll!o ole que trata ; t CJIIOJH!it so <lividc dos os nomes do.;; paizes e das su as respe
cm duas pat• Lc~>: uina t·clbtnllte <L gnnmet t·i<J., ctívas capítaes. Con tornando·as veem-se as 

. cosnwgl'U)Ihiat gcogt·;; pltht o t·nn!wcirneutos bandeiras dos mesmos paizes, coloridas com a. ' 
gcl'atJS do n!llltrlo , vur:-:a.11do a 0 11 L1·a par ti· nota expl ícativ;~ da popuh1çâo de ca<la um 
cuh~rJHl!nte sobl'n o Hl'aúl-->:tta ~oo;;ra.plli;~, ·delles. 
chort•gi'UJlhia e hi~Lo t·ia C•>m a. camdc t·iza· (:) estudo comparativo entre mares e ter· 
çito uc <'<.ula l•:statlo. ras. onrle se vê·ao larl(l da m a iol' extensão 

Pum 111oi1tor d ueí.Inçiio •lu ob}!cr.o e jnsti· territorial o maior oceano e assim em pro
Jic<~Çã.ll Lla <tj•JWuvn,;ho <JtH\ a. Comllli ~sfio g·ressão decrescente. e identioo estn<lo entr{l 
acun~olh ;~ d:L cmoud;L, litx o ll<~ íos<:rit· t;m l"ios e montaullns· vendo-se o3 rios principaes 
sc;.{uiola o menlo t·ial oxplictLtivo ' luu acom- do mundo na ordem de SU<\ maior á menor .. 
p:wlwu o ''x•au pliLt' 1la eat'l<L eu v i;tdo <l Cn· exten~.fio e RO lado ns rnontnnlws, tambem 

. llla ;•a e •1ue hem ju~tíílt;;~. ~~ <Lctli t tL~';"w di!> principaes, dispostas na mesma ordem. 
cmond.:.1. E~ to quadr<>, corno os mais, tem as suas 

Bnsiao inhtit.ivo 

Cat·t<l th~scJ·i p l. iY:t 1i :l.l'a uso tla.s cseola.s lll'Í· 
nu~rias du Htazil. "l'gan iz;,d;t em He lio Hu· 
risontc, por J uUo Ct;~n;· l'intv C<)CIII•.t c Albino 
A 1 ves Fillw . . 

Hlustra.~~a.o tle .lu !lu Vm•tlussea e mtllígra.
phia de Nvutol Bmnt. 

A. r:al'i.a llcscl'i]ltiV:t divitle-sc om <luas 
· p;utcl!, nma refor·cntc :i. gr!vr•wt ri;L, c:usm.n
. l'hia.. gc<~~l·ajdi:ia c cvnheoimen t.u;; gt.ll' <~e:> 11.•> 

notas e:xpli<'ntiya.s . 
f) dlagrnmmn de termos geographlcos em 

q ue o nlumno encontrará meio racil para por 
ai mesmo d<•r a. noção do que seja u rn golfo, 
ttma peninsula , um mar, uma ilha, etc., 
sem grtmde esforço, observando apenao o 
tlesculio e lendo o oome escripo ao lado. Po
derá assim formular as su as proposições sem 
camaç;o do memoria. 

g) re prfsentação das ci nco rar,:as prínci· 
paes que habitHm o g lobo. · 

h) quando representando ao vivo o. fauna e 
u. flora das tres zonas, f;orJ'ida, tempcrttda e 
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fdgida., por onde poderá o nlumno ter noções A Commiss{io u.cccita a cmemla que <~ttorrde 
geraes de botnnica. e zoologia. a ]Xtlpién,nto .JICcesürJ arle lia, All'andoga. do 

2'' narte- :;ubdivisão que[\ compõem; 
o) mappa ger,,l do Brazil, coloririo, com a 

divisão dos E~tados, capitaes, principaes rios 
e cordillteü:a.. 

No alto as armas da Republica. e em baixo 
a avaliação d:1 a.rea. dos diversos paizes t\a 
America tio Sul. 

Vê-se t:tmlem o resu:i:o da hlstorin. do 
Bt'a'Lil, dividida em·seculos, com os retratos 
<ls suus vultos princip::ws na politíl'a, nas 
lettras e nas artes: 
. b) contornando o moppa. do Brazil;- de 
norte a .sul, veem-so todos 03 Estados dese
nhados dcktlhndt\mente o em escalas diver
sas, com suas cidades, villas, línhas ferreas, 
i'io'>, !llontanha~, etc. Cad:L E~t.~do parcial· 
rneote traz a. mesma côe com que figura_ no 
mappa gera.!. 

c) Em cada roappi!. -parcial de um E~tado, 
com o.s respectivas latitudes c lungüudes 
priucipaes cordtlll~iras, pontos culroinuntes 
e rios o na parto inferior vecm~SQ ~o vivo, 
em paysag-em coloritla, a su:t topugr3.pltía 
geral, pdncip:.te~ pl'Oducç,li:JS, rirpuw .. ,,s n:t
tut•a.os {(U.unll. o fl<\t•:t), cstt·:tt.las de J'<wro, 
liuiH\H ·tclcgrapltícasc o.utt·as . minullenebs, 
figul'c~mlo tamhcrn ao !:Ido dn t::td:t .E~L:Ldtl 
um do> ~.lu~ llomen.; m~tí~ nuta.veis n" lit· 
t~ra.ÜH'LL. 

d) a.o l"tlo J.n <.:~lua Est;ulo lü-~c umt·•~.mmu 
de sua hístol'in, otHlt; são esda1·edtlos n~ se· 
guin r.es 'Puntos: m·í~em tl<) num e, no•}il•J lti~
torícu,, S!llJer/kic, po(Jul:c•;ão, :t.~poeto, clint:.t, 
tempcr;~turll., li1dt:\s tch;gr·:tllllft:.:t~ 1; lút'l'Oa.s 
om li.ilomct!'od, govm·no do l·:~t;tdu, hisrm·los, 
l'CPI'esent.at;õo:, 1\:!.lur:ü 1; cstadu:d, e lionia.s 
milit<tl'cs c :Lp;t'ÍC(Jlas, in.> I.J·nc<;:w puiJI ic;t, e 
porcém tagm/1 d<lS l'.l<i:t.~ t • xi~tcll óe.-J, ui.<:, et.<:. 
Co11tcrn · o~k~ tlt~~t;t·ipç::io um e:;tudu s•)IJre 
(•ali igt•apllict. 

e:) .~.u bre<:il.tÜL Esbdo ri•·>o'II!Jll'elogit) tlo
tcrminandi; a. httt'a li:L C;t pit.tl do 1 1\C.'~Illll 
1.\~Latlo, rlJl'l'CS[l<.l!lill!rHe ao meritlian t; LlJ !tio 

. ltio tlu .J ;.LUU[ l'O. 

No l'dogiu lê Hü t; ;tmbt;ru :. 1;\J,Hiulo l3 lt!ll· 
gitude do gstatltJ,)> 

N. 5 

Ao peojec·to :li\ rlBSlHJ:~;t d<• Fa.zntlliil : 
Ondo convie1·: 

Alfandog:• do llio Orando u.,, N0rl;u: 

2:000.~ )Jnt•a ueqnislr,:ào elo un~ ~~~ca.!Cl'. 
2:000::; pa.t•u. compra U.n lll:.ttonal fixu o ~·o-

U.a.ntc, dcstiuatlo :l~ ca.pata.~. ra,;. 

Sala rlas 8cssõe~, 24 tlc novt;mbro de 1001. 
--Ef.oy drJ 80H.~a.-i'ercin,, Uds, 

Rio Grunde do ·Koete. 

N. 5 

A' ver·lm-Secrot<u·ii~ de .t<:stado-accro.9· 
ucnto-se : 

Telu;;r·u.1muas e:ÜJriore$, 9:000$0b0. 
" Sala 1bs S\JS.~Õci!, 25 do novcmbra do 1901. 
-Prwwisco Sá. · 

Esh oniond:.t cs~á. Jo accot·do .com o pen· 
samcn to q1w tern l•ruva [ecido n<~ Gommissão ~ 
de di1t' a todos oR mínístcrios a vcr•bn. pre
ci:-J<L p:tl'<L pagamento tlog tclcgeMnmas expc
llidos. par·a o .nxtol'ior. 
. Como 6 s11bido, c~c · s~~viço ü gr,wde no 
Ministerio da Fazeml:1 o i\UC cxplict\ ser a. 
qua.nti:1 P<tl'il cite dcst in::vla maior do quo a 
de outt•os mini:;terios. · 

A Gommül&ão aceo ib a. emenda. \ 

N. 7 

Ao ar·t. l" n. i2, em vez tlo 95:6~;o.~. úi· 
g;t-sc: 8.'5: ô:l0$, :~c.crcser.nhmlu-se !lcpcds d.e 
l: f)OO.~ v ~cguintc : para tl'O~ seJvcutos 
:J: GOU,$; D mais eu1no est:~ . 

ti.tl~ de.:; sc~~ões, 25 de novombt·o de 1901. 
-1-'l'<mçisco Veiga , 

A Couunissfio .a.ccoft:t a emenda. que, redu~ 
zind" <L de~pt)ZóL o1·ç:ul•\, rcctifica um engano 
qtw so tle:t n:J DL'vjcdu ttuo a.prcsontuu. · 

,\CCI'O~t':Ontc-~(l oll•lo Cl.ill VÍlll' : 
i•'icalll lllêLill,j,l;ls, lliL VÍgllnCÍ.\ il<• JH'eSC!I te 

lei, it~ db<pto~i<.-lics tJ ,; a,t·r. . 2!1, u. :-(<:l, •I :~ loi 
n. 7Hi, rle ~~J de IL:z!:llliJL'" do 1!!00. 

~ala, rl;t.~ .o: : 1.~,;õ~s, ~1; 'tlu nuvnmhJ•o de 1\JOI. ··· 
-Ü-'!Jnel Villw.--IIcm·itp!~ 81ilk~. -"L M:ii!on ,_ 
-.Ut.?Jt<.:to• f luitnaJ"t.lc~ • 

As c:JDecs~õc:; de isunl,'-ti,o do U.it•ci tos que 
nu.~ :1nigu n llttlllel'o cita.rio;; !'ui f~1ita pelo 
Cllflg'T'e.~su, pil.l'u. u nw.tcriu.l h npul'ta do pela 
P l'nlr:lturn. de Minas (BBllo Hori;>•!ll ~e) l!~u·a. 
os ta b :I<; oi mrm to da. frm:à. clectl'ica. nc8sa. 
eüla!.lc c para. ai':l cith~dcs do .!aguarã o, nu 
Rín Gt'U.IIdc do Sul, C:lclwcil'a. , S. l~dix e Pa· 
z·a.rw gllú., nu g~ ta.d o tl lb Hah in., o á cunstru-:
t:<jã.'; J.G u.m met·c~•'.lo na C;llJit:tl J~oi.le!' ;J,l, nãq 
l'•.!l'<LliL utiliz.vli•s, pot· nwHvus dílfm·en tes e 
nito tt<L r11Zãu jJM'il, não pr·or.Jgil.t' es :us C()n
cossõtJS rw oxet•uiciu dcilt:t !oi, tn.n to mais .. 
qnu, S~i!gundo tlst:l. inf'ol' lllé~!h a Cornmissão, 
o GiJYOt'nu tu mo11 cumpronú~~o tlc l'azer M5il> 
e<JILCC~~iio 'lnant,•> ao mor·~ado d<l Capita.l 
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ANNAES lJA CAMARA. 

-----------------------------------------·~·--------~----
FedHr;tl. Assirn 
omcmla. 

N. O 
~-

Acct•osccnte-.~n onrlo conviet•: 
. Fica, o Govet'llo autoriz:•d•• a clrw:Lr ;í. c;t
tcgol'bt tio I~ or1lcm, sem angmen to d ,1 dcs
peza, a Mesa de RondaH do G;uno,~im, niJ 
Estado do Ceará. 

Sala. das sa~sões, ';!,7 de noYcmb;•o do 1 Ui)!.' 
J.Vogum:raAcdoty.-Gon~·alo Srl~<to.~F'J·anciseo 
Sd.-:-Vit,qilio l11·igirlu.~Se1·gio Saboya. -Ft·c
derloo Borges. -Tlwma.:; CarCLinmti. -.f(}(7o 
Lopas,-Ayapito r.los Santos, 

, A Mesa do Rendas do Camocim, no Es~ado 
·. doCoat•â, tem tido nutaYcl dosunvo!viment:) 
· e consequeoto augmonto ri:1 rospcetiva l'eJHla 

e, pois, pal'eco <L ~ommissão justo que sejn. 
elevada à catcgorta de la o1~lem, desde que 
dahi não }lrovém <Wgmento llc dcspeza. 

N. lO 

A' verba 1 G do ar é • l", accr ;)SC()J] b-so ;~ 
importarrcia. de :):(}00*, calcul;\clas a.~ quotas 
da. Alf;~n,lega de Pi~l';>.n;J.guá em 2 •f .. sobt•c :1 
lota~,ã;o de l.80C!:OOIJ$00U. · 

, . S:tla das ses>ões. 27 dtJ novembro de 1901. 
-Uarlos Oawdcanti.-Atencar Guímo.rtíes. 

A Com missão julgil. pl'cjllllicada cs·t:_t cmoll
da, visto tct• sido <tecei ta outr<t do Sr. Pil.ula 
Ramos, que providcncin. convcnieutorncnf;c 
quanto ao p;~,g-amentv das ftnot.:ts em l'Ol<tçào 
a touas :ts u.lfa.miogas da.ltcp111Jlic.:a. · 

N. 1l 

Accreseentll-.>e onrlc i!onvim•: 
At·t. Cünl.inl'~<t mn vi::;m· o 11. 1~. :H·t. ~'P, 

da. lei n. 74(), t!e ~o 1ln ilezulllht•u de 1 ;u 10: 

Sala d<1s ~'l~<iu~. :.!.7 <ln noVtlllibJ·" d •. , J!Hil. 
-Cw·los Cavalc(!Hli.-Afencal· Gm'mm·ri'~s 

Uma mm!mla, do S!' . .S<wzcJr•iJr) ·cOJI~a~I'<L 
a mesma TJI'ovidend:L 'l un se eon,;igna na 
emenda. supl'<1, o, eomo !'ui c!J;t' act:oita a 
Commis8ii.o julg-tt ost<~ vreju\lit:atlit. ' 

N. I~ 

_ Aecrcs,~nntc.g~ onrlo convir~1·: 
Art. l~ic<J. o Governo :wtoriz<edo \1. l'nlo-

var a mos<J. udrniuis~;·:.1Uva rLt Sant:l Ca.s:.t 
··.da Misel'icordi;~ e Hospit,;tl de La:t-aros d•l Sa.
. bará (Mina.s} da olwiga<}i.o 1lo j)<tgamon·t.o d~t. 
qut~.ntitt de I :7:~G.S·-t.'ín, cori'OSPOiltlonl.c :l. li· 
quida<;ão das tt•cs qnini.u..; pa;·to;; do cxtirwtu 
vinculo do Jttgnar:L . 

·-Sala das scllSõo~. 27 tk niH'r:wlwo elo 1!111!. 
- - l'in:al.o JVcrsçatcnlw .~ . ~ 'J'lu:oph.,:{o 0/loni , 

O rli1.'dt.o IJLIC o 1'lwsoiú•o wcl;undo to.~: ao 
reechimrmto il<J. qua.nti.'~ rio 1:7:lf1$:?.;:;n, é eon
tcstt~do pi")l:L Cas;~ do Mi:l<'a·icut•tlia 0 Hospitt~l 
rle La~a1'os 1ie Sahar•t o, rptando fosse liquido, 
tr;lttíntlo-~c do nm<.L insr.ituiçiio de caridade, 
cttw vivo U.c nsmol<ts c tom lloucos r ;;cursos, 
é de totl;t <t li(JllhJa,h.J i.L t•o!ova<;.lio .do tlUC 
tt·atu. <~ emclllLt. i!llO '~ Commissão acccita. 

N. 13 

Em o n. lG, do art.. 43 da lei 11. 652, do 
:'.?3 do novom!m; de 1~00, qull fixou a des
poza geral ,[a. ltc1mbli e<~ p \J'a o ex(Jrcicio de 
HIOO, loi comignada vel·!Ja. para. install:l.~:iia 
c cttsteio da. Alfandeg<t de _sant'Anna. do Li
vramento, Cl'C:Lda peb iloct•Ht o n , 417, de 
l ~0G; na, ve1·h~•· então consign:tda, pitr:t diu• 
cumpJ·imcnto áqucUo decreto quo mi.Lndava 
crCM' nma i1.lfanrlegn. de 4~ ot'rlom, fo i, pot· 
mot·o csrJliecimcnto, dcíxa.rla. de contcmplal' 
aquot;~ indispensavel ao <Lílmiuistrador úas 
Cctpatl~r.ías e ·L'esp:lc tivos serventes, como 
tecm todas as a.lf<tndega.s de i g u<J.l Cil. tcgol'i\t, · 
algnma~. o.lü"tsl sem a importanciu,- d n. Al· 
famlcga <lo Livramento, que, pol'J movimen
to <ttt:~ tem de:~.envolvido em pouco mais do 
um anno do existcncia, não pôde lÚ'escindir 
de um clte!'c de Ci\})ttt[tZi<t~ e d();J scrventc3. 
' N:'io tondo sido, igualmon to, dada V<Wlli\ 
p:tm aluguel tia cas~~ o cxpetti~nte, m tts tão 
súnH)IlÜ~- p <LI'it- matcl'ia.l, M tn est :t vcrha. 
~i elo <iU:1Si llllC iutcira.mcnk absorvida pelo 
p:;.g:Lmonto de aluguel do pt•e<1 io em quo 
rmwciona.a <Ltl'<.~n lega, r1u;~~i n a; la sobej ando 
fi<Lra acquisiçüo tlo ma.tel'Íal lH'l~Ci so, como 
il.u um g11indaste de quo l;an t.o ll:u·o~c <L al
l'andcga, ·e }nra. o :>rw vi•;u tltl uxpelliun '.u ur· 
11ill<ttin d;.t 111\J.'llla. 

t\ssinl,}1il.l'iL 'oiLiliLJ' os:,t); fl.JH~ l:~p s JS da lei 
qw: fh•.t ;~ du.;puz;L tlu i\'linbL::;·io ti<L !<'u.zenfl<~ o 
p:tm U<ll' COI!I!J!üi.U t:IIIJI[II' i!IWI!f,o <I() dect'<Jto 
f]!Hl liHLtldt)U tli'Uill' it<iU C il; ~ ~~~ l'antl cga. , a.pl' ll· 

~l.lll Lo iLS ti·~.~ l:lllfli!ÜiL' ill lC VOCI!l I: ()JlOClW a. 
,\ lll\!lllt!ga 1lo Li\'l' :t lntmtu [H'eci~:tmBnte ntt8 
uonúi•;t,u.~ do ;di;Ludug;L du ·1" unlero , \!<J.t\l

g-,n·ia riuu Utu (lon o Üi.lla·eto Ju'l8üG. 

E mendas 

Ao n. lu ([i) a.l' t . I. '' u u p 1·ojcci;o n •. 2!.10 
aecrt~:;centc-se: l';u·a o aumlnistr.~ual' da.s 
c;tpat.:tzitt~ da. All'andega do 8;Lnt'Anna. tlu 
Livr-amento: ol'llonu.r~o- t:G00$000-, quota.s 
- V; B scL'VlJLltcs-su.brios-l :200~000. 

Ao mo~mll !lltffiol'l); om vez d o 165 quotas 
dig:l.·Se-l/.1 IJllOi.'J.S, 

Ao mesmo umnoro : :t<\,~ l't!S~ tmte-.~c a lu
gad t.le ea~:t,--4 :XiJII$1 10U. 

Sa.!tt dt~S SOKSÔt.!S, ;!,7 tlO novomln·o tlc l!JOI., 
....--f?,i't·wl<t.vút Co,·ríJ(t-c: 
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SESSÃO EM 3 DE DEZGMBRO DE 1901 . 45 

A Comhli,são attondi>tltlo quo a nmcn Lt 
·s npr;t C<Jl' ;·i gt~ uma omm is,;Ií.o il<.L v ignn to lt>i 
ria dn.;~zn. e a t te ndl} ;~ noco:i.~irl:ule inilln
d i vel. de habili tar-s,)· o Governo pai\t o paga
mento do aluguel do preJio crn (}!tC func 
ceio ri;~ a. All';uulega de Sant' Anna. do Li Vl'<t· 
mento, julgao-a. merecedora da n.pprova.ção 
da; Ca.ruara. 

N. !4 

A' ver.ba.~Obrn.s-accr('.sccnte-sc a quantia 
de 200:000$ destinadtt lt uniri ponte do tlt:s-

.. carga. Jmra o serviçu lia .Alfandcg<t 1lo Cear<~. 
obrn. contcrnpt:ula. no m·ç.a.ment•1 v igente, 
JU:J.;'i .que niw pó de ser noltu oxecut;~lla pnr 
depcmlm• de cstmios c prnjoctr1 que sú agora 
poderão ficar r:onelHitlos. · 

N. li 

Ao :1rt . I , o n. H\-Alfandegas- Augmcr~· 
tn-sc a. quantia ílC \J:GOO~. scnrio ll:OOD$ para · 
concertos i~~tlispens:~vnls :1 conservação do 
''utm· pcr·toncco1e <i. Alfa.ndega de Penedo e 
:;:.600$ pari.l. a. compra. do tubos PU:fll, a 
La.nch<t Ond irw, pCL·tencentc t~ mas: ma. <\lfim--_ 
dcga. 

Sa.la das ses~õr.s, 25 do n ovembr•o de 1901. 
-A.i'roxertas GailllTo. - Araujo (Me.~. -l~ay~ 
nmndo da Mirrmda.-ilngelo Neto . 

·A Comrni,;siVJ acccita a emenda que ata 
tentle ;ís . ncccssitl;tdes o cmivenicnctas d
al·t·ocad:l.<;iio ucluunoira.. 

N. !I) . St.da. dai! SPSilues , 27 do UOYOIÍ1bl',l J e 19111. 
-NoHÍ.teim ;1rr.ioly. - GiJHçnlo Souto.- ll!'(t.>t· I~' o GovornO. fl,l!toriz:vlo a. mr~nrla.l' pnga.r 
ci.~àJ Sá.- Vi?·g ilio 'i3ri!Ji1lo.-Scrgi i.> Saboya.- aos mnprcgailns das AH'<tndeg:ts n · porcolfta.~" 
Jí',·ed e·rico B orges - - 'l'J.Qnut~ Cttlmk attl i . - - gom rcl<l.t. i'va. ao augtnCll t.u da renda. var•ifi· 
Jot7o .Lope.~.::;,igt~pilo dos Srm t r1.1. · ·e<ulo no exet'cicío tln 19tJl, comp:ua.rlo com o 

A neccssidatlo 1ta obra di\ quo t.r:Lta a do exCi'cicio antm•ior, do con formid:tde com 
n. clontt•ina est;~boleeida no art. 41 · dtL lei 

emenda suprn., .i<í. foi raeunhocida. pc:lu Con- n. 428; dP 10 de dezemlJt•o do J8f:l6, abl'indo 
gres~n Na.ciuiKtl o, como, apcza.t•tlo au turi:.. p;wu. r.~.~o fim 0 necl.'ssr~rio m•edito .. 
zada., (l t!<l. niio pô1.lC l'C;t!iza.t·~>C DIJSSC OXCl'· 
cicio. j trlga :t Uommiss?.i.o CIJTi\trminntu Sai;r. das sessõ~, 26 rlo novembro do 1901. 
rcnuv•u·-~o o c:r rA!iLu, ;tfim rlc quo scj;t n. -JJUi~ Ou.nl.berto.-1~. Tolentino . . 
mcsmn. ohra ofl'octua.J c~ no 1'11tm•u CIXO l'<~ ici <), 
cor1·onüu 11 des}Jez:1 · pc.11a \'c•.d;:1 ..c. OhJ';ls . A emc\ntl<t s11 pra tr.1.z angmon to do despeza 

pclu quo n. Cornmi11sií.o nii.o a acceita,, visto não 
N . 15 lho p;u•ccm· imprescindível ·~ d<'.<>po.;a .. 

Ao nrt. l ", n. Hi, angnwn tr!·SO a •J II itntin. 
tlo 3 :000$ p:tl'<\ 11 Cl lijteio da.~ nml>ai'I'; 'r;líns 
pertencon tc~~ :• . .'\ll'alltlO:.(:L tle Pcnmlu. 

Sa.ia. tlas sos~õ:·.~. fm i) f\ n·.,Yoiltl•r·•J de l!JH I, 
- iÍi'l'IIXef/!t~ ()n{V(f iJ, - ,,ll'llU,iO (ilii~S. ·- (tfL!f• 
?l•tmrlo .. tlr.' M "il•tmdrL,·-.I>l f /do Nclo. 

· .A CuJnmi~~\n não !tC\:Citn. :.t NnHn•I<L, pui~ 
as cmh:m~:\Qi'.ios pOI'te nt:orítns ·~ :\ ll'andllg<t tio 
P<>ncdo, p;.~r·; , cujus eonccr t.us c l'l' ll<Ll;o$ us 
mcs mtM digno.l sign••t<\ l'io., cl:., omorJ<Iit SUIH'<t 
}JC<lem vcrbas,mn emen.da.d n.ccoir.as, podem 
c rlovom ~c~· custmuLas cumu a.tú aqui . toem 
sido. 

N. lO 

Con t inú<L em vig ot• o urL~·', n. XIV, da. 
lei 11. 7 41, tlc 28 rlu dowmbro de 1\100, quo 
pormitto a von ~.la. de cst:tmpi lha~ aos · r:~ud
cantl\.9 rr.teionaos, a lll'azu elo t!'(is m1JZ!!S, e~c. 

Sala da.,; sossÜ<)S, 26 de novorh bt·o tiO !Di) I . 
- Ytrialo 1lfasca1·enhM. - 'l'ILeol>l!.;to Ottoni . -
Herwiquo Saltes. · 

Pct•manocen,lo a.s r azões qun doLcJ·mina
l'a.m a. motlida li<~ n:1nitlade ((IIO <l CJLH! n•lu. 
~anda v igor:\1'. no Ci"Ot'Cicio fut ur•u, a Cum
rlii~.~o coneiJl',l:l etml sua :~ppl'ovaói'í.o . 

N . !9 

Ao n . :{4 ·do ;wt. 1.0 ,. tlepois 'lias p;~lavt'<\8-
l~nnL i o tl.o r·,•sg-;Lte--accr•i));ContrJ-.~c : -o ma. i~ 
;nnt:1de dos ~a.!dos 'ritH'. s•: •tJw J·a.;·Am ,.,,., nt'•.:a
urout ·>. 

Ao 11. 3G do mc.~mo :wtigo, t.!ClJOis tias }la· 
la. vr•;t,~ - empr•o.>Limo.; i 11 t.er•nos- acoJ·o~cen · 
l;c-.~o : -Jla.[JI : l o mais mntado i.l'f~ sahlos quo 
SC :J.}IUl'<LI 'CJn 110 Ol'('i~ l llO!It: J. 

Sal:L d;ts S(!S~iJo.- , 2G do novomht•o tle 1001. 
- Francisco Vei{Jit . · 

A . cmond<t corrige uma omissão do pro~ 
jocto. A Commis~i'io a . acceitn. . 

N . 20 

Ao :\rt_. 4, 0 tliga.-80: i1 Cjll1Lll tia do 15 ° r 
solJro a lota~l:ÍO até !~0:000$000 etc. 

S:\la. das sessões, 26 de-novembro de 1901. 
- Thoma;; Camlcanti . .. 
E~ ta emcnrl:t auto1•iz ~ um pequeno au· 

gmcn to .tlo ,)espez:.L l, ma.s, como osso. · · 
;wgmcrl~O ~ti tcni. log:u•, h<Lvnntlo notavêi 
:wgrnonto do rcndu, ;~ Comírii~~ã.o t\ a.c:.. 
crii t..i .• 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 21105/2015 10:29+ Página 21 de 35 

46 'ANNAFlS DA CAMA.RA. 

N. :'"!l 

Onde convicl' : 

Fica o GovOl'JJO atttoriza..Jo a despcrH.ler 
·até· a' quantia. do cincot~n•a conto.:; com <.1 
constl'Ucção ou acquisiçkio de um pt·cdio para. 
a A.lfitndega da Parni1llyLa. · 

Sala das se.~sões, 27 de nJYOllibr.> de 19ill. 
,-Anuio Ab1·eu,- Jo,ro Uayuso.--R. A1·lhw·. 
·-J. Pi1·ú. . 

A Corumiss1ío csM, iulbrmMI<t tle que é 
urgnnto_a nocos.~idade tlc um 11rcdio regular 
:em que funccione a Alfanrlcg<~ d t Pat'WI.h~lla, 
no E~t:ulo do Pinuhy ; e, como so tPata de 
uma autol'izaçã.o o o Ch>Yt'l'llo tOlli vrJrba 
pa.t•a dcsJ)Hzas sem o\ llltn tos, a Ooi11m issf~o 
acceita a omonda. 

N, 22 

Fica o Governo l\ULOrizad.o a pa;:mr a,o 
cida.dã.o Apulchro Motta a qu<l.niü do t'éis 
G:G:~0$107, quo lho deixou de sct· p~1~a poL' 
f,,~ta uo vcrl1a. c cujo tlil'cito Ih~ for reco· 
nhccido 1101' despacho do Minis terio ti:\ F<\
zemla. tio 10 de outLJ bro de 18!)!). 

S:tl:1 Jas scssõe~, 27cr1Ll no\'OlllÚI'O tlc H101. 
-Sylvio Uomc1·o. 

A Commtssão, 11elo SClll rnl;;.trll', YOI·iflcou 
no 1'hcsouro a cx;,ctirlã.o d•; qtl(l se tli z llil 

emonda. ~trpr':J., r1uantn ao d irr!Ho tlo cirlad;i.o 
Apulchro Mott:t, lJX- i11~pnctor cl;L ;dra.nrlnga, 
do Espir·ito Su.ll!Oo, ;w t'eccbirnl~nto ua. llU w GÍél. 
m,oncionada, pCllo quo <L Ct.lmmi~'lão acceit;t 
a emt)ndn.. 

On<le convim• : 

A1•t. Fica o Po<lm· Exectttivo ;wt<fl'iza<lo, 
na. vig<mdn 1lo>t.a l1~i ,a. roln vat• o thnsuur•,•ir·o 
tlo papot-moe<!a da Caix!~ de Amol'r.i z:v,:àu d:t 
respon:>a.hHidt\de c p:t:.{:~m•mi,rJ t1a impurtanci.i1 

. relatfv:b ao desfa.ltltt3 d<Ld o pdo ux-llel Ar
. ·naldo Vioi1•a d:L Carnn.J'IJ. ( vi~tu tc t' o Po! m· 

Jndicia.l'.Ío t•ec·mhecido c:onn unico cnl}l:t<lo o 
mencionado ex~1iPrl) . 

Sa.l:~ das sessões, :?.7 do novcmb1~o lle IDO !. 
.- IIel ·erli<t d1! Sá.- Aug~sto rlc VaMonc&Uos . 
- Celso dos R eis.- !Yú1cu Jlfat;hado . 

' O thesuurr~h·o 1lo p:1pol-m:oerla. 1la C:thm 1le 
Aruortiw.çã.o, Antonio lla!'bos a. do~ S11nto:o;~ 
req uercu ao ·uong I'Csso Nacion:.Li -. podiOllo 
r clevilção da. p!lna.d<L pi!ril:1Jit} sua. (i<tnr!ot om 
a. _qual incorrcl.l em C<Jn:>crtm~nciit 1lo de.~· 
fu.lquc tio 250:020$')00, dado pelo St!u cx- lid 
Ai.'n<tl<lo Vío il'ilr àa Carn;~J':L, 110 col't•e v snn 
cal'go. 

An t~:~ rin rlJ.I' p :U'CC0l' ~obr•o OR'Il 11Cdido a. 
CtlHHnissiío, IWl' lWoposi><L !lo 1'\\l :~tor dnst:t, 
Jicrliu inliJI'lHW;õe.s uoGovei·no c, prestu.nd o-us 
orn olficio n. :34, de 14 de novcmbJ'o, disse 
o St'. Ministro da Fazenda: « •.• Ec!tc minís
tm·io entende não dever ~er conc(ldtda. tal 
rdeva.ção, pDl'Cftianto , i)Or' lei , os thesoureiros 
I'osptmdem civilmente pelos <~ctos dos seus 
ftois; mas quo, ontret:m to, att endendo-se 
a.os pi•eceuantos do sup plicante e uo fact o de. 
nfw lhe ca.i>JL' nenhuma, co-participação. no 
dosl'<tlqnc VOl'ifica,do, pórl e ser ollo, por equ1-
lhulc, llisp;;nsa.do elo pa.gamen to da diffoi·onça 
entrr: a mencionada. quaotüt ll a. rle <lO: OOC~'l\ 
cru quo ímpo1·~~ o. fi:wça. que poL't!cu, cm.flt ~ 
vur do The~ouro .» · 

A mil.iuria ria. Cominis.lão se cunfor mon 
com a l)pinião mani!est:~da. pc!o .Mf ní~t·J rio 
<la Fazenda, pelo ([lW a(;ccitou a omnn~a com 
o sognintc· acct·escimo : § Nes.~lL ro ln v-açiio 
não . Sfl compt•ohnmltl a. i mpo1•ta.ncia do 
40:(hlU$, valot· da, Jl<.~n ça. prest:tdt~ pelo mesmo 
Utc,:ourJÜ'O 

N. 24 
Onde conviCl': 
Al'i~. Fic:t o ·Porlm· J!:x;:cutivo aut1wizn.do 

~~ J'ofonnu.r_. na vigenci<J. desta lei, o q1ra.dro 
do pe;;soul tlu.s l'Cp~o~·t.ições de f:tzend;t, da,ndo 
fi. est:t~ a. tirgtLni7,lbQiLo quC\ mn.is Mnvenh:t aos 
in .m·o :sGs Llo flscJ o do- ~nt·vlço do cont:tbili-
d<tdC. . 

Snli• !las S<~ssl!cs, 27.tlc novembr o- do 1001 . 
- Catlos. Ca~aJ.kanti.-~1lenca : ái• imanies. 

A Cornmis~ão julga. esta emenda p roj mli· · 
•:a.tbt llOP ontT',L rtu r•. 1!:1 a.o (lovemo a.ntrwl· 
zu.<;:lo pu.t'<J. rcformll.l' tod;ts M: t•epartiç•ilos 
de l~aZ<HHVt e ttne :t mniol'i <l du. mellma Com
rnis:;ão u.ccdton. 

N, 25 

Ao n. !J (Caixa. rir ! Amortizaç~li:'J): 
lllelll <H:\ vo1·lm ;le~ L i n:1 rl a. irs tr•wbr•as n qno 

tnnm d i.rr,i ~o os !ir1i~ <L~ CCLüm dn Alll!l l' tiz:wã.o 
(ig-u:tes ;t ; qnc: prm~.;b .!m os fiei.-; c!:~ Thu>Jou
t·:Ll'i' GLJ.·:ll dr) 'l'hcsoUl'O J?ndm•::t l) 1lJ. impot'· 
t:\ncb de ·l: ODit~DUI) . . • 

S.\la. rla.8SI!sqi:Ícs , '27 <lo novnmlwo tlc HJOl
I l' íneH J.frtclw.,Jo , - N elsoJt ile VasconccUos.
Augr:sta 'te l'<tsconceUos. 

A a·l miniskttçiio nus solicibu a med ida. 
con;agN.ri:t n::t e rn()n(!a sup t·a c, como dclla. 
pi·uvt1rn nugmunl,o de de~pezu. que ·nã() pa.· 
rnce urg.;nt~~. a. Commi~sào nii.o <t ,'\eceitn.. 

N. 20 

Aet. 0"-SIIPlH'Íffi<t- sc, niio SÓ pOl' i1!,tcn·. 
b1' cont1·:t o 1\LII{imnni,o, erJmo p or in fringi!· 
]Wi11dpins <'lc;men taJ.•e;:; ele (limi.t.n. 

S:Lh <laB s r~ <õc.3, 27 de Jlovomh t•o llc l90l. 
-J'au/a. ll(/f1/()S, 
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A Commissão· cnn fcllõ'Ja 111\o :i.tin:J.l' · l'.m que 
o :J.l'L ô•> 1.l o tJro.iecto :~i.l".enta contl'~. o Rtl· 
gimllnto n, monos ainda;· em qüc int'l'ingc os 
principios elementares. çle d i1·eito, conftirme 
assegura. o Ulustre signa.tario da emon<la.. 

T" A Cümmb;;ã.o nã.1> púrte a.cceitw a em onda. 
J lOL' f<Llt;u•-l!te olement('s llM':t julgar do.~ tli· 
1:oitus do citlaJfio, de 11\IC :'!C Ü'IÍ.ta , à pot•êe
Jlção da quant ia mencionada . 

N. 28 

· Pal'll. Rcr col:luc:tdu onde convier: 
U(}ntinúa e m pleno vigor a ti ir> posição con

tid;~ nu n . 23 do art . 29 da lei n·. 746, de 29 
de dczembt·o de 1900. · 

O que dispõe o mencionado artigo ell~<t 
cons;tgr·a.do na. l egisl:tção vigente ·c nJ, r n·o· 
post;\ d o Govorno se p ~rlo a r enova ç:i.o da 
disposição, assim julgada boa. e u.certa.dtt 
pelo Podor .E.'xecuti v o. Conwla-se,· p·ois, a 

: Comllii ssão, vendo-se acom.pa.nha.da. pcl<t ma · 
i or la tlo Cong.resso Naaional ':"! pelo Sr. Ml- Sala das st~ssõo~. 27 de novembro tle 1901. 
nistl'o d!J. Fa 1.enrla qne ped~ a medida c, para - J. A. Núva, 
que a. c_ama.r~ conhoça. coino -essa. meditl:~ 
l nl'l.'i uge os el. e.mentaros pPlncip~)S de> di1·eito, 
adcantc .SO tl'll.OSCl'CY€ (), UCCJSaO (iUO O ll['· 
tigo m anda :vigorar, as~ign:1dn pelo mustro 
Sr. visconde de Ouro Pro to (1ue t\ justamen
te considerado um dos nossoa mais eminen
t es jtil·isconsultos . Eis a decisão : 

«. ~tnisterio· dn. Fa.zent\;L.-Rio do ~-Tancit·o, 
26 de abril de 1 87~} .-Alron~W Celso de Assis 
Figüei r edo, P residento do Tribunal do Thc
soul'O Nacional, dcch1ra ao Sr . Inspcct.or ela 

A medida cHns."tgt·~•da JJ:\ emenda SUJJl'a · é 
a mesma. tlo umn. das emenda.~ do Sr. Senm· 
rlclln Cort•êa, j<1 a.ccoit.;< pill:l. Cnmmissão, que 
p01· isso con~idorn. o~ta. Jll'Cj ll(licada. . · · 

N . 29 

Ar t . r->~-SupiH'imri.-so . 

Sala <las ~cssõc.~. 27 do ·novr.mbt'o fle 1901. 
- Paula Rnmos. : . · 

Thcsouraria do Fazenda· <ln. Provinci:a <lo A disposic;ã() \lUC se m:>ntla. snppl'lmh• é a, 
Pümhy , e1:n Posposta ao seu o!llcic) n. 3 de rapet ição do que e,;tá e~t:J.ttt ítlo ntL lcgislaçi\o 
8 de ja neiro de 1878, que niio pó~le ser ap- vige11te. A Impt'l\llS..'\ Nacional fo i funda.!lu. -o 
provado o a.cto pelo qual a mesu1a. 1'he.~ou-· é man tifL.1. para pt!hlic;~r todos o:ó! tra.ba lhos 
raria., l'uulu.ndo-se na. or.tem n. 70 de 2t tlo dflS sect•ct;wias rlo l•:st.a.do e demais reparti- ' 
fevcrcil•o de 1871, q uc jli.. foi ultor:.tda çiíes puhlict(S. da Gapít 1l f cdoral o, a nã o-· 
poill tlc n. 1 )!) de- marco 1lt: 1878; nogou a.o S()l' asJirn, ;;ua conserva~.~1o ü insustont<tvcl, 
1• ellCt'iptur ar io d n. ,\Jft~ndcgil.du. Parmi.hyba. pois impmt:u·:~ ~~m vot·dallcil'a ttup licata. de · 
Domingos Fra.l)l}isco Leito, a pot·conta.gorn dc.{pezu.'l coin ll!l1 só serviço. · 
do lagar do iiiSpeCltor da di ta AWmd.ega. , A Commissã o ni o acauita <L emenda . 

N. 30 

Art . 1•, n. 16 (Alli1ndogM) : 
lV!cJ.utld~ a vorlJa. de 2Ü:OU~.J$ pa t•a sot)viço ·' 

t ypogi'tLpllico, vist tl ser um Ol' l"O elo :ld rni· 
nistt•aç,'io o impor t•~r em ~~ugmcnto de dos· 
peza pa1·a. o fltturo a suppt·o3são da typo
gt·u.phi<~. 

Sa.Ia. <las. scsSiios, 27 de novembro elo l 90 I. 
-Pat1f.a nam.M. 

!luran·to o tempo em qnt~ u sol'viu intcr·in:t
mente po1' esmt• inrp;ldidc) o set•vont u:lrio 
oífeetivo; porqua.nto, no!; impedi mcutos dos 
ompt•cgados d v Min istct•io d:~ Fttzcnda. que 
toom sub:;i;ituto.~ 1ogars. pr.rcebe11t osJ;ns os 
l!!ous prupl"io.~ vnncilncntos intr.g-l'ncs destus; 
s endo ti.lo.~ abonos l ;uJ<}ll.llo~ ntLs cot n]JCttmh1~ 
folha.s de pa.ga.mnnto, e t!Seript.u!'ados ua' 
verbas Pl'OlH'ia~ ; mas nií,o ass im quando od 
impe dimentos procodom do oxt.:rc'teiu tl c 
commissõe:; ou de se rviço obr igatorio pur 
lei, p01oquo, nes~es c;~sqs, -conservando ossub
stituillvs todos os seus vencimentos, as gt•a - 'JM a. c titcnda estlh projttdiM<la pelo p t\t•ecel' :. 
tiftca.çõog ou·pol'centagerw são pa.gn..s aos sub- cpntm,r io rtuo a Comm isstí,( ~ j:í dnn <L omemlil.s , . 
stítutos p1~liL ·vet·u;\ « Bvcn ,ua cs », como se coosagrautlo a mcllm::t med1da . · . -
a,clía declarado por diversas docisiíe.<; .- · 
Atfotl SQ .Oelso de . Assis F igtteiredo,) 

N. 27 

· Accl'Csconto-se onde conviet•: . 
Art. Fica o Governo autoriza do a mandar 

pagar ao Dr. Joi\o Felippt'l Willonmr .a.quan· 
tia do 30:000$, correspondente a. 20 nt!)zos de 
trtLhalho, cuja l'emunot·u.~·ãu não rocch~u , na 
coolornlidadc dos venclm~ntos lJ UI:l lho lh 1·a.m 
o.rbi tr:ulus, JlOL' avi.~u. tle· 5 .tio a.go~tn . . 
.. Sa.La 1Las sessõeil, 27 d.c novmubt'll tl(\ L\!1) I. 
-A. Vai·aua. 

N; 31 

Arti:l. 2• c 3•-Suppt'ilnu.m-so. 
Sa.la. daJ.~ sessões, 27 do novon1bro dO IOO I ; '- · 

- J>aul1' Uanws. · 

1\.s dispol'liçõcs que sa ma.n(l<l.m suppt•imír · 
pc llt cmcnda sllpl'rt' f;Lzom prwtc const itutiva . · 
do Jll :\no ·fina nceiro 1lo Oovor·no,quo tom me- . 
I"{ICitlo o :qJOi•J, tfi'io s,·, da. CornmL-;sKo, como . · : 
(lo Conut•os:-;tJ, a a. Garmr:t comnu~ii"tlll'í à. inju&
tilicu.v<)l lncolioroueia, ,,1 1\CCOitasso 11 sup~ .· 
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prossã.o pt'O}lnstr., 1ni~ ar• v •• tai• a. lf:i da He- a H~t.V\o J t'i:t ~c,i • L discutlil;t CJ rlrr-idida: em pro- , -· 
cci ta., C)lll' OJ'iL ·pnnrl(' d;L •[(,.:i~ãol du Rnna<fn, j t•cta ,;epa.!'a.tlo. 
m a.i:5 uma. vur. cun~Lgt·on a.s id<\ \ !l eun~•t.!:{ i'<t· Qna.n t o :i, u ltima partr. r! a. emümla., a 
ui,; nus m•tij.{os Clljll. Slll.>P i'Oi<~:ío i.\ ('.tllO!Irl<.t HHiOl'Íi~ tlil Cvmmis~ito ~ <LCCoita, )l Od!lndo 
propõe. . .incluil-a !llt~ m;toriz 1çõr:~ d:Ldu.:> ao Governo, 

Por cs!N.1,S t'a.züe:;•, tt Commi~:?t.> i1ã o a.cceita. >:<i a. Cawam nis.w coneorclar. · 
t\ emcod:1. 

N. 82 

Onde convicl': 
Continua. em vigor o art. :1.2 dn. loi n. 716, 

de 29 de dczom br.u de lVOO. 
Sa.la. das !lC,,-siics, 2-'í de novumht•o 1lo 190.1. 

· -:-l•)·nnçisco Veigf!, 

-· . O ~u·t. 32 da lcl n. 71() manda. centralizar 
. ,. n·o Thesouro to:lo:.: o.~ p:~g~\JitcÍ!tos de: olcspt\

ZitS de matrwiaes, ·crnn excopt·•iu tlas r1ne 
.. fot•em Ji}ita~ pol:ts Sct:rd:trias do CongTe.~s · l, 

m ordomia do p:~l:1c io tlo nrwcr·;;o <: d:;g qnc 
· ·p twtm·baeem u. mardn t!o.; t'l!l;J lOCti vo~ :>•!t'· 

viços, otn•irlo pt·üvi:Hnl\rt ~() o T ht::>Ot ii'O . A 
Co.lll!fli~ã!' ~twci t:1, a. mn~nd. 11, poí.~ q t~o- •t a<l
mtol SWtJ.<"-"l.O ,jlllg:L CO!IVOnt<'ntc a. m<~1ll:1 iplt~ 

,y · euo. ma.nda. conti11uar r.m vigot' . 
·· ·. 

, . Art . !l• f:;~ l 0 n 2••-Suppt·ima-s,1. 

. Sala das se~.~ün~, 27 <lo 110 vomllf'u dr: I :10 I. 
- Pcw la. Ranw.• . 

A Commi»S:Í.o 11iio acer~ i t.:t. a. t!uwu o l <~. As 
:t:utoriza.çõo~ quo l •. ll<vtu:~tttl:t )\lij)pt'!U:i;· tntt
rkm a lmhlli t;~t · o Oon~t·n tJ "· pt·.,vet• ~~nnv n· 
niun Lcmnn lo 111\t~l':<:<it!:uln.{ tlu .~ut·vir,: r l pu hlio:o 
IJUU ~stiio J•t:r: lalllanrlo, •·otll ;n•:,::ono:ia, ]l t'>~ Vi· 
don<li"s duptllltletlt.l l\'1 1h1 :uJ1.nt•i •a.r;;';o l~:~i> l:t.
tiVIL. Nnst.r ea'" BS.t.illl >JS :t t't'l ! ll<btn tm t · ·~ elo,; 
CU.ID})I)I> diL l'awnd;L tlH 1-i:utL:L C t'Lt'l.. 'I'"'• p:u•;t 
1!101'0111 ~:t nnatlos n npt'll\' t•.i~:t tl ll,:, <1<-V<llll ~··. t' 
Ul'l' llllrliLdllt~ ]1111' ]ll 'a~.lls llliLilll'l'>' dotl]lltl u l.t'.lilll 

;;itlo. at<l :ttjlli. 
N. ::1 

W o <lovnrno :utl"t•iz:ttl u "· rln.~1J01l.'lúr' a.t.(: :~ 
qua.n t ía de 50:UWJ8 pa r·a au:d lüu· a~ dosjJ(:zas 

_ . . reita~ pela ~ocimlallo Nacioll:d tln Ageicul t.ura. 
com () CQngr·c;;so Naci<m:\1 de Agricn!tm·a., 
_que se ror1niu no., ta Ca piL:Ll em ~lltc mbro 
·cto . corren tt.J a.nno, poclcnolo. mandar rmLii,Ja t· 

. . ria. lmpren!>:i: N<~cional OH t r·:ll>u.!h <>H apl'<'Silll
. • .. tados e os stcnogra.ph•ldo~ . i!!clu~i vn a~ m rt· 

·,·\ nograp!Jias e JllllnHll'ias. · 

-·. •.· · Sala das sessões, 2:1 de novembro de 10(1 1. 
;: -:- '--]OJiacio 1.'usta . -

_O JH'.>jccto n. 202 A, r.m rli.;cu:-:. .. ão na C:a.-
, .. - ffiUI'õl, <LU tOL'Íllêl O v oVCJ'IlU õL tl!'~[lll tHJeJ• ' ;l.t(~ 

f.í(J:.OOll$ j)õU'a. auxili :u· a~ dc~pe;r;a.~ dll f(ltC 
tri.l.ta ti cwenda. ~np t-a,lli.L ~.; u;~ prltHOil';t 1·:J.nn ; 
a Corntni~-;;1.o a cl1à muHu nmi~ r r.gtt h•t• qu.1 

N. 35 

Ao ar't. I·•, n. 32 -Obras~Augmen fc-se a 
qu11n ti<t i! c i1:500$, sendo J :500$ }>ara con. 
att•uc<;iio de mn po~to fl.~cal no pontal ela bart·a: 
uo 8. J?r a.nci:>eo c 2:000$ pa.r::~. construc~ão de 
um JH>sto fi llC:.tl na Pal'<.qJUca. _ 

Siilu. das scs~õe.~. 2;'í rle novembro tio 19.11. 
Uaymu'rulo rle Jlfil·andu..-AI-uuJo Ooes.--'-AI'ro-
o;cl/ru Guh:.a~ .-kn!felo Ndo. · 

A CnmnJis.~i:io a.cr.iÜ a. cmr.ntla, não na. 
pa.l'ln rp1o m:twh tutg meot••r :i. verln.
Oh;·a.s - 11lilS p~t':t , ol lllltro rlolla., l:il))' feito o 
.~nl'vico r!Cl fjll<.\ ~o kat.;L. 

N. :l6 

Ottr.lo conviqr : 
<'•mt.inn;\m om v igor :t.s n.utol'il(a.çõcs confc

r·id<t.s 11<111 .~t;: X•, :1•, lO, 12, !'!3 o :12 Jo :~ol't 29 
llit !oi (lllú flxuu •t t!t:srtez:t do Minístorío da 
1-'aZ<!II<h }lill'õl 0 CO!'I'úrtto r-'Wl'CÍCÍO. 

A CrJn t llti ~:;:"itY nceoit;~ <L emenda, cumprin· 
<lü , l llll 'o' tn. UU~IJ!'V!U' q uanto itO ll. 32 do 
at·C . .'!!!, qun lHm v e !l\lg.Lttil typogl':tphico, 
poi~ ij I/I! p~~(J :.r l.igo nr~o i em li . :12 ; rct'm·in
rlo ·:;(\ ;~ Olllr \t ll la , nii.n a. num m•u, nr;~:; sim ao 
ar t . :12 rl:t (:itwla hi- Nr.l'lt<.~ p:u·te n. om,\ntla. 
osl,;i pl'L\jlldic'ada. jH)l' outm olo rrl!u.tor, con
t.nn<lll :L ; un~llt:L ri isposi<:rto n rtuo ti) i aoéeit:.L. 

N. él7 

Onoln cunvi1:t' : 
Gnn 1;int'ra. r !J tt vigor· :t :mtot•iza~:ll.u conferida 

nu 11. 7 <lo ad. 2!J da lei <[llt! fiXIJ II a do.~Jit!í\a 
rl o .M in i~ ~urio ila. · l"a.;r;cutb {Kira. o corrt:ntc 
Ll x, i t•l! i~io ;,;om as r csf,ricç.õo.> o.hi cstalmle.
ci<las. 

O n. 7 üo nrt. 2D d tt lei flUO flxon a dcs· 
p1•za do Min istN·Io tl<~ l~<t'l.cotla, pa.r<1. o e.or
l'LIIlln r:xrweído d i ~:põ11: «A reftlt'tna.t•.(fica. o 
G rJVIW tl ol •tllt<Jl'iza.do) ua vigencia. dnsta lei, 
o 'lll <l.lh·o <lo peasoal das l'npa.rtio;líe~ de Fa.
:r.end.:t, dando :L m; ;~t,o; íl OJ•g:tnü.ação que mn.is 
c!JnViet· ao~ J'!'g uliL!' antlament.o fl<t gestão 
ilsc;ü o dn ~nrvi<:o (lo contrtuilidadrl, snm 
Cl'l\M ou ~up tll'imil' empregos. 110m augnwn· 
wu· ou tlinti 1111ir von<·.imentos. » A omenrla. 
Jnand:L v i:,r<n'.ll' ;l Tni !Sln:t :tn tot•i za!;fio sem as 
t't:~tl·it: .:iies 11r:lla tnri nc:i "n :~du.~ . A maii.H·ía da 
Corrun i8~ ii.o acwif.a. :t "1111'JHla ; 
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N. 38 N. ·12 

Onllc convie1· 
Contin(IO. em vigor o n . . 6 dri o.t•t. 2!1-rlo, 

lei que fixou a dcspcza !lo Mini~tcrio da Fa.· 
zP.nrlll par:t tJ CtlPrGntü nxorciciH, olov;_l.o·lo, 
})!;t'ém, o m u.ximo rlt ~ LO % ah i ('~t.abl.)_lecido 
para l:l "In· 

O n . 6 úo u.rt. 29, da ki ci l,rula., autoriza. 
o Gove!'llo a. r corgacizm' a · serviço rlc arz·o
ca.da.(:ão e fi ;c;tliz 1c;ãu d 11S rendas, podendo 
rcst;lbeleccL' as . culledorí:~s feüemes, nã.o 
duve1~úo a. dc:;pez<J. cxccdm· <~ !() "I o d<t sornm;~ 

· :tl'I'ci!:td<~,tla, 
. Qua.nto <~ primcir<~ p<~r·to d:t au toriza,(;ã.o 

já. del.la. ntilizou:-sc o Ouverno r <JStabclucuudo 
c. rcgtrlamcnta.ndõ !.\:; coUcctoria.'l tOdcra.cs. 
E~ t:i, porém, vot•ific<tdo sor inteiramente 
insufficicnto o maxirno de l O"(, fixado' p a l'a 
a ros:pectiva despoza, pelo <lll<l a Oommt.os).o 
a.cco1 t.a. ;t ultimn pal"ic dn. omontlJ., quo eleva 
n.l.,:e nmximtJ ;tl!:> •;o. · 

N. 39 
Ontlr~ convi.1r : 
Ficn. o GOV(Il'Oo a,tüol'izrulo n. l'OStabl\lecnt· 

o serviço rln la.nQamr.n •o JlOl~ pn.t•tn rh Roerl· 
bl!!loJ·ia., aprovoit.and rJ p:1.t'U. I >S.Sr• tirn us mo
pregados oxt l ncl.os. 

A mn.ioria. U<t <Jommi&-!:l.n acccit<t a. nmomla 
supr:t. 

N .. fO 

Ondn convitH' : 
Fic.1. o Gnvm·no anl.rwiza•h• a t.nl'll:t.l' 1"\ );/,on

si v:.~~ :~ tu•f•ts a11 all :tn • lng:~s llS • li~po~i~ií<•~ tlu 
ar·t . ::!tt'l , ~ ~~· . tf :t Non t l:ullso ll•l:u;iv• rl:ts !.ui~ 
tla.-; All~mdn~a.-; 11 111t l~:LS tln lt<mrl:tH , illdllill· 
tlo-~o us vinh•"•ll 11111 • ·•~"' '"s <~lt l. l'' '· :LS mnn::~· 
d1J1"ia~ Kll~l\11pl , i VIIi~ d" t'OI'I' IIjH/ 1.11 :t '1 111\ Stl 
J'nihl'fl o dif.n p:tl'·~l,"l':t pllo, 

A Colnmb:~flll . julg:Lildo 1~ 11n :t [ ll'ltVitb \iii:Ía. 
COD~'l.gr:L\la lln~t;~ ll lllHIItla .. :t.l.f,nlllill t]n 11111<111 
v:uttajuso a.u• i nl -1\rP>~Il ' I.JHhli ::o~ , •'· 14 \'tll'a \'oi 
li. SW4 appt•>l·a·;fitl. 

N. 41 

Aecrcsccntc-so onde con viel': 
A1•t. J?ica o Govcl'no a.u ~o ri r.atio :t mandar 

pagar ao Dr •. João Folippo\'Yil ltmw.r a. quan· 
l iu. <lc 30:000.;;, correspomlcntc a 20 mer.es 
do ·tt'llob;Liho, éuj:l. r nmnno1';"\\'.ãO niio roccbcu, 
na. cun!ormidarJo d.os voncimcntos qtn lha 
foram arbitrados, por :wiso do r; •lo ago!>to. 
Sal : ~ rlas scs.~ücs, 27 1h: nn\\lmht'•l 1lc IDOl. 

-A, VnnJllrr. 

A (',omlJt is-.:io nã.o p t"JllH riM s .>rl ;L'(.-.lllti· 
menta í~ nmnu.tu. :w pra. 

Ctttnttl'll Vol. Vlll 

l':wa ~c· L' co!IO!:u.llo onde convier: 
Contimm om pleno vigor a. flisposição con

i.i1la no n. 2:·l rlo a rt .. 2:J ria, lei n . 7•16, de 29 
dn ,Jn;:emiJl'o tle 1000 . 

Sa.la da.s ,;t:s:.;ü<!S, :!-7 de novombro do 1901, 
-J. A. Nei·M. 

EstJ\ emenda <l>t.:l prcjudic<Vlilo por já. tct 
sido ;wceib uma. outra, .do Sr. Scrzcrlclio, 
cónsagramlo <\ mc~m:L mcdid:L. 

N . 43 
Onúc convi\!!.' : 
C.mtinuam mn v igor as autoriza.ções c'On

f\~I· i•las nos ns. 2, 8, .U, f 2 , 23 c 32 do al"· 
tigo ~o da lei que fixo u a dcspcza do Minis
tcr•io da Fazenda. pat'lt o c.wrente exercício. 
- Ser:::edello Corrôcc. 

A' c.xccpc."io (1;1 d ispO:lição constao to do n .2. 
do art. 2>! da. lei citada, tmlo mais já foi 
acceito IJBia Commis.~ão. poi~ é o qu o consti· 
tuc ob,jP~to da IJrnnnrh n. :JO do mesmo il· 
lush•n sign;\t;1l'io rh omonda supra. Assim a 
Commi ><.'!iio :tcceita a. cmcntbi.L'IIl.nto a.o n, 2 
do cit.ailtl a.d.. ~~!.l, jltl;;nnilo·a In>o,iut.!icadt.~, 
r{lt:tn tu ao m:ti-~ . 

Ontln c•>nvlcw: 
AI'L Continit:~ r.m vil{or o n.t•l. 24 da 

lni 11. 711, dn 20 tlt•. dPí':l!tHI.II'O 1111 1\lUU,
s,_~l';~·~ t~!//o f:n~·r,~,,. 

A 1 ~o1nmis~:'i.o :\t'Cili l.a a. l'.me1Hia, pois a. 
lll~"• liti :L tJII" tm umn•l•~ t:nnl,inu;u· em vigor, ' 
no l!.mf•••-ir:io do l!n lt, (• •lt• inconi.ll,;l.;ti'Ol uti· 
lirh< lt• pnhlir!:L. 

fl ntln ml!tVÍI1 1': 

A1·!. . l•'il:a o flovnl'nn <l.libli'ÍZ:L(lo a l'ovor 
' ' l'l!)!.'lll:unon l.n ~oh t•t : 1;wtu1':~~ eonsula.ros 
p;LJ•:~ ro lim tln ntotli!l<:a.f-o. oliminando 
di:>po~i\:iír$ '! llll :J. pt•ttti•;;t ton l1.:t. a.oans.el_ha.do 
u aú:Lptando-o 1Lo modo m:liS conYmn ente 
u.os tini a que se l.lostiuo. . - &r.•edello 
Cm·ri."!f~ t 

A omcnd'~ sujlrJ., no p:n>C!CCl' da. Com
missão, 11 digna do assentimento rJa Ca.
m:n>a.. 

N. 46 
On rio eon vJct·: 

A1•t. W o Govol'no. <lutorizi11lo a dcspen· 
llm· até a qun.ntia de ecm <:ontos com o 
~~~rvi~:o rl o pnl~: i:~ lisea l , afim dt\ l'llJWimit• o 
I!<Hi tr•ü.IJ:t.wlo l i(~ lhtu tcl!·:~ tlü l•:st:lrfn rln M<~tto 
lfJ'os;;o com :~ ltnpuhlie;~ il11 I';Lt·agua.y .-
8,,. .:,;ddlt> (!ll)'I'Í:I I, 

7 
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·A emcnr!_:t é rli~na. de ~E' I' _ '\liPt'r!'' ada., pni ~ ll'npl'illli,'Hlü' o contl':t,hanrlo nas fl'on k il'as de 
por e lia (Ica o (, ovct·uo li:iiJild:a,\•1 a. at;i;c:n- Mat.t.o l•l'O~>o eum n P<tra.guay . 
:der a impol'ta.ntes illtúl'ü.':l iiéS do 'l'he>Oilt"t>, · A Co;ntni;.;~lio :,.<,r;oit<l , 

N. 47 

Emendu. : 
· Substitua.-se a tabella das quotas qu~ tlevem perr.eher os emprega,dos ·das Alfamlcga.i:l 

(ru brica Hi•) pela. seguinte : 

- - ~--4 

AI.PANDJCG~ LOTAÇÃO P ORCEl'íTAGEM: . . . . 
Manô.os . .. ... . .... ... ......... . . 7 . ()QO : ()00,\,'()0() 1.80 
Belém ... . . ........... .. ,; ..... . . .. . J i. 000: 000$000 1.31) 
Ma.ra.nhão .. .. .... .......... ..... 4 . 000 : OOOf;OOO .1.40 
-í>aroahyba •••• • •. .• . •. .•..•.• . . • . 500:000$000 2 .70 
Fortaleza . .... .. . ... . . ...... . ... . 2. GOO: 000$000 2.00 
~ata.l • . ...... •.. . ..•.•. . . . .. ... . . ~~:~~~~~~ IO.GO 
Parahyba •...••• ... . • •. .. . ••... . .. - 2.!0 
Rectfe . . · ............. ..... . ..... . . 18 . 000: ooosooo 0.94 
'Maceió .. .. ........ .. .... ....... . l.7ú0:00ú$000 2 .20 
Penedo ............... . , ......... 140: 0()(1$000 12 .00 
Aracajú ••.. . •••••..• ••.• . •• •.• •• 3()0:00(1:-\;000 3 50 
Bahia •• •.••...••. . .•.. • .. .. •.. . • 14 . 000 : 000$000 0 .% 
Víctorio. ..... · ...... .... .. . ... .. . . 250:00CY.!;OOO 6. 09 
MflCahé .•••••.••..•.• . ••••• ••.•.• 60:()110$000 iO,OO 
Capital Fede1•al ...... .. ..... ..... 05.000: iKIO:'-l!OO tJ . 75 
Santos . .. .•. ..• • ..•.... ..• . ..•.. 27. OIJO: I 101 ISOOO 0.57 
P &ranagua .... .... . . . .. . .. . . .. . . 1 • 5o li : ooo8ooo 1.90 
florianopolis .• . . .• • ••. . . •.• •• .. • 8.'50: 001 r.-:.coo 2.!i0 
Rio Grande do Sul .... ... .. ...... 8 . 000: {)()()s\){ 10 0.% 
Porto Alegre: .... .. .. ........... 4 .. ( 00 : 000.$000 1.30 
Ur uguayan!l-...• · .. ....... .. .. .. .. 000 : OCKl-~1100 5 .00 
Livramento., . .•. ; ... .... .. ..... 3oo: Ü(111:;-ooo 4.00 
Corumbã. . . •... • . • • .•. •. . . .. _ .. .. I . ·100 : OOC}$1HJ0 3 . 10 

I 
Sala das sessões, 27 ue novembro tle 1901 - Paut1t Rm111)s , 

Í>ESPilZA PARA 1902 

126:0!\0100 o 
o 
o. 

221 : 000$00 
56! ()()0$00 

000 13:500$ 
40:000$0 
10:000$00 

00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
u 
o 
() 

18:900$00 
169:200$00 
37:4oo$oo 
16:800$00 
10:500$00 

l :l3:000$00 
) !) :000$00 
12:lJ00$00 
487: ~(10 
15:! : 90<1!500 
2!l : !'í(}()$00 
22: I U(~'$1!0 

o 
o 

&2: 000$0 ou 
00 
00 

51!: 00[!$::0 
30:~0 
12: 0(~ 
44:80 

000 
00 

I. 702: 100$(' 00 
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~---------'-------~---·----.' 

.Tabe/.la para a derlucçtfo da lJtWC1mtagmn devido. ao.ç empTI:(Jado.i d;;,,· Al(imdegas da Republica · ·· 
· · no ~rom·ci•)ÍQ cl<: 1U02 

,\f,F ANDlWAS 

s ....... .. , .. . ....... Maná.o 
Beléin 
Maran 
Parna 
Portal 
Natal 
Pare.h 
Reei f o 
Macei 
Pened 
Araca 
Bahia 
Victor 
Macah 
Capíta 
Santõ 
Para.n 
Floria 
Rio o 
Porto 
Urug 
Livra 
cor um 

.. , ...... ..... ~ ......... 
bão ................. 

hyba..; ......... .. .... 
eza. ·;, ... ...... . .... , 

O I • • • •' •• e~+ . •. • O o O. o , 

yba .... .. .. . ........ ... .. ~ ... ~- · ..... '.' . 
ó .•. ; .. . .. .. . . ;· . . . · ... 
o .... _ .. .... . ....... . . 
ju . ............... ... 
•• 4 ••• • .••• 4 . . ...... ... . ' ' 1a., •. ... . ,, .....•.... 
é .. . ....•.. • ......•. 
I FederaL ........... 

s ............ ' ... . .... 
aguá ................ 
nopolis •...•.....•..• 
ra.nde do Sul., ....•. 
Alegre ••.•. ,, ••••.• ; 

uayaua. .....•• , .... , , . 
rnento .... .. ....... , .. 

há ••• .•..•..••... . .. 

I 

L01'AQÃÔ. 

7. 000:000.1000 
17.000:000.{006 
4.ooo:ooomo 

f>OO:OOO O 
2.000:000$000 

100: 000$000 
900: 000$000 

18.000:000$000 
1.700:000!\\000 

I40 :ooo:Woo 
. 300 : 0001;000 

14. 000: 000;$000 
250:000$000 

()0:000$000 
05 . 000:000~000 
'ia.000:000$000 
1 . 500: Oü0$000 

850: O~JOIOOO 
8,01)0:000 000 
4.000:000$000 

liDO: OUO$()Uri 
300: 000:!;000 

l . 400: 000$000 

PORCE:'i' -
. TAGEM 

1.80 
1. 30 
1.40 

2.070 
2.00 

10.00 
2. 10 
o-.94 
2.20 

12. 00 
3.50 
0.95 
B.OO 

:10.00 
0,75 
0.57 
UJO 
2.-60 
O. l>5 
\.30 
ii.OU 
4. 00 
~ . 10 

DESPEZA PARA I Dl<!Sf'J·:llA. DO '' 
I!JO::! PROJU:OTO 

t-· - ·-
------""~· 

126: 000$00ó 130 :000$000·: 
221 :000$000 25t: ~::!0$000 
56:00J$oorJ 62:400$000· 
U:50!B000 15:00,$000 
40:000$(]00 ' 50:400!-;000 
10:000$000 l I :200~00<>' 
l 8 :900s000 19:740sooo . 

I B9: 201l$0()0 .· .171 :080$000' 
37 :400$0fl0 39: !60$000:• 
IG:soosoO'• 17:000$000'.: 
1 o: 500.~000 12:480-,000 

l::l3:0à0$000 1;13:000$000 
15:000$000 15:00~000 
]2:000$000 13 ::SOO 000 

187: OOO;i;ULO 493: 480$iJ00 
1 53 :900~000 11':2:050$00.0 
28: 50Qi;OOO 32:400$000 
22 :100$000 23:000$00Q 
:52;000$000 52:ooo .. ;;ooo· 
5~·000$000 50:400$000 
30:01JOSOOO 32:0U0$00ó 
12:ooo8ooo 12:000.$000 
41:800$000 ·H:SOO$QOQ 

''· 

l.762: 100$00() l . ~i1: 420$000: 

-.. 
75: 320$000 

SAla das sessões, 'f-7 de novembro de 1001._- Paula Ramos. 

A Commiasiio acceità. a emen rla. que, alem de diminuir a despeza, distribue com justlca 
o cquit.lade as quotas devidas llos empregados aduaneiros . . 

N. 48 

Acc,rosoentc-so onde oonviol': 

fttturo cxcroicio sei a consignada uma dotação· · 
mais elevada..) ' · 

Sala. das sessões, 27 de novembro de l!lOI.
Jnsd 1lfnnjanlirn.-.JnsrJ Jl.[m·cellino .-Pitthoi-ro., 
Juru:or ,-Galdüto Lorcto · ·. o Governo uespenuer{L a, import•tuc1a., n.t.ú 

50:000$. que for necesSM'ÜL!JCira. a con~tJ •ttc· 
ção de um pavimento superiot• c concertos o Go~el'llo tem ü sua. disposição n•t verba 
no cdificio da. AH'andcga 1h1. Viotoria.. - Ol.lrus-do Aiintstcrw !1;1 ~·azcnd:t, a quan· . . 

(O Sr. Ministro da Fazcnd;~, ern $OU 1'0·1 tia precisa }Jüorl1. a.1~eudcr <1.-:; c1uo jnlg<'r mais . 
conto rolatorio, declt\ra que o ~rccüto votado nrgenteil e, por tao to, si a do que t L•a.tu. t\ :. 
no oh;amonto do col'rcntc fLUrHI 1l insuffi- omHntla supm está nc~o;.~o ca.so, di<~ so ro<tli
!Ji~n IA u ~l'opi.in c1uu I! li OJ'•; amnn to p;t~·a, o ZMõl po!" cl<>t.;l~m.inac.rw J.o mosmo Govoa:uo,:{Ja,- :. 
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recendo por issü ;~ Commissã.ü que;, cmnneh, 
ordenando oss<t despez<~. não deve SOl' appr·o
varla. 

N. 40 

E' o Govet•Jw au Lm·i~ado a dt~~pcnder· a 
qiln.nt.in. nl'ccs:o:il.ria }ll\l'l~ o :tlnguol de um 

· prcdio em rJne funccionn a Dutogacia. Fi,;c;tl 
no E,;tado elo Pa,,•;i., n.1tm tls ter C)(CCu~·.iio 
ncss~l Es!.aclu a. disposi~<5.o que autoríZt\ o' 
Govm·no Federal a. c.odor aos dos J<;stados os 
proprios nacion<~es que estão servin•Jo de pa
hicios dOS . g'OVOl'OOS. 

. . . Sala das sos:;õcs, 27 do novmribro do I !lO I. 
,::-, .'-'-Arllwr Lemos, -Antonio Bastos . -Carlos 
·,,:.de N ovaes. - ,\. JiUliu tlo Rnuil.-Ffusan~ah 
::·'·_do Oliuai>·a. 

A Commissilo ô contraria· á approva.çã.·; 
·:· dilstu. emenda. 
:; .' Os prcdios da. Unlà:o quQ podem p;~s:tr 
'i 1>a.ra o dofninio dos F.>;Lt~clos são aqn<lllns ele 
··::: -que niio prcciM a. Uniiio p:tJ'a o.~ scns sm·vi
.. ·-ços ·ó nl!ssc c;t.~o uão cs~;i o de IJ1H1 tl•ótta a. 

erilonda. pois 110.11n !'l lll c:ciuu:~ <I Dclngu.ein 
.• Fiscal do l';u·<i . 

N. 50 
:-. Onde convlol': 

·.' · ·-· Art. F ica · rcvoga.•h <L elispmiç-il.o do n. n 
\lo art. 2U ri<L lei n. 740, ele i:!!J de ou lubro 

.,.. do a.nno pa.ss;ulo, rp 1c~ pl'<)SCJ'cvo :~ di v islio uo 
V<lflCÍffiento UOS CI.J I!Cc tOI'eS O e~Cl'ÍVÜ.CS 01 11 

-- quota. tlxa c pt'O[.)ot'l:ion:tl, e eun~íc.lc t•adu o 
dito vcndrnen tc> ~vmontll como porcont:.t~clll . 

Sala. elas SC.ISiíi \~ , ~~ de ll<lVlllnUI'I! rln l!!Ol. 
-Sc;·:;ed cUII Ço l'l'c'n , 

··"' A Cl)lUOli~,:;-._o ;lcenit.:t :t cm.,nll:t . 

N. 51 

Acet'ose(~llte-sn un1ln e. • JI\. Í I ~ l·: 

··A l't. Fir:a, o (:QI'i•.rn•l :w toJ•izaclo a. :ul
((Ulr·i I' O J;tz()J' pu J.>li r.Ll' il IHOiilli i iC\il t ;LI } fi.,. 
luri<~ riu. f/ llf'rl·u. tlu tdpl-it:e atlirtll~"~• 'L1·ahallw 

:·. inc(}i(O tlO finatlcl (!&;f•ipt.o:• CO<LI 'CIISC Ari.hlll' 
Mon tcneg t·o . O l.iuvoJ·no nomc>:u·:í. ullla eom
roi.S.sfi.c) incumbida de (;X;IIninar o :ti'Cil i vu cio 

. incansavol lti storiadoJ·, ui:wnclu clla solH·c a 
:; convcoicnci:t cle <td'!uí ri r -sc tambcm, l! pur· 
, _quanto, a. prccio~"' collcc~:ãu de tlocumcnto:J. 
::-- Sala. das ~essões, 27 de n0vemhro Ül' 1001. 

:-:A. Varella. 

·_A Commis . .;;l.o n'io pútle acceitar• a om >nda, 
tal qua.l ostà rcclígH(a e :LCt'crl.i ta (j Uu mo

' 'l'ccer{~ a approvaç-.::i.o el<• C:~m;u•:t. o S()g'Uill to 
- substitutivo que oil'or·ec:B: Fiea u novct•no 
,: autot•izn.rlo a manda i' p11bl í"11t' na lmprnn.~<L 
·. Nacional n. Jli.<l twi11 "" !J•It•t·t·" tf , tr·ip/i" c 
: .alli<mra éSe~ripLa. pr:lu fl u:Lclll :\ l·l,huc· Mon-
:tcilcg i·\1. 

N. 52 

Accre.>c(mte-se onde convier: 
Ar t. Fi"-~L o Govol'no <L.Utl)riz:vJo a. csct·I~ 

J) t lll'O.I' f;t)ITJO rl e RpC:7.:J. ns fjllaflt.i:.Lq I'CCObida. 
polo~ Dt•. Anre li u Hc)l'g-Cs dl1 Casti lho . p elo 
custeio <la K~cola. Ag1·icola. rlc Ta.qna.1•y, Ri I) 
Grande tlo SuL 

S:da. das .~e.;;ões, :n do novembro do 1001. 
-A. Van1llet. 

A Cummlssã.o (> · contraríu. <i. u,pprova.ção 
<lcsb cn10ncl:•. 

N. 53 

l•'ictA u GovOJrnó :tutorizad.o a -~1Jrit• o n e-· 
C~l'iO ct·cdit o para. p:tgamcnto da impul'
bncia. a que r.i.vot• dit•oito .lo~,o dos Aojo,i~ 
Pini:o Rn.po.~n pelà: serviços prestados â. Ca
pitania tlo Pot•Go do Estatlo do EspiritoSn.ni:o, 
d~1rant~ o exerci cio fioclo. 

S:~la. das sessõ:::s, 27 rlc novcmlwo de 1901. 
- lo.<J JY'on,iartlim . 

A Commissiio não· póde ncc.1i.ta.1' :1. cruonda . . 
E' lJOr<tni;e a :11lrninisti·açii.o •1uo o interessado 
([ :ve alleg<H' c prov;1r seus direitos para s~ t· 
a tt~ntl ido como fór de justica. 

N. 54 

Aceres~ontn-se onelc Mnvicr : 
J~ica. o Govcwno autot•iza.do :t ciTectnar o 

cmpm~tllno cle iJOO:OOO.~ ao J•:~t:t(lo do E~pi
l'ito S:~n '"• tilzen cio pará. CS.')(l fim <L neccsM
r la. up<Jt':Lçfio clil et·edito. 
Sal :~ cl :u; S(lSsucs, 27 do novcmbl'o ele I !lOl. 

-Jil.wi .illon)t~rllim. - Ua!llino J.ur·cto. - Jusú 
MHrcef./ino.-- l'itrhcinJ Ju1liOl'. 

A Cilll'.llcla ~upi':L 1.etn JlcH' fim h:tLil it<.t.J' o 
Oov<~I'IIO :L <lllliJ L'n,;l;:u· :.o J·:,Lndo ;lo l•:spil'l to 
Sa11to ;L imp· 11't. : Lil e~ i;1 dn :~Kl : OI\0$ . Ccmhnci
Ll: ~~ a.~ <l i llic~ul< l :td eu tln t11lc:Ci 1·:t.i <k-Jse E~tt~lk•, 
nm e.>USI'lJiU!Ot~i;l eh ct· i~n ocunomíc:t quo, 
mai:"; uu HllllHM, a.Hiil!<' t~ tuclo~ os K~La.clus da. 
Rnpu blic:t, a. <.:..Jmm issiio j ulga t~ a.u turizaçã.o 
consigtmll:t 1m cmnnd;t, digna tio a.cc~itaçii.o 
da Cu.mtw;~. 

N. 55 

Art. E' ~n toriza.do o Ministorio da. Fa
z3nua u sub.venetona.l' · a. Caixa. Beneficente 

.dus L~mprcg.!.do.i do Tlnsout•o l•'etloml a tio 
Tribunal do Contas oo m o auxilio de 5 :000$ 
<W s~u pa.trimonio . 

Sctla. tl<1!:l so :sõJs, 27 <lo novcm1)ro ue 190!'. 
- Jgnaciu 1'0.1/a. 

A Caix;~ Bnneflccnto · c.lns l~ m tWc<gaclos (lo 
'l'h••srHil'll lrcul •~ •·al•~ elo 'l'J•ihuual do C<.lllta.ll ó 
llll\:1 i n~ii Lni•;iw •li;rna. ria. 1na.iul' sympathl a. 
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Q protce<,'iW, es~·~. puJ'<iJTI, 11iío pôdu nem 
deve ser' <lispcnsu.da 1w lus cil[t•cs fcúct·:~os _ 

l•:m verdade o Tliesonro j;L ucspcutlc, <~n
nualm<Jnto-alguns Juílharc.'> <k cont.o~ com u. 
ma.nutcuv1io uu montepio úus funo~iou:tt'lO:> 
civis c milit.:uco~ c nada jusWiCa.l'i<~ (llle ;1!~m 
dcss<~ avult<~.rl~ rlospcza se autot·izt~~o mais 
a. do 11 U<l t.t•a:ta a. emenda -
Aorc~oo quo oxistcm no pai?. mui'ta,~ uutl'às 

instituiçíJes i.dcni.icas, qlla.nto ao,: seus l•lll:
vavois intentos, a Caix=.l Henelicion te do Tlw
som••J ·c nã.o íôru. justo qn.J sô a ·e~~a. su Ll6~s" 
:~ subvco~.ão proposta. 

Pot' oslit t'<tzã.o :\ Com missão ni'io :tecei t<l a 
cmcn,Ja.. · 

N • .5l> 

Accrosccn to-se omlc conv icr: 
A1;t . O PotlGl' Executivo fic<i. :~ut,Jriz.a.Jo, 

na. vigcnci:t desta. lei ,a. rever ó R!lgnlaml.ln to 
da. Ca.sa. ili~ Mut~~l(l. e a, ru rrganiz ü- a., corit
tanto rtuo u:Io seja OJC(;eliida. a con~ignac5.o 
votada. p:wa !~respectiva Llnspew. do uxurci
cio de Wll2. 

Sala das sosst>o{, 27 úo novomtn•o do \Ofll , 
-b·incu Maclut.clo.- Hosimnu.h de Oli-vci.-ct. -
Nelson de Vcw·o~~ectlos. · 

A commi.->sã.o considor:\ csl~ e mend:\ lH'c
judicatla, vlsLu .):i. tc1• ~iot.) <tccoita outr.~ tlo 
Sr. Serzetlullo uunsag.l•awlo a :tuCoriztlçi~o ll. 
quo olla so rolorc. 

N. 57 

O Guvcr•no t'1 atltot•ir.aflu :\ :ÜH'Ü' o <:J'<J<li\o 
Oi\ lmporta.neiu. de Cl:U7fi$Gso, dt~Vi1la a<> IJL·. 
gr•oost..1 1\ugu:;h t.h\ ~ilVll l?roir·u, em vir iu
de tio ~(l OtOIJ(•a. do Stt)ll'l \1110 'l' rihun:.\l r'e
dor•a.l, tlu lli 1lo lllilhdo !!l:nt,p:lt':L [lal.!:tntHn l,n 
do sau~ ot•t.lonadu~ do jtliz do díl'o i ~u em dis
ponibilllla.<lu. 

Sa.la tl:ls ~BSStir~s , !!H d() IIIIYllmht•o do li!Ol. 
-T·I'imlude.- :Sil\111 Jlfm·i.; . 

A C•mnnissilo n[[o acceit:1 a cmonrla con
tru. os votull tlos Hr~ . Pauh1 OuiuJ<~.rãe~ . 
Píza, Nilo P•!Çanha c do l'ClatoJ·, quo a ac
ccita.v:lm por tratar-se tlu cumpl'irnon to do 
sentonça. do Supremo Tt·ilJuna.t Fcdcra.l-

N. 58 

~' ica. o Poder Úccutivo aubriza.do a. p:t
gar á. viuva. de Manoel Som·es Lisboa a. im
llO.rta.ncía. das lledi•:ts fo í·nc~it.l ...s pm· seu 
marido ao Govorno pal'l\ :\ con,;trucç.ão da 
·Estradr1 do Feno tle Porto Alen-t•c a. Um
gua.y:~na, bom como u rcspec'ti yo tJ:<tfl
spol'~e. 

Sala tlas scssi.íes , 28 do noyombt·o \lc i!JOl. 
-Henrique Ltt!J<len, 

~i :t [JC.-;su~l 1le •J!W kata 11 ~mun•l:t SUilra., 
ll ll'ee!.í v: ~ meu to ü cte1l ot'<\ tlll Thc~:Jul'~l [?e
dor a!, <levo .liqnitl;L{Hen,; tli t·eitos p :Jt'ante 
a lltlminist l':tf;?i.u , voi..; (!,!) Collgi'C:!Sil f'alln<in · 
cumpetoncia ll:.tN is;o. · 

Não pW.u, pot'óanto, <t CommisS<w acccitar 
•~ emond<~. 

N. C.~J 
Onde c•mvier: 
Ficn o Govomo an l;ot·izado a. liqnid:u• suas. 

cuiiL~lS c JlU u l~:mcn l•:mi~.~or de P l!rmun
lmcu ll<L · li> r ma J>.>l' 11 ue li<[ ui•lou com os 
oul;t·u~ lmnco~ t~mi:;s•n·c,, :.1lJr inilo p<li'll. is~o 
o.-; Cl'l!tll.t,os I!O~CSSll l'IOS. 

f:i:.Lla fia~ :';r.'i$Í}C~, 27 rl c fifJYe!Ubl'O do 1001. 
- hrgilin Erigido. 

O 1 :o vemo .esh\. a.tÜIJI'it,:ul' u. llfluhlat• corl· 
t~s CO!U l;·ltl<.oS 0 '\ b(l,IICU~ Cfllll <'[ tl ll i\S tem lj.' 
si 1lc alg u1n:t oa <\ lgumà.s uoss<LS Hqu·i· 
tla~õcs, 1'<3.,u lt;Lt' tL ncces.;iuallc de abdr cre.,. 
dito>, cl lc os soliuit<.l.l'i ilu P oder L~gisia.-
tivo. -. · · 

Assim, :l Commiss>i.o ú contrat•iu. à a.ppro- . 
vaQü.o (l<J. emenda. 

Sala. d;\ s CommL<J.-;Õc:{, 2 de .t.lczcmbl'o d~:: 
1911 1.-Pauh~ G!~imM·des; prc~idani.B. - Fmn-, 
ci.~cv Veiga, t·cla. tor.- SeJ·z~rlollo Corrêa.- . 
Vidor;no Munlei1·o. -- Nilo I'eçanha. - Lui:; 
Pi.;",- fJassinnn do N nst:imollto.- ·· · Jllr~!Jl'Ính • . 
Ji'ra:Ju.~ i.~co /Sd_ · 

O S•·. P.1·esic.leule - A ordom do 
di;l p;W;~ a SUd~ào tle lHlH1.Uhi'i., é i!. seguinte:" 

Primoit·:~ j1ado (a. tó 2 1/ :!. !tol~..t.s 011 antes): _ 
V•Jt:w1io tlo }Wn.jcdo n. 250 f' , <lo !901, · 

quo lix<l " tlc.wczu, tio Minis tel'io das !tola ~ 
Çl'ios I'!J.:b•duroo; p :i.L'U. n tJ~orciciu o l~ 1002 (3" 
tliSt;IISSi(o) ; . 
. Vot;~~fio 1l11 ~ ~ t nuutl:~. do Sun;·tlo :10 pro-

jodu n. ;'l(}.j (; ll J), tla~l.l ! :~11110, q_llll SUS· 
pullll:,, dlll'i1lll,n S1: iH IIWí:es, IJ doet·utr, n. !64, 
1l1J li llo j:u!Oit'ü elo l t>\10, na. p.·l.!'~o t·oh~tivá 
;l.~ litJHid:u;õc.; !'ot·<,!l.l.d:~.-~, p;:.t':l os tmncrJS na.· 
eiona.u: cont ~údo na c:Lpita l de P üt•nMrthuco, 
rp1n tivt!l'<llll cC.1S<1.<lo pi!.gamolltos até ~~ 
d:1ta u:~ publica.çãt> clo.-;ttt lei (d i;jcu~-são 
uuie<.~); 

Votação tlo projcd.o n. 142 A, de 1001, 
rcorganizan<lO o corpo de . engenheiros na.
vacs e fix:tut.lo o pc:ssu:\1 do r uspccti v o qu a.- ' 
dro Ol'il imwio (com pa.rccet·cs d:m Comm is· 
>;Õcs de Ma.t'ÍI\h a. e Gum·m c dt: Orr.amcnta · · 
(L" discu~~ií.o); . · · • <~ 

Dis<:ns:>io tlu lH'ojcct.o n. 2li9, 1lo !901, :. 
;wtori?.ant!o o Putlot• Exec:utivv a abr·ir· ao > 
Ministe l'io tlt\s RchiÇÜu3 J~xf.u. l'ioeo~ ci 'cre· ~ 
!l i-to uxtl'aorfliua.t·io de IUO :IJOO$, out•o, par•a. .: 
oc<:Ol' l'Cl' :is dosp<:z;\~ com :.L mi~são <:spccial ··· 
qao deve tr·:1t:u• <it~ que~tão de limites com a. 
Uny:~u:~ lnglcz:L; 
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2~ discussão do pt·~jeeto n. 202 1\, <lc JOO.l, 
autorizando o Governo a despender : .tCl ;, 
qtJantia do 50:000$, p n.r·a m rxiliar a s de~pezas 

.- de install<1çTI.o c o~ t. raballlos d.o Congresso 
Agrícola; · 
. s~ dhcnss:to du pro.jccto n. 267, de 19;)J ' 
autorir~_Lnd o o Poder E xocntivo ,~ ;~brit' 
ao Ministm·io du, Fa..:ourl,~ o c rc,lito de 

• 477:12 1$020, ouro, s uppl.mncntar ti vc t·IH.t 
n. 85 do art. 2S, tht lei Jl. 745, de 29 de de-

.. .zembro de 19UO; 
, 2~ ~iscussiío do Jn ·ojncto n. 70, de 11!01, 

_:autOI'Izando o Po er }~xecutivo a a brir· au 
Mini!lterio da Industria, . Viacão c. Obr;~ 

:.'.Public;~s o cmdito IH.tmol'ditnu·io de 30:000$, 
> para occorrer <is dospezas com a. . rr.cP.pção 

·das Estri\.das de Fol'ro da Bahia o:o ~. Ft·an
. ·Cisco, ramal d.o Timbó, c Recife <~O f), Fran
: ·cisco, re.o;g<ttada.s em virtude de <Lntorização 
. ilegi:;lativa; _ 
. ,·· ... 2~ discussão cio projecto n. I:-l9 A, de 1901, 
:. :ernbclt~cendo que a.~ llL<Lpas dos officit~cs _do 
. . '_ocxerclto e da armad(l. nnncrt serã.o i nferiore~ 

·,ílo 1$400, qualquer que seja a gllamição 
: ::a que · peetença,m, SlLIVo as excc_pçües da 
· l ei · 

::• · 3~ discus.>ão do }Jr o,jecto n . 127, de 1001 , 
,;, __ dispondo sobre :1. c.on tagem da. a.ntiguidatlc tio 
:~·- posto d.es otllcia.es do exerc-ito, a que $C rc
--:_ fé rem os a.rt.~ . I • e 2·• da le i n. 350, do g de 
·_dezembro de 1895; · 
· Dbcussão unica do lJl'ojecto n . 120 A, de· 

. 1901, com parecer .solwe emend;~ olrere~itht 
. · na 3~ . discussãp do projocto n . 120, deste 
·: · anno, que autôriziL o P l)der Executivo a abrir 
.-· áo Mi nisterio da Guerra o credito e:draor
:· _dina.rio de 2 :·401$800 pa.ra pag<~mon !o ·ao 
: marechal José do Alm(lida Barreto, em vit•
.·: tlide de seoten1;a do Sup remo Tribunal Fc
·. ·dcral · 
· Discuss:1o unica. do projecto n. 253 A, de 
·. 19(11 , com pa1·ecer sobre emendas oll"e rocitlu.S 
.·.· ltia. discussão do .projec t'o n. 253, q no auto
. . a>i?.a o Poder• Execur.ivo 1.~ ahrir ao Ministerio 
'.da. Fazenda os croditos cxtl·aordin<~.rios de 
. :2:676$44.5, ouro, n 2. \l54 :500:';332, papel , 
;ll<ll'a attender ao pag:tmento de divülas de 

'.:exerc!cios findos; 
I& discuss.io do Pl'Ojecto n. 30<l, do 190 1, 

. ;a;Jltorizt\ndo o P oder Executiv o a abt•í r ao 
-~s:M~nisterio da Faze.ncla o credito· qu~ f'ul' 
+me~essario pu.1·a cump rir a. sentença do. Su
'< prem o . Tribuna.! F(!UCI'al _qn~ co:Jdemnou a 
; •IFa.zondo . .Nu.cwnal <\ re.;tltmr a A. F. ~ d 11 
i""<Oll"veira. 9< Comp. a "importancía. do direitos 
· ode importação sobre kel'Dzene que de mais 
' ,:pa.gai'am nos ox~rcicio.s do IS!JB c 1807; 
: · 3• discussã.o d.o lll'o.icctu n. 16G, 1le I 901, 
.~autorizando o Poder Execuiivo a abrir· ao 
:Ministerio d a. .Tustiç:~. c Negocies Intol·íoros 

· o crmlito de l él:ilOO~;,p;wa. p:tp:a.ment o 'lo )ll' l1· 
IDit> (l impres~:io 1!.0 J .000 •}XCfOjliU.l'<~'> lia 

obr·a -- 'l'lteoria th' Processo Civil c Com
mei'Cia l - composta pelo lJ1'. João Pereira 
i\lonLeiro : 

I • discus.-1ã.o do projccto n. 250A, de 1901 . 
irts ~itnindo um 1·ogi$tN ú as operações de 
cambio ; . 

Discuos1i:o 1111kn. da. P.lllCnd~ do Scnu.do ao 
pl'lljodo n. 171 B, dt: IDil(J, o 188, de 1901, da. 
Cam;~J'I1 ilo~ !Jeputildos, IJ.UC antoeiz;~ o Go
verno u nw.ndar paga t• a•J ·c ;tpitiio do fmgata. 
honora1·io c t• tenente 1·eforma.do Collat1no 
rvi arqnes do Sou~.;l a qtmntia de I :837$680, 
tüllill'onç•~ ue soldo IJUil d eixou do r tJCI1UCt• 
desde 1870 , d iLtada sm\ mforma, a t é 1 ~97, 
de áccordo com a doutt-ina contida. no aviso 
fln "Niini~l.c.1 rio da F'al':onda tlo 7 do janeiro · 
de l8G\J; 

Segumla. par-to (:L-; 2 l / 2"horo.H ou antes) : 

:::• .discns.<:ã.o· do JH'o.iccto n . 105 B; do 1901 
(no Scn:~do), <1110 crêa no Districto Federal 
ma.is um officio de rcgistr•o de hypotllocas, 
com a. ll<'-Signação tle ttm:eiL•o ; 

2• diSCUSdiLO do lH'Ojc:>.cto n. 174.A, de 191?1, 
m<.utda.odo que o Govm·no <l:t ltcpubllca m
dcmnize, com ib quantil~ d~ 70:000$, a Victqr 
i}lcir e llos .tiO Li rna, -polas despeza.s que fez 
com a. pint ura, montagem o custeio du Pá.
norn.ma do llcscobrinwn t.o do Drazil (com 
sul.Jstitutivo •La Commissão do Orçamento ao 
.projuct.o n . 21il, ele 1900) ; 

2• d iscu .;são do pt•njocto n. 6 A, de. 1001, 
declarando aboli1la. a accumulação das cadei
ras de logi<::L c do littemtnra. do Internato 
do Gy mnwio Nacional, sob a regencia de 
um só ca.tl!odraticu,e mandanLl u lJór em con
curso as C<idr.il·a.s ttuc VtLgarcm em conoo-
rtucncia. dest.a di~pnsio;ãu ; : 

Discussão unieá d11 Jll'll.ÍI~cto n. 242, llo ·l 8!)n, 
e levando :t 100$ monsacs n pensão quo per.:. 
cebo D. Cyhcle do Mondonca Souza Monlciro, 
vi' uva do tenente honora.rio do exercito He
leodovo A vciino do Souz:L Monteiro; 

bisc tlSsã.o unic.1. do pru,joeto n. 187, de 1!)()1, 
eleva ndo do GU$ ;t 100$ t~ pensão mensal do 
alfcrc~ honora.rio do exercito Antonio Paes 
dP Sá Uarreto · 

'mscus~ão' u~ica do projocto n: 288, de 
1901, .. utori7.ando o Podo1.· gxecutivo a con· 
cedot·· um anno do licença., sem venoimentos • 
a o citla.Oão ,Toatluim Bat·bos l Pinto, pol'tl:liru 
da IHrccf;ã.o ·oern.l d <L &1.ude do EJ~:ercito ; 
2~ discussã o do projQCto n. 256, da.IOOI , 

aut.o1•ir.amlo o Poder ·gx:ecutivo a. abrir 
a.o Min istorio'd;t F.Lzonrla o credito extra.or
dinario de 47:220$70:) p:~r ·a 1la.r exeCÚ!;ãó 
ú.s sentenças do Supremo Tribunal Federal, 
que conf!rmar;:;.m as do juiz seccional da 
P:Ll'a.hyba., eondf\mn;~n,[o a. F<tZ~n~t Na.
ciona.l a.1·cs ti tuir :\ Pa.\va. V;olonte & Comp .• 
Lemos Morl!ir;L ... ~ Monte o Santos Gomes 
& Com)J., ne;.(or· i :~ lltt~s na,qtwllo Estado, o · 

,.·· 
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![Ue tlem;~i" p:t:;;w;\n t ]n1· dirdl,{)s d() l'-e
rozone importad•l om 1HIJ6 c lm)7, er111t as 
rcsp~ctlvas cusC1.t-> ; 

iJ"' úiscni<São d!l projeeto .ri. 20:J, do ÚJOl , 
au&ori;.a.ndo o Po•IOt' 1~xocu\ivo a abril' 
ao Ministorlo da; F':~mn<./a <.1 à crmo do 
2 l :14f:l.~456 p:il'•t ])<1/jiW '' A. Avcniel' & 
COmp. e a. CoÚtÍIL Cha,'ns & Piuiu, do ;te· 
cot'do com a son ton•;:<~ . ju1l ltiia.rla. 'l'u~ man(l ou 
x:cstHo:it··lhes o que de rnais .llllg'ill'am á. .'\l· 
fandega dos tu- Ca.pitnl ; 

}a rliscus>ão do pr(ijcct.o n . liít A, •lc 1901, 
liccltwamlo que. no ~asa de Jiccn~:a. iL u m 
lente ca.therlt·a.tko d<l Escola Naval , s:Jr;~ .i\ 
cudcit·,~ t'eg-ída. pelo lente .~uh.~tituto ;t qucrn 
competir nn. oCC<ISiiio " cxm·cicio da:~ fu ncçõe:> 
do repoU.tot· till'ls;L c:tdeit•a ; com voto em 
sepu.r~ulo ; 

Cortl;innaçii.<J da. 2 ' di8t:nssito rio projecto 
n. ÜZ A, úe 19:)l, a ltDr:tllllO a. Cl11'15C t~, U. l; 
rliti Ta.c:il'as das All'anrlcga>; . · . . . 

lhicu.;;s;\o unico. tlo lJl'Ojocto .n . 1201. dn 
HKll , :wt•H'iz,1ntlo o Governo :.t co•\coder ao· 
Dr .. l•'O t'nitiHlo To:;!'<t, assistente d1~ cndeir& 
t.le eli niea det•m:J.t .I -S,Yphi.l.ígr•~pllica 4a. Fâ.~ 
culo.\1\de tb Mt)cliclna. tloJ l~io do .Ja.n~Íl\.1, ma.i~ 
tun an no do lican(•U., com to<lu o ordenada. 
p<tl'il. tnüp,l' do sna. saudu; 

Disou;'l<~.u unicft !lo }lro,jecto n . 85, •lc: 1~0 1 ; 
antorizo.nclu o P vdm• Executivo. a . relcvar á. 
viuva e bcrdoíros do lln<ld.o m ;.jor Benodicto 
Riheiro Dut1:a. " divida por elle contr<l.hid~ 
com o col'l'll ill:t hrigad:t policial da. Capital 
Fedet'<tl. na. importancia de l : l\J7.•!;184; 

2'' discnssão do pr ojecto n . 275, dt' 1001; 
eoncc leodo a o .. Doro\hda. (h gn~;Lrnaçoão do 
Coração de .Je.m.; G;n·eia. Zunign. o D. M~ria. 

Disunssti~.~ nnic:~ r!o }1l'Ojccto n. 19!\ úo Dol.1l'CS BJ.rtA11;1 Beraa.rdino Garci.a Zcmiga, 
190 l, conctJtllliido <L I}. Arnoli11 Cava.lc~wb filh \S clo bt•ig-rtclcirv i1<1J'iW 1le C11.lcra. a. rele.;. 
tl o AllnJquuJ'r/ 111!, YÍI IVIL do capit.íio do engc- V:J.c~o da .pmi.;l rlu pl'<.J:Ict•i pQão, par~\ que pos· .. > 
nhuiro.~ An!.oni.o C;t V<lic;tnto th: Albuquer que, S~Lm 'J):)l'eeuer o me!o·soldo que recebia. su11. 
uma pen;;i1o lll llii~H l t/t} lO!J$'100 ; mã.e, viuvn d:v1uello hri[l':tdcil'll ; 

2~ diSCUSS[tiJ do (ll 'll,j;lCtll n. '217 !lil 190l, 2" d.iSCll~"''in \LO Jll'Ojocto n. 207, ·de 1901 .• 
nutoriza.mlo n n,Jvm·nn a. eontract11r com os O!'oa.nr1o mni,; cl ouslogal'0.9 de flcis ·lle thoson· 
cng(!nhoil•ns .l.ugc1sli'• do Bittnnoour t Ca.r Yi\1110 r eiro Jil. R.ccebmlor h da Capital Federal, 
Mencze:~ o Alfl'f~!o Ru·t.emlu •la. Silva otl com· com <J-< vencimentos do.s e:<istentes; 
p::tnhia. que ot·ga niY.tLt'Uill, o.fornecimento de · ~ .. di~t.mmfio do prujecto n. 218 de 1901,_ 
r.at' tÕe;;.posta.es illustt•ados e dá outl'I\S prJ- autut·iz!lt:(lo o Purlet· 1~xecutivo a. ahrir ao 
vitlencia.s; · Min istot• io da i\f;~t·í n 1111 o cre1Hto da 

Discns~5.o unic;t llo pt•ojecto n. 18!\, de 1001, 6: 121$701, supploment.w á. verua s~ do a.rt •. s• 
csl.al•ele.~n.1lo · que ao nngenb!lÜO Al'ist idos d:t lei n. 746, do "29 de dozembt•o de 19DO. 
G1.1lvií:o do <~uuiroz, aposcntu.do no cargo <le pat·=~ pag;>mo:lto de soldos que compét.()1n aos 
tlit•oetot• <la Som•ota~•ia do Ministerio tl:J. Agd· offieia.e~ tl'a.n~('ct'id r>S pat'<t c.• quadr·o da rc• 
cultura,Commercio e Obt·;~s Publir::t~ . cL1rupo· seJ•va depJi~ dD annnlla.!lt\s <l.B respectiv<IS 
to, d:!Slle a i\l}OSenta<l.or ia., o ordeua.do de on· refMma.S · · 
genhch··r-fisr..at de 2~ classe, corresponde11to 2" di;;ct{s.'!ã.o do projecto n . 222, do 1g01, 
<t 25 a.n11 os tln snrvico; · detenninando que os o!ficiacs do <Jxorcito, 

· Dü:l~_ussfü; Ullicu. do PI'n.icc to n. !53 E, de a.1:marl'a o cla.ssr.:1 nnne~<n.s , t·n!lnni<\d:.~.~ ou 
!90:>, ud(Ut[vn tl.o~t.acad• ; .h:t 3'' tli,;cussão do que s~ venham tl.t•ct'c!rmar de :J.Ccor·do com os 
projor;to n . !5:~. dcst.u :i1mo, em v il'tudc do dJcretos ns . 108 A, de :{0 do dezembro .do 
a.r.t. 13:j do Rugimuuto Iutm'no, a.uiorizando 18~\J , c tu:> A, do 30 de jane•ro tlo 1890, vo• 
o Govct•no :t t ra.nslct•it• p1.1.ra Manoel M.u·ia llmt.aria ou compu!soríali!ento, toem dh'aito · 
Vollor, a .:oneos~fio f(•it:t a Julio Bencvi1les ü.s v:tntagcns cxarallM no alvará ele 16 do 
polo dcm·otu 11. !l(l, d e 7 de otrtuuro de 1892, dez()mbt•.> de l ;o:), e roooluçãu de 20 do de--
p odendo pt·•H'ogu.1-a. por mais cincn anno:~ ; zembt'o de 1801 ; · 
~ discu,siio 1lo peoJocr.o u. 200, dn 1001, ~" rliscus~ào do prrJjeeto n •. 264, de 

autol'i;mtll!o o Potler Bx;ecutivo •1 conceder;~ 1900, auGot·i~anrlo o Governo a proroga.r 
Jesuino ua. 8 ilva Mello a constrnoç~J dll um:\ o prazo con~cdüto ·~ Socie..l<>do · M:ontepio 
ponto mct.allíca o do ma.Jeil'<L ~ul,m u !Uo 'Gct•al de Economia. ll Od Servidorc.s'<lo Estado, 
~h·anuo, llO tuga t• dcnornitfa.do Ca.cuooil·a rlo })a.r;t i n:lcmnizar o Thu~onro Federal da. 
M:teim.hondo, cntN os gstarlos tlc S. Paulo e quMtht de 11ne lhe 6 devc;lora, at6 que essa 
Minas Gm·aes, sob tiS r.onrlic;õ il~ q_1te . üsta!Jc- institnir.,ão r . .~gnlar.i ze BUa situao:i.o, potleudo · 
luce; mesmo rctcva.l·n. llo pagamento na. impor· 

1" discus$[0 do p1·ojocto n. 74A, U.o 1901, tancia ·em quo ficou ;~lou.nçada no anao 
concorlendo . o pra.1.o do mais um ao no 1le à e 1809 ; .. · . 
llt;d;f'imtla ao~ ox-:l111lliOOS do 'cur>o super ior . lo' discu'l.~lio tiO lll'Ojocton. 146 A, de 19JI ;· 
llet K;c.,l:~o 1\liliht• cJo Brazil, , <lesliga.tlu~ ptw in~tituinr!o regt·a~ p D.t'a o e>ta.lH~locinlanto 
motiv,, do ropt•ov;tçtio em 1rma .rnc:>mtt ma· de empreza.~ o 1u•ma:r.r.ns gera.es, dotermi· 
toria.llut;I LO ~o <lous :Lttno.~ eonsocutiviJs, C'Jffi nanuo os dil'eüos o a.~ obi'ig<tçõos dc:ssaa em· . 
Clllt.llld<L da. CO IUIUi.S~â;o dê ~l<tl'Üllli1 O Ouerl'lLi ]'ll'l'\ZiLS .; 
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Díscu>.'91í.o uuic:\ <1 :1. omcnd'l tlo Scna.do au 
projc>-eto 11. 45 B, de .l!JOI, <liHI auturi:r~t o 
Poder Exoc1ttho a <tbrit· aú Ministcrio <b 
Ouerr:~ o credito quo fôr ncccssat'io pa.t·;~ 
pag:u• a. gratifieaç7io de ox<H'cicio a q uc teom 
dil'eito üamillo Josó Montcit·o <los Santos c 
Joa.<1uim Gonç•ü vc.'l da. Costa, contra·mcstt·e 
e mantlat~or da cdincta o!ficina üe cor· 
xceiro do Arsenal U.o Guerl' ll da C;qJita.l Fede· 
7a.l ; 

3• discussão do projccto n. 103, do 1901, 
marcando os c~tsos c a. fórma da rcvi;ão d a.s 
coodcmnaçün,; ; 

1• discussão <lo IWojccto 11. 182. A, de 1901, 
dispensando a. l<'azenda Municipal de adea.n· 
tar o pa.gamento do sello nas causas em que 
for autora ou ré, perante a justiça. lcJcal do 
Districto Federal, e d;í. outras Pl'ovidencla.s, 
com emenda da Commisslio ; 

2> discussão do projecto n. 271, dr. 1901 , 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministéio da Fazenda o cre<Hto extraordi· 
·na rio dn 19:2Gl$20<J p ttra cumprir a sen· 

Xi\ri fl\tiu <lu uxtincLo At·~enat (lO Gttl}l'l'<~ dr. 
l'oJ·nu mbu"o, llr~uwisco M<tm•icio de Abreu; 
Dis(~ns~'lo u nic.- d u projooto n . 297, de 

HJO I, autorizando o Potler t'x.ecuti v o a. con
ceder a o conductol' de -trem de r~ cla~so An· 
to ui o l~ra.nci~co do Oliveil·a Fupt.1.cln um anno 
<lc licença, com ortlonatlo, para t rat<tr de 
sua saudo, em pror ogacão da em cujo goso. 
se acha; 

Discussã.o unic:t úcJ projccto n . 200, de 
l9lJ I , autoy izançlo o Poder Executivo a con
ceder um rmno de licença <lO conuod oL' tl.c 
trem d:L .l!st rada. de Perro Contr;ü do BraZil, 
Fra.ucisco AI vcs ela Silv :t Pratlo. 

A scss:i.o k v<tí1ton- se i~ 3 horas e meia da 
tal'tle. 

16i~ S I,:SSÃO E~t 3 DE DE~EMHRO I>E 1901 
tenca. do juiz seccional rl c.~ta. Capital, que 
eondomnou a. l?azenda Nacional a restituir· a 
·Rombauer & Gomp ., negociantes nesta 
praça, a importancia que dernai$ p agaram (Nocturna) 

. como dirci\os de impot·iação de sal impor· . 
· .. ta.do em 1897; · l'residettcia do Sr. Satyro Dias (2• Vice-

. 2• discussã.o do projec~o n. 25tl, de 1901 , Presidente) 
a.uioriza.ndu u Poilct• Executivo a. abrir ao 
Ministerio da. Fazenda o credito ext!'ao1'di- A's oito hol'as lia noutc respondem á. cha· 
nario da somma que nccessaria fôr para m a.do. os Sz·s. Sat yro Dias. Carlos do Novaos, 
:restituir o. João do Aquino Fonseca o Fon- Angelo Neto, Agapito dos Santos, Gabriel 
seca Irmãt'S & Comp., n egociantes no Rocif'c, . S;J.lll'ado, flú. P ci.xoto, Hosannah de Oliveir:L, 
Estado de: Pernambuco, <I importa.ncia. que AuMnio Bastos, Luiz Domingues, Virgílio 
de mais pa.,aart~m <~ Alfandega daquclla ci· Brigido, sm•g-io S.1.buy:t, Eloy !lc Sou7..a., T1•in-

. dade, pór.importavão de l~crozone, do accordo d:tdo, Silvo. M•1riz, l:lricio Filho, Jul.io de 
·com a scntençtL do Supr·emo Tribun;ü l!'e- Mctlo, Pcd!'O Pet•nam hnco, Ra.ym undo Mi-: 
deral; t'ancla, ltocll"igues Doria,, &:abr·a, Neiva, Au-

2a discussão clo }ll'ojccto n. 2H5, do HJOI, gusto Ft•a.nc:a, Mil ton, To~;ta, Manoel Ca.e
. au\orizandu o Poder Executivo a alll'ir· 0 t:mo, Paula Guimarães, Vurgne de Ab1•eu, 
· credito odt•o.ordinario ne·cessario <to Minis- Alvos Rtrbosa, Henrique· J..agden, An tonino 
· terio da Far.enda para ll<"[pmen.to a !l. Ana- Fialho, Dcocleciano tlc Soum, N ilo Peçanhu., 
lia. Brum Gonçalve~, viuva do capit.'i.o Blcu· Alves de Brito, Si lva Co.stro, Custodio Coe· 
teria José Gonçalves, halJilít;ul.a por t itulcr llto, Tlwoplülo OUoni, Viriato Masea.renhu.s, 
de 12 de janeit•o de HJOO, do meio-soldo que Francisco Veiga, Joü.o Luiz, Carneiro do 
Ilu~ é· devido desde 22 do dezemltro do 1893, Rezende, Francisco Salles, lula.lbm·to Ferraz, 
em quc·fallecéu 0 seu m:,~.rido, a té 5 de de- Lamounicr Oodofl'edo, Antonio Zaclt<~oria~ . 
zemlJro de !899 ; Henrir)lJO Sa.lles, :Mayl'ink, Eduardç, Pimen-

tel, Olcga.rio Maciel, La.ma.rtine, Gustavo 
l" àiscussão do projecto n . 239 A, do !901 , Godoy, Fernando Pre.~tes, Moreira da Silva, 

. mandando g1•a.duar no posto immedlatamen· Domingucs de Castro, Dino Bueno, costa. 
te superiOl' ootncial do exercito o da. ~mnada Jun ior, Roclolph:> Miramla, Cajado, Alfredo . 

' que a.ttingir ao n. 1 cht o:;ca.la., comprehen- Ellill, Lindolpllo Serra, Cat·los ca.vnle<\ntí , 
·didos os das classes unnox<t~; oom emend<~. da Am·oli;uJo Barbosa, Vespusiauo tl.c Albuquer· 
Commi~são do Mar lnlm c Guor•m; que e Diogo I•'ortun<t. 

3" discussão do pl'ojccto n. li6 , do 1901, 
auto1•izt~ndo o Governo ·u. abrir· ao MioisLui'lo Abro-se :1. S.Gssão: 
da Guerra o · e1'P.cl ido extraorcJin:H'iü do Deixam de comparecer com ca U3a; pa.rticl-
.2:860$2(17, pat-a occorrer av pag;unento do ]JaJla os Srs. Vaz do Mello, Urbano Santos, 
ordenado c1uo com.vot(} ao cscr.tvã.o d~' o.lmo- Lu i:~: Gua.lbcrtu, Jo.>ê Boiteux, Gastão da 
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Cunh<\, Pedro Chermunt, Rodr igues l''cr
nandes, Clwlstlno Cruz, Augusto Severo, 
Ta.vo.ros uo Lyra. Pm·eh·u. lteis, M<1lUf1U hts 
Gonçalves, Mor·eira. .~lv'es, Cornclio dt~ Fon
seca, Elpidio de Figueiredo, Jos6 Duat·Le. 
Epaminondas Gracindo, Joviniano de Car
valho·, Folix Gasp<ll', Dionys.i.o Cerqiwim .. 
Sampaio Ferraz, . Ma.rtinho Campos, .Tulio 
Sa.nt.os, Am·elia no dos Stt ncos. Jo<lQtlim Bre
ves, Rangel Pestana, lldefunso Alvim, Ponido 
Filho, Monteiro da Silveira., Car los Ottoni, 
Manoel Fulgencio, Nogueira. Junio1·, Lindol
pllo Ca.etano, . Rodolpho Pa.ixão. Mira nda. 
Azevedo, Bueno de Andrada, Paulino Cl\rlos, 
Cinaina.to Bl'aga, Antonio . Cintra, Ovidio 
Abrantes, Manoel Alvo.:;, Xavier d o V<tlle, 
. loão Candido, Lamenha tios,Ma.rçal Escobar, 
Francisco Moura, Angelo P inheiro, P into da. 
Rochi1 e Al(N!do Vat·ella • . 

E sem ca.usa. os Srs , Ct~rlos Ma'rcelliuo, 
Al buquerque Serejo, Ar thur Lemos, Indio 
d o B1•azil, Sei•zedello Co1•rêa., José Euzobio, 
Guedelha M ourão, Cunha. Mar tins. Anizlo de 
Abreu, João Ga.yoso, Joaquim Pires, Ita.y
roundo Arthur, Thomaz Accioly,. Nogueira 
Accioly, Tltomaz Cavalcant i, João Lopes, 
l~ra.ncisco S<t,Fredorico Borges, Gonçalo Sou to, 
Soares Neiva,Lima. Filho,uamillode Hollanda, 
Ermirio Coutinho, Celso de Souza, Teixeira. 
do Sá, GomC'~~ de Mattos, J oão Vieit•a, Pe
reira de Lyt'u, Medeiros e Allluctnerque, Es· 
ruer <J. ldino Bandeira , Eshcio Coimbra,A1l'onso 
Costa., Araujo Góes, Ar t•oxellas Ga.lvâo, Syl
v io Romero, Fausto Cazodoso, Castz•o Robcllo, 
Francisco Sodré, Eugenio Tour inho, Ada.l
berto Guim~ràell, Atz~u:;to do Froitus, Ro
drlguo(L!ma, Tolen tirio el os S:Lntos, l•:tltHLI'llo 
Ramos, Pa.ranhos Montenegro, Mar colino 
Moura, Galdino Loroto, Pinheiro J nniot•,Josú 
Monjar dirn, José Marcdlino, Hercd'ia. du S:L, 
Celso dos ReL~, Iri neu Mt~chad.o, Nelson de 
Vascancellus, Osca.t· Gv~luy, Augw;Lo ([C Vas
~:oncellos, S<~ Fruil'<!, Rau l Rr1rroso, B<lt' l'OS 

·Franco Junior, Lourenço Baplista, P<ll'(~i r;t 
Lima, Ma r ti ns Teixeit•u., Ollvciru. Figucirodo, 
J•~stovão Lobo, José Bonit'acio, Monteiro de 
Ba.rr·os, f :Speridiã.o , Bueno tlo Paiva., Alfredo 
Pinto, I.Mnel Filho, Lnndulpho de Maga.-

' lhã.e~, .Arthur Torres, Pn.dua. Rezende, O li· 
voira. Braga, Valois de Castr o, Adolpho Gor
·uo, Joaquim Alvaro, J•:duiundo da. t<onseca., 
Luiz Piza, Azevedo Marques, Herroenegildo 
de 1\{ora.es, Teixeira. J3r; ndão, Benedicto de 

·Souza, Alencar Guimar ães, Pa.ula Ramos, 
Fmncisco . Tolontino, Barbosa. Lima, Soat•cs 
dos San tos, Germano Ha.s~lochcr, Fro.ncisco 
A len~ast1·o , Vkt.orino Mont!.!iro , l:.ivad:1via 
Cor rêa, Campos Cartier o Ca.ssin.no do Nas-
~imento. ' 

E' iic11 o sem debate n.:pproYMla o. acliu. da 
· sessão r!inrna de bojo , 

Oaz:uar• V oi. VIII 

OlWI!:M DO DIA . 

E' ann u nciada. ~. coatinuar;ii.o da. 3a d is
cu.mo do :projcc to n. 259 C, uc i 90! , com 
pa.l'CMI' sobt·c emcod:~~ olferecirll\s para 
:i• <lisclL~Jlâo !lo pl'Ojccto n . 2.59, deste a.nno, 
quo fl x:t :.\ dnspcz:~ do Ministm•io da,q Rcl:t· 
ções Exterio~cs partt o exercício do l002. 

_ O Sr. Pres hJente--Tcm a. p::..la.Vl'a. 
o St•. Hosanna.h de O!lvcil"a , ( l'ausa. } 

Não estando prnsr.nto , tom a. :pa\a.v•·a o 
1il'. Ca.millo do Holla nda.. · (paus11. .} 

Não ns ta.ndo.p l'esentc, o nao Jta.vendo ou· 
·tros oradores inscl'ip ~os e nom quom pcç;t 
a palavra, vou dar a. discus.~ão p 1r cncel'· . 
ra.da.. 

O Sr. B1•ic!io Filho-Peço t\ pa.la.· 
vru.. 

O Sr. Presidente-Tom a. pa.la•1ra. 
o SL• •. Deputado Bi'icio Filho. 

O Sr. Ode i o Filho principia. pe~
gunta ndo ao rela.tor si pretende tomctr part o 
no debtde. Obtida respost"' negat iv a, declai~L 
que,em face do que di8põe o Regimento, pó<le 
fa.l!ar segunda vez sobre o projeeto. Não se 
as~ustom, porém, os seud collegas; sua. de
mora na. t t•i buna set•á. de cinco minutos nô 
ma.ximo . ,: 

Ouviu o Sr . P residente dar a. · palavra ao · 
Sr. Hosanna.h Li e O li Vllira., tli:;loincl.o r opr\:1-
santa.nte do Pa.rtl, que não ~tava presente; 
ouviu uopois ser 1,lada <~ pahwra. a.o iltuttru . 
Sr. Camillo de Holla.nda , tambcm ausente. 

1~;!'1\JU os tlons uoicos que r.s'ta,vo.~m i nscri
ptos; ·são tllllbos governi~t<.LS . (Uisos:) 
· J':<JSCS d i::nos collega.s podem se rnscrevot• 
quando <11iizorcm, c podem doix:~r tlc fa.llu.r•, 
como fizer·a.m. Nad:~ tem a. dizct· sobro a. · . 
liberdt~dc - q ue lhe~ a:;.~iste. O quo quer ó 
salicnt<w que não foram os opposicionist as 
que cnncorrenun PiLt'il., a euHvoca(,;io d.a SC!l· 
s.'ío nocturna.. Nenltum dellcs estava. lnscr t
pto. Fomm dous mcm1n'os dn. maioria. os 
ca.ut~adOl'et\ da sessã.o de a.go r a. 

Sl oão estíve:lsem iuscl'iptos, não ter in. sido 
convocada n. camara.. Não t eríamos as.des· 
pezas 'da. sessãll nocturna. 

Inscr everam-se e não fa lla.ram . Estavam 
em seu direito. 

A op}losiçã.o é que não quet• pt·otel!a.t~ a 
uiscussào; tJII<I só !i.1lla quando entende, 
q u<ult.lo p;·ecisth l[u u.ndo nocos~ltu . Não lta. 
nm ~ó opposicionista. que p1•etenrln. dem ol' t\1' 
o orca.men LO. 

Vac, pois, taz.cr ponto fina l. Vamo~ para 
no:JSa.s casas (ri sn,v) o.~tudil.!'• trl\balha.t·, }lM'a. 
q uil, no~ poueos d i~.s IJ.I.JrJ nos rcst<tm, possa

s 
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mos llcm cnmrwit• ·os no~;o~ !l.oym·us . (;lfuito 
bem . ) -

· Ningu~m ma i . .; PJrl inrh :\ pala.vt•:t, ú cncc~
raurt ih àtSetiSli11J C OJ.<!itHb li V<J ta~·ã,o, 

O St•. Presldent.e - - Nilo havondr.> 
nad<t. mais a tt·a.ht·, üe;.i:;n > P<l.t' <\ tlm a.nhi> a 
80guuuc ordem rio tlia.: 

Prímr:ira. p;u•t.c (atCl ás 2/ 2 horas ou :111tes) : 
Vuta.;i o do p;·oj:x: l.o n. 25:) C, elo 1001, 

iJ!.lO lixa <L desp~7.<t tl<J Ministccío tias IWl::l· 
' çocs 1·:~írwim·o>J J >:~.t•;.t o cxcrdclo ,lc lUO·J 
(3• fliscuss:io) ; 

Votu.r,,ã.o ·ua cmonda. do & rw.:lo a.o pro
jucLo n. :265 C. o D, r lt~ittl . :t.nno, flUO StH
pcn• lcd•tt•a.nt~ ~m~ >ne?.c.>, o-.lc<: ret.o n. 104, 
do l7 ·de j;tllP.i l'o ria lx!.la, n:qJa.l'~o t·cl:.d.h ;a 
ás liquidar,o(:íes frm,:01da~. )Ji.tL'it o.~ ·lnner)~ rm
cionaes t:OIIl ~úclo n•< capi1.:d olc l'cJ·n;cmbur:l), 
q11o· tivceem c·.e;.~:ttlo pi~li:..ltnonl,o~ itM :t 
~l:1ta 1.1:~, l)UIJ!i<:.~\·;·(o clo.,t:t lei ( rlisn tr>;,_úi.•J 

, unica.); . 
Vot ar;ã.o tio pl'oj:~<:t<l n. 1 4~ A, fl r: ' t!JO I, 

· .. reorg•~ni1.;).ntlu o cot·p:> tll! Hngrmhtüt•os n ~
vu.c.-3 o fixando o pussoa.l ,do m~poctivo q ua.•lr» 
ordlna.rirJ (com pai'll(:er·cs tias Gornrni~ií<'-S de 
Mar~nlnt c GutHT•~ c t.le Orç.<tmcnt•)j I• dis· 
.cussao; 

Dis~u.~ão du ]Jru,j(Jc Lo rr . 2ii9, do HlOi. 
a.ut.nrJZan<lo o J>oder l ~xocntivo :t ;tbr ir 

.. ;).O Minis~cl'i o tlos · Negocios Jo:xtci·ioJ'CS u 
· ct•ctlito cx~l'aoe.lin:ll'iO 1lé 100:00$. ou t·o, p i1l'<L 

oocur'J't:L' as despc1.a~ com a rni ,;,;ão 1\~ ['cr: ia l 
qnn dovc tt~ttat· iln I[IH~~ t~o d.c li a li to~ com :t 
Gny<tna. Ing!e.z:t. ; · 

2" tliscu~siiu d.o pt·r)jed:J n. 202 A, tlc lOJl. 
:wtorizanr!o o Uovei•nn :t rlc.,;pont.!ct· a.ü\ :i 
quu.n t in de 50:000$ JMt;il a11Xil hu· as •lt)spuz,t; 

.de ínst;tlla~~~~ e o~ t :·.11Jalhr>s du Cl)11g 1·.;&;o 
A<>ricola· · 

'l,. I ' ' -· 1 . '· .:>"'l tScu ssa.u IIJ pi':>Joooo n . 267, <k 10 il. 
autol'i1.:1ndo o Po.l.c;· J~xm:utÍ\'" :t iliJL'il' 
:.1.0 Mini~t~l'io 1lu. Fa.zentl:t o <a·orl1b rlc 
477: 121.~'720, Olll'll • . ~ll)llllc:rnnnl .;u· · :t vot·lm 
n. 35 do ttl'& • .2B d.;t lei" n. 7'JO, üu 2 1 1lt: üo-
zomht·o de I!JOO; · 

2~ ~iscu;;sã.o !lu }W<)jl!nt1 n. 711, ,J,: 100!, 
fiU\OfiZilllClo O l'o!I CL' l•: :otoCILt i \ 'O <L :~ht'i.J• :~o 
Ministcdo da Ind<t~tl'ÍtL, Yi:Lç:'i.o e i)IJr~~ Pu
blicas o ct•ud.ito nxtt·am•dina,J•ío de; BtJ :OOO.~ , 

·p11.ra occorrm· 1b: il<:S poz:ts cDm a. ruc,J p~::i.<• 
da.s l~strad:.~.s tlr- Fet't'o Bah i:t ao s. l<'t'ltn. 
cisco, r v.mal do Timhó, e R•1t·i1\J :w t\. I?t'õLn
cisco, l 'i!Sg:<t:wa.~ em v ir•t.uritl de autu1'Í1.aciu 
legislativa ; . • 

· 2~ iliscus.<ão <ln pt·oject.o 11. 1:10 A. tl n 1!101, 
!'A!t3.bCllccoudo qno as oi;:\piLS dos oJTida1:.$ do 
exercito e d:~ armad:t nunc:1 ~o1·ii.o inlcriot·c~ 
a l.~W(), ' lua. lq11Ct' quo ~oja :1 gu:t.l'nit;ãl) a CJI!C 
·porte u~~:lm, salvo as ex.,opçlíl\':l •i>l llli ; 

3• díseu-;.-;àu do pt·djccto n. 127; de 1901, 
lllspnnt.!o solll'e :1 contagem da. anti.guidallc 
du po>~'' dos o!Ii.ciacs do exercito. a ctnê so · 
t'dlercm os :trt.; . 1° o 2° dtt bi n. 350, do 9 · · 
de rleze:lll>ro <le 1895; 

Discns .. <rto unicu. do Pl'üj ccto n. 120 A, dd 
10:)1 , com p:~rcccr ~)bt•c cmetd:\ oftiwecid& 
na 3" d i ~r.u$;iío elo pl'uj ccto n . I.:..>fJ, deste 
a.nno.quo :wlot·iza. o Podtw l•:xccntivo ;L a.bril' 
au Minil:stm·lo da. nurwru. o credito cxt l'a;ot'
•lioario d~ 2:401$800 pa l';\ pa gamento. :10 
marechal ,José d (l Almeida Barreto, em vil'• 
tu~e ele scnt·~ nç:t d1J Supr·omo Tl'ibnna.l I<'o-
deral. · 

lliscussã.n unica do )Wojccto n. 253 A, do 
1 !.lill, ciJm p:~r·occr soi.J t•e einendas offcrecida.s 
na. rliscu.~:li\o tio pt•vjccto n . 253, quo a.utorl?.a 
o PotlCI' J•:xecutivo a :l.hl'il' ao MinL.;ter io 
<.h\ l~awncl; l o . .; creditos extril.ordio<~.rios de 
2:67ri8145, oui'O, o 2.!J54:50il;j;;n2. pa.pel ,- para 
n.ttundl)r <~~> l>:J.g'l11ll0l1W ue dividas llc cx:or· 

· r:íc1i11s li•!do . .;; 
l " 1 ii$cus~'i > <lo projucto n. :106, de 19::11. 

autol'izanrlu n Podet• Jo:)(!)Ctltivo a. ai.Jt•ir tlO 
Miui~~~ri o • l~ l•'azcurl a o r:rn1mo que fór ne
co~~r·w p :tt·a ctimpl'it• a sen tonç.:.t. 1l() Supremo 
Tribu tlu.l l"ectr,ral qu~ condomnon a l•'aztmd<t 
N":wiou•.ü :1 l'o.-;l,í tu ir 1.t A. F. de Oliveir.~ 
& comp. :.t imp()l'ta.nci;~ de •lit·eitos du im
podttçlin -!lOIJre lwru1.ene l[tlll do nmis.. ll U.
g;Ll'alll nus n:{()I'cicios do 1890 u 1&!7 ; 

:~•,J iscus.'l1i.o oo pl'.,juc: L•J 11. IG6, dn 1901, 
aut·n·i'l.;~m1o n Podnr l·:~ocuõivo a. abrh• a.o 
Min isturi.<J tl'-1 JusLit:<J. c No~.niu~ In te1·iol'OS o 
taw l ito ti.l~ 13 : : ~rn~ p:u·a Jltt~:tmento do pre
mio o Íllllll'C&-.'in do I.OiKI ux \ lrtpl ;tt•n~ dot 
ohra-TIH~ori:~ du P1•uees~' > C i vil. o üommer
ci<tl--co rupost.L p.do IJI'; .loiti! Pet•ui l'<~ Mon-
GOit·u; . ' 

I" rliScliSSi~o •lo P t'<Jjedo 11. ~?50 A, do J!} )j' 
insliLuir\d•l uut t·ugil!~l'o tl:.\ .; opur;wiío.; dn 
<·amhio; 
. lli ~cJ t .~s;b•J unk a c!:( n:nun•.l:1 d.J Sonar.lá <~O 
pt•,~j ll\lto 11. l"il. li, <lol !IIJ JI ,Il lKK , de 1\lü l, 1lu. 
C:Ltn:~m ot. ·~ !J .:Imt: tdG~ . !lfll\ ,,,n!.wiz:t 11 Uo
vc:t·n rJ "· lll>lt\lbJ· p :l g'IH' ao <':.t pitão dn lbtg<~&: ~ 
h i JHIH'al'iu e I '' l.nnent:! J'lll'oi•nt:l•lo Coll:ltinr) 
Mi.Lt'tplu~ ''" :-!ouz·.t " <Ju;~ tt ~i:t •lo 1 :H;n $111'!0, 
diifer•unr,,:L do sultlu c1un tlc ixou t..lu l'Ocnbcr 
dc;Jc 1 ~7(}, oJa t:l tl: t SIIIL I'UiiJ riU:I , at•J ] X!!i, tl3 
acerml<j com a doutt'ÍII:J. contith llll avüo. do 
Mini~ tct•lo tla l•'uzcnil<> tlo 7 llo janoi1~1 do 
JX(i!l; . 

::;ogun,l:t P~t!'! .t: (:l.~ 2 1/ :!. l·t:.Jra i\ 0 11 ante.':!): 

:la llíSCIL~Siítl do lll'ujocto n . 105 B, do WOl, 
(do Son: ~<Ju), rtuc Ct'<\:.b nu nistr·ie~· ~ l"otlural 
tn<ti~ um uillci:J do rogisti'O rl<: ltypotJwca..<J, 
eum a do~ignac;fio de tcl'COli' ,J : . · 

2" tli~cu: : .. :ii.o do pt'•.J,illcto n. 17 4, tia l 00 l, 
man<la.ndo ctuo o om·.:mu da. H.ntmulica. in
< loJHili~o, com "•!uant ia. <lil 70:000$, a Viceot• 
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Moireües rl() Lirna, pcbs úcspozas quo fcx 
éoii1 a pintul'a, monta,gcm c custeio do P :t· 
nora.ma. rio De8o(lbl·imento do l:h'azil (com 
substitutivo díl. Commissão de Orç.amnnto ao 
pro,joeto n . 261, de 1900) ; 

2" d\scussão úo lJI'Ojecto n. () A, do 1901, 
doclarando abolidt\ a accumulação das ca
deiJ·às de logica c rle IHtel'I.LíLtt'a. do Internato 
do Gymnasio Nacionlol, sob u. rcgcnci<l. uc urn 
só cathodt•a.ticu, e . ma.nrb pôr em concurso 
as oado iro.s que v agarem om cum;\)qucnclu. 
de.'lta. disposi~·ito ; . 
· Discussão unica do projeuto n. 242, de· 
1805, elovandu <~ 100$ m costlt>.S a pc~o que 
por·cebo D. G.rbele úc Mentlonr,,a..Souza. Mun
tciro, viuva. do tenente honor:wio tio ex.cr· 
cito licli.Jotloro A vellno de. S:lllz::t. . Montei
ro ·; 

Di~eus.são unica <lo projccto n. 187, do 
1001, elovo>.ndo do 60:5 <~ HlO$ <\pensão men
sal do alferes ltonol'<'·rio do exercito Antonio 
Pac~ do Stl ·.BU.rrcto ; 

))i~cn:~.~ã.o unica do pro,jecto n. ~&'l , de 
Hll)l, autor izando o PodrJt' ExPcutlvo <\ con
coí.lcr um ao no do licenç:~. sem venoimcnto~, 
ao cid<~rlã.o Jo:lquim Haebo~a Pin to, pot·tciru 
da Direcçã.o Gtwal do Saudo uo Ex.et•cito ; 

2• d iscw~sãv flo p t•ojecto n. J!5G, do WIJ I, 
a.utorizu.núo o Podo!' Executivo a abl'it• a 1) 

M1n tster1o dá Fazonrlü. o credito qxt t•:J.ordi
nu.riu de 47:"~700 }J<IN d :.~r fl XUCIIÇ<.'i.') <tS 
sentenças do Sup1•emo Tl'ibunal Flltleral, qu() 
co.nfirmar1un as do juiz seccional <I:J. P:n•a lty· 
b:~. conr.J.e rnn:tndo a Fazt~ndn N~1clona I tt 
rostituir a. Paiva. Va.lentc & C:m.tJJ., l..omos 
MorGi.r:~ & Montou Sr•ntos üomc.,; & 'Comp., 
.nt.,goeio.ntcs n<~qu ullo Estado, o quu dnmais 
pagaram por di,·cittlS de I~CI'•Jllmto import.:ulo 
um 18W'i.o lli!l7, com as t·e~p()r~1ivas custa::;; 

3• í.liSf!II>Siio do lll'",joct•l 11. 20:1, 1!11 )!lO!, 
auto l·iz.<tn<to n Purlot· K\(:ci,l.ivo :1 :~ln•i r ao 
Miui.~eorio dii. l'ar.wuh~ o •: ru.IHorlu 2 1 ::l41l$·1f>Ü 
p :IT'iL p:tiflll' n. A. Avoniot· & Got np . e ot 
CotTea Ch;tves & Pinto, do aermt•do en111 :1 
S<"ttonça ,judiciat-ht •1uo m:ultloit J'"atittiÍI'
lhr~~ o rJuO de mai.~ pag-ul'<llll á J\ llill liloua. 
Üc.'>t.a. Capital; 

1• tliSCIISsftu úu 1müodo n. 157 A. do 1!1111. 
tliielar<~ndo que 11(1 tm 81l do li 1~nt 11;:1 :1 u rn len to 
cathodr:1tieo rb J.:sc"la ·:-.r a vai sm·b. :1 c:u.•l"i l'l\ 
rogida. pelo len to substituto a rp1Cm eom
pctit• n:1 occasíã11 tJ oxorcir:iu dn~ l'11nr.,;B.ns 

.. de repeti•lol' ucs~:1 cadclt':\ com wtu otn 
:,:opara.<ltJ; 
pi.~cussi'io nnica rlo pt•ojucto n. l!ll , elo 

1001, conoudellllo •~ D. Am oli :; C;W;1lcantc 
de Albnr[llCI'llllO , ,, i;rva do C<~pitã , > de cngc
nheiro.1 An toui t> Ca.val cantc•lc AII•111J11Cl'quo, 
uma prmsi\o mensal de 100$000; 

2• discussiio do projecto n . 217, tlc 1\JO I. 
autot•i7~>n4l u o G11VOt·no :~ c~ntr·,.chr com ~~~ 
onl{ouhoiL'o$ Augu~to du J.li ttuucmu·t Cu.rvu.-

lbt'l Menezes c Alfretlo ltn1.enuo <hl :->il ~-a ou 
eomprmhia que urganiza.rem .• o fornccimcntc. 
de C<\rtões-pu~ tue~ illustl'a.dos o rl!i outras 
IJrovidcnchtg; 

llü:cus.W:o uoica do pl'ojecto n. 186, <lc 
l!JOl , cstabci..Jcemlo quo o.u engenheiro Aris
tide.> G<tlvãrJ do Queiroz, aposentado no 
cargo do director da Sccrctar·in. do Ministe-
rio da Agricultut•a, Commet·cio e Obra.~ Pu
blicas, eom'[>cto, de.<:dr~ a a.poscntadorio>., o 
ordcnu.do !lo ongenlleiro-fisc<Ol do 2• cla.'>'Sc, 
cot'l'CSpundente a ~.5 aunos de serviço; · 

Di.;cus.<;.'io u nica do projccto n . 153 E, de 
!000, adrl itivo de.,'hca,hJ ua. 3 .. <lioouss:W do 
1H'ojncto n . L 5~L r te ;te anno, om vi rtude do 
Mt. I :13 do Rug'Ílll'Jfl LrJ Interno, autorizando 
o Guvornv .a tr,msfcril' pa t•a M1tooel.Maria. 
Vcllc'/, u. cone<)j,'Sl!.o feita a Julio 13onnvides 
'JlOl<l dr!cr rJto n. \lO, do 7 <lo outuhro de 18\!2, 
puctendo pmrogal-a 11or: maf~ dncrJ annos;. 

2• dlscuss,'io dr1 projocto n . 206, do HlOl, 
autorizando o Podce Executivo a eoncerlar a 
.Jesuíno rlu. 8ilv;~ Mello a construcr;ão do uma. 
ponto llllll<tllica. c de rwtdeíra sobro u Rio 
t:l'anitC>, no logar rlonomin:\<!o Caclweiro. do 
Ma.r imbon•lo, entt•c os Est=\rlus do S. 1-'::tulo o 
Min:ts Gm·<tns, sob a~ condições que cstu.be· 
Ieee; 

l" diSIJu~.'k'io do pl'o,)eoto n . 'i4 A, de 1901, 
conocdcnrlo o prazo dó m[~i:> um a.nno de 
mo.tl'icul<~ aos o:,·alumoos do c.ursu superior 
do. ~:scula Mil i tM' Llo Bl'azii, desligados por 
motivo <le rcp.-ovaçilo om unm mosmo. ma
~~~t·ia rluranl~ uous annos eonsocutivos, com 
<~ll JOillh\ da Commbsão (li.J Mu.l'i nlm c Guerra; 

Continuaç-ão da 2• dbcussii.o d11 projccto 
n. 6;! A, t!n Wlll , a.ltol'antlo a claS.irl 13 , n. I , 
tl.a> 'l'al'ifa .. '> d:1~ Atfu.mlo~:~s; 

Di~"USB'Üt nni1~t1 do pl'o,jccto n. 201, ·de 
l!lrJt, 1LULlll'i;mnrlo o Govct·no a concetleL' ao 
DI'. l•'cii'01Lildo Torra, assistcnto d~. cadoir-J. 
d<! clin ica. dm·mato-~Yl>hiligr·a]>h ica dt\ .Fa
culdt~lln do \ ·lodicinu. tl<> Rio tle Janoh·e, mais 
II ITL an111t rio lt~cnt:a; com todo o ordenado, 
p:u•;t t r•:üa1· uu sua sa.udc ; 

L> is[:u~,;;1o tín i<.:a r!., projoct•> n.· &í, de 19.0 1, 
autol'izanrlo u P or1cr Executivo a releva!' <L 
v iiiVtL c hcr(lciros rlo llnatlo major Benedicto 
IW.I()ÍI'•J Dutt•a. a 1liVida. por ollc contra.hitla 
c um o cul't'o ria hrigao.la Po.licjal da. Ca.pi tal 
l<'t\dcralna irnpor tt~.ncia de r: ! 07$:.l2.4 ; 

2" discussii.o elo projocto n. 2i5, tio 1001, 
conoedonrlo •~ O. Dorothl~a. da. I~nc:~rna~:ã.o do 
Cor·a.ção <lo .Josus Garcia ZunigiJ. o D. Mn.ria. 
Doloro~ Bwtoh1 Bern;U'(lino üarcía Zuniga, 
filha.8 tio bl'igadoiro bu.di.o de Calol'a, a rclc
v;~';tto da. 1JCilil rio 11rescripç~i.t•, p<.~ra. quo 
p o9.,tl!ll poree!Hll' o moio-so l<lo •tue recebia 
sua mãe, vinva daquel!c IJl'iga.deil•o ; 

2" diS<Jus~(ir) do pcojocto n. ílcl7,do WOI , 
crcando mais rluu~ J ogat·•~~ llo lieis do the-
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souruiro da. lh.:cebCll•H'Í<L da. Capi!.:ü Fedol·at. · que comlemnou ,... F;~wnda. N:Lciona.l :L r o)· 
com os venclmeutos rlos o:t'.i~tente;; st.itn ir ;~ n.ombauor & Cnmp., riegvcian Co~ 

no.,ta. p r•;tç;í, a impol'ta.t,\Ci:L flUC do lilai~ 
pnga.r;Lm como cl il'aitus de impo!"Ca<:ão de 
sal im portatlo em 1897 ; · 

2a cliscnssr~o do pt•ojncto n. 21 8, do I!JO l , 
autorizanuo o Pudm· J~xecn tivo a. ;\l.Jrir a.o 
Ministorio <h~ Marinh:t o Cl'r.dit!l de (i: 121 S;7(1 1. 
Sllpplmncntat• .á. verba. 8~ do u.rt. 8° d.(.. lei 
n .· 746, de 2'0 ole dOWlltOI'ü de !001), p:Lra. pa· 
gamc·nto do soldos que competem aos officiaes 
transferidos paro. o rJuacb·o da resm•va de
pois de annuli:Lcl.as as rcspcdivt\S rcfurmas ; 

2• discusslio do projc~<) n. 22i, de Hlfll , 
detormiuaddo que os om ~iaes do. exercito, 
;wma.da. c classe.; u.nncxas, rcfot' lll:\dos ou que· 
se· venham a reformar •le .accorrlo com os lic
cretiJS ns !08 A, do 30 de dczembr•> de 18Wl, 
e 19:l A , de 30 de j:Lneiro do l!lOO, voluntari:L 
c compulsoriamente, toem direito ú.s van
tagcns exaradas no ·a lva r i\ de 16 do tlczem
bt•o de 1700, e resoluçã.u do 20 d~ dewmbi'O 
de 1801 ; 

3• discus3ão rló pt•ojecto n. 264, dn l !lrlO, 
autorizando o Governo a prorogar o prazo 
eoncedido á Sociedade Montepio Gcr:1l do 
l<:conomia. •los Servidor es tio Estado, paT'a 
indemnizar o Thosouro Federal tla quantia. 
de que lhe c devedora., at!l (iUO essa. insti
t uição r cgulari7.e sua. situação, podendo 
mesmo r aleval-a do p;Lgamento •la impor· 
tancia. em que ficou alcanç:ula no anno do 
1899 ; 

!• discussão do lll'ojceto n. 146 A, de 1()11!, 
instituindo regras p<Lra o ostabelccimcuto de 
oniprezas de a.rma1.en~ geracs, determinando 
os d iroi~os o ns obt•igaçõus deseu.s . cmp~czu .. <; ; 

Discussüo unica da. emenda do Sonatlo ao 
pt'Ojeeto n . ·li'i fl , do !Uii l , que autor iz:a o 
Podor Jiorocutivo a. :tbrir• ~o Ministerío da 
Guerra o crc1lito {jUO 1'1'11' ncoossu.rio pat•a 
pagar· a gratitlca<;[i.o de oxm·ciciu :.1. (!Ue tcem 
iliroito CamHio J osó .Montoirv dvs Santos o 
. Joaquim Gonç.alvcs da Cost:.L, contra-me.~ trc 
c mantl;~dor 1la cxilncta. offiêilm do corrcciro 
do A!'sonal •lo Gucrt•J. da Ca.pita.l !o'cdcral ; 

2• disctt~~ão do projecto n. 258, do !!JOO, 
l\utori7;~ndo o Po•lor l~xccutivo a. abrir ao 
)I'Jin ister·io da Fazenu:l. o credito extmorciina· 
rio cb sommn. que neccssa.ria fôr p:wa resti· 
tuir a. João de Aqui no Fonseca c Fonseca. Ir
mãos & Comp. , nogocia.ntcs 'llO Reci l'c, Est<L· 
do do Í' ern;.tJnhuco, a import'lttch que •ln 
rnais pagaram á Alfandeg;J, d:1qucl la cid;tdc, 
por importação de kcrosenc. de accor•:l•> com 
a. scnknça elo Supremo Tribunal I?cdoC"al ; 

2" discus~lü1 do pl'Ojccto n . 285, de H>O I, 
autmim ndn o Poder t•;xccutivo a. abt·ir· o 
credi to cxtraor!linar·io nccessario ao Minis
tet'.io da. Fa.zon!la. par<\ pagamento a. D. An~,. 
lia. Brum GoUÇ<\lVc:!, viuva do ca.:pitã.o g[eu
terio Jost! Gonçalves, h:~bilituda por t itulo 
Úll 12 do jar;ICÍI'U de 1\JOO, do mcío-~oldo que 
lhe é dovJdo desde 22 de dozemb1•o do 1893, 
em que f1~1leeeu o sct.i m:-.rido, ate 5 de tlo-
wmbro de 1899; · 

2• d iscu o>~o do projecto n . 239 A, de 1001, 
mandando gra.!luar no posto immcdia.ta.
mon te sn}X'.rior o olllcial do exercito. (f .. da 
armada quo attingil• ao n . l da osca.la, 
comp1·chendidos os elas cla.s.~es a.nncxas; 
com emenda da Coromissão de Marinha o 
GL!Cl'l'a i 

a• discussão do PI'Ojccto. n o 176, do 1901, 
<\Utoriz;mdo o Governo u. abria• ao Mínistcrio 
!l:k Gunrra o credito extraordinario do 
2:8ri0$207 para occorror• ao paga.mcnto do 
or1kna·lo c1ue com·}Jctc ao c~crivão do almo
xariíhtlo do cxiínctu Arsorml do Oucrrn de 
Pom:lmbuco, I•'ranci~co Maul'icio tlo Abt•ou ; 

Díscu:4,<Jil.o unictt do JH'ojccto n. ~97 , do 
!001, autorizando o Poucr Exccut;ivo a con-. 
ceder ao contluctul' de trem do l" classe Art
tt>nio Fr:wcisco do Olivolra Furt.a.tlo um tmno 
do liccn<~a . com or!lcnauo, pM"a t r·atar do 

.1• di scns.>ã:o do pt•ojncto n. lO:l, do 19111' sn:• ~ande, em rwol'oaa<;ii.o da em cuja goso 
marc1tudo os caso~ o a l'ól'llla da. roviHão da.s se acha; ~ 
conàcmn"~'ÕC'.~ ; 

o d · . .. .:- d · t cl 82 1 Di~cussão nnica do pro,jcclo 11. 200,do JUOI, 
I I~cus~ao o }JrOJCC o · 1 .. A, 1 n autm•izando o Poder Ex:cculivo a concml<H' 

1901 , d •slJCO>jUndo a Fazenda Mumc1pal de ttrn anno do lieonça. ao contluctor 1lll t rr.m d:~ 
adoan tar o pagamento do ~cllo nas cal!Sas }:strarl<t etc l~erro Contr<il elo Bnlzil F'ra.n· 
o.m quo fôr au~<m~ ou ~·(~, lHlr<~ntc a. JUS· dsco Alves cl;~ Si! v<~ Prado . 
tiça. local do Dlstn cto l•el.lcral , e d;L ou-
tra.~ provillcncia.">, com emendas (ló\ Com- Lovan t.a-so a so&lão (LS 8 hort~.S o 40 mi· 
missão ; nuto~ lia noiti!. 

2• dü;aus.-;ão t1u }JJ'<Jj i!Ctu n. 2i I, clu HJO!, 
a.uioriza nllo o · Poder Kxecuth·o <L abril· 
ao Ministcrio da l'a.znnda. o credito oxtr:J., 
ordlnal'io .fie HU161$200 l•:H·;~ cum}1rü· a 
sentenç<~ do juiz socc ion<Ll dr."it:~ C~}>ital , 
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P>·esidencia dv.~ S·rs: At1(Je7n·1\'el o (2" Sec>'8lfl
·>· i o), S<!I !Jl'O lJil.a:; (2 ° Vic.~-Prasitfm;l~). ,1n
!}elo Neto (2• Sc,;,·etario), .- e,, do.~ ti r- Nv,•r•r:~ 
{fo Sccrdro·io) c Stdyl"O Dias (:?- Vicc-l'•·a· 
sidente) 

. Ao meio-dia p NccJe-so á. ch amada, a que 
l'O.lponuom o~ S1·d . Su.tyro Dias, Ga.elos de 
Nova.os, Angelo Noto, Aga.pito 1l0i1 S:w tos, 
Gal!ricl Salgado,.J-Iosannah úc Ofi..veil'a, An
tonio. fl<~~tos, Sorzc<loll'J Corrêa, Cunha Mar
tin:;, Raymundo Arthut•, Virgilio Brigit!o, 
Nugueirn. Accioly, João Lopes, Gonçalo Sou
to, Etoy do Souza , Trindade, CainíJlo de 
Hollando., Gclso do Souza., Bl'icio Filho, lto
dl'iguos Doria. Soal!ra, Tosta, Franci~o So· 
dr<í, Paula. Gnimarães,-Alvcs Barhos·1, Ad;d
hcrto Guimarães, Pa.r;tnh o~> Montoncgro, 
Ma.rcolino Moura, Anton ino Fia.Ht(), Dcocle
ci<mo ilc Souza, Alves de Brito, Silva. r.a.stl'o, 
Cu~toc!io Coellto, Martins Teixcit·:1, Oliveira 
Figut\lrodo, .'l'hcophilo Ottoni, Vit•iab Mas
carenh:L~, .Jofío Luiz, J<:~poritlFío, Buen:l ele 
f':tÍ Vi~, A!Crcuo Pinto, · Ci.Ll'llCito de l~OZCiliiC, 
F!'anciscr> Sallcs, Adu.liJGr-tp Fermz, Leonel 
Filho, An tonio Z"~.h:tria.s, Ma.y rink, Ologario 
Maciel, Lamartinn , Gustavo Godoy, Domin
gue.> <I e Castro, Di no Bueno, Ya.!oi; de Ca:s
i['O, Roilolpho Miranclrt, Luiz Piza., Caj:tdo, 
Alfr•cilu Elli<, Tcixr. il·:.t Bl':ltlll~. o. Litulolpho 
Serm, Cru·lus C;walcauti, Paula Ramos, 
Fi'aoci~co Tolcntino, Vo:stJa.siallo <lo Albu
iluol•qnc o Diogo f?ot·tuna. 

Abt•o-so ;1 scs~ão. 

g• lida o IJOsta .em cliscus~ii.o a a c ta. 

O S•·· l!iic••zedeJio Corrêa
Sr·. P t•n . .;idt'llf,e, u:io ·t,ivr~ ;r.'lfoii •::L •lo :L.;sis(il' 
:1. nxplil.'n.c:;JO •1110 '' nu~u 'illn.<ti'Cl :uui~o. 
rlig-no Dcpnf.:tdo P<ll' Pfll'llamlrtÍt~o. tlt~u hnn
t,em l)lll ri•Sj)I)St:\ 11 unm o!•~Cll'var;iln <jtiC liz 
Slll.il'(l :1 lllllelld:~ JnllllilallllU COilL!'il.dal' a.~ 
obr·as dt~ pol'to rio 1'01'/lamiJUeo o SI>Lsct'ÍIJ~a 
pelo meu di~no col lc::;-a.. . 

!<:' oxo.cto, Sr. PresiJonto, qtto est a. mnonda 
foi apl'cscnbda ao Orçamento 1[:1 Jtoceit:L c 
que sobro clh1 omitti· o mau parecDL' ; ó 
tambern exacto que sc11tlo ouvido pur S . Ex . 
dis~e-lho (lUO a emenda. tinha c:~.bimcnto 110 
Orçil.ment o da.. Viação, ma..-; , fiz istf.l (udo 
coherontc com os metl.:l pr.incipios, cornmigo 
mesmo, pois, quo, cu ach:wa que ~.Mos:\ 
não !Javüt I'rocerli !1; :wilrtal\u.mcntn rc
cu~anúo ns minhas emenda;; ao Orç:nncnto 
rhL Fazenda. ; c, por <;pn~cguiutc, n1i. r1 ucvia 
a.ecci t:~.r a. ornnmhL do S. Ex. · 

~- J~x., porém, pcn~tva <ln modo <li::ttnf\-
1, 1 ·al m\lllt<~ oppos;to 110 mn11, n1tte11,1Íia. tJllllt\ 
uiinlla on'imula. nã.o pndh S!l l.' ac<:olla. c p;t,l'()m~ 

qn~; nu,lcvi:J. i.amhnm pedü• á M•1sa. que não 
:.cccitasse a CliiOIHlil subscrip1ll. por S. Ex. 

o S•· · ·u••icio Filho-· Sr . Prcsi
.!entt;, 1lesrle <!llfl o nohrc DP.pnhrlo f~ca.La de 
confit·ma1· todas'"~ a:'>~Cl'<;õcsrvrc fiz lwnt.em 
em minha. explicação ptlssuu.I, na.da mais · 
'tcn h o a fa zcr do q no ag·r;vl occr a S • I~x . 

. o Sr. Adalberto Ferraz
Pedi a palavrn simple-;mcntc t><ll'a. docla.t'<lr 
que o nosso ctlllcga, o :'ir. Roàolplw Paixão, 
tem dni:mdo dn comp;ot·c ~cr âs sessões pol' 
doente. 

O S•·· .Presidente- A Mesa ft<!;l 
\n teir;ula. 

O Sa~. Ant.onio Dast.o10 - Sr. Pre
sidente, niio pretendo demorar-me por muito 
t empo na tt' ib'Cilla, pois Dão posso de fórma. 
a.Jgumtl. rela.l'l!ar es orça.mcnoos que se 
acham em discussão aqui, a.ccrc.~c:onoo que 
t.nmos iL vOt<tr materlas impOl'tanf.c.\1 . · 

Lenrlo o Dim"io rio Congr.c.~so de hoje depa
rei com c~te pnl'iodo no discurso pronuncia
do hon Lem, no Son:1d.o p tllu ltont•ado ropt·e
sonta.ntc · paulista., S1· . Senador Mot"aos 
Barros. 

Disse S. Ex. : 
«Fih·n. o ln•aç.odiJ•oito· de S ." E>. nos;as dn

!JUI'il<;iios nn. C:nnura. du~ Dcpntaú us, o Sr. 
llcpn tarlo pr.lo Pa1·á. Angust{l Montoncgt•o ; c 
cnW.o houve um conluio (\0\ um n.lmoço no
tJwcl no palaeio !lo ·Cnl.tott!, cnt1·o o P l'OSÍ
IIent.c da Jtnpublica a rtqunlln llt!pltLarlo, fi
c:Lilllo convuncion;tdo q 11 n aqunlhl l'u~~n elei
to prt•siclclltn rlaquullo Esl;ado, 11m >:~llhst i tu;
~~;1n do SI' . .Just.o Chtll'mnnL, t!Uj:l r!:~nrl itla
tnl'a j;\ c:-:tav;L nlll••ial uwntc lt!l'aut:11l:t alli 
pr•lo ~r·11 pa1·tirlo.,. 

Clllllpt·o·IIH~ rl<•t·.l :1t'iLI' ~oll'tnllnnwn te de~ ta. 
,, 1·ib1111 <~ qr1n :~ ini'lll'lllar::i.u 1lo S1•. S11nudor 
Mrw;m~ l:l:u•r•,J.~ nii.IJ i'~ Vl~l'll:ule i t ·;~ : ttiiirmo 
que ont•·o os hont·:~tlt ~~ St•. Pt•osidont.o ela. R"· 
puhlica o Anl-(u.~to Montonngt•o nnnc:l. houve 
a mcnlll' t t•uca de pabvras relativamente ;i. 
pos:>ibiiuacle do Sol' s . .Ex. ou nilo o futuro 
gove1•n:v.lol' do P;1r(t. 

0 Sr.. IIOSANNAI! m; OI,IVEIRA. - ~poia,.. 
do. 

0 S!t. ANTON IO BASTOS- Dc.>afio ;t quo O 
nol.!I'C Snnador paulisb vonha. ]li'O''ar o con
tt•a.eio 1l11 ll'.lC aea.ho dl) tLfnrmat•. Devo mais 
gat•antil· que, si pólio pa.rocet• ;ws mais c~i· 
guut()S t ol' havirlo io. tervenção nos ncgocws 
poli ticos rio P:w;i, olll1 se deu. niw ptll' part<~ 
do St•. Proflidontc tltt ll.r.pnJ,fie:l, mns pot• 
Jl!l.d,t' ()I) i)ITIÍg'O <: CO I'I'cligiotHU'ili pulj Uco rios 
S1· ~ . A11\{ll~t•.r Mont.eang-t·v n .Ju~t" CIHlJ'010ilt; 
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o SI'. !'Ir•. 11an;;d 1~fll'l':1.z 1\e C::o.rnp·:o~ Salk.~. !\o ll.p Yn-<r.ntal' o alliHlirlo l'C'lller·imont.o 
,lo; CSS;t 'itt!l'>(lOÇflf.l foi ll!l CnJ•t;L f .. or•ma. f', t \'< ll"iL· 'fl!l-<> lllll vtd wlll de i nf'o.IJ'IIlilf,:iíe.'; 1]110 pe.;Soa.l
v ela,o Sr. llr •. ln~i;r; (;l,.~ nnnnt. o·tllnno )J<llll!- 1111\llf:n t!l • i lll ~ ll. ''"ffi" ;d.nrla mn vÜltJL ~~ ~~~ no
r ãu att11~!ú· o h<lnt'at!u S.:u:.ulo1' :-)r•. llHI'Oill'- tici:•..S ti a. hrilhn.ntc l'olh;L dcst:t C;•pi lal o Cu,·
ilino de C<l.mpns c ú i li u:>tre luade•· <la. m:üol'i:t 1·eio drt lll<Lnlt.rr. 
rla Carnara, o 81·. Depul,itrlo llino H11eno,enjo~ Mo~tJ•ou onW.o <pH) o Deodoro a.o s<1llir dos 
valiosos c insuspeitos to.;;tcmunhos ou invoc:o csi.atciros da. eomp:mhia. constructo1·n. foi 
neste momento . examiuado velo ehofo da. Commissãu N;~v:d, 

O S!t . D1:-:o HuE~o-J;i, i.ivc occasiiio rlc ra- o alruir·:.mi:Q <luillo!Jcl, norne respoi ta.Lilis· 
zor essa. decl :~.rar,,i"I.Ü. sill1o ""' a. t'm<~da, q uc . cuuSillCt'<Jll em m;is 

con,liçüe~ a,; eanl is<.LS tios cyli ndros, fa.~ondo 
nesse sentido reclumaçii.o <i Forges et Chan
Liers. R·J<:chi•lo o JULvio pelo~ constructores, 
f•Jrarn /hitos concertos. Ron.lizad<l n ov<l. cx
perii:nei: ~,'ouservaro.m·sc os mesmos dofoitos, 
razão por que o digno <tlmirante não o r1niz 
·rl:cr:ltí:J'. 

0 S!t . ANTONiO BA STO~-i\gl'it1h!~'o muito 
a. leal <leclat>a<;,'i.o <Lo V. Ex. !tosta-me <Lpcnn.;;, 
ao tm·minar, Sr. Presidente, di ~cl' que, Bi os 
tlcspoltados ou os que p1·occdcm de m:.i. fé 
tcem trJrlo interesso em (U[ut r.er;u- ~~ vtwrht~le 
dos 11.~ctos, mi.o (•, todavia, <li~no riu um Sr:
nadot• d;~ Rt•.puhJíc;t tra.zm· par~L a. t ri!Juna 
do Sonado Jiwtos rJW:.! nr111Ca. existir·arn. 
(Apoiados:) 

O rr.sul tarlo n[o Hn fez esperar: a. com
mbs.<io' fo i dissolvi1liL a. ))l'Ctexto de ~'CO· 
nonüa .. ~ o o v:~o J'oi ;wcci t,.J. 

Et·a. o quo t inha a dizer. 
Em sCJguida. 1\ approvarla •\ àcta. ela. 

nocturna. do 1tont r1m. 

Pa.Ssa-se ao expediente. 

IJosilo IJlW smrl'()flunrirnnntu foi approva.llo, 
scssã.o <1 soncga.çào do infoL·maçõos deixa. de sor uma. 

dc.>cunsidcr.~.<;ão pc ;sou.! ao ·orador -pa11t se 
tratHl'tn·m;u· em üe~w.nsictoração á Carrmra.. 

O S.•·· Asaplt.o dos Santos (}• 
Secretario, .•croindo de t•) dt!cl•Ll'iL IJUC nao 
lw. expedirall,e sobt•c a Mo.><L. 

O Sr. Pre8ideni;(~ - Tmn it pa
~JitV!'il o Sr. Bríclo Filho. 

~ 0 S•·· Dricio FdhO prlnetpHI. du" 
clarantlo que a dul'aç:ão de su1L prn~onça n::. 
tribuna dr!pondc da respost~1 quc o Sr. !'re 
siden te dor ;j, pt•rgnnt.a lltHl v;w l'ot•mtt!:.u • ; 
srmt rapida, pa5~ageil·a , como púde sut' de· 
moro.d:~.. · 

Na so.:;são de 30 rle outuhl'o r!r> erH·J'tml.o 
o.nno fu11tlarnon t111l um re<JlWl·inl()nlo de in· 
formaç,iJe~ :w r•oder Executivo l" ' ~'l'l.HI~andu 
1>i conhecüL <ts eondir;õcs dos appitl'nllr>~s mo
tores rlo oncourar.,;~odo JJcodom, irllb ;.(andu 
ctua.os o~ mutivos pot· rtnc !~oi accoitu o lliLViu 
oom os app:u·<:llros consület•arto~ 1!11 1 müo es· 
talll! polu clwfo da eonunhsil:J IJ,w ;d, ch!Ye
jttndo u.inrla sa.hm· 'lua.! o l.e<JI' da col·rospon
doncla. t rocada. solwe o assum)Jto cn~t·o o uu
vcmo, o chcfn da Cornmissã.o N<wal cu 
CompagniG ruryas ct Glumtienl de ia Merli
ten·andc. 

O I'O(Jucrimcntll f'oi lll'lH'UVart<J, com sur•
preza p;.u·;~ o OJ'i.l.(lor, na. sessão du dü, se
guinte. Deseja q1w o S r:. PL'I'Si<lonte infoeme 
si j ;l cltogaram •1s eschu·r\cimontoH solici
tados. 

Obtid<t rospo~ti\ neg:ttiva, vao Jor•ncem• a os 
quo o ouvem ma.i.s um consLrang-imonto 
( !t!ÍD ()l>oiados), Ourign.nd u ·CJ~ ;t itUIIi<.'ij_(l ([(l 
uro seu tli:ieur·,w, 

E' veso <lu {;rJVCJ'no rlo.~t:ons iuerar o Poder 
Lcgisla.t ivo qu;~ntlo faz r·cquet·imontoR. O So
na.dor Arthur !Uus requeeeu esclat•ecimnntos 
!!obrn a. oucaTn!J:.I.I,'i"io úa.-; c~tra•las de forro do 
nul'tl! e o Sr. Campus :-ialhJ~ · rc~pomleu quo 
el'a, prer.i8o glmt'lliLr SIJJ,;rmlo, po rll'lll algumas 
otwt•u.ç-.ões ain<la c~t:~.v:~m om a.nd;~mnnto. 

(J Sena•lol' Aznr•mlo e,!labor·ou dons rCC[IlOt·i
muH4os, ambos sum·al{ados polo Sona.do; urn 
pc•lir1do no~icia~ da fcllllil.ia do Sunador• 
Punco, 011Lro ~ullcitando l'<!fet·oncia.~ acor·ca. 
do:; barbaro;; ;tssa~-<i n :.Ltos ma.ndaúos pru.ticar 
JH!los dir·octm·os da poliLica domíuanto em 
M:ttl>o < >J•osso, o o 1'\tcl'tl li;~ Na•:iio respondo I 
:LO prirnt!ir·o n dt ·~ J ;u·a cfuo nTI.o r.cm compc-
(,.,,wia p;~J·a in!hr·mil,l' ~o JI'O o segundo. \ 

o Sr·. J!;u·hu~:. Lim:L r<!qui~itou o mmrno 
th; I i VJ'fH do I :ar11:u. da. Jtopu hlic;L c a C!~ma.r;t j 
vor.o11 pLda. r·ut.)llish::w . Duf"Jis de rlou.~ mozes I 
o:-;,.. 1\linisLro d:t ~·a:wruh po:~det•a. ctun o 
"~a 111 o m·w p<jdu Hnt' J•mLlizu.rlo pot·quo o I 
ll<~ll c tJ d:L RupuiJljr·:L ü uma iostit.uiçã.o como 
u ~ ollll';ts, ll.>1<i. g;u·a.n,iclo JIOia !(•i das soci~
<bdnii anonym<~.~. Pa~~a.rlu algum tcmJIO vem 
S . Ex. ;í. llummL-;sào de Orç<L.meotil o , como \ 
pl'ntnndia. olJ r.m• mais dinhnir " PM'U. o csr,,~bc
lcciu•onto, afllrmori rpw o nanco da. Ropu
hliea. (J admioisl.t·<ldo p tJio Jo;sta.du, 05t•1 soh a 
!lii•ecr)âo' dir·ecta do Thosoul'o. A proposito 
dessa . conferencia. a.nalysà do&il).a.m~ 
cunf.r;l<licçv<J.'> encontradas na oxpustçãu <lo 
St•. Mtrd·iuho, 'JUU, p•tra. ()btor omi:l:lã.o ;,wllot~ 
insuflicicnte o rneio cit•culrLnte, qua.m\o, para. 
queimar• papel, o ;wlra. dmou~ia!lo. · 

Nos c:t:;os cita.u.os vioram in lormaçvcs ina· 
•lmtttad;._o;, ma.~ sempr·o viet·arn. No c:.w> d•1 
~(~! L rerptorimcntf! o P11dP.r· l•:xrJeut.ivo sHon· 
dou. 
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Rc~l a. tn:~ :o.~or:1 u 11:1 tln !'cela rna.l' att' que 
veuha.HI as cxpli•~i.u,:f•( 1 

.... _ Nã.rJ uLinisb·êu· ·~~l:! ; r,
rcdrnon.to~ l'<·qui;;itatlu~ •i pn~f:ieill' inexpli
cavt~ l oltl:;;Ltkn•,:ií.o p:.tt'IL com liHl !loJS JlotiOl'i!S 
da. Naç:io _ · 

O p:1pcl •lo Cungrt ~sso ~ noltr·c, digno, :dc
v:tnUulo, tallsad.u p:1ra. leitos .~upudoro.-;, 
c omn qui;~, a. AssomiJk,:t Constituint<~ , <l nií.o 
o elevem reduzir a IH'upun;lic..,; set.!llmb•l'ias, 
minilvas, insignilíc:•ntc.~. lilipu ti:tiHLB, a vai
uallc, O org ulho, ~~ tcimosi:L, o :pouco ca.S•J O 
a <lc~ortcziõL do Sr . Prcsi<lento <h Rnpu
blü:a. (Muito úem; muito bem .. O Ol'(td~ ,- é 
muito cumpr ime.alado.) 

Fica sobro <t Mesa. at~ ul t. crioJ• dalibm~<:ã.o 
um projocto a.pra~cutado pelo St•. Sol'zndnJ!o 
Corri•.a, cO tlcodcndo ~~o Hanco tla . Rcpubliu:• 
a fa.zor durante <111atro aJJOos, 11m:1 t'missiio 
de ~IJ .OOlJ:OOO , em ouro f'lk. 

O Sr;-. Pi·c.sidentc- Dal! 07 om<>n
da..~.onwnd:~~ olfm•c:ci<las a•> Or••:a.mcn f,o ua 111-
dustria. deix<t <L Mcs:t do acCI!ltar as sogúin t:us, 
sob os fundamentos r egimnnt:\CS a llegu.•lus 
a JWOpo~ito de cada um<l : 

Do Sr. Dcpu!,ado Hm·ccliit tlc S:i., sobre ca.
mdim t/i.o ele aguil om Cor tluvi!, f<Ol'IJ!I il cr•l:a. 
dospos;t ; 

Do Sr. I>oput.;ulo Mort:it•:t d:t Silva, S<ih1·n 
P.nc:unp:l~M rla..~ lin h:ls f'tl l'rc:lH" fluvi ao~ th 
Comp<~nh i:~ Sol'oc;~l;an:~ n J.ta,·um, a uton 
za.ndo a ornl~s;),<J tln a polit:n~. etc. , porq ttn (, 
mccl.ida do car·adol' penn:.t~w11l;n o cr<:a <1<·~
pcza.; 

Do S1·. Dcputa.rlo Iftutr·irtut: Lagd. t~n, ~·J !Jm 
<1~tafct.a,; do~ Tclllgr:tplHJ:l n ca!' l,eil'OS tio~ 
Corr•nins, l"'''<JUO :w g!TH:nta Ycucimoutos 

Do S1· . DOJmtadll f;;i. FJ•oiro e outros, svhi'IJ 
dituias ;J.o eomludol' grw~tl . put' '1'11! alt
gmnnia tlt ~'!Jlfl'l_a ; 

Do mnsrnu SI'. flopntadn '' 011lL1'0.~. ~oiH'f' 
:~ J•orlu tolo phoni,a. tfn HüllllitJ:J., l"ll' 'I'" ~ :Ltl

gmcn La d!'.~pcr." ; 
llv S1·. J)r~put:ul o Va~r;t~nr.n !Jus <! •nd. , ·~~~. 

sobrtJ rliari :t pa1•a COll tluel.llt' J..r•! l'·•l , 1'"1' 'I'"' 
<utgment:~ tlnspoz:1 ; 

l>o St•. lleputatlo V"ig!t., su ppl'imint!o a 
oll!cina l.yll<•~ru.ph i • ,:L d:~ ltt•p:u·~i~ii.o do E~ta
tistica., pOl'l}llO ÍlliJlOt'h ~ l ljljl!'I),;SaD tlt! ll!ll
}ll'tlgOS; 

Do Sr. Dcput:ttlo Mir•:J.ntht Amv~~<lo, m;•!_l
dan<!IJ eont,t·adal.' eom o Ullgnnlirn ro .1\:Lt':w 
Jtei.~ o sn pprimon to tlt• agua ;~ Capit:d l •'t~lr:
l'al, ]>OJ'(jlHl i rnpl!rla m•.:di•la <In e:tr':\•;l.r:r Jl!'.l'
rnu.omJttl, al<''m dt.J e 1'r':1r onn~ au llll'-''·"lr" 
NaCJÍI!Ilal ; 

nu SI'. ))cputa.rlo V asr:nru·.elloH (>. Oll tr·o~. 
TfliiOtl:liiiiO ;i,p[llic:ll' 1-\0:<M)(J;j;, llll Jll 'uiUII ;~a
l110lltO oht (!ltna li s:v_~ii•l :w Rant.a. 1:1'11~ a S Ppe
t.il!a., JlUI'tJUe f: I'Ú<I. tJ('S JIUZU.; 

Do St·. Do)mtatl•! f;.•l so 1l11s n.cis o nutru~, 
:OO:,fJl;t•(~ :Lh:l.StL~(:ilnent,q r h~ 1~_:_; 1Ja ;~ J"rC.!.{I.W;d;J, !lit, 

(ia. vf~• ~ , pol''lU I~ : .. IJ !..PW~n f.il . dn_...!lH:itl.; .. 
Do S t·. lkputr1tl.•J tl :trh•>S:~ I ,l uta, <LhültiMltlO 

,5rtttílic:J.\,:iio à" pes~oal d:1 !'cpar~ i(~'io Ü*):.lJ, 
por~qae r. t·ü:• despoz<• ' ; 

Do ~ r·. i)uput.~to Lu[;t: L' iztL; .uspont!o soht•e 
frctt!S Ol iS·C.~tra.<\1.1'> tiO li:rTo, l !Ol''lUC impor
ta lliSjliJ.-;l•;ff.O IJOI'Ili:J,JICO l:n; 

.!.lo Sr. llcpu t:u11J H<Jnt'iqno f~ tg<lon (rJua
tro cmamla.:;) :iltcramlo vcncimento:o~ tl<• ltc
p:u•t\r;li.tl de mel.horarntmt.os tla r tJdc tlc: dis
tribuh;[o, porque aag-menta. despcz:ls; (são 
1.1 ui\ t ru umcndus scguilla~.) 

Do Sr. Dnputado TliC!ma.:r. C;•lvac;ulti, ro
la I. i v:t :í. J.•cduc'.~io da t:J,X>I t<'lcgr•u. pb i•:a pa t'a 
para os Clahs Milit;u· r.1 Naval. ·por• só éabr•r 
n•! ol'ç:amcn t.IJ rl ;. r·eecit:t ;<Cl'al; 

Do Sl'. lJOptrLa<lo Ar~hnr Lomo:; o oui.ro~ ! 
I 'Cil:J. t.i v:t (1. t!uncn;;s:·w 11ara. oxplor:tl' a in· 
d ust t•ia u :t pn.;ca., ele., p t)l' tl•r c;wa.ctot• púr· 
Jll(l.nnote o <.~LtoraY lt ~ i ().~ [lOCiill; 

Do Kt·. IJep11.tauo Jlrmlcrico n·,)l•gos, concc
ucn do gr.d.Hkacã.o ao pr,~soa_( thL rop:u•tição 
do o~got.os rltL Capit:IL Jo'Otl P.l'<Ll, porqur. au
gm:mt:t rlc:spem: 
· Do Se. I !Gput~vlo Ft·anei~co S:l, tlispuru!o 
suiJre ga.r a nLia 1!1' j ui'OS ü <LI'l'<;ndamcnto tln 
<~Str<vh~ , do l'nn·u, por ww !ll!!<lida rlc: c<t· 
l':.l~ tPt' pc1•m:tnonto o :Llt.Prill' !oi nspcciaL 

J-:m adtl üa.IIH:1l t.n . 
A m<'$L t'<~~us:; i:;ualnrcnte a.~ soguint.es 

· ~•n, •ud a~: 

no f>r•. I topHt;l!ln lionu;s <lo Mattos, sol•I'O 
t:Lr·i 1; 1~ t!u "~~r:ul:os thl l'nt' l'O, p(IJ' tc:t• r:a ractcr 
pot·ununDtn; 

!lo St·. llr.pu t,:ulo h·inmr Mauh:t•lo !'outros, 
a.ul{m"n l;: t ntlo \' ll tiCÍIIln nlüx a. '' ' ll1H'i'~atltN ll:t 
I ·:~ I.P:ltla dt: I"CI't'O CortLI':t.l, ) lO!'CJ1W Cl'•' :t. <IO.l· 
Jl:IZ:I .. 

Nãn ha ve111lo aintl:L unuuu•., l11~: d p:tr:L Hlt 
J> i'>oCn•lut· :Lo; vut:;v;tm' das 111at,,ll'ia:; <:1.111::1.:tll
t•'' th lll'<lt:m fl <J dia, Jl" ·"'" ~-s" :l tn:tLu:·i:L 11111 
discu,;,.;;(,, , 

E' s1Ht\ ,{,~h;~!~f~ (11Wol·l·:~d4 J unt ~~·· \tjs,~uss; .. i.o 
fl :~l'( i f,!ll lllli"" tio [J!'ujnnt" 11. ~!liU . " " lOill, 
au t•H·ir.iLtl t!u o I 'udtJL' tt:xueu l.ivu ;~ :lltrir· :to 
\!ini.~l.iwio tla~ J•ola.<.'iio~ gx&m·iot·e.~ o cn~lito 
e~l;!'; ~ul'tlÍfi;LI'io d" 1011:1HI08, Olll'tJ, jl<ll':~o~CUI'--
1'1}1' ~~~ tlO.'<pnzas c:Oill a tni~'ito IJSjHJCia l. <fiiQ 
tlc ~V(l tmt,ar tla tpwst,fi,u tl c limites com ~~ . 
Uny:tn:.l lll ;jln~a..lí r::~nd•) :tdi:ula a vot:.u;.ii<;. · 

W :tlltiiJOI!Í:u l:L a, ~· cliHt: IIS.'<it•J do Jll'ojcct.J 
o. ~()~A, tio IUOI, aul.ui'Í7.:tl1•1o o Govr:J·no a 
olcspnn!lm· a1/~ :. tjllil.ll'l;ia. •Ln ríll ,tl/ Xl:'; pat·n :~11· 
)(i li :ti' a .. o; di\>H t CW.:L~ d u i nst.:\l l:•r;TLo r: o~ t.J•aha.
lhiJ~ tio Cqns{ l'l :~su Agrk.ul:• .. 

.-. ~··· P••el'lidnHf.n -Tt!ll\ :1 p :davr~ 
" :::1·. n., t•ma no I la~lu•:lu~ t · -
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. AMNAES DA CA.MA.RA 

. O St•.Gernutno I•asslocber (') 
-Sr . PI"esiJonte. pouco <lit'ci, i mpugn:l.mlo 
o pro,jccto rtno nst:t nm tliscu,;sã.o . Lt<mbraroi 
<l,. Ca,nw.r·a qnu lllli.tndo ~ll di~cutüt o Orça
mento do Exterior o qllfl '' 11 :tentav;1 uma 
L~ monda no senti.lo de ~et· ,:uppr·imid~ a Lc
lfil<:;'io junto á Sant:L St•. t•>mei . a lium·dade, 
com o t•ospeito quo o a.;;sumpto mo impunha., 
<lo l'.i.tcr algumas considcNçõcs que im}JOt'
t:wa.m em reconhecer o de;,;cnvolvimento 
<1ue tom tido o nos.~o ).Jair. de.sd() o dia. mn 
(J tte a Igrejo, foi scpa.ratla do E ;ta.do, 
a. ic catholiea. que, entregue aos ~cn~ 
naturt~es recurso~. a Bi pt•opl'ia, COn1JH'C.: 
homlcu que niLo dQvia pot·mt~necGi' por nmi.> 
tempo, a bem <los seus intcr·esscs, na. pct.S.>i
vidadc a que a ha.via. reduzido o t':lgitnen 

· concordatario em que vivíamos. Em todod 
os pontos do Brazil o sentimento catholico, 
desporta.ndo com verdadeil'(l. inteosiúade, co
mo~ou (l. <\lastrar e a f6 desta fórm<t fo i 
c:\da vez se confirmando com intensidade o 
hH.I.ubitavelmcnto a Igreja CtLtholiC<\ só ga
nhou pi'CHtigio e popul:1l'id<tllc. 

E isto, St•. P rcsident.c, vem nos cnnvcncer 
de que nada h;~ pa.t•a. dospct•tar as energia.~;. 
como :1 necessid:lde do conltn• comsigo 
mo:;mo, com os Hoils proprios o.sfot•ç•os. 

Si nós quizcrmos appUea.r Ci:s<t rcgr:1 
gct':l( du rcsu.ltados t:to prcifi.cuos r. tão olJ
•tucntc.>, consequoncitl. tia separação tia Igt•ej:t 
do &t:ulo, animando a J'Ciig;ão, r.~wntlo 
com que snus pl'osotytos conhoN~~sem a no· 
cossidade, ,:i est:\ vorcla(lo i u<.lttbita vol f o ;se 
applicada :t vitht nconomic:.. tio Bt•.tzil, cl'nió 
qno :'1. nos.~tt gl'<tn<l oz:t podia ser m:d ot' do 
qnc é. 

Vivemo~ no rc~imen )llll'nkitiSO 1L1 vm••ia
<luir<L tut.lllhi do E~taol.o :.1 totl:t.s as el:i .->se.~ 
activas do lJl';t:úL 

. Os i ndu><tl'iac.~ p c1<h1m 1':t~-;t ~~~seu~ Jll'o•ln
cto~ a clova~·ão da.:; t:~d li~~ da,s a.Wtnolt•g-:ts, o 
acham que S<!lll &:tx:.u· :t i 111 )'lfJrtao;ii.u n.,t,,·:uJ
goit·:t llii.O potlP.Ill COil t iJÍII itl' llôL Jucta. 1Jlli:L 

vida. . 
Mas, acr.i t:u· <'S t:t doutt·in:t ti si llllll(ls!ll<m tn 

dar vid;\ ar éHicial <L tJ llOl\1 )lut• l!i ni\o pútle 
·viver . 

A aff ricultul'a, s:d1irh elo l'C?~iml3n d;L c.~
cravítlat,, feridu. cr·r•;Mhlmcn;,~ p~la !oi que 
llbertou o cscl'avo para cstabclce;)t' o r egi· 
men do tra.balho livr e, a J~gricultm'a lm 15 
annos n. esta pat·te ontcmlo qtw tudo que ell:L 
faz deve ser· dependente do .auxilio qnc 03 
coJI·es d:~ n:u..ao lhe t<n·llccerom p:w:~ qttl! :.1 
p1·oducçã.o possa J5t•ogt'o!tlil· . 

O S r . Pre!!!id~n te- Haventlo; nu
rnot'O }>~t·a. Sf! votar•. pmp ao ll <lbr•o Dr.pu ~:ulo 
4 11~ illl~tl' l'OIDllib O S()tl ofis"III 'Scl. (lnla·i"t'JlÇ<711) , 

Gompat•ccmn mai8 os S1·s. Cat·los Ma.recl
llno. S:~ Peixoto, A1'thnr Lomos, Indio do 
Brázil, Luiz Donlinguu,; , Güedoltca. Mourão, 
Anir,io de Abreu, João Gi\yoso , ThortHt.~ Ca.
vrdcanti, Fr;~oei.~co S<i, Frodol'ico Borges, 
Sl.ll'giu Sal"•ya, Soal'ü~ Nei v::~. Lima Filho, 
Tdxoira dt1 S;i, Por·oit·•~ do Lyt'a, lG!meral
dino lla.utleil':t, Julio do Mollo, All'o>nso Costa. 
Araujo Gocs, Sylvio Ro>moro, C(l.stro Rcbeuo: 
Neiva., Augrr .. ;t o Fran<;a., Milton, Manoel 
Ca.ctano, Yet•gne de Abreu, Tolentirto .dos 
San tos, Eduardo Ramus, Galdioo Lot•cto, 
Pinhcir.:> Junior·, .José Monjm•dim, .José Ma.r
collino, Hererli:J. tle. S<t, Henrique Lagden , 
Nelson tle YascmceHos, OSJ:ai· God.oy , Au· 
gusto tle Vasconcellos, S: l F!'oire, Raul Bar
roso, Lonronç·o Baptist:1, Per•eira Lima, 
E.~çc,·õ.o Loho, Fr·anCi~t~O Yc1ga, 0:1stão da. 
Cunlr:~. Lainouniet• Gotloft•et.lo, Henrique 
Sallc.•, J!:1luat'tl•> Pimentel, P:utun. · Rezo)nde, · 
J?er•~<~ntlo Pr<'.stcs, Moreira. d;~ Silva., Costa 
.Junior, Atlolpho Gortlo, Azeverlo Marqueg, 
1-lornwnogiltlo do Mt)l'aCB, Benedicto di! Sou
za, Aleuo·:nr Guim<tl'rtllS, BarlJOs:~ L ima, Soa
re.~ dos S:J.nf.os, Angelo Pinhoi!'O. Germano 
1-ht.ssl•JChcJ•, Jo'l'allci~eu AlencMtt•o, Ri vadavía.· 
Conêa. e A m•eliano Barbosa. 

Dllixam de eompat•ec.w com causa particf. 
pn.tlt~ os St'i!, YM de Mello, Urbano Santos, 
l.utz Ouailmrto, Joaé Hoitl!ux, Ped1•o Chét•
lllont, Rtlth•igum; I~m·na.ndns, Cht•istino Cruz, 
Augusto SeveJ'o, 'l'avai'OS do Lyr;1, Pcmira 
U.ds, M:\l<UJUÍ:IS Gonç.alvos, Moreira. AIHS 
Cornolio d;~ Fonseca, Elpitliu Figueiroflo: 
.los<! Duar:.C, Epn.minontlas Gracindo, Jovi· · 
niano do C:u·v;.tllt o,. Pelix GaspaJ•, .~<:ugenio 
'l'om•inho, Augusb d.e FJ•eil.:\'1, Dionvsio Cer· 
<wnit:a. Celso dos Rci8~ S:1mp:LlO · Ferraz, 
MMti.nho Campo~ . . Jul io Ra.ntoJS, Aurelia no 
J,m ~hntos, .lo:tquim Rr·ovo~. R~tn gel Pe.>tanil., 
I!Jci\HBn Al,·irn, Pnn itlo J>'ilno, Jlton toit·o dá 
~i l vi~ir;L, C:tr·los. Ott.Jtl i, M:111tH~I Fulgeneio, 
No;;tlcit·:~ .l rmim•, Lilulolptw Caot.ano, Ro
tlnlpho Paixã.o, Mil'anoh A~f!V!!tlo. Hneno do 
,\nt!l':tota. l'tullino Ctu•lo>s, t.:í ncinato Br;:wa. 
,\ut.onío Ointea, Ovid íu Alu·antP.s, Ma.n~l 
A lvc~, Xavier· tlo Va.lto, .!n:\o Candiúo, La.
mtmlr;~ Lins , ~h•·ça l l!:; (~o ba.t•, Jli•ancisco 
Mout'<\, Pinto da. Rocll<t, Al l't•cdo Varella o 
C;t~iano tio Nascimento . 

B ~om c:iu"a, os St'.'l. Alouqucrq no Sorc,jo, 
JoM l!:uztlu io,.Joaquim l'iros, Thomaz Accioly, 
Silv:t M:wiz, El'lnir io Coutinho. Gomos de 
M;ttl.os, ,luii.o ViJira..Mednit·os o Allmqucrque, 
J•:st.acio Coi111br<t, Pcdl'·l I'Ot'Qttmbuco, At·ro
xnllas l!alval!, ll.aymnn tlo df! Mit>a.ntla, Fausto 
C:wdns•J, Hodrignes Lima., It·!ncn M~ehado. 
lltl.l•l'~os r ' I';J IJ (!\) .Jr!II ÍOI', Nilo Po,,,anha, .José 
I :oni litllÍol, Montflh •o ti e l!Ú t'O.i, J.a.ndtllpho 
oi c Ma~:Lilúos, A t•thlll' T•H'I'Il.i,Oli I'OÍI':.L Ht·a.~.:a, 
. lo :.\~tu i rn Alram, ~'.timHmlo tlit l<'Qn~ec:1,Victo· 
or•i n Munt1•io-o o Câmp vs C;u•tim•, 
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1<:' :uJmmt·.i;lth a vvta.ç!i:•J <lo pr.1jcdo 
n . 25!) C:, ti() 1!1{)1. que fi ;o;: ;t a il c•sp;~z a. du Mi
nistot•io da~ l:.U la t.:õ"~ l·;~tel'iorcs p:tL''" o 
oxeJ:&ido de !UIJ~ (:/"" dis~us,;iio). 

K a,nnu n ci•~•h a. vot.;~çiio das nmcntlas otre
_J•ccidas em -:;• di~cu::;s:ío -do pt·ojcct•> n. ZJ!JC, 
de !90!, Uf'I:Mnont,> elo !!;xteeior. 

Posttt '-" vutm, é rcjeit;ul<J. u. ementl<t sob 
n . 1. 

E' annunciad:t a. vot:\çii.o tla S<Jgui nto 
. omcnda., sob n . 2, do Sr. Celllo de i:iu uzlt. 

« Mantenham -se para. t odos osfunccionarios 
110 exterior- os vencimentos ao Ol't)<:Wtcnto um 
vigor. ~ 

P osta. <t voto.9 , ó rcjnil;;ula a. rcfurirla 
emenda sol.> n. 2. 

E' a rm nneh1.1l '" a. vot~.r;m:~ t\ iJ. scgni nt...1 
emenda., sob n . :l, <lO SL". Hricio Filho; 

« Soj:tm rotimclos os l'rrnecionarios eon~n· 
la.ros quo o Governo ain~ man&cm em 
Puorto Alonso.» 

o s~.· . Dl•i<.! i O I. i' li h. o (íwl(( Ol'llem) 
l'mtUOt' o obtem a rctirtula. d1\ rclcrida 
cmend<-~l!ob 11. :J. 

sao succC3:' iv;\mcn ~c ll'Jstas ·~ v o w3 o r o
jcita.tla.~ "'~ cmCllldtiS ~o b ns . 4 o 'i . 

J~~' annuncíOtí] a. a vot.aQ:l.u ~a. segninl;o 
()mentia. ~ob 11. 6, 1lv Sr. lll'icio l•'lllto ; 

« Snpprim<L·S:J a vm·ln 1le 10:00'1$, Ol li'O, 
Jl<Ll'lltl6 ~" " so<n·ef;a l'ioH 1lo Lí.~bot~ c Bt)l'li m, 
vcrb:L vo><~d;L urn ~" di ilnl:>.->iío. 

O Sa· .. l~t·i c io I <'ilho (JIOlH o}'(te·tni 
requet• c ohtom a l'uLil.'a•h• <I<' r ul\:t•iihL 
emerrtLL :;oh 11. <1. 

E' aHIIUI11'i<td:t • . a v•it:.i.'~(.tJ da ~O/"ttinte 
c n1ol'ro.I;L >~• • IJ n. i •lo :--;-: . l ld..:i v Filho c 
ou tro:-;: - -

Onde convíct• ; 
« l•:mql{anto não l'ol'cm a.pruvoitaúos totlos 

m; cmpr.lga<los om di~ponibilitlaJe, o Go· 
vcrno n1i.11 parlm·•i. 11 omoar pcs~·m l e.>tnwho 
ao 'lltafl t·o _p;r.r<t a~ v;,gas ' ' xi~tCJn l.n.~ 1111 que 
se clorom, dut•:.tn tt\ 11 nxel'<~i<·.i o, nus cnrr ml:t
do.~ , Icga~rc-,l.' S t! so~l 'ctl.:c,l'i,·t, :~ . » 

O !Sr . Bl•lcio l <' il h o ( ]'~la onl on)
Sl' . . Pro.;idonto, nir.(o pO."-'O pedir a retu·;uh 
da. omonda. n. 7, p<H'fjiHI ül h \)de v:tn l::q.; om 
gOVOl'Irl\tuOnt:t\, po.<lu '1" " sn.ia, (Lprc'<iCII_I,,ti.LL 
pot' um OJJJJ<>Sicivni::-:í.a ; \'eru auxll ia t• •J Go-
verno , vem ~ il\LI.-o tle di!licu ld:Ltfe~ . 

Imagino V. Ex. •1uu a ornend.a. d i ~.: «l•:<n· 
qwtnb u:Ln i'•u·~· rrL tt pl'tt'iüi r;a; l.;s r; nlo:; os 

(;Í~:·t tl. k'o\ Vol. V I H 

mnprega tlos mn <tispnnihll itl:1•le, o Gl!vorno 
ni~u po•lcr;í, nome:11; pe~so:tl os-r.t•a~Jilo a.a 
IJUiltlr·o }l:u·:t a.s v••gas (nd.,tcrrte.~. ott quu ae 
d urclm, clm·;wt.c o c~nrciflio, nos con~ul<W.os, 
h~gê\~~ ... }f'..S o St~eref;nei:".\ . )i • 

Ül':t, Sr. Pl'C.;it.lon i;n, a. t111l:1 :1 hm·<.t e~ta.
mos llrcgando ocunomi.t, cs,au10s di·t.omlo 
4.110 as cund.ic,ões fin:J.nccü·a~ si'io prcca.rias. 
Os ~mpt•cgadus em di~P• l lli iJ iliúadc ganham
o nao tr:tballla.ru; ~?i•> inactiv•>~ ; nã.u ~ j1tsto 
que, unw. vez uceort•idas as vagas, ~ja.m 
ollas JH'Ceochid~.s por po~so<tl est.r·auho do 
qn<~clr·o , fioando o p()SStJu.l em jnu.et lvidu,de a 
po:z;w c:ottra.orctinu.ri:Ln.10ntc :;obro os cofre.~ 
ao ThcSOlll'O. 

Q:.1c1·o crêr que u. nnior ia cstn.vli. <l l ~tra• 
hlda ; ~o contr:\rio t()r·S<l-hia apt'P.S3ado CQl 
a-t>rovcJt ar u. iuéa p or m im a.pre~ontada. á. 
C:)llSiderJ.I,ão da <:asct. 

'Lli. pel.; f'acio de t<n' s i lo :qwcscntadtt por 
um opposit ionistfl, nã.u se segHc quo - ~~ja 
uma cmon!la q ue não vonlw. tl~<~t· o Governo 
de llillieulclade:J sm·iM, f.:tnl;o nu\i8 quanto, 
d ()<J.utc tlca potlitlos, de cn.tp (ll1 lws p:wa. collo
oa.~~o L.le <~!l llta.< lo~, o Govtwno ~ahe-se com 
e~ta es0ap<téoritt:-nãu Pi>S.~u , porqu~ a. leí 
ot·ça.ln cn!.<tt'h• \lctcrmin:\ quo ~eja. a.})I'Ovci
ta.do o p~.-; . .;oa,l e m disp .. nihilidmlo. 

J•:i~ tthi umu Ollleu<h salv:ulol'<L. (Ris11s . ) 

O S1• . l?aula Gnini~H·ãc8 (pela 
onlc>n)- Sr·. l'resiclcn tfJ, s in to csta.t· om 
de~aeeordu c~ut o rn.eu itlt1~tL·o .,.,l tc;:;i.I,Dcpu
tatlo por Pernambuco, mas devo clmtna.r a 
attcnção cl:t C:tm:u·;1 JHil't\ <J pa.t'ccot· rrue a. 
Cc•tnmis~\'io apt·C~Ot\tun :L <mmn<i<t , r1ul) •~•:<.~ba. 
uo Slll' px·ecutlisrubt p~ll) i.llusti'O noputat!o. 

Foi <t sognin to: 
«.A' CtHnmi~~ii:o n:i,.l tnt't!c<l convt:•• iuu te 

que sejam ' '-~ ~:Lb:Jleci!l"s rr:4t•ic ~:li ' ~" no :1ue 
ú do compl:ltcnc i:t 1\:t a• h nin i.~tl':v;ii•J, a cujo 
cl'itt!L' io e l'llSp<J II oi1 l.>ilio.l< ~< ln ~mnpt•t : fiJmm 
evtl'll;ula.~ a~ n~>niOét•,'i'it:$ " q tre ~n I'Hfut·e a. 
cmoml<L, :L •lU <.~.I , cuut " dr:\· it lo J•t:.~poito aos 
COlfO_!f<l9 quo a SU!N:!I'(! VI)L'Mll, lti<J cH S<l l1 
;~entimcnto, c;et· ~a. cu mo e~t. i de rpto tJ GD· 
vot•nu :\ttondm•;i. :~~ o xigoncia~ do serviço 

. publico, no [l!'Ovimcnto •tos lo:;at•c.~ . • 
Dt;vo acct'l:~cen t <~.t· , St·. Prcsi•lt;n to, quo no 

Orç;tmon ~o do l~xtcl·i ol' nilo r-;e •levn sómonte 
.. ~ tont1 1 : t' a con~itlot'a.~·)c:-; <ic c•~•lll olll il~, a <iUO 
;" Cmnmíss.''io tem attentl it(o snmprn em toc!o!J 
os Ot'Oiltnontus: hê\ CIJOsidot•a.çuc.; llo alta 
mnnta, do po lítica, intl)rnacinna.l, <1ue 11ão 
püclnm ser eSI[llllCi rla.~ e qnu ob1.'.ig;1m a Com
mis~Jfio :1 nfio· acnita1' turr <\ o1.ne rula. f[Ut~ pela 
o Govot•no n<ts uomt.w;iio~ ' L'"I l lrc cvnqmte -
tiLII<l!' c que ~•> do tndunlr·o~<<~" """~•!•[ttBncias. 

Dev" a. C:111t:l.l''" , . ., .. ,,.d«t'-"" .t ._, 'llle póde 
:ccu11 LocOl' C(ILC t> Govt)l'Jl•• ~·m l"' uci:e~~ida.de 
•lo c.;llu•!:w e m úi~poniuilitl<ulo lllOlllbro:~ dl) 

" 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2110512015 10 30 - Pàglna 6 de 36 

cor)IO tlipJomatico n con~al:w que lliw l ho 
mnt'C\'~tlll conila nr:a. )H•li t.ic:•, na, O<!Ca~i~ -"• nrr 

_.<p u) tenh:mJ inconido em flll ta." ; Ol'<t vae o 
co t·po lcgi:;J:u.n·., out·igar " Ciol'et·no a fawr· 
t ;l lvüz nvrnc:.u;(io$, <JU<I tl~nt.t·o <lu. l'C,-[l<'n
:;;d lilid<ldc QUI! lhl! Cal)(!, nã,u j ttig;L COII VU· 
JJÍC;IIOO C nem Ya.nt:tj('SO 1il-ZCI' , 

Por c~tas c ontt•as cousülcr;tçêic:;, 110.1:quc 
cnterHlc a. Connnb:?.ão quo ú urna. i nVH:-;:·lo de 
att t·Ilmiç•ões e~r.<.L de JW.l nu· o l•:xeeul'ivu clJ 
liber rladc de <'eção .11v C<t~o . li ipw nfi<J p t>S·'" 
a~.ce\I Ct' :w quo tlc~cj<L o notre Dt!})\11.:\tlo, e 

_ peço a. rejeição tia c tuenda . 
l>nstt\ :L Yotos, é r C'j citad:L n. l ·c{\Jl'i<l<L 

cmmJdn. sob n.· 7. 

··o S r. Seabra (pelg ordem) - S1·. 
Presidc 11 te, de tOLta.:> :J.S en<<:lld>ts t~l"'C~cn · 
't..1ua.s ao Or•:amr.nto elo Exl.cl'iot·, mn!LS fvl'<ún 
r o,jeita.das e outra s reti!·ada~ ; ·~ rccla<~ção 
do orçamento e~t<L Jll'Oiltpta na. lll lll><l. e eu 
podit·i;\ que V. Kx . ~~ous nlta. . .-<.ow :.\. C<t5<L ~i 
di~pens;w;l a it np;·MsKo, P<\r:t qac cst:l l'e
da.cç:ão ~nj:~ v otrulit . 

'{> S!l . PHE~HII·:i"'.I '.I·:-Dopois de Yo1;ut•-StJ o 
]Wo.iecto, s:LL vo as cmr.11 das, snl11 ner. tnrei. a 
vvtns •J roquorimc11 to ele V: Ex. 

Ut·•::WH\ 11 i,,J d•• E xtw:ior, 1i~llci c iii<'-O m itlll tiJS, 
p:n:L qw: os t l':th:1lltos andassem deJn'es~a .. 
Ag<JI':J,, p or ocr:a.-;i;io da Red<lC~•ão t!o Ot'<;<L· 
illl' lr~o. ve1th.o tlize.r fJ. IIO a.ccoito o rcqueri -
11\0IIt•; tt'' St• . Sca.hr o\, -voto polu. a.ppr.:rntç~o 
da r od:tC•;;i.o uo prujecto. 

-Depois ceusnrem :t OPllOSi<.)fío, dizen<lo que 
c lla IJ.lllll' en tot·pcccr o. tua.t•cllu. de no.>Sc\ S dc
lil.Jet·;u •ti c.~ . 

Nãu
0

.>UI:;io Ju,;to~. (Risos.) 

l\'illgnom mais l'"lillllu ;~ 11:.ü:wra, é Cll<.JCl'· 
rad : ~ a. tli se ussi:i.o • • 

glll s"guida é :.t]Jprova.tla :~ segui nte 

I~IJI)AC'}ÃO 

N. 25() D - 1901 

N•xl•ccç,7•! final do p•·ojeclo 11 , 259, clesle 
nnno, que fi:~a •t cl,·.~pe:rci elo Jiínistm·io 
rlas J~clllçnc~~ Eo:teriores para o exercício 
tle ;1002 

/u·t. (') Prc.~itlcnte dtt Republica G auto· 
-,•iY.a.tl•• a de.-;pon<inP pelo Ministcl'io das Rct:.~· 
o;tÍl\S Ex<:(ll'ÍOl'CS :t impor~a.ncia (LC 938:000$, 
om·n, e 7B7:!1~ü:ji;. paprJL nos surviços dc.~ignu.· 
tlos nas ~tlguintcs verbas:.: 

Ouro K o pt·ojt'.Cto 11 . ~;,a G, du I !lO I , (Üt'<;a.tnw t
io dOJ Ex ~m-iot·) as~i lll c lll<.• rt•lat!u, <LPI•l'OYa-
•i •J CID :3" ili~cu.<~ão <)cu l' iado :i Uullltui~~·J I . 
tle l~odac~~I\o . 

~ •Jc:l'eta L' i a riu 
l~sl.tt<lo- Au
g·tflfJiltath .t. tlc 
li :0008 pa t•a 
11 a v: :u nento 
ÚCI &o!Cgt'IIlll· 

· Coll.>ulbth u C:.llla l'11, r1 cc•neouitl,l ti d i.; 
llonsa ptid hl;t }Jelo ~~·. Scab t' tt , 

O Sti. .PRGSHHli'iT.I::- Von submc ~Let• <L Yo
ta<,it.o a. 1·otlacçã:o fin:1l. 

O S •·· I.h•ic i v \i"Hho (/Jdn unlc.<m)~ 
V. Ex. tem <Jlto ]JÔ I' em t lbeu.,~ào e ll.itu utn 
vota~·ão •~ 1·ed:w\·fio !in a l. 

O SR. PI\J;~WE!'O'E - Tum o lliJl>t'ü IJO]J u
t ad o m~ão. 

:Est<L em lli~cussito il. rcua.c~.ão. 

ma:; OX l.e-l'ÍO- • 
1'0$. .. .. . • • .. 222: 020$000 

~. E rltpt•cg:t<lus crn 
d i S ['O Ui iJili-
tlado tiO i LC· 

CUl'lln Cl)ln a 
ll l'OJltlSta ... .. 70:000$000 

3. Extraurdinal'ia~ 
. no in tcrior 

O S1·. Dt•ic lo Filho - Pt'lli a 1m- 4 . 
la, Yl'll. para declarar á .' Ca~a que 11 ílo l1JO OIJ 
ponho á appr·ov~!:Ko d<\ r ed:H:ção ; 11ãu sou 
tàvorarcl a que sejMn approv<L'.lii S r·edacçõc.; 
do orç:>m<mt.o~ . sem que e.>ti:L:l s_()jam p ri
i'nai r• ' publiea<las, pat·;~ q ue o;; S1.,;: "Dcput .. \
,dos lJUS~ôlm Yot·. ;;i h <>ll vo eng>a11 o, como é
facil lln acun &e•·n•·. n:w a!J .. d;;Lfl Lo i\ hoa l il c a 
<Li t:'~ <:UI IljJn&l! ll•' o; l •I •" i Ji o ,l. t·c·~ . III<JIIlh t•<,t.; tl<L 
·coJnrt\i~hÚ .. II • ~H Hud a···Jto, q ii :Jtld tl :.:;' [,, rcd t,: t.f:: 
graudo:-; o juJfJul 'io;u\1.; •..; al·.~~ ~·; tc:~·i.• ;-: : 1H a. •j, 

tl'itf,(LJ'Idt'I· Sn fl l~ ll UJ I ' ;I~ L J L'llll lO L':l f,t• , l ' ln IJ ih' 
nã.o hoU\"l~ alt.(~ l" i ti ;f\. l t ;.,\~pun: t , •jlhq'u L'• •H0 I L' 

ror p;u·a. o l'api<ln :Lt ul:tut.,lll" .1 .. ~ t-nl"•"''"· 

(illem). . . . . . 45:00()$000 
Ounnoissãu de 

limitos idem 
5 , Logagõcs c con

sHla<L.J~-An
gmoutad a 
dl) <18:000$, 
~cndo 30:000 
pa t·a nm 2° 
li f1 c r· c t a.r·i• ' 
0 1;1 C:J.da ll ll t:~ 
d á~ logac;Dm•J 
''"' 1,; s L.a dos 
r Jus da A 1110 -
l'iC:t, d<t ltc
p ubli~::• At·
~~··llt it~:t., do 

]•: ·vnja a. (!;LOHLI'·'l. f'fJJJlo n:-~r .uu pt ·, ,.· , to~ lnnd,,. 
Hontnm , n:~ sc.~sii.o nodn t'lliL, WL tiÍ~•· Il~c.iw ti" 
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t3. 

7. 

Unrgu:ty, <!;~ 
I ta I i a, do 
Portug~l o 
da. Allcma.

. nha, a. 5:00~ 
c a ti a. uni 
( 2:500$ . d.e 
gratifica· 
ção); 7:000$ 
para um 
coosul o m 
T r icstc 
( 2 :500$ .rle 
ordenado c 
4 : 5O o !$ de 
g r atifi ca· 
çfw, c 4:000$ 
par a um 
c ]l n 11 f~CliCt' 
do P o l' t o 
( 2:000$ 1lc 
ordenado c 
2:000$ tlc 
g !'U. t (f! Clt· 
ção) c 7:000~ 
p a l' i\ um 
cnnsu l c m 
N a.poi cs 
SHnrlo 2:!>iJIJ$ 
d\J Ul'(lcnatlo 
c 4:5011$ do 
g r a titl.c :l~•iio . 

Aimla.~ do t!llS
tu ( tlo ac
conlu cOHI •~ 
p1·opost;t) ..• 

Extr•: tol·dinari:t 
no cxtcr íoi· 
(de accot•uo 
com a pro
posta.) .. ... -

SHSSÃO E !ol 4 DE DEZEMBRO DE 1901 

nota.< IJI 'Ofll i.r, ,,ori :J.S e í{Wtosrj!Wl' ~~~rt:•o,-; ti· 
tu lu:; I)OH'l!JH)l'CÍI\CS d ;t l'CSpl)fiSlllJi!hlad(J doS 
b;u1.:os naeiun:tns, CJ IIl ~Me no EstudG de 
Pt!L'n:~mhuco, comjll'ehondi•ta.s a s SUO\S caixas 
filiao.< ou ~m:•m,·~ao3 om out.r os E;;tn.dos, tJUC ·_. 

, tlcstlo então ti I' C ·om suspendido, ou at<i ú. 

l tla. t :1, <le't\ lei , iHt~I)Onilc L'elll O.i • seu~ pa
gamentos; e ·Gambr~m ·suspcnôoS c p t•oro
gados pelo mesmo t()m110 os pl'IJtestos, ru
cur·.,os em gat•a.mia o pr•cscripções tlos re· 
fcritlos ~ itulos ; rovogv.da.s a~ d isvosições em 
contrat·w. 

E' o projecto enviado :1 Commissão de 
Retlacção, oificiando-se :1o Senado do oc 
CIH'ti<.lo. 

l'cs to :~voto~. ú approvu.do em l ' lliscussw . 
o Hoguillto 

N. 142 .1 , ele 1.901 

O CoJif>l'es:;u Nacion<\ll'csolvc: 
1 . Ar::. l.'' Fi..:a. o \:lovorno autol'i .,.<tdo a 1'0~1'• 

I g<u1iz:.n· o corpo üo cngonheh•os mwacs, de 
n.ccorúo ·~o 1 n a~ :;cguintc.l ba~: 

I 
{,) O C<Jtpo !li} engenheiros. nav:tos sem con

stituitlo polos olflci.aes ku.usfcridos do <~orpo 
dt~ <tl':nada., ell'ectivamcnte _empregado~ nas 

- cr.r:C\()<l:OOOj u.·spcclaluladc-; d rJ construcçao nll.val, mach i-. 
1

• 
1

' .• - ·' '
1
' U<IS ;t VU.(IOl', ü.t'ti. lhtu·i;t Q.jlyi'Otcchoia, tOl'PO· 

t.los c c loctl'icidad•J o hy<lraulica,divi<litlos em 
cinco sccçlios, a saiJOL' : 

:'lO:IJ00$000 

00:000$000 

1• sccçiío-CunstL·ucç-.'i.u na.Y<I l. 
2" aocçii.o - M;whiuas a Y<tpor·. 
:3" sccç>l.o-Attil!w.ria ·e pyrotcc·imia. 
'1" sccç;i.<l -Torpedos c eicct dciu.ado. 
5•• ~ccção - Hydl'aUI.ica . 

H:tb tlus ~c&;ÕIJS. -fúc dczcmln·o tle 1001. (/1 O cpmdn or<.li.n;uio do cor po rlc cngc~ 
- Gt~erlcllw Mo~t1' <7o . - Vil'i<tio Mctl'<'areahas . nhoi t·os nav<~cs coostat·ü. do seguinte J!(H~oal: 

l~' u pr&Jjccto euv iatlu.ao ~a natlu . 

E' annuncia.(h :~ votaçã.o ti <~ emml<l:~ do 
Senado ao projocto n. 2 iri u Ll D, d c:; te 
anno,' (rue su~pendc, tlut·~mto soi>! m<lzes. o 
decreto D. 104, do 17 de .Í ~IOOÜ'u rJ.o 18,90, 
na parte relativa ás l i<jUi<1açõe,; lorç<tdas, 
para os bancos m~cionaC>~, com sê1hl n:t ca.
pil.a.l uc Pernambuco, 11ull tivnrcm ccs:;a.do 
]mgamontos at.t\ <~ da~~ d:t pubJh:açiw dost;t 
lei (disous!>iio uu ka) . 

E' appL'OYi l th ., u. 8a;,lt).iute tmltlri tl:\ elo 
Senntlo: 

O Cungrcsso Nacional uccrota.: 

Art igo uni co. Ficam :suspen~cs c Jll'O!'O· 
gados ]lOL' soi~ uwt.c.~ , contados de 28 do ou· 
"tubro ultimo, os vcncint'lHtos das loiras, 

l ong•Jnh d1'0 inspcctoi' gora.l-vicc ttlmi-' 
Pa.Jltt) . I 

I r.n.~•\ ll li cit·o chcl'o- eonte:.~-:tlrnit•anto. 
5 eng:enhoiro~ dn 1• ch sl!e - C<\Pit:\es de 

_, n:n' e guer l'tt ~ 

5 ongunheiros tlo 2" chs:lo - (~ttp itão~ tio 
J'l'ag<~ta. . 

7 engenheiros do :.l~ clli.S!VI - ca.pitã.es-tc
uon l.es. 

1 O engenheiros de 4" classo - primeiros 
tcnont!l~ , 

~) Os u111ei:te.> uo corJl•J rle .engcnhciros, 
mwao.; s;JrviL·a.o ctrcetivamentc <tté os limi· 
t.e ; J o ióacl n o~ta.hclceidos no art. 5• do tle
ez•eto u . lOt! A, do 30 du doY.cmbro de 1889. 
· d) Os vencimento~ llo~ engenh~iro~ navaes 
cons t<~~·llo dos srJlrl.os e el;u.pa.s das r espectivas 
pa.tertl.l'::s, sendo n.~ gra.tiMa.çõe!! ~.6 ftxa.das 
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nos reguhmen Llls tias l'l'}nl'ti<,,(i;•s und.c sor-
vit'om. _ 

I') 09 actuaci! cngenhch·.- s n :w~tus, 'ili.io 
p roccdcn Go.s ria E~Clllit. NtLval, po: ltJri~u HJJ t<u· 
pela refot'P'<t nos postos em <1 u e se acharorn 
ou pela apos)ntarlnri:l, 1ic ac·cordo com o 
disposio no al't. 336, do t'Cgnlamento que 
ba.ixon com o uccrcto n. 745, tio 12 tlc se-. 
tcmbro de 1890 ; sendo C(}mputadt.l para 
t•cllwma ou apo~cmt.:Ldot•b todo o tempo em 
que os citados cngenheil·os ustivm·crn em 
cst ttdo~ das suas cspocialid1ules o nu d esoru · 
:pónho lle fune<;:ões d<~. engcrill:wia naval. 

r) Os antigos cngenhcihts-alumnus, I!UU 
por foron. do dccroto n. 3.197, de Jú de .ja-

. ' 110íro do 1899, · foram rcvct·tido3 ao qun.dru 
lla. arma.da, potlcr ã.o ser <l<lilidos a.o quadro 
de cngonliciros mtvaes, ao qual iri'io perten
cer, -preenchidas a~ foemalillarlcs legao.-;, 
in•lo Oi:Cttl1<\ t' n:t cscah loga.J' a.IJaixu •l<Js un
gonhcit'•>~ na.v<~es mais antigos do que dlcs 
pllr occa~iá.o da•tuell:.L Lmn~fcrcncüt. 

Art. 2.• Revogam-se as digpo~i~·õcs em 
con.trario. 

O .!SI'. Cns.·loiS Cavalcaull (pela 
ordem) l'CqHm' dí$pcns:\ do inLot•sticio, a.lim 
iiC que o p rnjucto possa ontra1• na m•llcm do 
ditt do amanhã. 

Con.s.ultacla a Cam<~.ra, é conowclid<.~. a cUs-
pensa pedida. · 

O Sr. ~aula Raanos (pcltt ordem) 
-Adtitndo-s; ~ ~ob;·c <L mc.';a :t redacçlío final 
do m•ójecto n. 265 U, ele lllOI. poç.o <L V. Ex. 
se dig ne con~nUa.t· :l Ca~::t. ~i CJI\ccde dispensa. 
de intPI'O>~·rin , afim <lo quo Sl!j a v<>'tada imme-
di:Lta.rnun to. · 

Consulta, I:\ a Cama.r;J., ú concotlida. a; dis-
pensa. poii•ht. · 

O Sí·. Pret;oltJeutc - s~rá. submet
t id;t opporlUII<LlllCnlc :i VOUt<·ãoa l'Cda.cç.'ío 
tin:J! clô pr<ljecto n . 2(i0 D, de 1001. 

Posto a voto~. t' appl'ova.do om 2' di scussão 
o seguinte art"igu unico do 

I'ROJI·:c'J'o 

N . :!OU- l UO I 

O (;ongm~so NacitJD~lnw>Lve: 
At·~ígo unico. Fica. o Podct• Execu tivo au

toz·iza.do a abrir t~o Minbt.erío dos Negocios 
I<.::o;l~l'ÍOl'CS o Cl·cdi~o cxtt•a.ordinal'iÓ de 
IOJ:OOO$, onro, p~~l' :t. OOCOl'l'Ol' ás despcza.~ 
COHI :t m i tiS[O HSp CCÍil( (iUC deve tl'il~l' da. 
quc.~tão d(1 ·limites com a. Gt~yaiHt. Ingleza ; 
fazendo as ncccssa.t•in.a opcl'açõc~ c rcv_oga
das as disposições em contrario. 

São lido$, jLtlgados opjcctus 1le dc!ibl)t•a.ção, os sag uintcs 

l' llOJ I>CTI) 

N. :1 11!-l!'IOL 
··- .... 

AWorisa o Governo a reformar o l'tJ!f1tltlmento !{,, Casa cl,l Illoedq, 

O ÜIJDgl'(:SSI> Nacional decreta: 

At·t. L" ~'ic:~ o Governo a.utot·i:w.ú•J tL rt.:forni;u· o r.~gula.mco to d;t G<L~a. tl<t fllol)(fa, 
c •n vigor p::lo decreto 11 . 5.530, do 31 de j;mciro do 1874, litn i l~ndo o lle.;>it>al ofl'octivo nM 
segrJintcs ta.bclhts de numero, categofias, classct;· c vencimentos, doutro tia vet·!Ja pr:OjJOsta. 
n o Ot•ça.mento do Minist erio da. Fazenda P14I'a o cxct·ciclo d e JOO~; cujos illlali l'O.~ e tl'cctivol 
entrarão e m immediat:~ c xccnçã.o : 

dit•cctor (dCCl'Oto- car·go <lc 
CIJilllllÍSSill))., ••••• , ,,,.,,, 

suh~h·octm• (oh!Cl'lll.n) .•.. _ . . 
I" c,J.:r·ipttlr'al·io (d;~" l'o:t• •) ... 

2 2•• l!SCI'Íptiii'Mins (do)(:l'Cto),. 
2 3"' uscl'iptu rat•ius (titulo) . . .. 
I 4" <-scriptur•ut•io (~itulo) .•. . . 
I thesoureko (úec1·cto -fianç<L 

·de 5():000$) •. · .• •• ,, .••• , .• 

Ordenado 

~.ooo~ooo 
11:0110$í~ )() 
·1:1100$':0:.1 
3 : :.!00.~000 
~:4ú():;;(JUO 
I :60!)$000 

G: 10!1$000 

Oral i Ocaçii•) 

4:000$000 
:i:OUú$1)00 
:t :Oi)t*.;()O(! 
I : OUU$(!110 
I :200$000 

800$000 

~ :500$0()1) 

12:000$000 
9:0UO$f~l 
() : f!l)0$1)()0 
IJ:fiiJU$000 
i:200$(!00 
2:400$0<)0 

7:00ü$000 .. •. ~.li 
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1 1° ftel do tllesoureit·o (du
croto-,--iia nça. do lU: 000$) . • 

t 2° fiel do t.hcsourcírn (titulo 
-fiança de G:OOO$) ....... . 

l ftcl d~.- balanças (decreto -
fia.nç.a de :1:000$} ... ... . . .• 

1 porteiro (titulo) ...........• 
2 contínuos_ (tit ulo) ........... . 

OL·denado 

3:500$001) 

2:800$000 

3:200$000 
2:400$000 
l :500$000 

Grat ificaçãQ 

1:700$00(1 

l :400$000 

l :600$000 
1:200$000 

700$000 

ll~l I •Jn:GA lJI)!:; TlêCIIN!COS 

1 chefe do Labor;LtOl'io Cltimico 
(decrew) ................. . 

3 cnsai adores (titulo) ........ . 
1 chefe da. oftlcina. do fundição 

(decreto) ................. . 
ajr1dantc (titulo) .•... : ...... . 
chefn d.a officin:\ do lumi· 

na.çlio c cuahagmn (decreto) 
I aj udanfu (titulo) . •. . .. . . . • . •. 
1 chefe da. officim~ de machina.s 

(decreto) . . ... .. ......... .. 
I ajudante (titulo) .... ....... .. 
1 aheíe da otncina de gravura 

(decret<>) •.• . . . ...... •. .... 
gravador (titulo) ...... . ... . . . . 
ohofe da offioina. de e.stam· 

pa.ria (decreto) ....... . .. . . 
ajudante (titulo) .. . . .. . . .... . 

1 chcfo d11 olllcina do xilo· 
gt·a:plria. (decreto) . , ... . ... . 

I aju•la.nto (titulo) ........... .. 

4:000$000 
3:200$000. 

4:000$000 
3:200$000 

4:000$000 
3:200$000 

4:000$000 
3 :200$'000 

4:000$000 
3:200$000 

4:000$000 
3:200$000 

4:000$000 
3 :200$000 

2:000$000 
l :600!j;OOO 

2 :000$000 
I :600$000 

2: 000$000 
l :600$000 

2:000$000 
l :600$000 

2:000$000 
I :600$000 

2:000$000 ' 
l :600$000 

2 :000$''00 
1 :600~")00 

QUADRO OPERAIUO EFFECTlVO 

OFF!Of NAS 

L llb01'alorio cMmico 

l pra.tica.ntr. do 14 él:~~so a. 4$'500 (em .100 
uia.~) .. . ....... .. . . . .. . ... .... ..... . .... . 

l praticante de 2" classe :\ 3!}"1lUI (um 3!)0 
dias) .... , ; .. ........... .... .... . ....... . 

1 Jll'<Ltical)tc do 3• clasoc a 2$000 (crn :100 
dias) .............. . ................... . . 

O /ficilla de ftmdi!'<io 

a.uxili:w 1le a judante (opm•ario tlo Ja classe 
nomeado pelo directOJ·, a~$. em ilOO dias) 

4 upcrarios tiO l " classe a. 8$500 (em 300 dias). • 
4 operariua de 2• •!asse a 7$500 (<1m BOO <lii.L~) . 
!i upcra.rius elo :;• clasoo a li)j;!iOO (em ilOO dias). 
4 opcraT'iu~ rln 4" ela~m :L5$'~10 (em :'!OII tlias). · 
O opor:u·ío~ de ri" cla~se a. 4$!í00 (om :~OI) tlias) . 
6 UJll'l' lldi w.~ 1!~1 !• cJUSHlJ a ;l:iji (lilll 800 dias) , 

l : ~lG0$000 

1:050.'$000 

fJ()()$000 

2:700$0(:0 
2:550~111 
~ : ~~;>()~000 
I :!l!íO~t](]() 
I :Gf>08000 
I ::l!-,0$000 

!100$(J(](] 

'f o tal 

5:200$000 

4:200$000 

4:800$<)00 
3:600$000 
4:400$000 

0:000$000 
14:400$000 

6:000$000 
4:800$000 

0:001$000 
4:800$1){)() 

6 :000$()00 
4:800$000 

6: 000$000 
4:800$000 

6:000$000 
4:800$000 

6:000$000 
4:800$000 

I :35()$000 

1:050$000 

G00$000 

2:700$000 
10:200$000 
~):000$000 
!):7!30$000 
ü:G00$0110 
8: 100$000 
tí :400:i>'OOO 

76:000~000 

85;200$000 

3:000$fl00 

51 :7fl0$1)0(1 
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AN~AES DA CAMARA 

Úflicina de lu-iilÜUtÇ(J() e r.u.ttJl Off8 n'l.; 

auxiliar rlo llinrhnfo, op!' l'm·io de l" cl a,~o 
nomeado }ll11o <lireer.m•, :1. (}.\; . (1:111 ilUú 
rUas) • •• •••••••• • ••..•.•...•.•••• . .. . ...• 

3 opera.rios do 1• c~a.sse a 8$500 (em 300 dias) 
I opera.rw da. secc-1.o do cori'oi:wia a 8.$ ( om 

300 dias) . • . .. . .•. • : • . • . .• . ...... •.. .... 
6 opera.rios 1lo 2• classe ·~ 7S5UO (em :;oo dias) 
7 opera.rios do ~a classe •~ ô:';"iOO (em :~no 11ia.s) 
3 operarias de 4• clasSt) :J. 5~500 (om :·mo 1!ias) 
l opGra.do au:ülia.r da. .~o •·•·eia l'i~ a 3$500 (om 

300 dias) .. .. . ..... -.................... .. 

O(ficinas de maehinM 

l . a.uxili:u· de ~judantc, opm·:~t·io do 1• cl:t"-~O 
nomeado p ::lo rlircctor. a 9$ (olll 3iJO rli a.s) . 

2 opcrm·io~ do 1~ ela~~e ·~ 8,-j;)Oi) (l' ill ::l i I[)' 1\ia.s) . 
1 opc••;tl'io elf!ctl'icist:t n. H:)5oo (em :JOO 1Li:Lsi •• 
3 upr:ra.l'ios de 2& <'lass~ :L 7:];500 (•~rn ::no dias) . 
5 opet•a.rios de 3• dassc :.~ 6'"51J:J (om 1J(}O úi:t.~). 
1 oper:u•io iclnm- hom buit•o :t G:55üf) (em :.~JIJ 

di<t.s) •. .• .....•• • •• . .• . •.•. •..••• • ... ••.• 
opcmrio8 dt) 4• cla.:;;se a. 5!i;500 (mn 300 dia~). 

7 opera.rios dH 5a clas.~o a. 4~;500 (em :-:oo dia>:}. 
6 aprendiz do I" cl::tHsc rt <l$ (em 300 d i:1s) . . .• 
1 apt·cndizes de 2" classe a. 2.-i; (om 300 d i<t'>) - • • 
il :Lproudiws de 3• cl<L~~e a 1$. (em 300 úias) . • . • 
4-aprcncliz do 4~ cla&~e a $500 (em :300 di<L~). 

Offlcina •le g1•a·vura 

a.uxiliar dE' ajudante. OJlCr:wio de · tn cl:L~,;e 
n omeado pelo diL·ectm·, :t !J;i; (ern 300 
di:ts) . .. .. . .... •...•. • . . ..... : . ....•.. . 

l op:Hl.~rio do !' t:i;Lsse 3. H-'}51!0 (em 30ü dias) .. 
2 operarios de 2" c\:\s:>e a. 7$5(>0 (•!ril30U di;ts), . 
2 operario8 de 3• cbLs~e <.L li~'iO (t!lll :lO; > <lia;) . 
1 opcrat•io de 4" cl<t~sc tL 5$ 0:1 (em :;ou diasl .• 
l operaria do 5" c:la...'<Sc a 4:;500 (om 3(rl tl ius) .. 
2 a.prondizos de t• ci:L>Jsc ;1 3.) (om :illil tli:.s) .. • 
2 uprcntiizos de 2• da~sn <L 2.$ (em :100 dlu.~) .•• 
2 aprendizes ilc :;• cl11S.;Q a r.-; (olll :wn dia~) ..• 
l aprendi;-; de 4• cl~ •t $-'51.10 ( e111 :~uo tli a.~) . .• 

Officina rlc cstampm·irt 

2 operar i os de 1• cl;.sso a. 8$)00 { Olll ::no 
dia.s) . .. . . •... .. .•..... . ..... •. . ...... . . . 

2 ope1•arios de 2• · cla~>so a. 7:!;:>00 ( om :1110 
dins) .•... . ... •. . . .. . . .... . .. . .. . . . . . •. . 

5 opera.rios dn 3" cla.s.so a. G$500 ( om 000 
<lias) .. •. •• •..• • ••.• • •. •. . . .• . .. • ..•••.• 

5 opéra.rios de 4• cltt~so a 5$500 (om 300 
. <lias •• . . • • . .•.•••.••• . .•• • •·••· ••· ·• · · •• 
3 . opemrios !le r,• classo a 4$')00 (Clo 300 

dias) . .... .. .. · ..•. ...•.. ... .•.. . .....•. • 
4 aprendizes de 1• classe ~~ :1:1; (em :WO llia.~) .. 
4 aprendizes do 2"- cl;~~srru . 2$ (mn ::lOO f!ia.l) • • 
4 aprendizes dn 3~ cl.nsst: ·~· I $ (mn 31JO t.li ;~~) •.• 
5 . iJ.lll'Oil tliZOS tiO 4" ela.~~~~ a. 61'..10 l'(~is (om :3G:J 

f)).a.s) • . , ~ • • , ... ... .. . , , . .. . ... . . .. . . . . ~ .. .. . 

2:700:';000 
2:550$'000 

2 :100.';00:) 
2:2~t')()0 
1 :9.>0$000 
1 : (i50.5•J0!) 

I :OJ(}$00U 

2:70(}:j;OOO 
2 : 550S;O<Yl 
~:Gf>(Ji[;JfiiJ 
2:2~>/).!:,'():li l 
I :!J:iO~(J()I) 

1 :!J;)0$000 
1: 650~000 

·1 :350:$000 
\JOO:;;OOO 
600~000 
3~000 
Ji'>(}$'100 

~~:7oo,;;noo 
2 :550:iõll0U 
2:2-:>o:;;uoo 
1 : tr >llsOO:I 
l : (j ,i( l.~l)()() 
J : : .lSIJ$0 '10 

. 'JIJt),..;llOO 
liO():<(JOO 
:wosorJ(J 
l50.jOOO 

~:!>:>0:5000 

2:2511$(>00 

l :O:i0$000 

I: OG0$001) 

l ::~:>0$001) 
\)1)();<:;000 
lifliJ:$nlln 
êlllO.;-iOO~I 

lG0$000 

2: 700!;000 
7:650$000 

2: 41)0:';()()\} 
I:·:: 500$000 
1 ~~ : (;50$:0()1) 
4 :950~000 

l :051)$000 43:900$000 

2 : 700:5(1(1() 
!i: I00!1;'i00 
~~ :s:íos · »Jo 
H: 7.JO.$: JOU 
~J:750:j;l~)l) 

I: 030$1)00 
11 :5502;00U 

l:l : I00$000 
()ú0;-;000 

l:WiJ~OOO 
J :::200:$000 

[!j(_l$fl{)() 

:<~: 7oosooo 
~:551l.~ll0ú 
4: 50I>.:.;ooo 
:i : mn..;ooo 
l : 050.~I)l}() 
l : :J"> •$' )00 
l :)';O: l:-;\)110 
I ::!OII,i:;o ;o 

Ci/IU:.;!JIIO 
r ~,u.;uou 

-'': l Uú$~)1)1} 

4:300$001) 

9:7::>0~Ql)0 

8 : ~0$000 

4 050$000 
a noo:j;OtJo 
2 ·100$01)1) 
l ~1}$000 

750$')00 

5l :900:j;OOO 

2() :4lJO:i.\OOO 

30:GOO${JOO 
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SESSÃO EM 4 lJE ])EZEMflRO DE 1901 

l ucsr-nhi~b, nomcaçüo do diecctot•, a. H$ (em 
300 dw.s) ....................... , .•.•••.• 

4 operarios de I A classe a 8$500 (em 300 dias) 
5 opet'U.\'ios (lo 2A chtssc a 7$ '.00 (am ~~00 di:\~). 
O opcrar·~os de 3• classe u GS;'íOO {l'JU :~no <lia.~). 
4 operarws de 4• cl 1sse a 5$-'íüü (om :mo cJi,ls}. 
3 'operari?s do 5• classe a 4$~00 (em 300 dü•.s). 
5 aprond tzcs de 1• cl:tSSe a :-;:) (em :lOO dias) .. . 
2 aprondizes llc 2• clas.se a l?..;; (em :~ou düts} .. . 
5 apt•ondizos tlo 3~ cL:t.'lse a l!j; (nm :ifJ(} düts) .•• 

2:7()0~00() 
2:550$000 
2 :2G0$()00 
l :950MOO 

· i : G5II,";OOO 
l :35~000 

900!Í;tl()() 
600$000 
300$000 

l carpinteit·o de \ .. c\asscr :L 8.-!;:'íOII (em :>.oo dl:L~} ..••... ,. .•.• • 
l · c:trpin tciro de 2" cl:tft-;e :L 7$500 (o111 :loO <lias) ........... .. _ 
l . c:.Lrpinteiro de :~,. clit,sc. :~ G$500 (om :1110 •lí•L' ) .. ••• . · . , ... .. 
1 pcdJ•circ de 1~ cl:;~se a S$:J'ill (nil\ 300 (!i:w) ...... , ........ . 
I -pedJ•ciJ·o d.n 2~ cl:"'~scl <t 7:j;;'í01l (em :_;oo il ia.,) ....•.• . .• • ••.•• 
1 poJ t•oiro de :~" cltt.'lSC <t ti:ji~)!)í} (em ::!00 d i<.l'>) •• , •• •••.. , .• • , • 

Serventes cf{ectivos: 

2 sm·ventes d:t sncç:Xo ccntt·al o thesotu·a ría, a 
4$500 (em 300 dia.s) ..... . ........ .... . . .. 

1 servente u<L port:wia a 4$.'\00 (t\Ul sl\rvi(,:o el~ 
foctivo dn 364 dia..>) .............. .. .. .. . 

I sm•ventn do labor:tCOl'Ío chimico a 4$:>00 (mn 
:300 di;~~) ...... ... . ................... .. 

3 scr vrmtes d:o l'u ndi<,:ão :L 4$50IJ (e111 300 11.i :•~> 
2 ~Ol'Ycntt1S (l<t hwlina.<;iiu a. 4S,'51l0 l"m :-111{) 

diaí!) ... . . ............. ... : • . ... · .... . .. . 
1 SN'vouto dn m:whi na:-~,a 4~no (em :100 ll i:~o;;) . 
l servonto d:1 gr·:wm·:t a. .J:)-">00 (e m :_full di<1s). 
I server.tc d:t nstamp:wi:1 :_~ 4$.'500 {nm ::oo 

di:!~) ..•....... . ... .. . . . ... : ..••....•... 
1 sot•vonto d :1 xylogt':tJlhil\ a -1$5!10 (om :::no 

dias) ••• . . •. .•.•. .• , .• ••.• .• •.. •.•.. . ... 
l snrv~ntc da Slll:çii" !ln J•npn.l 'OR ([e l'~~ltb·., ir;Ls 

<I 4$500 (0111 3(10 lli<l~) ... ... , .. ........ .. . 

1: ~50$000 

l :G38$000 

1 :3'í0$001) 
L :3~>fi~!JOD 

I :: ::-,('*fliiO 
l : ;l:it}..jO(I!I 
1 :::50.~)1 10 

l : ;1.'5fJ.~(){){) 

1 :?!iQ800o 

l::l!"JJ:;?OOII 
----- --

2 : 700$000 
10:200$100 
ll :2<)(}:;;1,100 
LI :700S000 
B :fiOG~'II)O 
4:030~0 
4:5!l0$0(JO 
1:200$000 
1:500$000 

2:5'i0%00(l 
2:2.')()~011 
l :%0oi;O!)II 
':l :f.')5!1$'Jiil) 
·•· '.>')1)~1)00 

'i; Ü;;IJ;j;ooo 

2:700:1;000 

l :G3R!)000 

I : :l!í0$0CIO 
4:!150:;.'-llnn 

2:700.•(;000 
l : :l5t}.§;000 
l :~511$0<)0 

l :::;,()$()0(} 

l :350$0!10 

1 :.3.?0$000 
._-----

Consigna.;,ii.o tlrm npm·al'i(·~ d i.~Jllll\~n.il tiS 1lo pontlt.,, , •••• , •• .• ••..• •• , • •. ••• 

7l 

t>3: 700$()00 ' 

13:500$000 

/ 

I !l : 1 83.-iíOOO · 

();30()$000 

4C,(j : 438$1}0(1 

Verba p1•oposta n•l m•ç:tmonf;o Jlara 1.1 exet•cicio •In WO'.l ........ .......... ; - dGI:i:S00.$000 

D!Jrcrer1ça JllU'il. morros 110 pt·ojecto dn rcrorm<t •. •....•......•.••......•.• 3ü:?.~OOO 

Art. 2.• Denietl as disposiçõrlS consülc.radu.s flmtla.mcntrleS, :1. roforma. manterá as· 
que estão contiu<IS nos soguintos :wti~os d<.t lei <lo 1874: art.. 1° e p<tragrapho unico, 
at•ts. :{", 4• n 5° (vigora.ndo <J. lei ue oxcepçii:•J rlo concurso na.."l norncaçõLlS tlo <lscl'iptura
rios p:wn. os Iogarofl ct·o:ulos n:.t t'OI.o l'm;.t), :trt. 6", ~ l• (<tcm·escon ta.!ldo-sc :t c~r.c p:~1·a.·_ 
gl'apho: dovenrlo s~r cont..11Io IJS~o awsmo tompo llO 8tlt'Ylço :~ns ![li(} -t.ivct·em sido nom(J111los 
1~1·a ou~l'os log;u•os Jo ~Hnistm•io d;~ l11~mndu.) , § :!'', nrt~;. 7", \i' ', LO, i15, G4, (i!.í c OG •. 
I~ gat•a.néillos os rlit•nito.> :ulquü· iclo.~ pulos ftulr!Cionarius. - -

Art. 3.• Ficam rovog:.ula..~ r~s r li sllOSÍ~:Õo.~ CUl cont1•a.rio. 
Sa.la. «lM sessões, 18-uo novembro de 1901.- IIetn-iquo Lc,yden. 
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72 ANNAES DA CAMAUA 

- -- - ··· -·--- ---.. -----------·----·-------~------

:'>. :11l - l ::'t'l I JI.I }Il:l·nlu<:<l ;~ a(J , -;~•ll i•i n, ;i · \·i .; Li!, sol;rc J.<JO-
!]rn . ..; no a<~ t(J du pa~a. IIH)uto . 

Resl-alu_./ ,.'f''-' l 'riíJt r, :;;•r· ,,·(lt•.,· " nru:.~~,·t.s ds offh:in.o-:.· .'\]"1:. ~.~' ~ h·~ lúl!lt ~l.e~ 01n i t.i. i d u~ p olo Ba nco 
do Ar.<~il" l rle u.,.,.,.,,., tlo l~io U_rnud•: " " il:t H.t\lllll ol ica, do l':l 'a :t. il -~"l' it r l J'!'Cf! hivnb 
i.':it<l, os sm·n~:"' ri !' he loc t re~$, f tmtl"!!'CJs, co,·- eonw 11111'o n:. ::tolu<;iio d<l olwi~a· ·uns em moe· 
' .·ce. i•·o.; <' sdkil'eJs, c dei ouil•tts prm;i- d:~ mct;; l.l ica., t.arc~ coiU:~ : pi1g<~ll1cn to.~ de di-
d cncws · re!T.OS dn iiii iiOl'ÍiLr,,ãO, O te. . 

.A L·t. \ . ... Fi ~~~ ... ,, l't~.-:ta1 ·,~ Lt · t : idus, co 111o sn-
cçõcs •~rwnx;l~ ;\~ oll ici.Hili dn A I:~on;\1 de 
Guort·a.. do H i.-.• Urcu1•k drJ Sul, o.~ AOt'\' il,:o:--; 
de li.~i:O liÍI'tJS, l'i lllil•.:iJ'tJS , t!tH'I'Cl!ÍI'OS () SOl
leiro~ . 

Art . 2." 11 l'"~~:1:t! }'óll':l. o ii<J.<{•lllpl!Il i W 
dessas fU i h·,.~:H:.~ :-:f'l:;i. o ~'';.!UintP : ~:ce(,{to dt~ 

·latoeii'CJS e f:III'lcinJ>', um w:tn•l<l.úor·. um 
. opel';u•io d" 1'· daB~t,, um 1l1J ~·. tt·es rio -í• 

ela.sso; St\ee;ií.o tlo <''Ol'J'et~.iro~ e sulluiros, um 
m:m<l ador, unt 11peral'il} de Ja· classe, um de 
2• c trt~ de .r• <:.1.<1>Nl . 

Art , 3." ( ·~ vencimento~ tlo catla. um dc,;sos 
emprr!!(:ulos sel'i'Ln tlnsh:nad os Jl<do ')'(lgll la
mcnto cl CJ 1\J tln ·uu Lubi'O uc lt,'7:.', r1ue <.\inda. 
c~t<i. em 'vi;{or . 

J\d. 4. " Hrwog;tffi ·SC as ttisp"'içi!r.:s ~:m eon
trario. 

S:\ la. d<ts :;r:~~õn~ . :{ de dezemhi'O rln HJOI. 
~8om·e.< tios 8rwltJ.S .- Ji'rmu·i.<ro d e: Alcnetts
fro.- Ve~)'tr -' iu»o li r: /tllnuJ>rCI''J"C. -- A' C(lm 
mi8sâot.lc Orç::Lmt::ut.o. 

N. :::r~-l !JCH 

Aulol'i:;r.t (I 11'-'><r:<l cltt lkpu/Jiint tio /l"m ;il a 
{aze1·, <l.v.nt111G o ))raso de IJtlalru (tYU!o.~. rp.u: 
poderá ~.er [Wt))'IJ!fwlo, t.tnta u:mis.~,;o ti<· 
20.000: 000~, Co> nu;·, , !l•tS COI<tliço/1:3 fJ1W 

estabelece 

O Congr·essrJ Na.<:ion;d th•.t;l'da: 

At·t. ) ,"li lhllt:O <h H.O]'Uhlü:;t <I" llfõ<ZÍ I 
1l!!it ;w tor·i Y;ulo a liL7.nJ', tl u t·a u tn u pr•;1 w dt: 
quatl'o :111 1WS, q ue l11Him•;t ser lH'oi·u;.no!o, 
urn:ternh;,.;;tod" vínt " util ceml.os (~J.IIiJ():IJIJI I~) 
em Olii'O, ]IIII'lll"i<J 1lo hillloLt~s 110 lJOI'I;;tdn r·,tlo 
Vli iUl' <11) I! I!f,, ~~ 1 1:), til!:) ü !00$, ]liii: I~Vlli~ :\. 
vist:t, mn uou·"· lll 'lt!tl; ~o lliwion•ll, em rlinhnir·o 
l'.~t<n• li no 011 ·o Stlll e11Ui v:tlüuto mn ontJ';I.S 
moc1h~ 1lCl OIII'"• ou om 1:amloiau~ :i. visl;;t , so
·brc ba.ntpreirrt,; tlc L rrlll}t•cs, Pal'i·r.o Ham
burgo, ;1 vont;u lt: tlo IJ:.LIWO, tic..1.nrto, llur·c\m, 
á YOOf.atl<l do Jltl'l' l.;o l ot• :.~ lll' :l.t;:a llil IJ U:~l ü 

ca.mhhl de:v~t Kt.:I' pa:,:rJ. 
§ 1.• O IJ:ut•.:" da ltopubJi,·:a du Brazil l';ci•;i. 

Ar~. 3." O H:uwo tla H.opuhlie<L <lo Br: ~:t.il 
I,<: I'Ú. 'Olll jlt'O ' mn <.lepu~ito d e Olll'O ou ca.m
hia<~s 1\ltl sou potl<:r, on du funtlos em mã.o~ 
!In SI!US l.J:IIIqH<Ji t·o~ em LorH!rus. P:tris c 
fl iLJli!JUI'i.jO, Íi;UiÜ it S!)I'J l Ill iL d <J bilhetes Offi 
0it•cu la<;ã.o. A im prH•ta 11cia dos ui l he ~os om 
ci~eulatiio o o .llopositu do om• J c rlc co.m
IJit~t lS consi;triio rle IJahtnútc~. quo sorã.o pu
IJl ie<ulo:> todo>; O> r1uiiiZC rli<IS pe lo Banco da. 
RcrmlJ!ica do llrazil, o 111w 'c r·:i.o cxtt·<dddos 
d[Lcscri pturaç·?i.o OSJJOci;t l rotat iv<t iL cmíss5.o. 

§ 1." Iucol'l'llt'iio no c f'imc JH'<Wi sto pelo 
art . :n~, n. 5, rln Corli~o Pcu;1l, os tlired.o. 
rc~ t.lo BrtnM 1l;1 Rrqmblic~. rio JWazil, no ca~o 
<lr. d:1rmn destino di ll\n·<:nw ~.o deposito a 
'l uc ~c rel'et'l) c~tc :ti' tig-o. 

Ar t. . 4.0 Os cct•l.ifleatlos,onro, r1uc são rccrl
hivci~ n~L~ a.l l'audog-a.s em paga rt ll)nto de di
reito~ de im por1·"'r:iio, sri scr·ii.o rosgataf]l);j 
pe lo" ba1ICOS on b'lllqunit·os que o>:~ tivcrom 
cmittido, crn rnoo<ht om•o, o u em uilhc J,os 
cmitlidos pelo Banco tia. Rt!pulJJi~L tio Bra
úl, tia. eoli lilrwidadc desta !ui. 

Art. ;;_,. l•'iM olcnct:L a ' l. GOO.OOO ·~ a 
Hoimna. I) uo o Clo1·crno ''· <Lutoriza•lo a. roco
lhcr n.o lla.uco d ;~ Rep uiJiica. do BmzÍJ, U08 
ttlt·mos do a,rt. l ", ,[;~ lei n. OS!J, de 20 t.lo 
su tem h t'o de !00 I . 

ArL r..• (I .\finisi.t•u desi!.(n.u•á. a lto J'unccío
na.rio <l:1 su1.1 irnmouiaf;a co11 fi ;uw:~ JIU.m, rtu :~.s 
vezes por nHIZ, verilic;ot• si a omiS:Ião loit:l. 
pelo haneo coJ'!'O ' l•OIItlo nxact.a mcn to a.o tlo
i">sit.o r·cspruJLh·•J. 

Pal·ngt·aJIII<,I ll l l iCt) . D<~~S(J nx:unn Ja\'P:l.l'· 
~O-}Ht l•elaLOI•io, I[ IIC ~<W:i 1\IIV Í;u)o a.o 00· 
v < ~ I·no B p11bl ie;uln 11 1 i~ jtwu;~ns 1lu Ht:~im• 
CÍI'f\Ula~·iiu. 

Ad. 7.. •.- ·lte,·o;;:ml·$t• :~-. tli ,;po.~i~:üc8 em 
<~rJ ntt•a.rio. 

~:da d:1s xc~J;;iic.~ . -1 <l~ tlr.:r.~m.hro de 1901 . 
- .''Sc,·:.edclto Co~-r:Ja . 

N. 3!3-HJ[J! 

Crmc;cde ,~, D. Uoll-'Lunr~• Atv~:s l lt' fll lCOdeMelto 
. B ttn·do, ,iuvtt du copilfío '1'/r.codmnwo de 
ilfell" Jlar1·r.:to, a t":"sr.ro me11.•al rle cem. m il 
,·tiís , 

O Cung1·os~o Nm:ion;!.l r o.-;ol vt: : a. emissftu d us IJil lt<lt<:' <:untl':L o p: t.~:tmontu 
do valor dolltls t:rn <JI I I''J <Jll 1; 111 }J:qrci-mot:d:1, 
ã .tax;t •lo ·~ambio h:.lllr::tJ•i<l S<JIJl'H J .o tll lt•~:g ;i. A ;•t . I" Jo:' eun<:<:tl.i tla :L IJ. Ct~ustan91L At-
VJsta 110 :.teto <li!, 1.\fllls,;;w. VCi:l 1\i'õLrHJo 111: Mt:l!tl il:t l'l'J 'Oi.O, VH1 Vil <lu ,CU.· 
. § 2." Nu. I'Crlt.tcl;ii:o rln 1:~ ú Ili!J!!<la ruolalka , 11itão 'J'IIumtomii·o !lo Mollo ll; I.I'J.'d.o , a l)on

a í~·ac<;lo tplu IJiiAJ p11 dei.' ~m· "oJJV()I'Lida. ~er<i, ~ ~io lrH:fl i-lal fln I o~*·· SI)ID JlL'ojuizo <.lo IllCio 
p~.g;~ ;w l '"J·Latlur tl•J bil holc <JLt ;w l.•;~ncu c1u Holtlo •~ •tuu tem tlm.:1to. 
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Art. ~o Hc!voga.l n~se •~s di~pu.-: i(.('JC.~ <:111 

cun tt'<tl·io . 
Sal <~ das scs.~O:• P.~ . 2V dn 11ovemi.JJ·o rio IQIH. 

Sylv io Nr1~ru:;·o . -Faus/.tJ f.'a ·,·dn~o .. -A' (;on1-
mis ;ào rle l'en,õt's c cont•os. 

da~ o. .le~t:~ lei suspt:ncl<JL1',m us ScllS pa.
ga.lltCJlf.•.• ~; o tuubll ill ~Hs[lensu,; c pt·oro
;.:ad •J~ pel<.l nwsut<J tern1.1'1 o.> J.tr·utc.;tos, r·c
ctn·~~~~ •!m ~a.l·:wt.i" c )ll' I<.~CI'i Jlf,:õçs dos ro
ru r iolo;; Hlui•JS ; l'CV<Jg:ttla~ :\.~ dispi!Si<;üa;; em . 
coutr<LJ' Ív. 

N. 314 - WOl 

Mrmrlt< appl ir.ar a quaeMJUCf CW' !JOS elecfillO$ 
as disposiçúe.~ crmtida.~ no art. t• das in· 
stnccçücs que baix((l'f.lln cMn ti decreto 
n . 1,388, de 21 rla fcvc!·ciro de 1801, c lei 
n . 84, de .12 rlo janeir fl de 1802, c tlrl 
outras providencias 

' O Congt'r>.sso Na.cioual dccrut:L: 

Ar·t. 1.• Ali eli»pülÚ<./ic~ üonl,üfag no a.l'l;. 1•· 
•l<tS iustrucçõe•s quo b(!iX<>mm 0 11m o . do
ereto 11 . l. 38k, de 21 •lu l'cvnrei-r·o 1lc 18!:ll , o 
lei n. 31, tle 1~ de j rw oíJ·o dn lt!92, appliC:J.m· 
80, ÜOsde :1.QUC1!:1 1htl;.'1, 3. quõ\CSe!IICI' C:\l'I.(OS 
elcctivos . 

A1·t. 2 ." Os rnílit:~re.~, C( IIC ex err,c;rcm c;~r
gos e lrct i vos. set·f~o . no in'torvallo elas 
sessõos. !'.On~idm·:ulos r.rn tlisponi hi lithuio, 
com os v oncirns11 LoH ll.~wil).! pqr lei, sa lvo si 
se a.preseJntat·ent lJ:tra. ·o serviço. 

A t·t. :3.'' Itcvogam-so :1.~ disp osiçõos mn 
con t1·n •·i u. 
Sal~ ela.s so.iSiit~~ . 2 tle uowmlwo elo !!JOl. 

- Al/Juijlterquc: 8rm:jo-A' Commissão ele Ma
rinh:t c Guorm . 

' Siw suc~eiSSivamen tn s"m dl!b:~to :Lppl'o-
vadtt>~ its re1la•:çiíus liuacs elos JlJ'n.ieetos 
ns. 1 t:: B, t7:l H e :-lO>J, tll1 wo r, p:ct•a sel'nrn 
ouviadas ao Sounclu. 

E' igua.lmnul" appl'~tl': tr l:t n so;.o:ui11tn 

lti·:JJACI;Xo 

N. ~.l();,I•: --I!JO! 

Redt.rcrtro {l1111l tio pr.:jer.tn ti. fJ(]G, '":•l.c 
anno, qur: Slt~pewh:. c ?Jrorngtt 71,,. <e's 
me~eg, t:IJflilldo.• dt/ 2N do nutuln·o t~llilr~o<l, 
os wncimenlo.• r/11.< lel.·r~ts, . ?lillas J>i'vmis
SOI'ÜJS e qtUrr..<quer outros I ilt~tril< cOi!/ rllel'
mel·ciae$ da ,·asponstwi/.irlatl~ ilos b.ulcv~ 
nae:louaes, com séde no l~stllllo tlc p ,,<>·
nv.m.úueo, e e/ti outras 2n·ooidcnci11" 

O Cungrcs~u N•teional decrcl.'l. : 

N. 309- 1001 

Retlacç<TO final do .•ub.•W uLii)O offe>·écido ao 
pmjcclo n. 't07, rltJ 1900, qun (!Uiori~a o 
Poclm· Eae~utívo '' ttln·i't' <l n cce.~stH·io 'ti>'C· 
tlitn lll.l!'a JHtgm· et Lui:; Affonso li'm•J'ei!·a, 
t!~:· C1111Jt'CfJario tia t•:.•trmtit de F erro Cen lrat 
tle Pe;·ttMnbuco, a penst1n ck 1$500 rliarios. 
it r~n·nla1· de t<br·il de 1898 C'il/. rletl!t l e, de 
accordtJ com o r.wt.o rio GtiVIWno P1·ovism·io rle 
15 " " oulttúro rle 1800 

O Congt;e~~ Na.cion:tll'C:Wlve: 

AI'W.,> unico. Fie;\ o Po•ler El(ecut.ivo a.uto
I'Í~ ildo n. n.bt•ü• o no•l :ss;Lrio er .:dito para 
pag~•r :t J.ui:t, All'onso For t·uit•a, ex-omprcgado 
<1a J.:SI.ra.rla. tle Fm•t•o CHotral de P órna.m\.iuco, 
:t po.'nsão tio J:t;,oo tli •~r ios, tl conta.r do abril 
llC lb'UH üm di<tnta, de a.ccorrlo com o acto do 
Guv1wno Pt•ovisorio, <lu 15 do out11bro do !SilO; 
rovogadu.-; as disposie~'ões om cont1•;wío. 

,<:;a.ht rla.s Cummiisües, 4 dn novembro do 
lHO I. - Gur.rlell<H ilfrn.mio. - Vil·ia~o jlfas- · 
C'trcn Art.~. 

O St•. Pt•có!.i<!>idente-l•:Stão li nda.-,~ as 
vot:wí)r:s . 

c o;Jtinl'ill. a. ~~" discttssiio do projecto 
n. ;~02 11, tlo 1901, ~~utorizanrlo o Govol'OO 1\ 

• l ~~pnntlcw até :L •Ittant.i~ üc :,0:20ll:).p:wa au
xiliat· :u; clm;pc~7 .. aS elo mst.aJ!:Lçao f ! os b ·:t!Ja. 
lhos do Ctllll(l'O~'ln Agt•icola. 

'l'r.•rn :1 pal:~vl':.t. o~~·. Ger•mu,OI) Has.~lud l<ll'. 

ArUg" uuic.1. Fie;~m suspcnHos o TJI'IIJ'•J
ga.clos po1• seis mezes, euut.a.do$ do 2H de o)U
tuiJt'o ultimo, os verwtmcntos tias lott-as, 
n•>Ü~s ]Jl'umis~ol'ial'! o q ua.c~o Juur outr"~ ~~
tulos commoJ•cl:t.es · da ruspon;;tiJil it!adn dos 
b:LIIC<!S ll iLCÍIJIIailS, C'n'lll l:(ét[n IH> K~f.:ulo dtl 
Pcl'O<tUlbuuo , eelmprchcrH!icl<ts a~ ~u:o..~ u<Li.x:~.oi 
1ilia.es vu succur:me~~ orn <JtltJ'o;; l•:sl.:ulu~. IJUC 
do.;de cnt.:-w tivm·mn ~USllOIIllidv, ou td.é :\ 

f.) !!oi•·· c;:e••au:ano l·lnlill'lloclu~r 
(•=outimut!llln)~Rr. f'J•nsil.l.cnt.c, dizia: ou que 
iL g•·and11 v:lnl<.t.gmn <(l lll l.a., ~ .. nto _pll.ra. !L. 
nnss: l iu rl us l.r·í:~. t:Otnu p:.mt ~. nosHu. a.grt
euiLill':l, que nlla íilflll~ ontt-eguc :1u~ s~us 
rc.:m·sus m1Lu tw~s ,., Jnconl.cst·lvol, v1sto 
comu lr~tve••:í. 11m outr·o o;;limulo, em vez 
dcss:t ctot•n:t ll cpc:nlioncia elos J;.~ovut·cs pu· 
lllieos,rtne s•l sm·vem J!ar:~ l'i.t.Zet' coüt qu e elo· 
llnlu~m as on<wgJUs Jndt vtd.uao~, tran~fot:
mando as cla.s:;es prolluotoJ'll.S em vot•d:ulol
t·as p:U'asitas •lo Th('.~om·n pnblicv. 

N1:m sm·i:.t. tlo oquhlaelo C(lte :;o allris~c. 1~1111 
cxeu1•~ilo om Ji~vut· el:.t. ag-r·1cu ltura., a.nKtllar~ · 
uu o J>:s~ado os SIJilS congt'essos, por'e1ne a. 
O:J.o;àO ni\u '\'LVH ~tiJU(liÜil da agl'lcultlll'a.. 

o Sn. AN'J 'nNJI\O I~L\ I. llfl Jo: oU'J'Jtos-Vi v o . 

O SF .• G!ôl\:IIANO ILIS~L<JCtt lm·- Nlu ú ver· 
~hltlo . . 

C11ma r" · V41. Vi~ I 10 
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0 SR. SJT,VA CASTRn - V. l~x. é 1.1 nnico 
'1 ue diz isto. 

O Srt. GlmMANo HAssr.ocn;m- E~t(l pai~. 
vivo tambem da. iudu~t,ria. o 1lo commercio. 

0 SR. ANTONINO FIAI,!TO- Vive da. a.gl'i· 
cultura exclusiva.mcnto. · 

0 Sa.lh:UMANO HASSI.OCI!En.-Então direi 
ao nobre Deputado quo LI o cas:J tio a.pplicar 
o apologo do Mencnio Ag:ripa~ o; m~licos 
não podem viver sem t\griculJ;ura.; os advo
gados n1to podem vi:VCI' som ;tgt•ic;Iltur(~; os 
engenheiros, etc. , porqnu as dasse; ust:1u 
s~tbol'di.nadas nma.s á.s outt'il.ll. 

Mas pergunto 1m: não m·a natm·a.l qnc nús 
tivessemos congrcs!>"~ 1ln industJ·i .lli~í.as, 

. enng1•essos de ilo mo os .· de. letlra.>~, congt•cs.~o., 
de ensino, cDngt•esso:>de navegaçoi'í.o, coogl'n.>· 
SClS de a.J•tista.s mccauicos ·1 

Si o Estatlo sn hsl!lll\ os congr·essns a.g;·i· 
eola.s, e1•a. natural qur. ~ubsidia.s~e os dnm:ds, 
poPqne o Estado deve consitli,P:l.l' lfll() i.oda .. ~ 
a.s ctasses a.ctivas da sncincl:ulo col laiJ\l t':tln 
para o bem commum. Mas, t\Spnciatmcut.P., 
tratando do ea.so t.lo eongt•c.~;o tln a.gl'iculénra.. 
posso informar a CallliH'f\ (jUP. se teata, ([(\ 
l'etirar dinheit·o dos ·eofl'es tia no.ção pa.Pa 
pagamento de dcspoz:1s mcrament n ~um· 
ptua.l'ias . . · 
. O Congr•esso. om V!\Z l!n cui<ht• }Walic:t. P 
·oxclusivamonto tlu <1110 t!i7.ia :i a~r·icniLur:·~. 

~ andou gast:~ndo diuhr.iro om tapP~"1.t'irt,. otc. 
O S!L TOSTA- V . l•:l\. m;ne:L foi ao C:on · 

g"l'{~SSO, 

0 ~H. ,A~TG:I:INfl FtAJ . II Il--f~sO ll:ÍO 1\ VOI'· 
dado. · 

0 SÍI .. G;m~JANH IIAS!;l.tÍCI!I:ft-A vot•olado 
é qun o CnngJ•esso ts&:i enm um olohi l.•l de 
32 contus do J'(:fs do tJio,j; •cLos ljll!' r.ra.m dosnn
NlSiltll'ÍOS. 

O S t~. AN'l'uNlNn I''IALIIo-V. I<ix. ntlv p<'~le 
provar isto qno osttí. !liznndn. 

O Srt. GERMANO liA SSJ.OC!lf:Lt - ... c a:;ot'iL 
para pagar e.:JSes ?..2 pt~lc <i. .Ga.ma.J·a. 50. 

O SR. ANTONINO }'JALHO- Em fAHlcls os 
paize.~ tio mundo h a. o n.ux iliu. 
·O Sa. GmürANO I·L\~~r,llCHEI{-Demais; o 

alto intet·e~se pel <~ agi-icnltur:L devia soro 
. · sutlie~ente para. <1ue a.B classe~ iotercssa.,lus 

em SllU exito 1;ive.<l8Hm ccHJCOPI'íd o cum 1'1\t:lll'
. sos proprhs para osse cong t'CISSO. 
· O · SR. Sll.VA. .CASTl~•..._Um g-overno !JUO 

>éiVe da. a.gricultnra, pó;Je perfei t:uuento 1\:u· 
50 contos. g a C:tm:ti'a ha. 1ln vobl-os. 

0 S!t. G l>UMANO I!ASST.OCI!J·cft - Pouco lllO 
importa '•Jttll a Ca.ma1':L vot o ou nii<J ; n'ito nw 
p1•eoccupo com o rosultadu, mas mo.~ t t•u · 
lUO muito 111a.is an1igu tl:l, U1i ll iF\ t.Ol'J';~ tlo 

rpw VV. E~·'· · !]11<' co l.lor.ama.rpu~;rtií•J em 
um 1lOll to rnulto ra.l~o o mn(l;o eet·,vlo. 

O 8 1:. ANTO:\INO l~r.u.no- Na opinião do 
V. Ex . 

0 SR. GERMANO H ASSLOCII ER - Est.i, cla.ro, 
mosmo pm·quc, fpmndo aqui fttl!o,d em mou 
nome o nií.o no oomc tio quem que!' que seja 
c c t•eio quo V. gx. t~l. lll b3tn cst;.·~ falla.n
do em s<:>u x1ome, ao p<>sso quo eu :posso di· 
zcr quo J'aHo orn nomo çla maioria. dos 1Jra· 
zilcil•os, tle bom senso. · 
' 0 S~t. A:'>l'rD~ J NO FI.\ LI IO ~ lt;' presnm
pção. 

o ~ ~~. I~EltuA:-~o !1.\ssr.t'CHim- Não s ei, 
ma~ o •pto n:i.n ,~, ;lil·P.i to ,j csto syatcm:~ do 
l'.~t,·u .-;ó intt) J.Tulnpendo impcrtincntcnmuto; 
de IIWdo n, 'illO sn não pos.~.:t proscguit~ . 
(ApaJ·t.:s.) 

O quo t>O:i'W atllema.r .-, quo o Cungrcs.~o 
dr:ixrm um debito de:~~ contos. 

o s". AI'\ToNcNo ~'JAr.no - v. r~x . oii.o 
IWOY:\ ÍSS:J, j;l disse . 

O Srt. PAllUA WlzP.Nrm - - As infm•rn:tçõcs 
recnoül:•s put• V . I<:x. nã.o podont dcstruil• a 
p;Ll<LVJ'a. dn prr..>í•lcntr~ do congt•esso. · 

0 Sr.. I.TJ~r.MANO IIA SST,OCUf:P..-TiY<l·ll..~ · da 
pessoa.s fitlf~ligo:L~, limit.o-mn :.t. cit:lr o 1actu. 
~em dm:lru ·:.u · 11 nunw , purqun ~ou incapn.z 
!lC o l'l7.t\ l' . ('l 'rocmn-sc apw·l ,;.! .) 

' Conw di~,c. coUoco-m•~ no. ponto dn vi~t"'l. 
d•1 intel'G-'SO de minh:t p:1h•i:t o n:ul:1 v••.io 
•tnc j~tst í. lique e~.~a. tul;ol:l. !l o Est<Lt lu em 
todo . .; os 1·:.wto.~ fi :t..~ noss:~~ cla.ssr.;;; p t·otln
ct:was . 

A industr ia, ~~ n..~ t· i ~:ul i. ut•a c o commorcio 
p!•;J(JnY.:tm du mo•lo a eontt·Hmi.r para. o en
gt•anfi , ~cimhnt.) o pt•ogeo...;.,u d:~. nossa tJ"t.ria. 

0 ~ lt. A:->1'0Nl :->n FL\J,IJO- <~no paiz ;I;) 

lUIIJlllo vi11 V. Ex . 'lll'~ m1o }H'otego :1 a.gt·i· 
Clllt.UJ'11 ?. 

O SR. PA TH'A Itr-::r.l~No~;-Sú a V;·auç.'l. con
oot'I'C <:Otll 12 mifhÕ<~~ de' J'l':tOCO.> . 

o Slt. o~;RMt\NO . 1{,\SSt.oCIIER-Posso llizol' 
q uo, omb!H'II essa •loutJ·ino, não S(Jj:.l seguida. 
por p:ü~ a.lgoum !lo mundo, 1)oderh~ ciGar :1. 
oplniií.u elo notauilit!tules, <lnantn 1la~ quaes 
V •. Ex . teria qur. t~e dc.;cobt.•ir•. 

O SR. PAlH.:\ lt.uJ.os-.Tra!.a.Uo.:; . 
o Sfl.. 0EttMANO . IIASSI.OCIIE!l.-Nã.o 1l:t0 só 

tt•at:l.tlos. A C.~llúh que dcfomlo o intliv idua
li~mo, exacl'amtmtt< co;nbal,o qualqtHlt' cmis· 
N<lu do fo:st:ull). · 

0 SR. ANTONI NO FJAT.llü-S:lo thcm•ht.'l . 

O Stt. tlJ.mnANO IIASsr.oclllm- En t'iio tudo 
(~ lhMt·i:l, A Republic;~ foi 'thoot•ia. tluraolo· 
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muito tompo c o '-lllO nüs devemo~ •i rnat'· 
char 11a.:·a frcnl.l\, scguin•lo ;J..~ rloutrinas. 
Et t })O~'o sm.· :ulcpr.o d.e mn:ltloil tr·in:\ rrmito 

antes do V. Ex. o sot•, ( ,1pm·t:es . ) 
Mas nús esttunos 1hrtos de vct• a. ttgri

cultura. l igada. a;os cofres d<~ Thcsouro, rooe
lrcndo milhares de contos, {ie ftl.vorcs. (itJJm·-
t es . ) .. 

Bem sei que a agricultnt':1 ü a. principal 
fonte do riq uczo:t, é uma c ousa ut!l, neces
~:u·ia.; ma.s, si é util, ticve viver ti c ~i pll.ra 
Si . 

U!lf Sa. DErUTADo-Si 6 util c ncccssari:t 
csiâ justificado o auxilio . 

O Stt . Gtm.~A.NO l~A.&'lWCJn:a-Si tudo q u<J 
t~ utu o ncccss:trio justifica. o auxilio, V. Ex., 
ns.~im pensando, mo~tt•n.-~o extromu dofensot• 
da doutrina do prolcccionismo, (lUil l' flUO o) 

gst11do viva. pt·otegenLlo tntlo qu"nto ê ricccs
sn.rio par<t o pt'ogl'os.~o. Si cu quizcssc agor: t 
a.:p:plica.r ü.O r egimen da t lJCori:\ o p t•úcCSS<.l 
da escolastica., eu diria. quo V. Ex. pro<lm:iu 
um :wgumcnto ... (Apartes.) 

A tu<lo qua.uto ó ntil c ne.::c:>&l.rio . o 
Gover•.no deve a.ltende1•, foi o que · V . Ex. 
tlisse . 

l~u voto contr:t a conce~são. (A7Jct-rt~s.) 

Estou clcmonstt-ando u.pcna.g <tno <\~tou 
profundamente convencido tlo qun (I um vm·
d adeíro conir·a.;!onso o E~tar!o ost;u• a cont ri· 
huir com os dinheil·<l!:l dc~tiD!Ldo.> a scr vi<>.os 
muito mais ur·;;ontus, rmr·" sfJcurHl<t!' Clllt· 
g-r(),;.~os !lC :t~rkul~ut•a , quo potlcrií.o vivm• tlil 
smts recu!·so> na.tut•aos ll fica!' un,mg<!C~ 
a. ~i oxclusivamcntc , custeados pm• aquollo.> 
quo t oem intm·o>sc~ 1n:.r.i.; iulmo,lio.to:,; n:t 
r csoluçii.o tios proLlcma.~ que lhes furem 
t~ITcctos. 

V. J~:x. :>:tho !ple ou. mo tenho eon:::tant• ~
monto m:1nil'u~taolo por o~>tu. I'U!•ma. o cunti· 
nn<l.l'ol, C•lhoi'On t..,, :J. !J:~tor-mo scmpt•n ).11\l:t 
não i.n f.crYOJJ(~'it• du Estado 0111 a~'Slllllli!Os 
tlcsta. nU:turmÍ<I, quo n~cu.pam COII<i>h:t:llllOnl;o 
;i. sua. compotcucia.. 

Quero a. agl'i<!ultur·n. pl'ospera nu roeu 
Jlai~, como uma. d.as condiçõo~ do snu pz·o
grcsso; entendo quo olla. só puder•~ prospc· 
ral' qua.ndo ti ver em s~u fa.vot• a l onot•gias 
intellig~utes .dos lutu.dorm que, emprestan
do- lhe toda. a .sua. acti vidaue, corram n.tra.z 
do m ovel que natm-il.lmente move os homens 

• nu. vida., que é a lcançar· o premio do seu 
esforço. 

Pl'ocedel' pala. fó t•ma. p :.H' que t omos 
prvced.ido, atando esta.:> êmpr eza.s :.ws cofres 
Jmblico.>s, subsidiantlo-sc congt•essos, é um 
•n·avo o1•ro cont1•a r•· ctu:r.l nunca me c:ul
'Ç..wci do pro testl11' c l'CCla.mal'; rrJCI:tmo ltujo, 
como recla,mei hoo·tom o r oc!a.m:mü ·•~m: ~
nl<ã, }jtll'Clllü :w]w <_LHO ú um í.H' t'o :.: r·a.vis~i-

mn, e mttito m<li.S a.cet·ta.do >:et'li. recusn.r
lHos este r;r:edit•J; que os C•Jog-re,;sos de 
agr.ieulb.Jl·i• continue111 iuncciomu u.lo e tr f.l,· 
IK•lh .. mlo, lll:ti! por• si c p~u·<~, gi, (Nlt~ilo u"~n; 
'lllt<i(o bem • ) · 

O S~ . . 1gnnc io Tosta di:-; quu 
vem apresentar um pl>oject o substitutivo a.o 
quo so _acha. em discussão, autorizando o 
Govet•no a dcspontfor a. t~ 50:000$ com_ a$ des
paz;t:; !citas pela Socieda.rlc Nacional . de 
Agricultura. coni a. iasta.llaçã,o e os tra.balhos 
<lo Congresso Agricoltt, 

E' o.pci1<1.8 um:• mooifio::açii:o de t•eda.oo::Lo, 
quO SC f11,z IICCeBSI\l'Íil. Ü pt·~jectO primitiVO 
l'oi formulaclo p:wa n.s clespozas futuras, o 
~nbstittll.i.vo cst:'L redigido }ltu·a o llassado. 

Níll) pürlo deix:tr a. f.r ibuna. sem dar prom
(tt<~ rtlplica. !l.<l cliS!,lll'SO do nob1•e Deputado 
velo !tio Gr::l.nt!e 1lo t;n!, o St•. Ha.sslocller, 
um OpJ!o;;i<,<ã.o :w :wxHin <J.UP- o tlt'o.iecto dá. . 
à Socied:.~ole Na<:ional tl•! Agritmlturn.. 

ComClc:on o impngn:vlor tlo ct•odrto, Iern
Lraodo qne n. lgl'l\ja Catholkw., depois fie se
pa.r<~,d:~ <lo i!is\il<lo, f.om prospm•ado e a fé · 
vae notori:tnwnto rosurgirtdo pot• t odn. a. 
pat•te. 

A ssim como a. I<•l'qja. pr•ospera com a. li· 
!Jerd<Ltle, sem am::ifio <\lgnm offi.t:ial, tambom 
:~ agriculturn dovn <lispensn.t• a. pt•otMçíio 
)Jecuni<tri :~ dtJ Estatl••. !l o.> podm·os .publicas 
devem dnixal-a. entro~un aos seus r ectn-sps, 
nlovimenttt•h• pLIIa. inidati v a p<trticulttr . 

O ort,dtn·, que tí • : :~tllolico. d:í. pat•abens ;i. 
~tt:\ !'o<·tnn:L por VOl' qne a. religião a. flUe . 
pm·toJlco tGm b ntos élClmClltn~ <lo viria pro>- · 
Jl!'ltt . 11un nrí.n cat'O"n 1\e sui.Jven<;ii.o o!llcial, 
llol'Osce <' JH'ospor:~ nu r cg\men <la libCt'il.a.ole, 
Ut I <lil'l'it.u <JOJlllllUJtl , 

Pot' ont t•o la.do, <l:"L fHm t.nw; an illush·o 
llevutaolo pelo lU•• 1 :t•,.mle do Sul, ;tntl-dn
r ic<Ll, iuiuligo <l•r'c.:Lthollcismo, hostil á. 
1gi'oJ;t, J!Ol'<lfl~ S . l~x . , ap~zat· do sou <'~lio 
cootr:\ a lgt'O.Ja, vo u1 Jll:b!tcamonto eo>níe~
sa.r d;L tribun•~ 1la. C:\m<U'íl. u. v itali<lado d :l 
Igt•e ja. 

Cltamam-no <!11 int.,Lcl'antCl, porrtuo SIM· 
tenta. com ardor tnd<l.S a~J sua..'! conviccõcs; 
ma.~ scmolhantc iot.otora.ncia. (} antes uma 
virtu•lo elo todo~ os lromon~ cnnvi~tos e sín· 
CO!'OS . 

'O ·~l'ad.or ó inea.pa.z <lo éon1metter a mi- . ·: 
II Í lllaJ aggl'eris.'io COlltr'U. . OS llUC não adoptlllll 
suas opiniões, procma. t'nnvene:!l-os pela. p<:l.
lavra-e nad,l mais. Como), pois, sot· n.ccu$ado . 
tlc intolerante ! 

O imp<Igna!lor tio projccto 1leu c utilada~ . 
ao vento, llt'ocut•antlo domunstt•ln' wre a la.
vout·a. pt'Ctnntln vivor :1 cusf~L tlml corres Pll" .. 
!Jlieos. A ln.v•Hli'<.L nãn pt1tliu. aos podores 
1mbliMS qn~. lhe di strilm i~~n tlinheh•o, 
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A;; conr:l.L L SÕI\~ 1lo Cl )ll!,' l'l.~<;.'u Nani on:LI il1) 
Agric ult.LH'i.L s:i.o JlliJito dams 1: I'<~ I' a m rr~
rnettida.s ti. 1\lo~a rh C<tm••t·:t o di~Lt•ibniola~ 
ent.l'e r>.~ Srs. D<~pn tarl<>s . 

O çongL'()~;<t> ai!\L'Ol>l ll com e i;J.rl'r.:l. a n P.
ccssid.•ulo <l<l org;~uh:>.C\l))l·st: ~ynd ic<üo~.a):(> · í · 
colas, p:\l'n. o fim 1io traÍ<Ll' lla tlefc.~;~ ·tl"~ 
in_teresscs da Ja;1roura: Logo, os a~t·icul l.<ll'll~ 
·na.o quel'Clll vrver a custa. do T\l{JSOLU'U. 
Exigem dos poúeres pul.licos o que nã.o púdo 
con&egoit' a. iniciativa partiNll:tt'. . 

O Congr·csso de Agricultm •a. foi convocado 
pela Socierlatlc Nacional dn A g-t•icult um, cuja 
qua.lidad() c pa.trioti~m,, ningucm pí11lo con
testar. J<~ ,;eu <lig ou prcsidontn, nos.~o co l
l ega. Sr. Antoninu Fíu.l hn, ( I un\ car :LcLm· 
nobro o lllevado. 
Vat'ia.~ despeza..~ so '1\zrn-a m C••m a. i n~htl

la\:ão do cOJJ I:(t'O~su, ]lf<~p:.ll':.tr :~u ~->;c sali'ins, 
illumiJi;l<) 'í•.•· t :>ch ygJ·aph ia, . rmla.cr,:<1o iln de· 

. bates, puhlieaçllc~ !los t 1·aha.lllos Plll turlos 
os orgãos di' pnblicid:td.c rl n~h c.~pital. 

Alé m dis to, mni.l o;> mP.moJ'ia o~ e ••>•Jtlll· 
·graphias exi~tom que de vem snr ]Jnll/iCiuln,; 

.. . com os Amwv.s do con~ros~o. p: u···~ SCII'll!H 
di~tribui<los em todo o p<~iz. 

Os anrw.c.> const;ituirfio nm gcamle suhsir!io 
- p:wn a solu\:ã.o do pt•ubkma. ag1·icola em 

nosso paiz. S i nfto forem pu blie:l!ln~ e I<Ll'l-(.'l.· 
mentn rli~ triiHi idos. os tr;l.ba liJos •lo cou;.ri'<!SSII 
não con.~ogui!'ii.o o gt:~n<lr: !J(IIIt:lí<lio •In pt·cJ
p:1g:uldit . 

IJOU\1\Íl!, O prujN:to :.IILOI' Í'I.:t O ( iOVC\1'1111 :l 
dcspnntlnr n.W. !'i(I:(Hilr.j\ . li>to l [IH!I' <IÜ.CI' Cjlll\ 

o Th<WJU I'o ''onr·or•J·r:r·:i CIJIII d''' ll ill.a~ loi ~: ~~ 
pol: ~ Xocindatln i'íaciun:d 1!11 AgJ·lcultm·:~, ti<~ 
conlot'uti<l:ult\ t:.>tn a.~ t :t~ntas le).{at~~ q llo lht·c: ut 
API'OS . •nta~:l!l ]>ela. hun r·:ltlil n oli~na. ll it'l\· 
ctori:~. · 

Nà() e iJUtiL\'a. fJ 11" ltOII Ve• :-t:'n aJgn1 ~Hl fJU n 
impugntlll~!l " \ll·njndo. 'I"" o'lliiKÍ!-(11:~ IIJ1•1u ;L' 
Ulllll l'll ll•lidtl o(o Pi.'"J'llgii.IHia 1'111 lii\'IJ!' da 
Javuut·~. tlin (•pue:1 do • • • ·i~t• l.iw l,ll lilllt 'n.,t t. 
}llll'IL I)~ iiJ!t•Í(!ttlt.ut•ns t'l Jli LI •a. " jliÚ7.. 

· ,J:t <(110 ha qumn se "Pl"•ult:. :~o l H'u.i>'d .n, 
tu.lvuz mn uuicladu, o oratllJt' tnatHi<L ;i t.k~:L 
·o sou su bstituli ,.,1 n snnta-se c.mli<L<Io n:>. 
justlr,:a tia C:\m at·;.l, (J IIC nfttt pütlt~ ab;n:douar· 
a. l:ivoura. n:·L t~m·~t'!(OilC.,\ :lCt ua.l. (Afuil•> 

·. · bem ; nwilQ bem .) 

Vem á. Me~:t , é li<tL o :L)lo i;Lrb, a SOI(II inte 

l':ol ENlll\ 

AO I'RO,IECTil N . 202 A, n1~ WO! 

S11b8ti~no.-so pelo sr.uuinto ·: 
Art. Ull ico . Fiea o Pool<n' Executivo n.uto

rizJ.dO a <lcspnndet· ato ·, ;i 1111:wti:t 1h: ;,n:Oill '*· 
Jl:l.l'lt <IIJX,iliil.l' IJ..i tli iS )ll~~ : vi 1\:iWIS JIH(;I, Xt·,.: in
u niiO Nndon:~ltl<, ,\ gt•ieullue:l t:l)ll t 1) ( 'ro n
gre.~:;o J\:,(l'ÍCOJa., l'.·;dil::LÚIJ II U Cll l'l'Cil t l\ :U I II IJ 

· . .. r.· 

n:t C;tpit:tl F\ldet·:~ l , nllL'illo lo p;1.1'a iRS:, o p rC!
cí<;o eredito ; l'<1Vng:1.d<~~ "s ol.isposit:õus em 
~ ·>n tJ.·;u·.io. 

:';.th rh ;; ~C>'Sijc:~ . ·1 <lü <ll~Wll\Ul'O de l9<li.
/[JH.o :·io 1 •o.l\{ it. 

N ingut~ll l ma i,; pcdinolo :1 p:ll:w t·a., é cnccr
t'itda a. discussão do at•tigo o sem deba to 
a. do u.rt. ~ ( om ~· discus!lâ.r>) . ftca.n<lo adiada. 
a votar;ã.o a ((, que a rospocti Vt\ Commissão 
t1C1 P:J.l'ocnl' sohec a omend:t o1l'erocida. 

11' :~. nn nncí:vh :L ;:a disc.nSS<i.9 do JlrvjcctiJ 
n. 267, de l90J, :wiol'izan(lo o Poder .l•:x
ceu t ivo :t :d tl' iJ· ;t.u Mi ll istct•i o d:t l<';Lzenrla •> 
<:J't'<.li. to tl \J 'li i : l21 $(i20, onl'll, supp lemcut:w 
:k vorl•t 11. :~ do a r t . 28 da. le i 11, 746, tlo 
~~!l o lu dezembr" dl'! HJOO. 

Nill.:.pi(>!ll J.lC<!illd.o <t jlôi,IU.Vl\1. , 11 Oi !C<li'I 'a.Cl;1 :t 
•I i~cns . ..:.'>.l.l" :tdiatl:L :.•· vo.L:.u:.ão. 

1;:· ~111n tlolta l.r: t~n ce l'l't•do em 2~ discns.'lão o 
:0.1·l.igo ÍJIIÍH'I do pt•oj>~cto !1. 'i0 ,dl' l!JOI, :lU tO · 
l'i?.a,l!d<.> u Potltw gxP.e u tivo ;~ <Lbi' Í I' :w Mi
nisr,nrio rl:t l11dm;t1·i:t, Vi:v:.iio e OlmLs Pu
l,lic;rls ü ct•od i i.o e:dl'itol'tlina.t• i o dn 30:(~.!0$, 
p:u·a. oc<:m' l'l\l' <l.s ole~pcz:t~ com <t l'l\t~IIJlf;ão 
da.s J·;~t.t'i\l ln s tln l<'nrt•o Hahia. ao S .Pr <tncisco, 
J•:nn:>,l do Timhü, e .Rccilil ao S. Fmncfsco, 
t'fflg:Lt:~<b~ tlrn Vil' tüdo tlo n.u toriZtt\;ão l<l· 
gis l: l. ~i v a ; ti•" t ilt lo :Ldia.tl.:t a. voL:1.1:ã.o. 

W sem tJ.,IJa.tc f\ n. ~m·J·at ln em ~· tlii\l~ub'São o 
:u·Li;.rn 11 11ieu rln lll'o,Íüd o 11. 1'2!.1 A . de !001, 
.,,;t,;LIJO !ocelldo I [IW a.~ d;q•a~ rl.o~ oflldaos du 
I'X() J•é i to! 1\ da i<l'Jnilrl :t. ll i iiiC i ~ ll()J'Ü.Il ÍIIÜll'ÍUl'!!t< 

a. 1:)1110, ' l llii.lqllet· '1'"' sn,j;t a, WH1rlti•;âo .n. 
'JIHl ]ll't•Lt~J ll;il l ll , ~:>alvo il.S P. XI' l l]l~ll(~S (l;t IOl ; 
)i>:;wol" :uli,ltl:t ' ' \'o &:.Lo.'ii.o. 

W :wlllll wia.rla. :L::~ •lisr:uss:w tlu )H'n,j(!(:to 
11. l :!.i, •In \ !)OI , clispoll•l•> s!>!. r·o :1 <.!OII ta;.,rum 
da. li.IILi!.( tli<hllln 1lo Jmstu tlos olll.ci:LOI:I elo nx
f\l'~ ·i Í,n ~ ':I. lliU ~ :-tn l'ni() J•eJn tl~ aJ·t~ . l_tJ ~~ 2•1 , (il, 
IPi 11. :1~~1. ti<; !I tln tlr.mntllr•• de 1!-;!t >. 

Vn11 1 :i. M<·S:.I, ,·. ]j,J:t n :l.Jlohda :L Sll;.,"ll i ntu 

J·~lln:;-.; o ,\ 

AoJn·t~j"clo 11. 1:!7, de 1001 

Aem'PSC~n te-sn : b~m corno cl os !J ue om 
IKP:J ,,,•am alumnos rlo é!" anno uo c uJ<so gm·a.t 
tlaB nsr·ola.'i. lJlilitan:~ ri•m :t}lpi'Ovaç•ÜcH 
ph~na.s om tot l a.~ as m:•.tori:l~ d o I" anno tio 
nwsmo cm·~o, :1ox rp ' a.os se o; oo f.<l.t•:\, anti
~u ida!lo :~ !lti de sctomiJL·o riu IIID·I, data. om 
ÍLfH~, pdo dCJet·llto l ngishtiVt! n. 2tKi tlo 
'"'''nnu a Ltno, obti v"l'am <li t•eif.o ;í. nome:v;ão 
(((I ;dli \l'OS allll'll iiO~ , i{() il,o !Wl'd O I)OJn OS :trt.q. 
m:. ~Oti o ~?o.~ elo rngtda.m .. n·to c:nt.í'i.o c;m 
vfgu1•. 

S:da, tla8 xc:.'lSÔÍ >t~ , •I tio• t.lt:Z.HIIIH·u ti<: l!JOI .
]1,·;·•/o:r-it'o B ol'!JCS , -Jutio ele Ml'UQ, 
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Nlnguom lW.IIÍll ilO :.~ ll:~l:.v<n'<.~, ,; llll\:cl'l':vL~ l ~"r vo:ntu;tl'i<>~ ~ui·~IHutos qu1' ·~ ·;rn<l f.;tf)~ cun
n r.li,ens.~l." e :1.<1i:v.l;t :1, nJtar;:i.o "t'\ <JtH! :.L 1'1.1· l;;tl'lllll m:.ti:> •L•~ lO :umu~ do u.•wrcww nos 
!>Po~tiY :t U"nHni~iío d ú :p:~l'• ••:er :wiJl'e a t'trlpt:di vu~ ollidu~ . 

emenda omwcdll:.~. ~a-l :~ •l a ;,~ ~u-~sües, ·l tio ilez!ltHht•o 1lo !001 .-
};' annuuciad>t a iliscu:;.-;i.i,ol unka 1lo projoc:i:o l ri""" Mw:luu(o .-M>woel C<~r·lrmo . - Nelson 

n. 120 .\, r) C\ I !J;·JI, r:<Hll p:~t·•~cur )LJIH'O a ,r,: Va.<~'On.cdl•,.< . -<Jc:fs~ d e 8on;/1, ,-.4t<(JUSIO 
Cllli.)IHl:t IJIJ'CI'O'.:ii1:1. lllL :.l" di~r! II S.'\ 'Ú I !lo Jll't>.Í ilrd.o •le V<r.scm•e•:llo'. - A/fo,,.w Cosia . -F>"ederico 
n. l 'W, dcst1> HIWO, rpw :wto1·ir.a. o Podc:l' Bo,·gcs. · 
E.xccutiyo <I u,hl'it· :~ •J ~ !ini.-;LuL'io d •~ llUOITiL u 
cec li to llC 2:401$800 p:~l' U. pa.g:unnnto :t.o 
nu1rcch:~l .Jo~é do Alrnr. ida HaiTf:Lo, nm. vir· 
tudo de scntow.'a do Suproruo Tl'ilJum1t Fii
dcJ•al. 

Ninguem :pLxl i1111o <t palavm, ü Clll:Of'l'i\tla 
a. • liscu~s:í.o c aú i~1< l:L :~ vuta.çiw. 

1·:· a.nnu nda.thL a tl iscnss:'í.o 11nic~1 do PL'O· 
;jucto n. 25:~ A, <le I UOI, cvm ]\I I'CCI'll' soht•c 
urnentl:Ls umwedtl:.•~ na tlheu,;,;áJ j do pl.'o,jccto 
n . 253, lfUO ;tul,ol'iz;t o l.'orler· l•:xocmtivo a 
aiJl'i t· :~o Mini$\.tn·io da. F~zonlla, ox cmlib~ 
tl:<:tt•:wrtlioar ios ele ~: li?(:i$445 , out'O , o 
2.!)54:500$332, papel, p<lt'<L :~ttnnLI!!I.' :.10 paf.(:L· 
monto tlo di villa> de cxcl·cicior; finrln.~. 

O St•. G :l.ldhlo I..~ot•et.n- l\.fl8l,;uu 
muito IJOIICO~ 111 i11 11 to:> pal':L ÜH'Ill i ll:\1' :t p i'Í· 
mcil'a partu ela ordem du d i :L. 

Não dt·~-ejo dom•>ral' iL Jli.L;,õ"l:;:<;m dq,;tn pro· 

j(l(;to; to,lavia, não possll rlt;ixa.t· de ·~st t·:~.n lw.r 
o pal'ecet· rl:tCJúmmis.<:"í•J ~;obre as •l iVt:l 'sas 
cuwnd:l.S, tanto m;ds !lllnlll.cJ t:rn rc~l:lr;:'io ;i 
fJUíl t.ivCJ" h om•:J. rio <L}Wosnn t:Lt', o ju l).(a lllt•n f." 
d<\ Commis:siiJJ t:SttLV<t ele: ant.omfuo d atln, I""' 
lS.'iO 1J lJ() t<:tHioJ I!St.: t I!Jnl!041U. ~ i l ltJ ;qll'!:SI'llfoll(a 
aO I) I'I!<~UII.' IJ{,o) dOJlltt:l'Í<Il', tuvo fJ p i ll'ri CI )I' l(lfll 
c n l,ivo tt hunt·a lll\ h.•t• :. C:llllitl't' qlla ll•l, 
apl'osnntoi :~ IIIÍnh:t nJIJOJlllrt :1 ostn (II'Pjl! d.11. 

f•'aJI<l.U<I•J JIIIIJ•:u~ II!ÍUCi tll~ pal':t cJHI' a 1\lll'i t, 
eu, n:t Í IIIJIIIt<.s ihili<l: ~clo riu j us tilka.J' ; L Jllillh<l 
cmutHia, do:si~t.o th p:d ana. 

Ni llgllllll.l . lll:t·Í<ll:"li 11d11 ;~ p:da.H:t, t'• <IIWI.'I ' · 

ratl:t a <liscus-;f1:u e acliada a vul.<\t;il·>. · 
P:LS.~L·SI) <L 

SEGUNDA p ,\ \U'I•: DA OIW I•:M DO nl:\ 

g• annunciada a. ::>" discussã.l) <lo ].ll 'Ojectu 
n. l05B,de l OU L (uo Sena.do), quo CJú t rw 
D!stricto l''otlel'al mais um ofTicio no rogi~ l;ro 
do hypothco~s, cotll a designação do .tm·· 

· ccit'o. · 
vé~1 á MoHa, G lida. B r.IJlOiad:.\ l:. sngu in to 

llMI•:i'WA 

.tlQ J>roj toiiJ "· 10J 11, de J!)()[ 

OnLlo conviol':-AccL'cscentc-:m: 
Art . Sfn·lio Jl''"vid•JS c•!l'<! (•tlram.mit~ e 

consici!:J•:tdos vif:<dido~, no caso do \' af!rt tios 
oiUdos <lc ta.lldli1tL'~ 1w tli~tdcto Fc<lot·:ü, os 

O S 1·. Neh•.n- Dur:ulLo a 2& tliseuss.1o 
n •JJ•:tdut• comb:\tuu, }Jiol'd.I\Snccc.~'l.'u: ia,f1 cro"
(;;i,o do um t1~n:ei1'0 omciol tltl hyputhccas, 
por·<ruanl;o o~ dons of/lci:1C~ ;tct.u:tc~ pro~n
ch iam p~rfeilamunt e <J.S nece~sithulus d~ 
sm•vi(:~l. acct·n.~enndn que a crea.~>'io do mais 
um ol!lcio iri:t d imiriuit· o~ rndito3, quo nã.o 
;;iío ~:wtos como sn p:·opala, dos ollieiaes do 
rcg is t l'o, em vi~ta. fio <lcero~c inlento dB 
t.rall&'l,CÇiiPs, ;~p1.:zar tlu :wgmua l,u m<lt;urtal 
t!;~ C:~)JÍ~a l. [<'ll:[C J" i\( , I)Jll COOS ! lfj ll () lle i:~ u(l, CI'ÍHe 
ne•Jll•>rni.:;l., '!"C :\~~obnrbou to1las as classes, 
sem !lgur:t •In rhcl.or ic:l. . ,\t,~m dis;;o, par;~ 
u "''a•loJ', h:tv i:L" h a unm 'l< lll:i~i~o c<~p ít~J.l-a. 
cpi<:M~i,o oln pl'incipio~ . 

Basoa!llliJ·,~ü 11 :1. !td 1111e el'IJOII o i lliJtil,uto 
!JypoUI('e;u·io n nas erii i YI•II i <lnc i :~~ da. a.pplí
<;:l<.~i.u 1lo •lir·ni i,<>, :;m;tunlnu o or:~< lor a i ndivi
:-! ihil i•lad.ntl•• ~·t·vi"u hV[)I)t hn<:<LJ'Íu . 

l•;u J.on,Jo u ul·.vluÍ· •ptiJ ll<tfJ j us GiJ!C!l. ;1 cwt~L-· 
c•;\,<) i[< \ lllll f,IJ:'tWÜ'fl ollit.'ÍO ll l';~fll.ll (l;t UÍViiiO 
j;t e~isl,onl.c, pr)ÍS, so!l•lo u m1 i t·r·r.~uhu·id:ldo, 
,;,:nrl n a dol.rH'p:u::i.u t!CJ im;tituLu, Klll ' Í;~ lugico 
iiii LOS (JIIn a J•t:J'III'UliL a j';L;f,UJ' J'oJS.io UIJLJ'a;
tlt•t:I'\IL:LI'·St: 1{110, Vll.g:llUIII ]1<11' <lltn,i<llll\1' 1110· 
ti \'•J I IIH I lu . .; (,llJdO.-t 1\~Í~I.t~lt to..; , lit~il9 lO U SOl' .. 
dr·u r·t ~dllZ if lu a. uru ~,·, , IIL:tH rurr1 1~:t ag~eav~u· 

",·11'11 , I'J'e;l!rdn Jll ltis UJIJ 11llh: iu. 
Hlt-! puii.-\J':~ :o . .. piuiii•• 1Im~ q <ll' I"'"""'" do 

lllflliOJ 1 \U II li·:~J· i • o, I li :L~ 1\Ú.O ~~~ ' ''~1\\'\lllt:t)l'l~ 410 
q nn I'Si tü:t 11111 "''''"• l •:uLr•,.t,au Lo rliJ·:i. á t:MIIitl7~ 
•11111 ·''' ll<lo " ~<:ll ••llll'llllhu. ~<CIInO 1\Ji o tiO 
~<'lla.du, llll'lll<> l':t l'" sot•vi•;u puhlic•J, u;~ p:trt.o 
n•!'lli'''·ll l.•! :i.s i!amlll.i:ts 1111 11 11 diJ'C!ltn LH'i varfo 
podo UI)G IJ 111,!':11' ll fl ~IJI'Y Í ~:<.l f(ik~ S ~ll' rcnti ;~ -; _du 
j usLi•;:t, pa.l'<it:n ;w IJ\'Utlo ~· que h <J. um SCI'.V~<;.o 
cuja ut'~tni;r.:u.:ilo <leve m1p01'·l!O ao espll'll.o 
do ; !o;.:isla.dot·es de pn:r.,l:~ncia <~u hypotho· 
c;wh, ·q no .i<t cst;~ inteit•;tmcn1e or·ganiza.llo. 

Qn(lt' ro!'erir•:st: o or•:~<lur ao -~o r·v i l}o do 
l'(!g iSt i' !J ImlJlico in..;ti·tuido p:l.t'3. <LSSegura t• O 
t!i roi to p riva tlo 11m tmla.s a~ suas J·ci<\Çür;s. 

() t•ogi.~ t,·o ü ·<L .fót•ma as~ecural,ori<t rlcs.;o 
dirnito. ·,· · 

J.:tlo onLt·ott no direi to an!.'igti,: c11mo no 
•notlc t·Jw, " IHJj t: t.!Jtlo·, o ~; tii>Vos o··t,cm cuns;~
.!ÇI':tdo coi i11J Ull l ins tit uto tll!(•úS~<Lt'lp rm J'unc
ciom~mnnlo t'O"n\:u· Ú<\ sorliml<\tle . . : 

1-:' <t.'~ÍIH f(ur~ WL'lll si:lu ius LiluiJ.u.i m{ no~S<1. 
lt·:.d>l:>ç::Lo : · 
. O .,. ,.fJ islro ''lli'~ l l>.t:ca;·io;, <J'W, ~~~~au l.l•lttndo 
O~ ÍULCI'CS'eS lll'iV<t•lO~ CPfitl': t ~~~ ~Ol'lli'()0'-:1 ~ (.' 
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iriv:t,;lm:.< d:t ft•:m<lo: , ~(1,_1:~ Tal.ol' ,_,.,nh•:t t~~~·-
. eciro:::: t.i.s li ,f pothccas l ega.n;-:; ~ l~on v~neiona .. ü '\ ~ ~ 
j ndi,:i:w.s •hL tlat,a tla i.nscriJ•' . .-ii<> tlnl tlca.n tn, 
man tendo o di1·d!u t'eal o " pl'<:fe,·en,i:t de 
p<1g'tl.lnctlLt>5 aos Cl'fl<ll.ll'OS hypo~iln"-:JI'Ü.ls em 
concurso com <:t'l~lcH·cs chit·og-J•:tpil:ulos: rio
ereto 11. lf.O ;\. tk I'·' de ,J:uiclr•l de IS~M. 

·-- · O n•!Jist>-o do t:omm~·,·cio ,-, l l<:ecs~:t rlo 
pari\ 1JUC Ol; menot'c!l, us fi lhn::;.familia .. <; ü as 
mulher es c:wa.das pnssam couwtcL'CÍ<Ll' rlc
poi:> t{c inSCI'iptos O$ tit.uh>~ d:t rcspClCti v<~. 
lütlJilit:t.ção civil : :~ t·t . 1" ~ ,j o <l (o Co1lig'> 
Commerci<.t l. 
· A mulher casad:~ não púc/a olrrig:u·, h ypo

thec:ll' 0 11 a.lien:.tl' os bens proprio.< do lll<U'i
do, adquil•idos ;m lc3 tlo ~amonto, l>i o,; rc· 
spectivos titulo~ houverem sido Ianç<l.do~ no 
t·ogist'· o do collm?crc•-o no-5 qninzo •li~s subse
quentos a.o mesmo cusamentu (al't. 27 llil 
Codigo Comrnel'r~ial.) , nom os bens de ··~d7. 
que portcneor om em commum <~ <tmbos ·u.s 

· eonjugds, sem :wtorizaç:ão ospu•:ial rio ma· 
' rido, pa..'lS:1da. pu!' <Jsc t•ipt nr:t. pulJiiCa inSc!'i· 
pt.a, no dito i't'!JÍs(-r o do coJil>IWJ'áu . (Tcixr:it':l 
tlc Freitas . r.ull~. tl:~~ Lo i.~ C i vi.;, ttOLil do 
art . 124.) 

R euistn> dns prop riedtLtles 111'ba na., , con~· 
tante de :wcl'h<lo;õas <'SP•:ci: t.t~s nas r epal'l.i
çi5cs cnc:u•r t·gall ;~~ tlo~ b.nç:nuu nL•I>:l olo ut:· 
'cimas c imp1J~Lo., aliei ieiiJililf:!-!. 

Regist•·o ,/,: ro·vp•·ie!/11(/r: rHrit/, ilh!W;uido· 
pclll. l ei .Torrun8 (<IJ'i,. I" o lu ,(Ulwob n. -Ir, I tliJ 
31 de rn:~.io de l::.'\JIJ) . 
Re!J ~.:;t1·o t:Ws h•ansJniss?Jt•$ iHt ,:r!I; ,. ,J . .:. J' t!JJ:

Ort.U3 rea.es,. }Jc~ la. f.l'tt.n~, ~ ~· i p~:áo 1111 n~; .. d~if,I 'O 
bypothcc<,.l'i,J,)J:u·•~ Jll''''l117.il'nln •~m·í 1,,1 ,.,.lll ra. 
t ereeit'o.IS: d n<'I'CLu n. 11;~1 .\ olo ~ ~<f, . j:t no~i''" ,j, ! 
18U0, :~Pt . .S" '~ lll' l' l'l ~ f.~, n. ~~;.;, ;\ ele~ ;, rl11 Hll· 
vcmhJ•o tle IK\JIJ, m·t. 1:1. 

R I)!JÍ$/.)•u de o{JI'fC,'f [i/.l,; j ·flritJ~ , .'\Cir ~HiifintS e 
rwti.,fit.:rcs ; :tt•t. J :1 ria l< ~ i 11. -i!lli, <I e I rio 
a~J;osto til! l898,rlnvillit :t Ílllll~l'<'.':\~:t :wl,ivi<l:ulu 
Cl.talento <lr) nvS:l<i illnstre cull• ~g: t Mt,.leti'IJ:; 
do Albuquurqut~. 

Registro ela ma•·,·o.s tle faúl·icrt e de com
?!W1'cio: deci'Oto n . 3.340, tlc 14 · rló out uiJI'O 
de 1887. 

. .• . Registro do.~ p•·orcslos do lct ll·as, que ouk;~ 
.. . cousa Jlão o3 o pro te.~ to l:l11çado CJtn um livro 

de r e.:ist r o privat ivo do . .; ti nado para. ta.l 
-. 1im: ;u ·t. 410 do Codigo Commercial. 

Registro dos lt%tllm.entos pa.ra.sua. execuçião. 
Regü!ro de depositas da 1Jum:ad01·ias nas 

alf;.uu\cga s e culll})anhi;t.s Je doe:~~ ·'' wm·•·!tnl s: 
decretos n. l.74li, ele 13 ole úll'ttdJl' l) do li;(l(;) 
e n . 2.502, tlo 24 do u lw il do IH\17. 

Regis,ro de opr:•·açüe.< <'01/Wlo'l 'Ciaes n:ts 
"Jlotas tios coJ•r utor el$ : art~ 17, 1X, 4!J '' 
o!J.h•os do .CodigG Commet·cia.l. 

·Regisll"o de sociedades ;·etigiosas, rrwn;es, 
8cientificas , ttl'lislicas. p alit icas ou da sim]tles 
1·ecrcio, para <~.dquirirem individm~~ida.<lc ju-

rhlk.a .. : <k•.:l'fd,o n . l'i;l, d e lO ilo x•.?\Amtlol·r.• d.c 
lHH;:, 

Nt:!Ji.·.·d ru da c:nt i~·sfio llv <}ntprestimo cnt tle .. 
fwn ( fl.)"CS f.ltt .'i COJHJIIt~lftia.c; OU -~OGie<lfldtJS <tn.Q~ 
>~li'''" '' :u·t. ,lo 1lo ilt:ct•ct,o 11. 177 A, de '15 
S<: l<e.rni.H'U do [~0:3 O :1.\'loS. 47 C tiO.flO <IOet'l!tO 
11. lji!.J, d •; kU t1o untll.lJt'O ile lS!Jl. 

J-.',;!J"isll'" tle ,ior;lt!Cs e rlocwnenl os n:l t!Livos 
,; cunslit.uiç•ío "" cmnp tmloias ou socie<la!Ws 
m>oH!JIIIas: tlect·cto 11. 1M, de 17 elo janoit•o 
de 18()0, :u•t. ;~o § 5° it~ fi>u; o :u·t . 6•. 

R··:gíslru du paten tes d t; ú>~ençao. 

N i:gi.YlnJ tlc finnus comrncrciuas 11 ;1.S t 'CSp c -
cti '>1 M j unta .. ~ . 

Regis!-l·o 1ws nola.s <l.os taõelliifes . 
R cgisfl•o dr; contn rdos com·;;wl'ciacs, 

ncgix!1·o 1le l:1!1'l f/ S de br:r;t'/HI1' eis 1!111 dir f!Í (u 
c d uulun$ nas ~ecrt!L:wia~ <i ~~ ; Rota~iios, 
f.l<LI"a po;lot·om <l<l v ogi.I.L' OIL clillÍ<'<t t. 

Ue:;isl-ru de senttmçl:t de c.<pcd ntis!LÇ<7o. 
U!'fl istrll <kt <:tJi!.SCL arUudicada p;u·-. p:t.l(:.l

ITII\IIto UO 1\0.l-lllll'de ii'O, Cllj il, ÍJISI:l'Ípi,'i"iO Ú fc [ t;t 
polo V;llot· 1la P<tl'till ta . 

R<'!!Í.''I.1'0 do: cw•l,ls 1le S>Jn tcuça, <J tH~t Hio> :t 
,.;nnt•ln<.''~ t:un<ltmulatori;~ vur~<.L subro immo· 
Ylli!-\ <lo) duvm! HJ' cumlumn;t.tlo . 
Hr<f!i~tm tlc luld/ ,, n <OiU';.ttnlla I) rh US!II!

" illol iza.,:·:I'J d•~ hy p11 \hc<:a~ leg :w~ om l'it.Vot' de 
mmu11· ou i i! Li ll'llic ~o. <lu. l•:m~nd:t l'uiJ!ica , 
1h~ cul'l•O t'ót~·<'ie~ tio: m{i<o lltut·l.i~, ll:t nwlher 
c ~as:••l :~ n oius ••llimcliolus . 

1•: lllll:t in ll u i<l:ul " ol<J uul.l'l!!'l t•n,;isLl'll~ rp10 
1' ;-.: l,:"u l u;..;p; ,,·~~~~ ua. uu~-.a. lc ~~ i :-iLt• .. ~:l.u. 

.\ l1•i \lU .'!:• tlt ~ a.U"ui"i (.o cln f ~lo{! t!: , ljiiU pt! I'IHi L .... 
~ j 11 :t~ jll'll< lil(';~<;il( !,, d11 (li'Hjll'ÍII f.lllillt ll 11 ~~~ 
~ ~D II i.l'ill~ .os pa.l · l.í.t ~U l: lt'(\.":1, Í ll$1.i tuio O I'W-th;l. t••t 
dll olou,llllll'lii.US <:Í\'ÍS llU SUII a r t . :-1•. lll iiS de: 
um tn• 1•ln iHt jlllrlei l.l>, IJ IW nú.o lhe tlri. <L au
l:llj !ir l.i.:i<lllrl<t (ll'eci,;.·t, 110111 i111pcde ilS Ji·audos 
otne l"" lon.tt'<!Su ltu.t• th alllpl:t fac ut.tadc cnn
'~ '~didilo )HJt'aq ucll <t lei,pot•<tna.nto l'az dcpondm· 
a v a l i< l :tt\o tla :qH·c~oDtit(:[tu do uoctrmonto em 
:ju iz" r ou d:.r. moJ·to de uma da.~ p artes quando, 
llcvcl'i a oxa.cta.montc con~ignar medi<las que 
rcvostissetn <~rptellcs documento.; de authon
l icldallc c ímjJedissem as fraudes c · simu
lações. 

No intuito de emn,Plott\I' o pensamento do 
legislador e de uniformisar o serviço do re· 
gistt•o, com J'Cla.<;1.\o a tlocmnento~ o títulos 
do obt·ig<t•,'lies p:trt ieuhtt·c~, o tnwlur,ouvindo 
CXtt'iiMl'iliiH.ll'ÍO JlUIIWl'O O.C eolleg;!~, fO I' II lliiOU 
uut J.ll't>jl·l<! l •> '1"" vai apt·c~on l . :t r clll s uiJ::;ti
tui<;fto ao 'I ne ,;o d l~cuLe , v indo do Scu~do, ~~ 
tj tW ;t ~lm ,. ,~, , e aecur.ll: t:om :L uj,l illiilo· tlo 
titni.OS 1\0 l ill lliiOII tr:s l lt'I..'OIIChe lllllit liLCIIIIU. flO 
nosso direi tu p11Biti vo . 

O sub~titutivo <J Ue or~. apt•csonl,a divc J•gc 
~> ttbsi;<J.ncialawnto do um pr·ojcdo :~pt•e.scntado 
nu. outra. Ca.~<t tlo Cuogrosso. 
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J)t:J'nndt ~ 11 ~t hypotht;se o in l.t; r·n~sc; ·•lr; c·;·n
d<Jr·es <:orn .·a u ele i wl i v id tt :.>~ c::tp : tze~ tle f'l'<lll· 
r! a rem. 

Por maior 'IUC scj:\ o ~du da. illtprcn.;;a o 
tlos juize~ , :L !'r:tllllitr,:T~o u[\•.i poderit Set' ob.o;tad<L 
s i não !'ot' ct'Clitdo 1un rcgi~tt·o nesbs cundi
ç.õo.;; -

Dc~5cj:t f[tw os porüus quo ac:tha rlc discutir 
1lr!ut•m bom cla.ros, J.mt·: ~ qu~ ~o ó<tilm o Cil· 
rllto::a pcPfo ;ibnwnlc os fi ns do .~ou subst itu
tivo . 
· OuGra olJjocrão quo so tom '!oVI\tltldo .é a 
fl iL Cl'CO,<}i,o do llOVO dispOillliO, (}U<tndn jú, lHL 
·L:tntos onus. A i~.~~~ 1lii·;\, quo, nll.S leis como 
nos govc:;·nns, 1J que de ve prctlomin;tr ú a 
idéa de gar <tntia gemi; us onus pollem ser 
cr oa.rlo.>, closdo 'J.UC cllcs ~o tornem necessa
r los. 

Pulo ~:~eu su!J~tituti vo o pagamonto a. OJ!O· 
r<~or-so ú muito m<tis modico ccompleta.monto 
dlvcl'SO llo 11 uc so. dá ac tuttlmcnte . 

nesuo q nc 11inguem se lcmht·ou :J.illll<t tlo 
r cda.m:tl' con tt·a o rcgisLro civil de ca.~:t-

mo,tt::~. t•:i si v:1n 011 Jl:'ir• u }!:m. um catniiJ!Jo 
de Jt l'O~lJI)I' Ífhll lC . 

Lü o sctt ~ubstitutivo e ,(iz IJUC o suu in
tniL<J é : l•, r,onc n·ror p;u·:t o in!ot'('SSc pu
blico c 2° , mo>l&rar 'lUü ü um honwm incapaz 
de ra 'l.O!' rn ;d n. '1 uem l[l tcr. (j llC ~cja, Hrando 
v ioúictas, mónncnto ·~o k J.ta.l·-so tlc quem 
j á fo i .>CU COJlega, C tlC quem j<'tfn:ti~ foi in
Üllig ,'). 

Quer sompt'íJ se Yor circnmd:Mlo p1lla. au;. 
r P.;ob tlo bonúa.rle com 'luo <\ cxtr omtt f,"'lll
tliloza dos seus. collogas o cingc--distincç.."io 
::r. que se co!lCes'a ex·tremamento grato. 

Do$te projcc to vae Hahir um r tJsultado util 
para. todos . Ji:' o t1':1~0 de união dos u o lLS 
outros que c~ta.varu separados e conta1'1; 
S<tbc-~o de l\ntcmKo, com dous terços da. ca.. 
mara. o com o ap:liO dos lear.lers c da.~ di
ver sas ba.nca,das. 

Vem á Mo.:>:t, é litl:~ 'J apoi<\•ht, a scguink: 

Ao Jn'oJcct u ~~ . 105 8, de fOOf 
m!1n te~~, nem cuntnt o tlc loy pathnc;~.s o nu t roH 
qun ot•;.l. são proear;.u1obi Col tll) g-at·antia,:) (l:J, 
1\tmil.ia, <i ,Jn p t•usutllil' qae ninguern (;tml.lom 
u l'aç:t e;rt l'Cli.l.e;Itu Ü'J.Hel hJ qm: l ll'UPi'ín, 11101•• Su iJllLiluLiva :\ll projeclo n. i05 A, de 1901 
m ente ~·.} rnlo ttnllc morlico o uuu:::, o .!.(t·~ntle · 
a g-:u·:tnt ia.. O Congr~~su Naciorutl dee)rol;a : 

I::st;;tbdor:u o m mp:o.mtiY•.l eutn! u t'C;.( i,< t.t•o i\l' li. L." Jo'lc;: t Íllôtitnido um r egistro cspo-
quo a.presnnta e <J ;tdukd . l'or c:> li!J corul)<t· dai :L que Snl'fio sujuiteJS plt t•a potlcrom va let· 
l 'a.t.iveJ vcl'itica-s<J q un o ii.I II IU •L• snu j<ll b.;ti- e:unlr:t terceiro:; : 
;ut.iVO lt{Ül L\ g'l'itOdO, <LO CO I L ~I';t l' io. I, i>o tiOS 1)8 Üllf!!IJJ1BI) f.OH ci ~" i.'l feit •.!S pO!' 

A Sl.t:J, upi,i ifio ·~ ' l llc , ll il Jly poth,:,;L> tia i ntiti'Hillentu lt:tl'tk u l;ll', nos tm·mCos dos _,, 
c rca•;iio üu urn l'r :gi~tro. é JH'cfcwivel •J <(U<: a l'l.'; . l" " :tu uo dt:C L'"~ ' l lugis l ~~tivo li. iO, de 
i rulic:t ~~ suiJ,li v i.i;teJ •L•• ad ll<ll W:J!i~ t;ro. ~: ; d1: ;o.~osto ele: l t>! t.~ . c ,1uar:squcr outl-os 

A iut!;l tpw <WC!II ta ,i:\ u., t;l ·,. ve.1111·'1'h 11" ados un d u~:l llllcllt•J.~ du.~ qll<Lt~~ po:>~am ll e
pro)wio Cud ig-u CiYíl "u Si.m inl.ni \el é :~ec,.·,,.du l\Ul'l'OI' , •. ll'llitos j n,·i,[ ii:ox c •)IW uftn ; onstcm, 
com o " y:;tcll t<t OUI'upc n , ermt ex··ope:ilo a pc- em ;,;n;~ iutllgt'<t, <lu t:~cl'iptu t'<1S h1vrac:a.'l em 
na.:; <Lc 'JilC su d\1 c i11 l'al'i :r., llii L' cau~t quo rlil i,as publi<:n~ . o11 n:'Lu estHjnm sujeíl.os :t ' 

·· ÍllLliC<I. l'lli;btt•o USjH!ui:.d , 
Nri.u tl, l,;:(o p11 1.tt!o, llin';t a idé;t f(UU lu vanla : ll, os t i tu lo~ <11: olll'Í;.:a <.;ücg Ll o: quu l.ra.La o 

Ulll !;t· . Deputado i\[l l'\}~tm t•m·<l e rll 1891> n :tr·t. 2• tlo e l ccr~JLJ n . 917, do :.>.4 tlu outubt•o 
<L Cuutmisstw , aocoH:Hl!l,>·a, adtou !;úrncrlto ~.lo i H!JO, nxct:Jt!wul"s : 
(!lle· o Ül'<~::tmont.v da H.uceH;t níi.u l! l 'a u lo!!:tl' 

-- a) as cscrir> Lut'ii.S l<w 1wlt1:> um n.otus f lLL• propl'io p:u'tL olh. Foi no,; ~a oeca~Jiã.o que <L !Jiica.s : 
Cmnmisiiio i utlicou o pr-incipio !lu.s L'UCUS<ts b) o.-;. contr·acl;us commcrciae:; ; 
nus orçamentos ás iM~as de cal'adcr por -
maneute. c) tis obriga.;õcs a.o portador (debentures) e 

os r G.;pcctivos cottpons para }Ju.g:1mento do 
Em !000 u Sr . :Mayt·i nk orgueu a. m esm;\ juros omitt idos pela.s socíeda.des comma.n-

idéa.. Foi vot<tú.a. e é hoje <t lei que nmntla ditarias por acç:ões ; •· . 
Sttbmottor a z·ogistro as opcra.f;ües de e:\mbio. d ) os choques ; 
. Mosrrw agor;t o son üi~t inc r.o c olclicado e) as nota~ as.~ i l{ll :t.Uas pelo> eorrotores; 

. colloga JWIO Kiu Ut·:•oul•J do Hul , ~·· · i\ ll'r<ulo {) o:> 1vm·rc1t1 ls; 
\ 'Metia ap1'1~~ou Luu l,;.wtlrll lll 11111. lll'ojr;do ff ) as eo11 L•~~ HHll.'(:antilmonto oxtrahiJ as 
Bnhre 1.1 ' :at~cJ, qun rnorneuu •lo <'llllljht i.lmto tl o[os livt'll" tio~ "-crnrn<we:in,ll ~os, vm·ificadas 
muitu illu$ti'•J St•. Sol'X' ~ il• l llo Cor·ri:•;t, 111'1/:io p111.' por·il~l~ nonwatl.r•.~ JlO[I! ju!z em petição 
d<~ Culllntil!,fuJ olu 01-.;·a.mcuto, :!UI' gl'<~.IHII.l· do e·ruúur. 
lllllntu Lh!~>ouvolvido. · A1·~ . 2 ." Ficaru comprlllwudido~ na.s dillpo-

0 prujcuto tt•:tz :ünd:t a Y<Lut,:tg-om <lll <\Ou- Mie;üo~ •lo artigo alltCuOdllllte os documentos 
eorror 11:.~m q uo l!:tja um:.t o~t<~. tistk;~, •1uo c éi tlllos LI<! obl'i.g:lção :lntol'iorc~ ó. Pl'•):;Cllt<l 
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lei , vencitlos ou ~1. \'OllC"l', quo nfí.o ~l~ Lil•ct•om 
j:í Q.juizudus ou p1·otcst;vlos. 

Art. 3. 0 O reg istt·,> se1·;i, feito no Jnnrri
eiplo <l ill !]lll~ tivt:t· ~ i\I IJ I.O.Vl'a.fio O tlOI'IIillC II tU 
ou contt'ahid<L it obt•ígac;il.o , on Ha mn« n111 
qnc fic;w comp,·uh onditlo o nlllnicipiu, po1· 
SCI'\' CiltU<tl'ÍOS pdvMivos tl e jusLi1;;~ ; de 

, nomcaçã.o (to Pro.~iüent.e tia Itcpttbliea., lt:t 
Capi tal Fedet>al. ca.l,cnclo , no~ g~t:tdos, :.i~ 
rcspcc.tivM lcgi.~la·tlnas , pt·ovidend :u• subr·c 
o .provimento, zon:t de jn!'istl.icc:llo e cn~kts 
dog respectivo~ funecüwarios. 

·Ar&. 4. o O rcgi%t'O 8e 1·â. immotlia.lo <i 
· aprcscnt~,a:J do docnmcato ou titulo , e con

. st;w1~ tb. inscrip,:ã. 1 do sou~ caractoristico~ 110 
livro cJmpetcn to c U<Jo <He!'bll-~fl.o 110 Tll('.o;mo 
documenta ott titulo, sem prcjui zo da. trall · 
sct•ipç:ão littct•;d, quando a. pal'tc o exigir·, 
dovc11do o oillcialn otiticar, .1101 fót·m:.t da. lni, 
as va.l'te; (pto nello Hgu 1·arcm. 

on ft·a.c!,~.o tl.t: con to 1lt: rú(;; .. - at.ú o maximo 
ma.t·c.t•lo p:mt o~ t<LIJulli:i:os n:t lc~tra-C-do 
n. 4i, <lo ·Rogirnnnt o de cu~ü~ ( dcc. ·n. 3.:163 
dn ;, fio 't.li'-'!:lt.o tio ISUJ) ; o metatlo dos:lM 
cusbs no (l:tsJ de novo t•cgish•o pot• tt·:~nsfo
l·cr.ci:t., cndossn; sullilt;Lbt>lcdmcn i.o, d istl'<LC~o. 
c xonum<,·ã<.>, St!br·og:vjw, l il ) tli~aç.ão, e.t~ . 

b) do <LI'dll\'amc.ntos rlc JOl'O:LOS o do· 
cumuntu.s r ui a ti vos :L scx:io(l;vlcs an.onyma.s, 
rogisú·o~ 1le .~ocicrlarles t·cer,J;tJi v;~ c outros, 
C iOSCl'Íj )(,:t>O•l tle Clll[H'C~ti lUO 'I }lOl' dcbcnLt<rc.ç1 

as m <L l'C<Id:ts p:1.ra os otlici:ws do. rogistt•c, 
gct•a l de !Jypoi.ltcca.~. no n. 57 do cit.ru:lo <I c· 
er eto . 

c) !lu busc;,s, cortitlõcs, lHililic:L J·fót•rnas, 
l'az;ts e quae~q uc.r outros actos inltorcntes a. 
oHicio, <L> marc;trla:s par<t· os offillia.e; publi
eos poltJ mesmo tlccroto. 

Art. 10. O Govm·no Forlor.Ll cxpetlll'á. o 
l'CSptlCl!vo t'cgula.Jncní<l pant •t oxccu~.;.\o da 
!ll'Cscntc loi. 

Art. ll. ltevogam-s:: a ; tli:>J•osiç.õu.o; om 
COII LI'U.I'i •J . 

Art . 5. • Para o serv iço éliJ t•c•ristt·o na. Ca
)>ita.l Federa}, sor;í. crca.do sob a. ~cnomina.ç;1o 
de « R.ogis tt·o t.t'lpoci<Ll tlo :td''"· úoctnncn tos 
e obt•iga~iicR ~ um ollício priv;d;ivo a. cujn 
cargo exclmüvo f1c;u·:~ aquc lle Slli'Vko, hcrn C:mla.m tlo:l 'nnput:Ltlos, 4 de dezcmbr·o de 
c.omo o dos rcgisl:rus tlc: acto~. documentos 1001. - J. A .. Nci-va. 
ou obrig;1çõns que ]lo!' !ois J•ost.QJ'ÍOI'CS SPja.m·· ~ingnum mai~ pedindo a. pa.lavr:.1., ú cn
Íilst ituiclos, excoptu:.1tlos o:; IJ.Ilu vn1·su.t·cm ecrl'atb1 '' tli~cuss'iio c a.dia.rh1 a. votaç."io {l.té 
sobre hypothoca.s ou o n u~ roa.és, dis pcnsallo 'lllC a. 1·espt:<:,iva. co.mmis:>ã.u dê parecer sobt'C 

· ·o coucut'l!O p<ll'J. o IH'ittHJit'o pt·uvimort~o. u.s emc ntlas oflü•cd<hL~ . 
- Art . 6 .• Pu.s~arã.o <L sm· l'oitos ~a.mhem no 
« Registro l~poni:d » 'J :u•chiv:unont<• de.j:)l' · 
na('.S o documontn~ t•olat,i vos ;i. cou~titlliçào 
do sociodadcs <Litonyrnu~ . dctct·ntiuntln ]'elo 

·· at't. :l", ~ 5·•, i n {l•w c :ti' L. f.i·• <h <lccr·eto 
11. 16.4, t.ln 17 <lcj;ttlliÍ l'll dn 18!!11; o r ;:g i!ltr·o 
dH S<>CÍOIIallOS l"llr.l'U<~t i V:.t..'\, t•n!i~Í<.lSaS l l l.lllf.t':.L~ 
do qn_C tri.\t<~ n :l m~rot.v 11 . 17:1, t!t) 111 tiO SO· 
tmnbro tle Jl:(\1:;, c a iusct•ip•;iw tle nrupres
tlmos JIDI' delu:nlt<n:s uu., tcr1111H tios •~1· t~ . 47 

·e 80 do <locreto u. 0r1 :, 1lo :.::u !In outul,r·o tlt: 
1891 o 11•1 :u·í .. 4" , 11. 177 A. du léJ \lo 01 1tulwn 
tlc l893, sor•vi~~ ~.~ tll'il. :L c:wgo dtH o llln i:~.lJ.l olo 
Registt•o Gemi de llypotltéeas. 

At•t. 7 ." Os dotJUlll tlll l(!S t: ~Hulu.'\ tlu ubd 
ga.çii<~~ a. '}UO se rcfot•o u. pt'tlSCn l.u lui , ~,·, V<L
l t>rã.o Colltl'iL turccit·O~ depoiS do itiSCl'Íptoij 
uoste rcgis tt·o :w qm'l nã.o podol'ão sm· ad
mít tido.i fóra dos ·prazos JTI <ti'C1\UOS 110.; •res
pectivos l'egulamcntos . 

.Art. 8. o Dor.urnento on t i tu lo <tlgum uos 
:acima. referidos poderá. :;cw rccehirlo n <~s 1'0· · 
partic~ões e ios>it ntos Jlllblicos sem es~at· de· 
vidaroento l'Cgistt•ado. 

E' som 1lelt 1tc cnccr·1·ado · om 2• discussã:o 
o art. unico tlo Jn·ojecto 11 . 174, tlc.IDOI, 
manol:tndo f[UC o Uov~rno d;t Rcpnblíca. in· 
tlmnnizc, com a qwLn·thl <lc 70:0(NJ$, a Victor 
Moii'CIIos d tY I.im<t, pclus dcspmms IJUt} f~z 
com :t p i ntum, monhgom o t~nstcio d{) Pa
twr·; ~ur:L tio IJe.;,~ohdm !lii LO rlo Brazi l lc<:>m 
~ubS i, i t, uti v o tl:t C:ommis.'<iio du Orç•~mon~o M 
(>l'·'.jecü>. n ·. :!Gl , tle 1 ~1!0) ; lkarJ<lo :.Ltlia.drt a. 
VOLi.l<,:..'i.o. 

!<:' alllllllll'i:l•l•l a 0//• ·li~cu~xitu d" JH'O:iodo 
11. 1\ A, tl(l tarrl, <ltwi:LI':trltl•• :tholicla :L ac
~' HillUI :v::·w tias r•;Ltl <•it•as tio lo:.( itJ :.t. e elo litte
l'<JoLUl'i~ o lo 111\ei'II<Üu elo <; l' lllllil-"i o Nacional, 
svb :t rngnnciit de um · só ea.Lit~lnLtíeo, o 
m:wda. põ;· om eO IH!li'SfJ ttS cadoirM <tne va
g•~rern em couseqmmci<t tlesia. disposição . 

Voom á Mo~''· são litl •.s, apoiadas o postl\S 
conj !lll Chmcnto em tli :;cus.~~to, a~ S('guínro:'l 

Ao pm,jectn n . 6 :1, de 1901 Art. _9. • O oflid;\l do t'Clgistt·o, na. Capi tal 
Fodora.l, pcrctlh(Jl'<' cu~tas, além d it t'<tza ·sulJ :~lt(. Ht-se u art. 2" llalo se"ctuintc 
qmmdo o _ _l)orte ex igir <t t raoscripc;ü.o lit \c- . 
J•al : AI' L Fica o Ciove1·nu autonz:J.úo a transfe· 

a ) de 5$000 put' inseripçi'io o :tvn1·bac;iio rir para a~ catlciras crou.J ris por esta. lei os 
de documento ou titulo Silm Yi.loloJr dcdat·:td.P; llcnr.e~ do Gymua.úo N<tcioll<\1 que o requere
e qu:Lodo com valor der~lar:ulo: 2:;000 por L'eqJ. o qu.:l forem j ulgados compei entes pot• 
ioscripç.'io ": ><v cr iJa,;ã.o 11 m:tis~41)() por· conto maioria de ':utos da. congt•egação. 
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§ No ~aso tlc requererem tt·;m;fet'illl<~ia. 
para. a nwsma ca1lei;·;t, •.luus ou 111:.1is proftJSW· 
l'CS, terá pl'ol'cr·cni~Í<1 <~qucll•J ·IJUC r~g.)t' c·;t
doir:~ dn llULteriu an:llog<t. ou que tiver siti o 
a.ppmv;uJo fJJU concnrso anterior p :na. ·pt·o
vimonto da cu.dcim que prct~nllor. 

fi<Lia ela.~ se~sõus, 4 t!B dozembrJ de 1901.
llcn;·iqwe Slllle's, p rcshlent3. ,- Ji:dum·do p-i
mcntct .-Hl'icio Pilho.- Valo,:s de Gctsh·o. 

J\.ccre&:ente-se o seguinte, altera.d!l. a nu 
mera.çã.o dos outros : . 

I Art. As catleiras vagas em vidudc, clcsS<J.s 
transferencjas, scrãll p1•ovid:i.s por concurso, 
(ln accordo com: o àrt. 5 1 do Codigo do Én
sino. 

Sala. da.s sassões, 4 do dazmnbl'O clo 100 1.
Henl:i qtte S!tUes, prr.~itlc nto . ....,. Eduardo P i
melllel .- Bo·icio Fil1w . 

Em sognid(L r:x"Lo succcssiv<Lmcnte som rlo· 
ha.te l'nccr·rados em 2~ discussão o~ al'tg . 1° 
2" e 3", fi ando adiada a. vottlçào . . 

E' t\nnunciada <L dis~ussKo unie<t do pt·o
,jecto n. 2·12, de WO:S, cleva•vlo a 100$ mon
sa.cs a. pensão que pel'cebc D. Cyl•cle lle Men
donça Suuztt Monteiro, viuva tio touonte lio· 
nor;u•io do ·exercito Ifc!codoru Avclino · de 
Sou:ta Muntcí t·o._ 

Ninguom pedindo a pal<Lvra, ê onccrr<IU:J. a 
di,-cus!Y'io o atli:Ld:t a vuta.Qãu. 

li:' annunci<~<ht a. di-~c u:;;;;\ rJ unlca. do pl'o
jccto n. 187, do 1901,ulov:~mlodeGrllj;a.lOú$ 
a Jlensliu mcns.~l do alfci'O.~ hunur:trio rio ox
e t•cito An toniu Pac~ do S(~ B"r'rntn. 

Nínguem petlintln :t pa.lavt·<~. u uncuri•.ulu. 
(\ <li~ll~&\o e ~·lia.d<L·a vot ill;â<J. 

E' a.nnunci:vla :t .d i~cuss..'io uuiea •lo Jit•o
jr:cto n. 288, rlrl l!JOL a u l.tu·i:r.<LJHlo o P01lm· 
gXIJcutivo :t r:onccrlor um an no do licon•}:.t., 
sem voncimonto~. a.o cid:trlào J•Jat[Uim U;tr·. 
bo:~<~ Pinto, porteiL•o d:t. Dimeç.ão Geral do 
S:.t.udo do Exct•cito . · 

Ningtiem ·pedindo a pa.l:wra, é encorra<la 
a 'discussão c adia.da a. votação. 

E' S .)m llebato encerrado em ·2a lliscussã.o 
o M'tlgo unlco do projacto n. 256, de I 00 l , 
a.utoi•i za.ndo o Poder Executivo a abril· ao 
Ministct·io da. Fa.zonda o credito. exl;raordi
nario de 47:229$709 IJCL!'a. Ui.I.L' exe~ução á~ 
sentenças do Supremo Tl'ibunal Federal, ·quo 
confirma.ra m as do juiz seccional tia ·Pura
hyoa., condomno.ndo a Fazanda Nacional a 
re.~titulr a Paiva. V;~tonto & Comp .. Lemos 
Mo1·eira. & Mont e e Santos Gomes ·& Comp:, 
oego"ciantes na.quello E~t:~rlo , o quo de m:.~ois 
pa.garam pot• direitos de kerozene impurtauo 
om 1896 e 18!17, .;:om as reapeetiva~ cnsk'lS, 
ficando adi ada a vota.rfto. 

CMJua v, vm 

E' annitnr: iarh 11 :3• diSIJUS;~i.o tlo. lll'•l.iHct.o 
n. ~IJ:l, rlo HIUI , auf;ll:'Í'l.iüHlo o Po,let• Kx•J· 
cnt ivo a. ahri t· ao Mini8tet·io 1.h1 Fazcnd<L o 
CJ:edíto de2 1.:346$1JG p;11'a pa.g ·.r <tA . J\ve
mol' & C{)tnp. o a. Co1'1'êa Chavo.; & Pinto' · 

;mcordo com a sen tença judiciai•ia. quê 
Hl.ndou restituir-lhes o que de ma.is pao-u.ram 

<1 i\ I fa.n rl.ega. dest:~ Ca.pital. "' 
Ninguem pedindo a. palavra., 6 encerrada. 

a discussão o ai.l ia.d:~. ;~ vota.çlio. · 
E' annunaiada. a.t• rli.;cu.>São do pt•ojccto 

n. 157, tlc lOill, dcela.ra.ndo - que, no caso de 
licença. * um lento cathooe.1."ii~o da. Escola 
Na:val, ser[l l\ cadeira ragid(~ p olo lente sub
stituto a. quem competir na. occa.siãrJ o exer
cício das funcçÕOS de l'epd idor des:;;.~ ca.dcira.; 
com voto em sep·.,ra.i.lo . 

Ningu()m perlinclo <!- pahwl'a , oi encerrada 
ad iscmssã.o o ;ulb.ttla. a votaçfio. · 

g• ann11nchula a discus~ã.o unic:.~ do pro· 
.ier. l,o n. Hli, 110 HIJI. eoncerlenrlo a O. Amc
li<l C:wa.lca.nti drl Albuqum·que, vinv<t rlo 
capitão do ongnnheii·•)S Antonio Cavalca.ot i 
\lo i\lbiH[UCeque, lllU(L pensão m~nsal cle 
[1)(1$01)1). 

E ' a.nnuncia.d:t a 2~ disJU~;ãc> tlo p t•o,jlldo · 
n. 217, de 1901, an~ori~a.rulo o Govomo :~ 
contr-act:Lr· com os cngcnltoiros J\.agu~to llu 
Hlttencoul't C:u'va.lho Mcnczos e AU't'<!:lo 
ltozonrlo da Silve•. uu comtl:Lnhi:t ' '"~ O["gil
nil.arollr, o fot·necimcnio <lc Ci.l.l'tii<J;·pJS~'J.OS 
illustratlos c rlà ouLras pt·ovidcncias. 

O 8r· . Dricio l~ilho - Pooo a 
p;tl:LV l'<\. 

(.) Sr•. Pt•eio\idenle - l•'ic:1 ;~• li:t•la 
:1 •I i,;cns.-ão pela hora. 

Amanh;l h;weJ·:i scs.-!ã.o ll•Jctur•n;L. 
Vão a. impl'imir a~ :>oguíntos 

ltE:fiAC('iÍr:>l 

N. 50 rl- 1901 

Ucdacção flnal do p•·ojecto 1~. 262, tf,, 1900, 
m·•tendarlopelo Senado , q<te autori::a o P oder 
l;"xecutivo a concedm· ao en_qenheiro .Joa
quim IIuat B(!Celta!·, respeitados os di1·eilo.~ 
adqui1·idos, a constn~cçüo , uso c goso de 
uma esl•·aclt! de (e ;·yo que, partindo de ,lia 
nâus, siga o nmw [I ;ral do norte atEi a ( •Jz 
do l'io Hahú, e nas condi(:ões que es!abdecc 

O Congresso NiJ.ciona.l resol v c: 
. Art. !.• Fica o Governo auto~iza.do a con· 
ceder ao engenheiro Joaquim· Huct 13;~cclla.r, 
respeitados o l direitos ~.dqniridos; . n. . con· 
strucç;'i.o, u~o c goso de uma. ostra.d:.i de fe r .·o 
que, p:wtindo do~ .Ma.nMs, s i go<~ o I'umo got•n.l 
du nol'f;o :..tó a. lo:r. rlo rio Mahú. 
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· . ~ !.• As. comliç,ões techuica~ do tratado c I N. 2SG A-IVO! 
. todos os seus p~mtos obl'igados serão fix:l.f!os · . 

tlelinitivamcnte pelo Mlnisterio da. Inilustri:L, Redacçi'i? fi:!Ut~ do p?'ojecto n. 286, deslc a11-no 
Viação c Obt>-J.S Publicas, ouvido o u:~ Gu<wt•a., (.~ul>Stltutwo do S~na'l" ao po·ojecto n. 37 G,de · 
::t vista. dos estudos que lho forem ·aprcscn· 1900 d« Oamamdos Dep!~t,_u.losj, que rcoJ'f}a· 
tados , re$peitados os direitos de concc3sücs · m~a v g~tac!>·o dos m etd<tntstas _ncwaes (t.t(/ -
antcl'iores. · · t i'l1o clesf.acaclo da 3> clücus.~r1o do p•·oj ecto 

. § 2.• Obrigm -se-b<J. o concession<Lrio <I 
apresentar o~ estudos definit ivo., dentro do 
prazo ' de dous ano os, a. cont<Lr da data do 
deCl;~to do. Poder· Executivo, f;>zcndo-lhe a 
i-espectivà. concessã.o, o a. inicill.r os traba
lhos da. construéção, dentro do prazo de dou:> 
antios, a contar da data da approvação dos 

· estudos. 
§ à.• Findos esses prazos, caducar i . a con· 

ccssáo, salvo >;i o Podet• Executivo julg-J.r 
attendivel alguma. eonsidcracão d.e forc;t 
:l11}1,ior1 podendo ont'io prolongar os prazos a 
mais um a nno 1 no maximo. 

Art. 2. 0 O prazo da. concessão será de 50 
annos, con t::tdos da data. da. assigua. tu r a. do 
contracto, revcl•tondo a estrada ao dominio 
da União ao tindo.r-~e u reforido prazo. 
Pal'~rapho unico. SCl'iio concedidos au 

__ concesslona.du todos os favores c vantagens 
inhercntcs a ta.~s concossõcs, que nã.o tra
gam omcs para o Thosouro Fedoral. 

Art .3." O Poilcl' J<;xecutivo além das clan
súlal:i liiiO lhe parecerem convcniontos, csf.<l.
belceel'<i. no contraeto. o mínimo \lo lü lmne
tt·os a l!onstl·uit·-so a.nnm~lmcntc. 

Art. 4.~ ltevoqam-se t\~ disposiçõe.~ mn 
eon L1·ariu . 

Sala <lU.s CumlnÍ:!SÕil~ , 4 do dezembro de 
19(}[ .-Gucdellw !llor.t,·i'fa.-Vi>·iato JYiascarc
nlia~ . 

N. '.m B- 101)1 

ncrJàCÇ<10 fin al tlO lii'O,ÍCciQ », 211 rle.l'tC IIWIO, 
gtw !IU!o•·i;a o Go~>et·no " concede!' 11 JledYO 
~le Sigucira R o<h·igi.&IJs, chefe tlt!s c<~]Ja lr1;.:ins 
d a Al{andogtt clu B cle'm, sois mez-es de li
cença com or1lenllllo , J!o;ra t1·ata1· de slla 
saude 

O Congt·esso NaCional resolvo: -
Ar t.. 1.• Fie;~ o Governo a.utoríw.do a con

cooer a Pedro de Siqueira Rodrigues, chefe 
das Capatazias da. Alfandega de Bc!C:m, sois 
n:iezes do licença. com ordenado, para h·atar 
do sua sa.ude. · 

Art. 2. • Revoga.m-so a~ disposições em 
cootl•:u•iil. 

Sala. das Comrnissões; 4 de dezembro de 
1901. - G?J.e<le~ha Mour<1o . - Viriato Masca
renhrts . 

n . 37 A., de 1900) 

Vide Jl>'ojcctos n~. 18,1, de 1898, do Senado, . e 
n . 37 F de t goo, da -Oa>no;m dos Dept<tados . 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . t.• v quadro dos machinistas navae~ 

passará a. ser o seguinte : 
Capitã.o de m a1• e guerr<L ... 
Cu.pi tã.es de i'mgata. .. . . .. • . : 2 
Ca.pitães;tenentcs . . . . .... .. , , 5 
Pl'lmelt·os-tonentes . .. . , . . . . . u~· 
Seguuclos-tenentes . . . . . . . . . . . 50 
Guardas-marinhas ... . ..... .. 86 
Sa.rgontos-a.iudantc::; . . . . . . . • • 90 
Praticantes, J•• s<n•gentos. .. 44 

At•L 2. • Os offichlt.IS machinistas do IJU<t
dro cxtr<IOt'd inario, que fica. o:dincto, sm·iio 
tJ'<tJJslci·idos pa.ra (I q ua.11i'o ordin<trio na or-
dem 1lo <tnt iguicl<tde. . 

Art. :L • A idade limite pa.ra. a refvrrna. 
compulsori<t dos uffici;tes deste qua.dt·o ~cr!t a 
s eguinte: 

C<tpit.'i,o llc m:u· c guorrt~ . .. • 
C<tpitf\o 4lO l't·a.~,:ata •. . • .. . ..• 
Capitfi.n-U)n()nt<> ..• •• .• •. • •. • 
Primoü•o-t{)nentc ..• . .. ... • . • 
Ht:;,(UIIllo-t.encnto .. • .. . . •. .•. , 
Guarda.-ma.l'inha. ... . ..... . . . 

Ano os 
ft4 
rl2 
60 
5R 
5.''i 
50 

Art. 4." Na refot•roa., os officiaos do qua
dro <lc mach ínidt<~~ terão all mesmas va.n · 
tagcns quo co1npotcm aos do <Juadro da 
a.J.•ma.da. 

Art . 5 .. • Revogam-se n~ lli sposições om 
con~rario . 

Sil.l <~ du.s comm i>SSãos, 4 1lo llczmu llro <lo 
1001.- Uw:;del/u, ,1faut·t7o . - Virflllo MIJ,$Cil. 
renhas . 

Va.e •~ imprimir o seguinte 

l'ROJECTO 

N. 247 C - HIOl 

Parecer sobre emendas ofrel'ecid(}.s · paru. sa 
discuss<lo do p o·ojet,to ·,;; 247, deste à~.no, 
que {tXa « despe::c< do Mütístc1:io da b :r.dus
ll·ia, Viação e Obras PulJUca.s· jia•'a o exsr 
cicio de· 1902 

A-Commi:$-SM de Orçamento vem dar o seu
parecer sobre as emendas offerecida.s para a 
3• discussão do projecto . de orçam_ento do 
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Miriistodo da lnrluskl•~ l~<tr;.o, o e~orckio de 
wn2, rofet•intlo-sc sónwnt,e âqnollas que l'u
l';o.m tr<Mída~ <lo ~eu e Hlhecimento pehL Mesa 
t:tlt Canútl'él. 

No n. 4 do ~tl't. 1", n:.t vc!•b:l,- Pessoal 
d;ts línhas-rljga-se, nm voz de 720 trauaJha
dot•es <1. 'J$ diarioa (:lllfl dias), 864:000$000: 

Tr·abalhos o empreitadas de consct· v~'~'ão 
lL<tS linha$, tHO:OUO;poo:l_ 

Sala das scssõcB, .20 ele novemlJro rlo !901. 
- ]"!·ancisco Sri. 

A mollillc;lç{iiJ'"peopnsh nos dizeres d:.• sub
consignação é motiv<tda polo f~tcto ~c
guintc: 

Acontocti 1'1·oqnentcmonto que os serviços 
de consorvaçiío feito: 11or administraç.'ío, em 
dctcrmimulas !oealidaüe.~. ficam por pt·eço 
muito ma.is elevado do que se poderia ol!tor 
poi• meio de empreitadas; e d.c tol'minctlliJ, 
como se ach<t na. ln'oposta., o n~lmeru u~ t l'a
ba!lndore;; a Olll[H'egar no SCl'VÍço tln co n
~el·va,;ilo, fiei\ tolhid:t •~ ;tdministra<;.ão de, 
CLHn vantag-em pa.ra os cofres publico~ .. dar 
JlOI' ernpl'oit:Jlht os t.r·ahalho.> de beneflcta
men !o da.~ pi<'<tdas. 

Com os ditnl'es d:L ]JJ'oposta , a justific.aç:~o 
dft à capoza ,;o púrlo sur l\3iht }JOt' melO de 
fót'iu.s il com ~~ rell:tct;lí.n da emHilfh dará 
!ogal' t\ que. qnttnolQ l'lll' .julg:1~:t eonvonieuty. 
possam os tt·aba.lhu~ ~et· JUSttflca.dos_l!Ol' !lll!lU 
de recibos dos empmiteil'oS. 

N;t hnportancia 1,,unl1cm da dot.açii.v, devo 
cll:~ ser reduzida :.1 !Wl:fHJO$, de a.cccll'du emn 
o t'Cgi~Ct·o, foi~J JlCI~ T!·ibun:t! do Contas, d<l 
tlistribuição dag con~1gn:1~:õos lJiLt'a ~ seguodo 
somo~tre rlo corrent~ :tnno, em vii'T,u.lc ,~a, 
I'elbrmtt do rcgnlu.menr.o ap:provarlu pelo 
decreto n. 4JJ5:l, do 24 do junho do cot'J'ento 
anno. 

No n. 4 do itl't. 1°, nn. verb<.L- EmpreitJ. 
das o conservação das linhM-40: 000$ - di_ 
ga~se: Emproitadas tle conservação d.as linha0 
ao longo rütc! r~~ t!':Hlas dn ff1rro , 40:000$000. 

S<tla das ~c~suCl~, ."t:) de non~rnbro do HJO!. 
- -1/rancisco s~~ . 

Uma lJ[Il'te d:t r êde telegraphica que corr~ 
ao longo das estr~das. de ferro é conservada 
pela admintstz·ação dessas estradas, de ac
cordo com os convMios celebrados pela Re
part.ição dos Te!ogmplw~ ; c tl com dest ino a 
essa· d1>speza. que o orça.men to tem essa. dot<t
çã.o especi~l. 

Nes:-~as eontliçõe~ <:tclmm-~e as linhlLS de 
Pat'llltyha. c Arei:t, com 7G kilomet.ros do ex~ 
ton,;ao, consorva.da poh g~tr· :tdlt do Forro 
Conde ol'J~u ; Rnciib ao Limoeiro, com 83 lü
lomotros, poh Wostcrn lt;ü!way; Alttgoin
has a .loa..:cito, com 452 k ilomotros, pela 
administração do prolongamento da. Estrat:la. 
U.e [?erro tla Ra.hi<t a AliLiNinhas ; de S. Fe~ 
lix a l'>Iaoltado Pol'tul!a, com ~G kilometro,~. 
plllit gstradu. de Fet•ro Central da Tiahia; de 
S<tntos a S. Pcuüo, com 78 k\tomotro~ e 234 
de descnvolvimeiJéo, pc!a I~stmda do Ferro 
tle Santos :1 Junrliahy, S. Paulo a Jun diahy, 
com ()2 kilomctros o 124 do desenvolv-i
mento, pola mesma E.~t l'ad;~ de Santos a 
Jundiu.!Jy ; .rundiahy a Campinas, com 47 
kilomoti'OS e 94 de tlesenvol virnonto, pela. 
compt~uhia· Paulista; P~ranagu<í. a Mor
reto~, com 40 kilomett·os, pela Estr ada. 
do Ferro Ther·oza Chrisiin<t ; Morrotcs a 
curityba., co11l GO ldlomctros e 120 d o 
desenvulvinJcnto, pela m esma e~tra<la de 
fiWPu ; Porto das Caixas a. Nova Frihurgo, 
com 51! lcilornotros, pola. Estrada do Fer ro 
I ,eopohlin<t c a.indrt <ls linlm~ em construc
d l,o entre•. H<ti'r<t do Piral1y o S. Paulo, pela 
k~trad~~ 1le I•'crt•o Centrai do Hrazil. 

o fim, pod;;tntu, ua en:~omlit._ é precisar o 
'·'DlP•·c;;o !lco~a ~uiJ-constgnaçu.o do orça-
mento. 

No u. 4 do al't. 1", em vez do ..:Reno
va'.'áo e c.on~o li•Laç?io u a~ linlw.~. 120:000$. 
w~iJol O tl·i:HG$500, OU!'O» dig"ll- SO: 

ltcnuvud'io c cul.l~olid<~çH.o das hnhas (pos· 
~na! o m:dm•ütl) , pa.pn! l:etJ :OOOs; 

R<Jl10Vtt<;"iin e conso\idtt~'iío d:~.~ I in has ( uc
quisiçíio do matol'ia! no ostl'angou·o), ouro, 
tJ4:,H58500. 

S:il; uas sessões, 20 de novomuro do 1001. 
-l~'Tr~n cisco Sá.. 

l·~~sa. sub-cou::;ignaçã.o l'oi incluida. uos Ül'• 
ç<.Lmonto~, a p:trtit· de 1807 n :.t lei n. 490, de 
16 ue dozomb1•o daque!le anno, que mareou 
a. despmm pa1·a o exercicio do 189$. A sua 
rcol<1cção era então: «Multiplic~ção dos con• 
ductores, consolidação das linhas actuaes 1.'1 
acquisi•;ão de apparolhos rapidos 230:0001t» 

N:\quell.o Orçu.mouto a. . sub-~nsigna~;.ao 
lli.Ll':.t ti' a balhauorcs de conservaça.o ta.mbom 
fazia pa.t·te da divisão do Orçamento para 
material.. • 

No ·orçamento para .o anno de 1899 a 
sub-consignação para t r aba lhadores da con
servaçãu passou pa.r<.L pessoal afim de fa...; 
cilitar o pagamento das. fér~as to~n<.Lndo-as 
int!epcnrlontos rh centr:thz:tç:W do r hesou r!> 
Foderal- eontinlliLndo, púrolm, a snb--eonsi
gnação ~l~enovação tlo matorial e consolida· 
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ç~o das linhaS>> n:t divis:io do matcl'ia.l 1les- ca,La do uortn rlo U nyrl Rrazikit·o, o p oi'to iÍe 
uobradrt, umtt p ilrtc em papel com <\]JP!i- Arac:~jú , velo mcno:' com um:t viagem men
caç-ão dcntJ'O do pa.iz· o outl'a mn acqnislçiw salmento. · 
de matcrhl no cst.I•angciro. Sala d :ts s<>~sõcs, 30 <lc novcmbr·o de 1901 . 

·A cmAnda visa. I:'SChtJ·eccr o emprego 1b. -Rodl"iguc.< I~uri!L 
p:1rtc em papel que se applic:\ tanto <~.o 
JleSSoal como ao m:\tcria.l do mcsmtJ modo A m:tiorh da Coni.mis.~ão não acceii;a .cdta 
que ficou especificado em rnla~~Ko :l con.>l- cmend;\ .. As escalas <lo L!oyd·sã.o fixadas por -

. gnaçoão «Ohra.s novas du Ot·ça.mcniJ da J<:s- contl'a.cto.A cPeaçã.o de nma nova.esca.la, em 
tro.da de Ferro C<lntt-;•,1 d,, llril.r.il. " · ponto de difficH a.cce~so , traze.ttdo retarda.· 

monto de viagem, sobre prejudicar ás es· 
c<\l:ts posteriores, oL'C(l.l' ia· novo onus sobro a. 

No n. 4 do n.l't. !", n[l. 4• divisii.o, em vez 
· 'de·::_ Gratifica l,'.õos extraordinarias, ajudas 

de custo e do art. 89 de· regulamento por 
motivos de serviço - diga-se: · 

Gra.tificações extraordinárias, compt•oh<~n
didas as dos arts "81 c 548 do l'<lgnla
menlo e ajudas .do custo. 

Sala das sessões, 2g de n ovomh1·o de 1 !lO! . 
-F1·ancisco Sá . 

A emenda tom po1• fim f:Lzcr a rcroroncia 
aos artigos cort•es}10ndentos elo T'cgulamento 
approvado pelo decrct•) n. 4. 0:'>:.!, do 24 <le 
junho tlo corrente a.nnu. 

No n. <l do art. 1", na. vm·h:t- Matct•ia.l 
de os~u(i:io.; - em vez d.o - Consignaçiie::; elo 
a.!'t. 43 do l'c~nla.monto, 12.):0011$- dig:t-s~: 
-Consígnar.•>cs ao r1rt. :!li do rcgultLmonto, 
1;?5:000$'.11)((.· 

8.1.\a. dus tiQs.>ÕC;;l, 2!) de novembro <In HXH
-Fra11cisco Sd. 

A t~.ltcra~·ã.o ,: :l.Jlena~ na rcfm~mci:L rio 
a1·ti"o do rcgu!l~mont.o, quo n:L lll"opo:;t:t é LI 
elo "J'O"'tll:Lmcnto r·cvugaclo pelo <lecl·cto 
n. 4.0d3, de 2·1 d•~ junho ·,lo cotTctlto anno. 

Ao :wt. ]•, n. 5 (Auxilio,; i ;tgt•ic:ull•n·~.) 
óntle ~e li~ .. [<'],Jl'lL b1·:tzi lionsis tln M111'tins«, 
a.ccrescentc-se:-«1~ ~uu:; supplwlWtd.u..;.» 

f);~ I •~ d(l." scs:l<lns, 2S do no-vomloN o lo I !)CJI . 
-llodi"Í!Jtces lJOI"Ít!. 

. A emen1la torna. mais claro o ]JC!l$<nncnto 
·- do projecto. Devo, pois, sc1· acc~ita, 

Ao art. lo, n. 7 : (subvenções á.s comya.
ríhias de nave~a.çã.o) acerescente.so : ficantlo 
ó Governo auto••izado a contemplar, mL CH-

comp::whia, ti. '111 :\ l ficaria o direito de 
e:dgiL• compensação. 

s• 

Ao art. 1 o, n. 8 (g;\ra.ntia <le j nros} : 
?-.·bntcnha.-sc a v.:'rlh 1lo tll',)jocto da Cora

missão, elimill<llltlo-so o ;mgmonto <.~ppl'o-
Y<Ldo mL_ 2• <lücussão.· · 

S<Lla. d :Ls scs.;õcs, 30 de novembro de 1001. 
-Paula [{amos. 

O a.ssumpto ClUC :L omcnd;~ J·ov ivc , .i•t foi 
sulliciont.emente debatido · e csclàrccido no 
cur•so da 2~ discu8i:'ão c da. vot.a.ç.ã.o do pro
jec~o. 

As verbas que clla protende oliminar 
teom um destino 1h:a.do na. lei quo <~utoriwu 
o rcsga.tc d:).S estra.d(l.~ de fc!'l'O c nos con
t •·actos que llla dora.m execução. Ella:s não 
vão ser entregues ás comp<Lnhias para pagar 
os jUt·os do seu capit<\l. 

Eis o que r.lí:,;põo " le i n. 74.6, de 29 do 
dczcmbi'O de !000, :u·t. 29 n 25, il.linca rt ; 

« A"S dilfcrença.'> entro (I.'> somm:~s Llevitla.s 
pnla.:; actuaos ga.J·a.ntias e as tlo juro e amor
tiz:LC)fio <In tacs : Lpoliéo~, bem. como as summas 
)Wot•euienles do m-rencl<1menlo ou da alisnaçtio 
du.~ c~&rwl"s as.~im ros~:tt<Ldas, coustituirão 
nm Londres uma. C:Lixa. de resgate dessas 
apoli1~e.~. e st\ p oderão ser alíonada .. q p:w:t 
a.prcssat· o J'cl\ll'ido rc~gatc ., 

A impor~11ncia das gar:\ntlas dn juro:; <la 
!l;thi<t '' S. Ft·ll.nci:<eo c c.Lo Rocí l'o ;t S. r't'<~ll
ci!:leo toem, pot·t:wto, cs'u dupla :tpp lír:a.ção: 
occor'l'eJ· ao sol!"Vi<.'o tio omrn-o.•timo omittido 
p:o.J'<L o J'lls~a.to o contit.ií.uiJ•,com o cxcndCil Ln, 
t~ <::<•ÍX;L de resgate. 

A im}lOJ"i.:Lncia. da g;LI'a.nti:t d:t Reci fe ao 
Limoeit·o 11ii.o tcr·â a primoim cla.s applica.
çüc8, -vi sto não teL' :;ido esta resgat ;tda. o não 
hu.vel'em sido, poi~. emittidos titules p:wa 
este fim. ll:tla. repte.~cnt<.l., pot•ém, o <>~preço 
1lo arrendamento da.s estradas Recife a. São 
l!r::t.ncigco c Sul de Pernam1.ouco», segundo a. 
expressão textual di1 c la.usula 3a. do contracto 
a.pproyado pelo decre•o n. 41!, de 31 de 
julho do corrente anno. Teni logo o destino 
Llotumiuu.do pela. lei pa,rn. toda.s as sommas 
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_provenientes do arrend(l.monto, i .. 'Sto tí, cons
titui!• <t eai:ota tle rosga to. • 

Quaudo não fo.;se tão t:~xa,tiva a uisposiQão 
legal, eonvil'ia tor-so em visf.a que o e.s~a.uo 
leoimertto daquelle fundo especial só tom 
um fim : orle nccelor::w .a oxtincção <Lo uma 
<H vida, o do alli via L' os compromissos tl<L 
Nação. . 

Suppl'imindo as vm•bas a. que a emenda so 
refete, o P oder Legislativo se illudiria a ~i 
mesmo: emitt.iria JlO orçamento a autor-iutr;ão 
para uma despeZtL for\'adtl., illevitttvcl , qu<1.l 
seja a impost<~ ·pot' contrac~os do empros-

_timo. · 
A emenda não deve sal' approvada. 

Ao § \J• do art. lo {E:strada de Fen-o Con· 
1ra.L do lWaz.ii)-Restabeleça-se a ünportancia 
consignada na ta.lJOlla .da proposta do Go
verno pa1·a g1·atincaç1Lo aos empregados 
destaeados para. servirem nos log<\res ima
lubres. 

Ao art. 2• § XIJL ~hpprima-se. 
Ao art. ·a• accrescento-so : , 
O Governo é autorizado a a.honat• ao pes

soal da Repartição Fi~cal (n. 13 da. tabolla), 
para dcspczas de transporte .uma gralill· 
ção dia ria até o max!mo de 8$ sem augmonto 
de ~aspcza, utilizando-se para essn tím da 
contribuição da companhia Oity Improvc
ments, na impor(;:\ncia. elo 80:00tJ:i;•)(JO. 

Sala. das sessões, ilO de nuvcm1Jro tln WOl· 
-Bm•bosa Lima, 

A nmond:L comptllhen!lu ~1'<\S p:u·to~, quo 
constituem, olf.,cti vam~>ll Lo, u·c.~ omendas 
rlistiucbs. Pass:t a, Cummi,;s:io a rlar o sou 
p:u•ecer so bt•o ca.tl:~ u 111a , i~l ra .. ~ . 

A Jll'ÍIIl<Jil-a. olom <L vm·h:L <lc grzLtilic:.t.<;i:Lu 
aos empt•egados dostiic:ulos pat'<l lug:u'C~ 
insalubres. No n~o1·ciciu concm1;o cll ;~ é •lo 
9r.í :000$. A IH'opuHtiL twgmoni;ott-a. lJ :Lt':l 
HI5:0(JO:j;. () projec to Jlil.o attrmtlou a O.lSC 
a.ugmonto por ter u. Cummissã.u vedfic:ulu 
q ua. a. vet•ba. a.ctw~l tum b<~stado para. occ:o~·
rer á dospeza. ro~pectiva. P1·upoz sómente 
um accrescimo de 5:000$ pa.ra gratificar a 
empregados da. linh<l, em pequeno numero, 
quo nã.o estavam incluídos na. ver ba. dos 
ot•ça.mento;; anteriores. Não pódc, 11ois, a. 
Commissão dar o seu assentimento á primeira 
:parta da. emenda.. . 

A segunda. está prejud.ica<la. E' a. mesma 
emend.a precedente, do Sr. Deputado Paula 
Ra.mos,soi.Jro a. qual a Com missão deu parocet• 
contrario. 

4 terceira. não foi acceita :pela Mcsu., 

U1• 

Ao § !)•, 4& d ivisão-Ma.teria.l. : tiol'men tes, 
etc., reduza-se a 1.000:000$000. 

Ao mesmo § 9", 2• divi.>ão-Material : re-
tluza,-se a. !i00 :000$000. . 

Ao mosrno § 9", 4• divisão-Acquisição de 
mtLtcrial roda.nte, etc. : reduz<l.-So a réis 
1.200 : 000$000 ~ 

Sala. das sc>.ssõos, 30 do novomhro do 1901~ 
-JJm·bosa Lima. 

. Em su<~ primcil'a pa.t•te a emenda ma.nila. 
r cduzit· a ver~><• destinada <LOS SGrviços da. 
via. permanente da Es1r a.da. do Ferro Central. 
Mas es;;a verba. não comporta reducçã.o. Ella. 
é a mesma do orc.11uento vigente (1.400:000$) 
c ainda um :pouco inferior á. do exercicio 
pas:!ado. Que nã.o foi e..'tcessiva patenteia-o 
a domonstra~.ão da de2peza. ro:~oliza.d.a. naquelle 
anno, a. qual se elevou a. 1.398:130$310. Uma. 
linha. bem conserva.da é a primeJr(l, condição 
do funcoJona.mento de uma via-ferrea: sem 
i sto não se tem trafogorogula.r, nem sç oyi
t:J.m graves accidentes. 'Não é um sorvl\i"O 
om qlte se possa economizar, á vontade. 

Razões C(luivalentes prevalecem para que 
<t Commissão não accoito a. segunda. parte 
da. omenda., que reduz a. verba destinada. ao 
material da 2'• divisão (trafego) de 706:000$, 
como e~tá. no projecto, na. proposta c no OL'• 
çamcnto vigonto, a 500:000$000. 

A tol'coit•a. ptwte (la. emenda. diminuo a 
vut'IK~ p;ll~\ acq ui_slçã.o do ma.~ria.l rodà.nte 
o do ira.cçi\o, con:'ngnu.d.a. no proJooto. Este, 
c;nno a proposta,- clova <\ impoL·tanci<~ fi
X<Ld<L Ilfl orc;.:J.rnento vigentr!, de 900:000$ a 
I. Rgr): 001)$()0(). 

J•:SS... d ova{'ã.o foi justificad<L pol<J. neccssi· 
t.la(\0 irrceusavcl de so il.drtuit•h'cm nr.v:~.s lo· 
comotiv<l.ll u vag-ões, par<~ substitui!· aos 
'1UC, llOl' imprcst:lvci~. tc.1cm .~irlo retir"'!IO$ 
do. l:\Cl'YÍf,"l . Só a quantidade des.~c m<\tcl'la.l, 
intlic:.ula na llt·opost<~,cu~tará. não menos q_ue 
a rpt<Ltlti<~ acct·usc:ida. l~ é prociso lembt•at· 
•1ue li<~ Ü'Oil- anno$ ~cnt um;~ ~ocomotivlt e 
nem um vagfio tcrn S!do t~•lqu!rttlo pela. Cen
~r:.d, cuJo t1·afcgo, c~ltretanto, ha. tido_ oxtra
ordína.rio doscnvolY!mcnto •. A reducçao pro
posta·sel'tí pl'ejudicial :to serviço. 

ns 
Ao§ gu tlo a.d. t o: 

Da verba para. a.cquiskão do matGria.t 1'0-
dante e de tt'a.Ct,~ão seja applicada a quantia. 
de 200 :000.1; para cincoenta. vagões de bitola. 
larga., de g·1·a.nde tonelagem, para tra.usporto -, __ : 
do minerio e car·vão nu. Estrada. de I?errl' 
Central. 

Sala ·das. sessões, 30 de nllvombro do 19<H. 
:-l. A. Nei-oa, 
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A Cnmmis.;iil) l'll l.endt•n fJIIO só :1. :tdmi
ni~ti'nçiio) da l·:~ i.l':u l a tom coJmpct~ncia. P<l.l';i. 
detormin:u• a r·~pcr;ü~ de llHl.tf'\ri<tt ole quo 
tn·cci~:J.. E' 11111:1. qnn~t~ .• _. rln r:conornia. in
\cl'll <O \11) :lCI'\' Ío;CI, lll\ IJll ôtl U. i nt L'US'ii.O lt~ÍS'· 
lati l ' lt só pt'tde ~~ H' pcrttu•hadot•a. o ana.t•cilica. 
Nem rum liLüto ns t.:.;belecet' Pl'Cfcrencias 
'para. tt•an>Jporto de tacs, gn quacs mcrca
·dorit>.'>, quando todall devem ser t rutada.s 
com iguald:Hio, e 110 i:ntore~so da Estra.da 
.c~tâ ser a todas utiL · 

Por estas r azões. a Commis.o5..'io nã o con
corda com a emenda.. 

12" 

.. Ao § 9° art. 1• ; 
· Da. verha d(}torrnioada pa.ra Ohra.s na.vas 

da. 5" divisã-o ::;a.ia. a importancia de lOO:OOfll!; 
p a 1•a. s~r collot1111lo um tm·cciro trilho desde 
a. estação de I.:tnly!lttll :\. de Ougé, alim do 

· ser unilo•·nlir.;~~h~ a hi1.ula. neste trecho da. 
.Un.ha. .do caAAl'o da, E~l·i'll.th d11 l~<W.t'!l ·Cent t•a.l 
. do Brazil. · 

S<\la dnl' ~'~'~';i'ii<l~ , 3 11 !lo novembro do 1901. 
.,...,J~ A . Nci ,. . ., . • 

J'ecm· sob o pt•ojecto om discussii.o. E:<~tc con· 
s ign<t, pa.r a. 190.2, 700:000:~000. Qualquer 1:e· 
11nc.ç:1o niín RHr:J. Jlf'll(l<mto. · 

Fui·;)., dr\ c':~n·to , m elhot• que <\S iusufllci
cnci;J.:; verificadas cada. anno fvssero, para. o 
a,nno seguint<l, preenchidas nas respootivas 
nibdc<lS . E~sa.s falhas. porêm, são de uma 
varia.bilidado, impossivol de ser previst\lo, no 
serviço complexo de unm grande via-ferrea, 
onde pôde surgir, a cada momento, em 
qualquer de suas divisões . uma. ditnculdade, 
um excesso ele t.rabalho, um accid.,nte sobre 
que a admini~tra.r;ã.o nã.o .poderia dei.x.ar do 
providenciar. · 

Em serviço de tal n:~.turcz:~. , impo5sivel 
ser ia prefixar, de moclo rigoroso, os credit.os 
necr.ssarios. · 

Cump re conta.t• coro ·a. deficiencia destes. 
l~ · pa.ra snpprir a e lla 6 melhor, mais se· 
guro . . m;tis coúsoantc com uma ·boa org(l.nÍ
za•,Jào o•·<:.arnonta.ria, .COll:lig nar .r ec.ursos na 
lei gol'át de clespeza elo q ue lan~r · mfw 
dos CI.'Cdito.s supp~omontams, cujos ·pMni
ciosos e !l'ei tos j:l. n ingnorri .coutest a • 

E', pois. cun tral'io á. 'emenda o pa.recor d;1 
Comtnissão. · 

14~ 

A vet•l.J;t «Oiwa.o.; novas}) fo i oroacla pa.1•a .Ao ar-t. 1,• 11 • 11 (F. Açutle de Quixadá.): 
$atisfazcr ;t nucc~sld:ulcs l'Ostrictaa . EU.a M;\ntonha-se a verba. do projecto ,d\1> 
.. mal so eleva do quo so t em despendido . Conunis.~ão , que m•a li masma qu.e ·tigurl!ova 
com o serviço : om 1000, a despoza f oi do no . or~'l)..!llCQ to anterior (99:600$), YJ.sto a. 
·J . 096:937$746 ; o projectoeonsigna !.100 :009$ no$sa siluaç<to finaJtccim:nao estar Ulo:fo!gaà!t 
.para o futuro cxorcicitl. e 11em tiro •·estabelecidas as cond,içvc~ tÍc 

' · Pesf;tlca.l-a n.gom de 20ü:OQO$ scn•ia p l'eju- nosso credito (pa~·ece'i' da Ctnnmiss_iiJJ .pag .• 
·· dica.r a S9rviços imprescindiveis, pa.ra. os . n. 10) que possamos dar g rande desenvolvi

·qua.cs foi e1la. estabelecida, ern: favot• do mn ·mento ás nossas obras publica.s o mcl~ora
Em'vic;o novo, quo Jlão se tinha em vistv. ao · montas, embora necessarios . . 
tlxal·<l. . ·· Sa.la das sessões, 30 ·de novembro. de 1901 • 
. A Commi::;sTI.Il nlio pótlo acccit:.w a C'mcndr1 . . - Paula Ram.os, 

P u.rccerín. desnecessario repetir a Com
mi.s:l!io q\lanto jã. diMe, o a Caroa.ra approvou, 

Ao § g• (!Mi•aua do Fi!l'l'O Central do aconselll;lndo a tb:ação da. verba constante do 
Brazil) 5" 1Uvisão: projccto pQ.ra o Açude de Quixadá.. 

Rel ;mbra.r ã., por ·deferencia. a~ autor d~ 
·Onde so W-E~entuMs - Para. a.ttenllor a emenda., quo aquellllo ve rba está aquem das 

quaesq1~CL' dcspcza.s impnwistas e nece.>sMias nec~ssidades de obra. tão importante. · 
. -OU -A DEI'IOH:NCIA DE CllEDITOS DA VERBA ' · ~ quaotl) a. esta p ouco fal~ p.~l'll ser OOD· 
-700$, dig.~ ·so - l~'ventaes- Para. de&Pezas cluid~; n~o soriá eonveníente rctatda.r .essa. 
.imprevista~ o m·~:oni;ns 200:000$ . (Pam defl· . conclusão, tm·na,núo assim a obra lt,lajs 
ctcncia de c1·crl i lo~ nas vc!'Oas odl) Orçam ento: custosa. 

' :.ho. a instituiçü.o 1los c rcditos supplementares A emM da nii.o dev.e S:el' a.pprovada. 
· d,evidamenkfundarunnt.arlos) . · 
'·. SaJ.a da.s sessõos, 30 !le novemlJro ti.C( 1901. · lQ• 
.,-/Jr:wbosa Lima. A1•t . 2" n. II: 

Onde se !líZ: Ita.pemil'iro a Ri.o Novo, · etc • 
. · A verbà Even1IIOCS está dotada no pl'Ojccw diga-se : - Cachoeira do Itapemirim a. . ;IUo 

cóm o ostl'ictamonto necessa.t•io, segundo os Novo, etc. - · 
:r esultados conheeiclos . Por olla. ~>e. clespen· ·sa.la dM sessões, 30 de novembro de 1901. 

. d()ram, no ultimo oxcrcicio! 644:946$945, n Pinh.eil·o Junior. -José ]lfm·celUno . -Jos~ 
·como const.'l. da liol!lonsti'a~~'l.O tl.nnexa ao pa- lifo.!íarcli1n.-Galdino L<Jrcto i · 
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A emenda conige nm erro do denomi- 18• 
nação. 

Deve, pois, ser t~cceita. 

Ao (trt. 2•, supprimam-.~e com o § ll todas 
as autoriz<wões para de.;peza com a con
str•ucção de lil).há's telegr•aphicas, om gel'al 
de interesse estadual, na importanci~t total 
de 340:000$, não falla.ndo jâ nas novas con
strucções sem limitação de despeza. 

Sala das sessões, 31) de no-vembro de 1001. 
-Barbosa Lima. 

A Commissão j{L expor. , com toda a leal
dade, no :parecer para a 2~ discussão, os mo· 
iivos que a. levaram a acceitar as emendas 
autoriza.ndo a construcção de diversas linhas 
teleg~aphicas. 

mo o fez, «sinão porque fora.m cllas re
digidas sob a fót'ma de <J.utorizaqão. Assim 
ficará ao Governo a faculdade do julgiJ.l' :.> 
o:pportuiüdad(' das construcções, não as or
denando si não de. accordo com lLS comlic<ões 
technicas da· rêde e r1 situação f!Hanceira. do 
servigo. P1·ocurou assim a Commissão cvi· 
tar um mal maior, qual seri<t a a]lprovaç~o. 
quo o conhecimento dos nossus habitas parla.
montttros ]Jel·mittia pPcvm·, das linha~ pro
postas por diversas reprcsen tações, fieamlo 
alguma..~, sob o8 a.uspicios (les~:~ l~cilidadn, 
incol•pqradas ao Ol'çamento, avolumando-lhe 
as vel'bas, obrigando a ac\iã:o administra· 
tiva.» · 

Em relação a uma, uellas e rcportan.do-sc 
a todas a..~ outras declarou: 

« A Commhsã.o acceita esta Clnenda, como 
as anteriores, certa de que no 11So da.~ auto
rizacões quo lhe são dad:1s o Governo atten
da â couvenioncia do não pertm•bar o syste
ma da rêde tolegr•aphic:l. e attenda tambeJh 
aos recursos orç<unemal'ios.» 

Os mesmos motivos inüúeru. ago1•a JJO espí
rito da Commissão pam não d11r pai·eccr fa· 
vo.ravelã emenda. 

Ao n. Vll do art. 2> auct•escontu-se : c aos 
C luhs ~ilitar e NlJ:val. 

Sala das sessões, 30 de novembro do l90l. 
- Tltomc:cz Cavalcanti. 

O servico dos Correios dá. um deficit avul
tado, e paru isto não concone pouco a ex· 
t ensão dada. ás concessões de feanquia postal 
e o.~ abusos inevita.veis qüo dahi resultam. 
Por isto, a Commis&lo !lão presta o seu 
a:p oi o ll. emenda, 

Ao n. VII do art. 8', accJ'Ascente·se : e 
para. a coe.responilencia <lo Instltqt,o l{a. 
01'dem (los Advog:ulos Br·azile!l•os, 

Sa.la. das scssõe:;, 29 do novembro de 1.901 , 
- Alfredo Pinto, 

A Commissão recusa esta. mnenda, }lelos 
mesm(JS motivos por que Ncusou a pre~ 
cedente. 

19~ 

Ao ai·t. 2° n. XIII : 
Supprima-se. O saldo da Estrada de Ferl'O 

Centralrlo Brazil deve ser• incorpo1·ado â Re· 
celta Get'al da. Repuhlica, na rubrica Inte
t'íoi', de a.ccordo com a lei n. 7:41, de 26 de 
dezembro de 1900. : 

Sala. d:t1! sessõe,~, 30 de novembro de 1901.. 
-Paula Ro,mos. 

Em rtous longos paroceres, ·solwe o pl'O
jccto de ot·çtunento o sobre as emenil.ag que 
llte fora.m oftorecidas, justificou a Coni.mísstí.o 
a medida que pPopuzer·a, de se. npplio:tr o 
S<lhlo da. Estrad;J. 1lc Ferro Central do Brazll 
no seu dcscn volvimento c melhoramento . 
Honrou-a a Camat'<\ com o ·se11 tLpoio, b<1S
t<~nt<~ expressivo no repudio, por i04 votos 
coutl'a 31, do uma. emenda que ünpedir ia a 
execução rl.a.q ilel:c al vitrc. 

Pede, pois, licença pal'a nilo repetir al'gu~ 
·mcnt.o~ • .j:l tantas vezes adduúdos IJ conhe-
cidos á Saciedade. . 

O prop1•io honrado a.utol' da ·presente 
emcnd;t :ullleriu <to principio da. medida pro
posta pela Commi~sã.o, danilo-lhe atG maior 
amplitude c coucord<\nd.o em que o saldo da 
estrada. püde tcl', por lei, outr·a applieaçã.o, 
que nfi.o a de se incorporai' na Receita Ge• 
l'al da Rcpublic:1 para os destinos geraes 
desta., 

A Commissã.o, mantendo a sua opiniã.o e, 
honrando o Yo1o do. Camll.ra, não accelta, a. 
emenda. 

.. 
Emenda substitutiva ao n . 1.8 do art. 2 ° do 

projectq n , Ü 7 B 

Fiéa o Governo autorizado a ontra1~ em 
accordo com a Gompanb.ia YíctOl'ia. a Mtnas , 
para que a concessã:o a. que se refere o de· 
ereto n. 1. 082, de 28 de novembro de 1890, 
na extensão ve~ificada pelos estudos já ap· 
provados, comece na cidade da Yictoria; 
pa>Se por Poçanha, seg undo dabi em deante 
na dírecçã.o que o Govet'no opportunamente 
aeterminará a.t(~ prefazer approximadamente 
r1 e;densão a.pyrovada, cousct'vados para. o 

~-~ 
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c~mef;~ e conclus~o, d<~.s obra~ os prazos crm- 1 co!llcce na cii!adc rla Victoria, passe po1· Pe· 
stan~e, du. contJ .L<.:tu ecleiH·adl' potra a ex- çanlm e terrntne em Dh1mantina mantidos 
ccnyao d~ e•ta.Llíl ~lcm·oto n. 1.0~2, de 28 de parao começJ econclusii.o da.~obr~s os prazo~ 
no~_l_!mbt,'! de l8.JO, timndo cxt.lllcta a con- cunsr.;u::tcs do contl'acto celcbJ•ado p1cra a. 
~ojt"aod feita pelo dect·oto n. 5M, de 12 de execw;.ao do rlocrcto citado, ficando ex tine ta 
JU lo e 1890. . 11 concessão feita pelo doc1'e to n 554 de 1, 

Sala das sessões, 30 do novomlH·o do 1001. d.e julho dCJ 1890. » • ' · N 

-Jose /Jfarcellino .-Pinheiro .Tunim·. -Jose 
Mon,ja1·dim.-Galdino LOJ"e!o. 21 ~ 

A emenda. é uma nova rCJtlac~'ão cta quo j<i. Em vez dos§§ la .e IV redija-so assim: 
fol . aJ.lprovada. pela Camam c í'óem(~ 0 a despondcr até a quantia de 100:000$ 
n. XVlll do arL 2" do prujccio . .l!:lla. funde com a ar.quisição rlc seme11 tes e pl<mtas para 
em uma só dmts ronccs<u'os, substituindo tts Scl'em !listrib11ida.s pelos agricultores e com 
!espousabilida!lcs rola ti VtlS a uma pelas de o pagamento de passagens o seg uros I.! o 
o~tr'a .. Sao ollas as das cstr;1das de ferro· de animaes de raç.a.s cavallar, bovina , suína e 
V1ctorm ~ Pc_çanha. o de Peçanha a Araxi!.. lanígera, roproduét01·cs üestinados a esta: IJe
Gosa a pl·rmolra da garantia de jnro~ de lecimentos agl'ieolas ou past01·is, devendo as 
6 °/

0
, Pa,Pel, sobre o capital corrcspundente l'e'JHisiçõc$ para importa<;io dessos anlm:ws 

a; 507 ktlometros; a seguuila.; da. ogaNntí sm· l'eikts llil·cctlt mente a•} Govemo, 'lu o t erá 
de G•f o, ouro, sobro o capital de 88R ldlo- muit:J mn vista a distPibuiçiio mais equita
metr•os. As duas ficarão rettnzitla.s ~ómcnle tivn, possivel pelos Estados . 
á S?gunda, ~esapp:w.ccendo a _p,·imeira. Sala. dws sfJssj)es, ;~o Je novornbJ.•o de I DO! . 

:sem dUVI~a, mmto mats convem ao in- Antonino Ji'ialho. 
terosse .Publico a construcQão do uma linha _ . . 

··do porto da Victoria ao inbrlor de Mina.s.j A el~onu:\ nau f._1z r~a.ts do <1ne reunil• em 
dq que a de uma via-ferrea destacada no uma. so duas antm•tz;tçoes appl'ovada.s om 2~ 
~nteriol' desse E~tado, traçada gcomei•r·íca.· diSIJ!~s;ão, (1ue .constiCttem os ns. U I. e IV do 
mente sobre a sua carta, sem attenucr ás m•L J. do .JWOJeeto. Deve sol' accotta , pelos 
condi<::ões economicase á:s ncccssidildes loca.es mc•smos motivo.~ pot· que o foram estas . 
. e df'J!tmando-se, quando eonsh•uida, a eon-

, correr com outra.s pertenécntes ll União ou 
.. por esta au!'iliada~. O princípio da emenda· 

parece, p01s, acceitavel ~ Comrnissao. Não 
vê. esta, JiOr!'\m, motivo pat·a que, substi. 
tumdo-se as' duas linhas uma pela outra 
fique a segundu. obrigada <.1 tet· a extensã~ 
da pr1meira. Ser•ia rnesr,no singular que, em 
vez rlo resultar a extunsi"to dos ponto~ a. ligar, 
ostos fiquem por <le1eJ•minar-ac de modo a 
so obtc1• :tquella cxtcn~ão. Com ·~omolhanto 
pPocesso t(l[ ... ~c-lüa em visf.a não subordin;tr 
u. responsabilidade do l~stndo li.s nece>sidaüos 
quo as tio.tCJrminam, ma~ acconunouar esta·~ 
ao u.uxilio pr'\lvi:iuwutCJ dotormínarlo. UenHÜs 
il'ia. J4zor-so um~ csLr..t.dlL sem ohjccLi~~ 
corto, 11cnnrlo ~stc l~<tl:a ser e ,~colhi11u dr)pois, 
o .~~_uo qu~Jt·orw, diZ!l!'' um:~ o_strJill:t, cuja 
raz,to, CUJos Hn~ . euJ:t Jl(j(:es~!l!:ulc n5.o ~o 
conhecem ltind<L · 

Ent.rutanto, o. cstt·ada tle qua se tra.tu. tem 
.·o se.'! pl'olonga~ncnto n:ttUI'lll para. uma. rica 

reg:llto, do cu,Jo~ productos devo ~O I' osco:.~
d?uro o por~o da yictoria i.l cuJo coatl'o ú a 
mdado úo Dn~man tma, a t6 onde a linlm. tcr<.i. 
a extensão de cer·ca de 650 kilomotros . 

]sto posto, a Commisslio propüe o sc"uintc 
· · · substitutivo : ~ 

«Fica o Governo autol'iz;•tlo a entra1· em 
accord.o com a Comp;Lnllia Victi;J'ia a Mlna.s 
para que a concc~sào a que se t·u.l'l.!l'e o llo
creto n. 1.082, de 28 tlo novumbro do 1800, 

Substitua-se o n. IX i! o art. 2• pelo so
g uinto : 

. IX a incluir nas v iagens do Lloyd um por
to de escala., na bali i:t ele Tutoy11, nas mcs· 
mtLs con<li<;õos em que Ol'n m feitas as via.gons 
tto porto 1b Am<~.rl'<wão, mar mmdo o Govm·· 
no, lle accot•üo .com a. comp"nhilt, o ancoJ'a· 
raúouro do> v;tp,)res, conf<H'me mais convict' 
ao int~ros~e publico . 

SiLl:J. da.g sessões, 2H de novembt•o de !90!. 
- .!01íu Guyos3. - JL ib·thu1·. - Ani •io tla 
,~1/m."'· - Joaqt<im Pi1·as . ·· 

A Commi;s:to, tendo IJO[ldct•ado o ass IIITI
pto e ouvido as upin iõcs m:tnilhstadas pelos. 
mmnbt·u~ clcsta. Cu.sa, truc m aiB se teem inte. 
ros~ttdo no !lo, julgou a certado nüo 1loterm i 
na1• a inclusão de ma.is uma escala. na.~ viu.
gens do Lloytl. Os soni~'os tlesta em proza 
~iio feito~ em yil·tuile de u m contl•act.u ceie· 
lwado com o Govo1•no, em o qual não podo
ria incluir-se nova ohrigaçã o, nem crear 
direitos li cornponHa,Jio cor·r ospondente. 

Não accoita, pois, ~ cmen•la, c como no 
projoeto l'ui incluído om 2• discussão um 
al'Ligo qun inei1ln no rnr.~mo rlcteito, p ropõe 
(I emenda o ~cguint.o s ubstitutivo : 
. <<SUl>primu.-so o n. IX do art. 2° llO tn'o
Jocto.» 
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23• 

AccrcJscento-se ;J,o n. X !lo arL 2• : 
... eom . a cl•tu.l!lla de f;tzor dua.~ via.gnns 

rn~n~e> oo porto 1la Amo.rraç:io ou a.o do 
•C a.JUOH'US . 

Sala: ~:\s sessões , 30 de novembt•o 1le JO:JI. 
-:- Anr.no tlc Abreu , - Jaao Gctyoso,- R. A;·
thur. - J. J>il'CS: 

, A C_ommissão coneorda com a ornen<la. 
:blla JiaU altera. a. <ltS})))liçfi<> tio prujod<> qw~ 
.veda ;mgmentur-sc a '1lospeza na rnnova<-ão 
do contt•acto a colobt•ar com ':\ Companhia. 
Porna.mb!1ca.na.. Por outro hldo pm•mittn 
IJllC um ~.;stado, poncr) fa.vorccirlo de meio~ 
<~o . eonuuunic:l.çfí.o, apr•oveite conw o~ seus 

vrswbos, llü. navt1gll.çã.o co~tcit·a a car'"o <lll-
quclla. comp11nhia. : " · 

2l' 

O GOI'ol'no é autoriza/lo, om boneficio dt\ 
lavoura. da. canna., a. t',wcr a. cooce,;são rios 
engenhos cent1•aes de f•1hl'iear (lS~uca.r· de 
Iguape e Rio Funclo. no Estado rla H;ihi :~. , 
para o fim dt:l regulariz;tr o son funcciona.
mento ; ·podendo. no caso dn nfi.o conso"tiit· 
a l'Csta.ur<\çiío U.as fabl'icas ncccs::!:1rií~~ á. 
defes:.t. o sa.Lvaçã.o•<h lavóm·a.. J'eSCit1dil• o 
contracto, som prejnizo p:~t·a :\ União tio ro
embolio ~as qu:tntia.~ n.dcantada.~ pelo flo
VOJ'll o a titulo de g:1rant ia. d ~ juros, cri>rlito 
iletet·minrt!lo no tlecr•eto 11'. <rm, dn o Jo 
agosto rle .I800. · 

Sala 1ln:; sossõl'~• 2!) •lo nove m lwo <lo 1 \lll l. 
- JrJn!toio To.,ta.- Antonino P irrllw . 

Dos Cll"OO hos contra<~~ cl11 <Jiltl tt•at~L :\ 
nnwn<l:t, rfiz o scguinl;o o niLiutu t'cll:d.ot•io do 
SJ•. Ministrll da Jn<lustl•i.'L : « " tt·:~ballto n.~L:í 
longe do cu'rt·o~pondor• aos inéuitoN 1!11 IÃo· 
YOI'llO Corll 11 Stlinffiíl cl tl.fiiVMilS Cl\lte(ldhlo~,,. 

1~·. po_is, convoninnte qtltl n achnillí~l. r•; u,~·Lo 
ftdCt'ill .mtm•vouha, 1!11 nto.lo a obr· i:,::~ r· n~ 
concrJSStonarlo:! a.o e tunpr•itnl!nl." clus tillVH .. 
t'U.~ cuntrahiuos o a col h< >~' olo~ auxilio::~ rio 
IJUC teom cllt~>:l go:tad<> o nCMSllilJ'iu provdto 
em favor d<t lavoura tla eann;L. 

l~t.o 800110 O 1[110 Yiza 11 Ollll'tHa. , nu~r·cr.e 
olla a. =~.ppt•ov:~ção d:L Cam:\l'a. . 

25• 

Onde convim• : 

os ~o_vos traçado~ olfcrecem ruolltores pre
b:~bthrladr;.> 1le tr-a.fcgo, tendcmtcs a diminuir 
a irnpoct<J.ncia dos j1tros a pa.g111· dut·a.ntc o 
pl'a.:r.o rla.s l'll>ip .~eLiva.~ conces~ões . . 

S;Lia. das sessõ3:l, 28 <le novetnbt•o de. 1001. 
-Co.~ta J ,u tiol', · 

A cmnmL~sií.o concot•tln. <)OJU a em enda . Só 
a. admín istmc:ão di~põ:l rl() meios pat•.t csco
lltcr· O mo!ILOl' tt•a.r;n.clo de UIÍ1a estracla do 
f !ll'l'O. Dovc, pois, SCL'-)IHJ dadil a. Ca.ould,~de 
de o úzm·, de~d!l qne ~ alt!lr;~~.~1o qtto lho · 
parecct• convnntonte, nall eleve os ontts a. 
tlUO ostívm· obl'igarlo.p Thcsour·o, 

26"' 

Onde convírll': 

Fícn. o Guvcrtto autorizado a fazer corita.r 
; ,, 

o 1waz J, pa.r·:~ a conclnsão da. cou .;; truc~:.ão do 
primeiro trocllO da J·;~tmtl:~ de Fm·ro rle . 
Catu.liio a Pa.Lm•L,, da. clat•~ da. i n<\ugut·a.ção da : · 
rn;Lação' 1lc Catamo da. l:>:$trada. de Ferro 
Mogya.mL, obrigantlo-St! :1 conens8ion:ú·ia. a. 
nu1,mr r!m :r.cco!·do com a. Estr l.Llh.l. dn J<'ort•o 
Mogy:tn 1 p;tra. condu8ií.o do trecho rio At•a
gnu.t·y a Catalão. 
· Saln. elas sns$ÕeH, :~1\ tlc novcmbt•o do IOOI . 

- Vi1'fJilio JJ?'igúlo.- Hcnncttegilclo d e Momes. 
-Tc:~.:eint Bmmuro. 

A g,;trafla. 1111 Fn~t·o de Ca.te~lii.o a Pil.lma.'l ~ · · 
p t'olnll~(~tnHO to 110 . troclto a 1\0IIStt•uil' da. 
Mogy:tna nntl'n Aragu;wy n C:tta.lilo. 

11:1, pnrta.nto, nn t.1•n o ~~ll! ponto inici<tl c 
o l.et•mín:ll !1:.~ li nh:\ tr:Lthg:l<la. um:t sohu;-.ão 
do eon1.inui•h\tl.n oxtarn:L ~~~ 72 kilom11tt'O~. 
Anti~~ rlu con~trttltl:li~~L:L, impo.-;si.vc' \ ~nr·iu. u 
tt•:ul~Jmrb tio ffiõ\LIWitLI ODCl\~ilal ' i <\ :í. COII· 
;>tt•ttr.r,,:í.o ri:\ uu v;~ li.ulm. 

Si jl>Lt'[L :I.IJIWII:t .i<L lt C:lllll~t·: ~ <!C III O!ldiltl llnliL 

jll'lli'U~iL<;iLu oln jll'lt'l.Cl, jnHI.O i\ CUIIIJII!IIli·:L }llt.l'<L 
:t I li H! rio lia t\to[)(ltulo; L:Lnl.o maiiJ •tuan tu, não 
oii.~I.IUltll at[llnlla clilllcultl :llli•, :1 C:Lta.l:'w a 
i':Lhnas j ri. tom , al<ltn tio t·ocnnhHcimnnto dil. 
linha :tt.t• l•'m·mo~a. . tli\ nxtan~io 1lo :oo kilo· 
mutt•ns, c'stwlus rlol\nití vos elo 101) kHomntros, 
tt•au:d lttM rln loc:Lçãll a I ri l~ilumet.ros c do 
COIISI,t'\leçãn mn einco. 

A Ollt<Jrt<ltt ·pi·nv iilonc ia. na.quolln sontido o 
sug~el'e um a lvitro pwu. a.ocolot·~r o pt•o!on
g.Lmento dtt Mogyana.. 

P;l!'ocn, poi.-;, que devo Sl!r a.pprova.da.. 
Fica o· Poder• l!::cecutívo ;tubrizado a on· 

tt•a.r om accortl.o com a~ omproz;~s <lo IMtra.· 
~as de fe_rro , que go:;am de garantias do 
.Juros do t1overno Fed.et'al. li ) ~entillo do ai · 
t.orar os rcspoctivos traç:Ldos, comta.nto que 
dossa altct•ac;ão nio resultom novoil onai> 
pa.t·a a. União, tica.mlo antes dernons Lrado quo 

27"' 

Acct·oscente- s,, nnclo convier: 
Fie~\ o Gover•no :.uttm•izat!o a tlOHt r•a.etar as 

ouJ'a.s do p~rto de Pern;tmhuco com quem 
melhol'ô~ vant.agon&· vffc•rccol'1 meJiu.ntc cqn-

. li 
· Camara Vol. VUl . 
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.;urrencia publica, u.lJel'ta. no Braz ll o no ex
.t(n'ior, pel,J pra.zo dt~ seis mezcs. 

Sa.la das St~ssües, :30 de nnvmnln·o clf1 1901. 
.. ~Bl•í(_~io F~ilho. -EJ·.-,nirio Uo·,.r.tinl~-o~~Ucl.·w de 
Sou:;a .-2'ci~:ci1·a de Sá .-Julio rle :Afello.
Pel·ei1·a de Lyra.-Estacio Coimb1·a.~Pecko 
Pemambuco,-Joüo Vieira,-·Meàeiros e Al
buq-uerque. 

O Govérno já está. amplamente auto1•izado 
pelas leis n. l.746. de 1:~ de outubro tle 1869 o 
do ]() ue outubro de !8llô a providoucüu· para 
a. eonstrucçiio das ohm~ do porto de Per
ua.mlJU<lO, Si o coutra.cto <linda não foi foito, 

. msulta i~to do insticcesso rlas concurrencia.s 
ahert~•s. . 

A emenda (~, portrmto, desneccs;;;tl'ia; .não 
rlcve set· approvada; t·mto mais quanto os 
efl:eitos do contr-acto sendo J)fli'rna.ncntcs, per
manente é :L disposil,:ão, ,h i ncltdd:~ nm lois 
espcciaes, 

Additivo: 
Picil, o Govm•uo autol'izn.!lo :t contl'actar o 

·flsta.helecimen1.t1 de um appat•elho do car•g;t 
e descM·ga no po•·to d;t l''o!'LaJer~t, mediante 
o pagamento de 'ta:s:as PJ'(·~via.mente ost.tpuht· 
das e sem privilegio. 

Sala das ~ossões, 30 de novembro de 1001. 
--cJo,ro Lopes .-1'homa ~ Cal)alcm>li .-A!!''Jlilo 
dos Sat>los. 

A. noç~~sida.de. de fac ilitar 11 Cf.l.l'gtt o llos-
ca,rga. de merca~ori;t~ no por·to da Fot··taleza. 
ú geralmente conhoclda. 

, O serviço ú n.lli i'ettr> em condiçi)ClS i:acs rJuO 
.a.s merca.dol'i:~s sotn·em constrLnto.~ :1v<tr•ias. 

Este inconveniente v:ü sor sa.n:tilo em t'c
laç.'io ás mercadorias tle impot· ~:tção o~tr;tn
goii·a, coin a constl•ucf}iio d<t ponte projoeta,•la. 
pal'tt o servi<:o ela a.lt':tndflga, A omon1h VCIII 
<.t.tteHtlm· ao sorvko de dcscal'~a uas domais 
mercadoria~. -

Não Sl!!Hlo possi \'<li cogitat' a.gol'a, 1los 
melbor:tmcnt!•g t•cclam:•.<los tJclo J•orto c po
dendo obtor-se nm:t curJ·eç,rr,o t1a.!l condi.r;õc:s 
.actuaes pm• um meio provisDI'io, ~em onu~ 

, para os c_ot'rGs pnbliéos e ~em pl•lvíloglo, 
·· qual o prnpõCl <t emr.nll;t, · dt~VC1 ~~~ta ser 

approva.da.. 

Fíca . o Podm• l~xecuti v o a.ntorizado a. 
mandar inicial' o serviço postal a bol.'do dos 
paquetes su\Jvencionado~ pelo Govcl'llO, ~eu· 
(lo incumbido um ofricial d.a Administra.. 

. 9ão dos Cot•reios do Districto l•'ener:LI paT?a, 

. na. qualidade de agente postal, dcsmnpc-
-!~lH1t' aquelte ser viq~, de ij.ccqr<lo com as 

inst.rucções -regul<~.nleut:trnso P.speciae3 que 
toi'•'.m oxpedida~ pola l'0Spectiva. dircd ori.a.. 

Sa.la rl:.ts soss,~es, :lo d.e novcmln•o dn JüOl • 
-1{dso>t de Vasco.tc'iillos. 

A provüloncia ind icada na emenda já est :i 
consignaua no regulamento dos Correioa. 
Não sómontc ahi se osta.belec<>, no art. 332, 
a fiscalização postal dos navios, ao entra' 
rem nós I!Drtos; m:ts ainda se determina qne 
ella so faça a bordo dos navios, d urante as 
viagens (arts. 3JG a 320.) 

E~ ta medida para se tol'llar oiTccti v a, 
exigiria a creação de agentes emlm.rcados, .. 
o que não poderia fazer-st> na lei dt> orQ..1.· 
roento, sem-a.ugmcnto do despeza. 

E quando houvesse ella de ser posta em 
pratica, não deveria esta começar pelo Dis· 
tricto Federal, mas pelos.cor rt'ios do Pará c 
Amo.zono.s, onde a falta do · ft~calização nog 
va.po1•es ft11via.es, que esta.ôelecem ascom
munícaçõcs em !~poca.s indo ~crmiimtlrts, mui
to contrib!lo para o d('son:volvimnnto do 
contrabando postal. 

O que 1\lra l?reciso nll:o ~~ osta.beleoer uma 
providencia J<i decretada, siuão consignar• 
os recursos precisos para torna.L-:1 effecti v a; 
f1 isto não olforecnrh~ OllporLunühule a 3• 
discussã.o d.o Ol'Ç::Imonto. 

J•:is porr11w it Com~nissii:o não accoi ta a 
emenda. 

Accrcsccntc.so ao :wt. 2": 

Flca o Governo ll.Utoriza.do a incluir• nas 
vi;Lgen~ !lo Lloyd o por to de Snnt~rén., n o 
E~tado do Prmi, utiliz~~ndo·so para isso das 
viagens quo são fnitas :~o port.t> de Obidos, as 
quaos pasK<u·am a ser foi ta~ u.ltcrnad:unentc. 

~ala. das sessões, ;m rio novombro tle HlOl. 
Antonio Basto.<.-Arthw· L emos. - llosannal! 
de Oli,r;i1·a.-A. Indio tlo Ili·a ~il.- 0tJ1'1os 
tlõ Novaes.-Gaúri8& 8al!fado.-Sil 1-'uiwoto,
Allmquei'IJUe Sercjo.-Carlos i\{arceUirw. 

A ornnnda n5.r> augmonta as o:;c :~las tlo 
c;ula. vh~gern do Lloyd; n'i:io t raz, portan to, o 
pl'<üuiw quo· para. outro~ portos resultaria 
tio ret!l.rda.rnento das viagens, 

os porto~ do quo olla trata., ~ão do im~ 
porta.neia. equivalente; mC'rocom, pois; ser 
igualmente bcnc fici:ttlo.; pela navegação. 

J!:st<1, poi,;, no caso U.e sor approva.tla.. 

31"' 
Qn(le convier : 
Fica· o Governo a.utoriza.do a incluir entre 

flS_ esca.la.s da linh:t norte d;~ Compa.nhht Pm'· 
n:unhucana d() N;tvcgaçã.o, som augmento de 
rlesller.a, o porto de Ac<tr;~hú1 no Jilsta,d.o do 
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Ceará., o~n·igando-se a Comp;~nllia. a fazer I «Çentral Ba.hia Rail.wH.y'> para Mundo Novo ; 
toea.t' ~llr, men~aln~nte, um (los seus. va.po- nao podcnd.o d;tr ga.mniia:> rle juros e uern 
rt>.s. J~ssa. o lrl'lg<tçao começará a Vlg'l)l':l.r su bvcnç;i,o. . 
depois de eonstruhht. a. linlw. tr,Jegl'<tpllie;.t !:i I . a A exü<mção rlas olm1~ da. Estl'ada. de 
ontre esse porto o a cubde do Solm•l. Forro Crntml <lo llriJ.~il flcaJ·â <1 carg·o da. 

Sala das sessões, 30 de novembro de l90l. dircet01•ia da mcsmaostrada; •1 olwcut;ão das 
- Vi,-gilio Brig_ido. - Go.nçalo Souto.-Sc1·gio o~tra.s, porém, si o Gove!'llo entcn_sier quo 
Sabofp.t.-Thornaz CmJatcrmti. · nu.o as deve fazoe :por adrn\Ot~traçao, sE)rá. 

· confiaia :~ quem .melhoro; vantagens o1fe· 
A Cornmissõ.o nõ.o. accoit:J. a emorida. O l'CCCl' mediante concunoncia publica ... 

porto de que ella. trata será servido sufll- Sala das sessõrs, 30 de novembro do !901, 
cicntomentc por outra linha de navegação. Paula Ramos. 

32• 

Acm·~scentc-se ao art. 3°- Fica mantida a 
n.utorizàç[to concodida ao· Governo no n:XVH 
do art. 22 da lei n. 746, d.o 29 rlc dezembro 
de 1900. 

Sala das ses~í'io.~, 27 de novem uJ'o de l9/ll , 
·- Heredia de s,;. . 

A antoriz:tr:ií.o <1ue a ·nmC\rHht manda. man
ter 6. a seguinte ! 

«a mandm• execuhl' t.~s obras de emmliza
ção de agua pa1•:~ o log·àr denominado Ví,r;a
ga1·io Gerat, em Il'aj:í, som excedc1· ao ore; 
dito consiguado nesta [(li pm·a. o sel'Víço do 
abastecimento de agua. da Capital Federal». 
· O credito consignado no p1•ojecto a.tte1Hle 
á. nGcessi.da.d.e rigot'03<t, plemnnoute demons· 
tl'arla, de se fazer. o melllm·amrmtn sy,tr.
ma.tico do servit'O de :tbasteeimfloto de agna 
lh cid:tde do Rio de .J<tneii·o. Dcsl<~lcal-o para 
uma .obl'a parcial, loco.t, quase nií.o tinha 
A:lrn vjst~. ao 1\xat.o, é ph~jmllc;u• o plrLuo 
liUO se trat1L de oxecut<tt', . ê impedi!' a sa.tis· 
fr~<3io da mais u1'gcntc neoo~~i4'ld.o dost.o. Ca
pitvJ. · 
· A Commissão não concot'da com a. flffietl<i<L. 

Additivo ao a.rt. 4' ; 

. Não pode a Commisslí.o !lar o seu assen
tJmento <í. presente emenda., que pela ampli" 
tude indifioida. da autoriz,~çU:o dada <ta Go· 
ver no para uma grande quo.ntidade do obras, 
pormittü·i:~ tod:t a {Bpecic do oporaçõe9, 
abrindo esp;~ço i\ mna agg<Lve.çlí.o dosrnesu 
r<tlla da. dospoza publica. · . 

A indctorminiiçã.o do alvitre faria, sem du· 
vida o Govm·no recuar da inca.lculrwet l'CS· 
.ponsaúilida.do fllte se ll~n teria. p osto sub1•e .os 
lwmb1•os; n :1 Gmonrla. Jica.t•ia lott1•a. mot•ta, 
ümtil p:u·a a. roa.lizaçãu do S(IUS pt~triot icos 
intuitos. 

Ao art. 4•-Supprima-~e o n . x.x.r. 
S:J.!a das soss<ícs, 30 <lo novemhl'o de 1001. 

-.bhmcisco Sti. 

Mau da a. cmcnrl.a. snpprimit• uma disposicão 
flue, pot· equivoco, , Joi incluída. no proj octo; 
pois, traw.-~c do um<J. autoriza~i'io que ,já. pro
duz in oH'nit,o o não tem mais 1•a:;o.Ko tle sm•. 

35• 

Fica. pro h i hiua. a impol't<l..,iln t.le v itlnir[IS 
o nt>aiz;td a.'! pl'Ocorlon tes do pa.!ZC>A üstt•an • 
geiros, intlcpondoutcmcnto tla colobl·a~il.o do 
contr<wto do adht•são á. Con v'm'.~n.o In torna· 
cional Pliyloxm·lc':t rlo Um•n11. 

Sal<t rias se~~üo~, ao do nuvt<IHUI'o il.n 1001. 
-Silva U1MlrÓ • A disposição constante do n. IX do art. 22 

da lei n. 65~. de 23 de dot.oml.Jro úo 1H99, o pen~:unento da. omQrllltL (J impodi r• a p1•o- , 
q1Je o al't. 4" do :projncto n. 247 B mantúm, paga<,'ão da~ tcl't·ivois mulostias quo inl'tlSta.m 
ser<l. a.ssim redigid<L : · a8 vitlciras ouropt!as e j1l se toem ma.nit'os~ 

«·Fica o Pode.!' Executivo autol'izado a tailu em nosso.~ vinltodos. Mas o cui'acter ub· 
adophr o al vitm que julgar m:ú~ convo- solul,o d:1 diSllosü.,iLo pú~ln embaraçar odeS·· · 
·nicn·te pll.rn. conclui!' o pr·olong!tmento da envol.viml'llto do um:t cnlt11l'a ~1ue jil. occup:t 
Estr•1da de !<' erro d e Cacequy a Urug uanu. ; em nosso paiz gra,nde somma de actividaues 
execubr o ramal de t;ant'Ann3. do LiVl'a· o á. qual muito jii apl'OYoitou a import:1çã.o 
mento ; prolonga.t• a Ef!t rn.do, de Fel'!'.) Ccn- do lliiH}as o b:tcill;,s. . 
trai do B1·azil até Curvcllo; alarg:tr a bitola l'al'ece preferivol ClliO .. ~c tol'ne eJfect.i vo o 
do ramal de S . Paulo; construi!· o ra.ma.l rl11 exame :phytop;~thologico, para o qual j~ 
Estrada ele Ferro Cent1·;ü ele PornamlJuco ~stã.o .,.c~~ab?~ocid~~') ])~~:~doncia~ na le1 
para Pesqueir:~;pi•otongar aE.'!trarh de Fcr1'o (<Lrt. -3 da lu n. (Jo~, <IL ._,, douo\cmbro de 
d.e Batu1'ité; consh•uir o rama.! t1:1 gsJ;1•a.da· Hl9D.) 
do Ferro Conde d 'Eu, da, Lago:t Gr<~.ntl.e <t N:Lo aconsr~lhamos, )lQig, n appl'OYat;ão dv, 
~;ampina Grv.nde f! con~tl·J.li!-' o r.-mal d:J, cm,en~a~ · · · 
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Entre asautorizu.ções •lHO Lleveri:J. ser man
tidas no ex(ll'!iicio de HJ02, inclua-se ta.mbcm 
a do orça.mClDtG da Iudustt•i:> para l 91.H, se
gundo o qual o Go vet•no fica autorizado a. 
abrir· o C\'elito .precíso para. a acquisi«;"iio •los 
ma.na.nclacs necess1rios ao abast<lclmonto 
de agua no distrlcto da Ga.vea. 

Sala. das sessõ es, 30 !le flfiVembi·o ·ue 1001. 
I rineu ll1achado. , 

A Mesa recusou · umà. emenda. dos St·s. 
Celso dos. Reis e outt•os, ilicntíca. a esta., pelo 
justo fundamento de augmcnbt• a. d.ospeza . 
. . A Commissão entende quo tamlxim esta 

·deve se1· recusada pela Camat>a . · 

:n• 
Fica. pi.-orogado. J>or mais oito mczcs, o 

pra.zo para o .começo das obras do pot•to da 
Bahia. · · 

. Sala. das sessões, 28 de riovcmhro de 1001. 
~· · -Tolentirw dos Sr:mtos. 

O pt•azo para o começo lla.s. ol.n·[l.~ do porto 
da. !:la. h ia. tcrmina.rá a. 2:~ de j :~ncil·<"l de 1002. 

Não <lesconheconrlo os ·motivos fltto t oom 
.. cmbara.ça.do a execução de oln•as imwr ta.n· 

tes em nos:;o paiz, niio se oppõe a Commis· 
são á l Jl'Jirogação pt•oposta. na emenda . 

38" 

Accresccnto·SO onde coJvier: 
O contracto quo se ftzot• para as obro.s Llci 

porto · de Pernltmbnco tlcat•á. tl.ep~ndentu~ 
pa,r(l. sua. ·oxecu~.ã.o. dr a.pprova.ç.'\.o do Poder 

. Legislativo. 
Sala elas Sessões, 30 de novembt•o rlr. 1901. 

-Celso ele Sou311.-Bric:iC' Fitho. -Jutio d-e 
Mello.-'l'eia;eira de Sá.-Pel'OÍl"•l clrJ Lyra. 
-'l~stucio Coimlwa.- Enni1·io Coulitllw.
Pctlro Pcrnr~mlmco. -Jo<lo Vicim . -l~·~merat
dino Buhtlein1.-Mcrleiros e Albuq•Hwqtw. 

Celebrac- contl·ac to para. a ox:ccuç~'í:u do 
obras publicas fl um::t. f!locç.'io pi'opl'ia da 

~:, ::: . admíni.itta4;:ão. O lttte .cabo ao Poder Legis-
lativo t1 fixar as regras sobl'e qu(). dovu.m 

·,(:· ba.i!ear-S"e esses contractos. Intervi!'; porém, 
·.~ , ·na elabor~:ã.o delles, rovendo-os.,. discutindo 
. . e votando as rospectivM elau,sula.s, Sl3r ia. 

empresthoos , a.o resgate e _arrenda.manio do 
cstra.l\a.s de ferro c outt·os . · 
· Si quizessmnos agot•a. lovar a. nossa. dcs
confta.nço. ao p)nto de exigil' que a.o nosso 
pr·onuncia.mento fique sujeito o contracto 
para. a.s obras do por to dé Pcl'uambuco·, não 
lHt.V!')ria r azão p:wa. que só -para os tas se es
tabelecesse l~ excepção. Seria preci~o doct•e
ta.r• quo túdos os ·contt·a.ctos dependessem, 
para. a. sua. oxocuçã.o, do 're(e1·eudum legis
lativo. 

Tal con:..,quencia., que a.. logica imporla,
l>asta par:J condemn~l' a. emenda. 

30• 

Onde convior : 
Às despezas d.e fi scaliz.-içií.o du.s ·estradas 

a.rrcndallas, a que se r efere o .ll. 25 do 
art. 29 da. lei n. 746, de 29 de dezombt·o de 
190ú, serão pagas pelas quotas í"ornecldas · 
pa,l:a esto fim consta.n tes dos con tra.ctos do 
al'rendamen to . 

Sala da.~ sessões, 30 de novembro do 1001. 
-So•·-~ocleUo Oo1·rêa ,,, 

A emenda. allivin. das dospeia.s d<:l ilooali
za.çã.o a. caixa. tlc r osga.i.e, instituid:'- pela. lo! 
de 29 <le dezem l)ro de 1900, detxando-as, 
como em tod~ os casos ~melha.ntes, _a ca.t•go 
das e111prezn.~ arrenda.ta.1•ia.s. 

Dcve, -póis, ser a.pprova.da. 

40a 

Fica mantida. a a.ui.orização conferida. ao 
Governo pelo a.rt. 25, lottra. a, da lei n. ·580, 
de 31 do do~ 1mbr•~ do 1898, pelo prazo da. 
clausula · XXlll do decrnio n. 1.835, de 10 
do outubro un 1894, incluído na. esca.La. o 
pt5rto <le Arat•a.ht't, o t•espoita.tl:t <' disposiGÕ.O 
do a.l't. Hl, .Ia. lei n. 930, de 26 tle sctombro 
•lo 1857, comta.nto tfUO a rl i.~JlOSit:~•J rla c1au
~ula. XX, rha quo a.~ompanha.ra.m o dect•oto 
n. 3 . !ll!l, do 2S do m:u•ço tio COJ'l'Clltc a.nno, 
so Wl'ntl obriga.tol•ia , niio s:ti Ptti'a. todos o9 
n:tviu~ d:t na.vega.~ão subvencionada, mas 
tambmn )J:H'a. qua.c..'\C{UOl' outt·n.s ombarca.çõc:; 
r1ue pos8uir a. cump..'\nhia. . 

Sala. da.~ sessões, 30 de novembro de 1901. 
-Joao L oJ>CS .-. TMma;; Cav<ll ca»ti.-Agapilo 
dos Santos. 

A autoJ•izaçã.o que se manda. ma.ntGr, é a. · 
seguinui: uma. incur . .;ão tumultna.J•ia, . que apa.gatia. os 

, ., limite~ entre a.s zona.'l de a.cção aos poderes 
politlco!!. 

. P or isto o CongrP..sso·· so tem absti•lo de 
detcJ•illina.t• que á. sua a.pprovar,ií.o sej<ml 
submettidos contractos lle multo maior im· 
porta.ncia. e gravidade •. do que o LI e \lm:t oln•a. 
de :podo, quao~ ~ja.m os quo so l'OfOl•cm a 

·« A rcnovat• os contt•actos da.s Companhias 
de Navega(.\ão do Ma.t•anhão e Per nambucana 
podêndo suppt•imil• portos de escalas e 
cJ•ea.r ontra.s ~oro au<~mcnto do dcs:poza..» · 

A pal'tll t'·elat iva ':t Compa ollia Per·nam· 
lmca.na ~onst~ ~:i do pro)~t~ G)1l disr:ns~~Q 
(a.rt, 2<>, n. X). 
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. '· 

·-~-----~-------- -----------
Pela llle~nw l'<lziío tlcvc sm' adoptadtt tt 4·8· 

ouk<L l';.tr!>e: 
:Este, a!i:i.s, tom Ri<lo o pensctmcnto <lo 

Poder LegisL1ti v o, mantendo a. ·vet·b~L tle~· 
tinada a. ~uhvoncional' a comp:mhia, nl)s ex
crciclos que se tcem seguido <i. terminação 
do prazo do contl•actO', <JUü findou em 31 tio 
outubro de 1899, 

A Coromissã.o, acceitando a emenda, pro
põe as seguintes modificaçlões: 

1~, em vez de dizer-se- «pelo prazo d<\ 
clausul~ XXIII, e~c.» diga-se: «por prazo 
não exccllente ao da clausula XXIII, etc.»; 

2·>, supprima-se o final, desrie as pala vra.s 
<.-comta.n to que a. tlisposiÇão da claust1la X V, 
etc.», visto jlL tet-se manifestado a Commts-. 
::<'Lo, e com cllél a Ca.mara, contra a inclu:;ã_o 
~'m lei, de dbposição rolt~tiva a rateio onh-o 
carregadores, sobL•e que <1 admini~tt"<tçlio 
cabBl'<L prover ; 

3°, a emenda, assim, modificada, inclua~se 
em o n. X do art. 2° do projecto. 

4l• 

Onde convier 
Continúcl em vigoL' a disposição eontida no 

art. :!25 da lei n. 746, de 29 do dezemht•o do 
l90J. 

Sala dM sessórJS, 28 de novembro de 1901. 
--~ugusto de VoscanceUos. -Henrique Lq
gden .-Celsu dos l{eis.- He1·edia.de SrL-
Sd Jireil·e. · 

Partt impugna!' a emenda, p;wcce l}ust;J.nte 
'~ Gonuuissfio repetir o rtue 8obrc ella tem 
dito, to,lus as vczos qno <L rlisJlosição ahi 
consignada, tom sido h•azid<L :l. deliberação 
üa Ca.mara. 

Em HlOO, no po.recor dado para a 2• dis
cu~sã,o do projecto n. 205 A, eis o que disse 
ella. : 

«E' !lo ca.raeter pet•ma.nente esca disposição, 
Ima modifica. outra. de igual natureza, ih
clui<h, entreta.nto, na.loi de Ol'Çamento vi
gente. 
' Não pensa a Commiss5.o que clla devasom 
approvada. A gratificaçã.o tt·imensu.t é ut· 
premio, cuja conce~ssão se subordill<1, cntl'e 
outras condições, á Ja assiduidade do empre
gado. 

Nã.o hCI. razõ.o pam attenua.r o rigor çom 
que esta deva ser verificada.~~ 

No parecer dado este anno, manteve a 
mesma. opinião. 

Não tem agora. motivos para moditical-a; 
pois a regra. que a ementla qn!\r rlerogar, é 
mol'alizadora e S!J.llrtar, 

OndCl convier ~~Cel'e.:ecnte-se 
Fica 1'(Wôg:vlo o (~t·f:. 27 an. lei n. 5GO , 4e 

31 de dezembro de l89H, na parte rol<ttiva· 
ao urt. 3,!1 do rcg-ulnmento expedido com o 
dccrctl) n. 2.230, de lO do r~vm·airo da 1896, 
cuja disposição continua em vigor, na Yi~ 
gencia deste exercício_ 

Sala. das sessões, 30 de novembrJ de L901, 
-Nelson·de Vt.~sconcellos. 

A disposiç;io que se trttta de revogar,. é 
um:~ disposição perJUll.nente; do me~mo cara
cter participada, pols,a revogação proposta· 

Tanto basturia pa:ra quo a Commissiio jul
ga:~se dcvoe recma\'·lha o seu asoeniimento_ · 

No mesmo itlvii.rc a confi:·ma apropria. 
sub~tancíu d<~ emcnd<t. Pretendo. e~ta au- · 
gmenta.r as v~tl).tagcns especiae.~ concedütas 
a ompregado8 do correio, o que determina
rüL não calculauo augmento de despeza. 

J;i não s.o'io poucas as que se consignam ua 
disposição que se quer revogar. Os empr~.
gados incumoülos de qualquer commissão .1a 
gozam tio di roi to a passagens, do uma ajllda 
dú cust() correspondente n. dou.> mezos do 
vencitncntos c de uma diaria aM 4 •f. do 
vencimento, si este é infol'ior a20"0$ mollso.es 
c a 2 • }o, si rj supe1·lor. A emc oda olo_v<tria, 
a :Jjltd<1 rio· custo n tre.> mezes do vencimen
tos o a·diari<t do 5 "/u. 

Nií.o póde concordat· com itíto a Commis~ 
s~o. · 

43"' 

A<lditiYO: 
Contlrni.a em vigor o n. XVlll tlo art. 22 

"da loi n. ti52, do 23 do novemb1·o do i89:J . 
S:>ltt das ses$Õ;J3, :~n tio novcmhr a tio 1901. 

- Paula Ramos, 

A d!spos!çã.o que a emenda manda vig u
rai' é a seguinte: 

«XVIII- A entr3.1' em aacordo com os· ·con~ 
cession;J.rios de burgos agdcolas, cujos con· 
tt•a.ctos não tenha-m incort•ido ou venham a 
incorrei' om pena de c.tducidade, no sentido 
de roscindil-os, podendo abrir os creditas 
porvontur<\ necessarios, para pagamento das 
indomnizações que se verificarem precisas-» 

A Commissão nã.o entendeu conveuient{l 
llo))Jll'OVar esta oruontla. A autorização que 
ella cont(lm já. foi dada ao Gover no em 
annos anteriores : tempo hottvc bastante 
p;ora o.trectuar as rescizõcs que puderam ser 
fettas, com vantagem para o· :rhesour?. _Si 
necessidade houvesse de conclmr negoctaçoes 
pot·vontura. iniciada.~, teria o Govoroo ~oli-
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cita•.lo a proctmtçao da. mouidtt rjue t:mto o Votu.<;iio tlo :projecto n. 71), de ! fiO I, ittlf.o-
habilitasse. J'Í>.;~.ndo o PQ(lCl' /j:~:ocu tivo a abz•ir ao Mini;-

Se~la tl::t:-; Comnüs:-iies, 4 do d.ezemhro tm·io da lndu.-;tt·ja, Viaçõ.o e ·Obras Pnhlicas 
de HlOl. p((tda Gttimw·aes, pl'U.)Í- o ct•edito cxteaol'tlinario de 80: OOO:j; ll<~ra 
dente. - Pr(O,Ilcisco Sd, J'ola.tor. J.ni.o occorr~t· ü.~ de~pcz:~s con1 a 1·a~opção da.:-; .Es
Pi.::a. - Jlloyrútk. _ Fro~âsco Veiyn. ·- tmdas tle I<'Cl'J'O Hall'ia <to Si\o F'l\uwisco, l'tl.· 
8eJ·~e<lello Uon·,:a. Vcncülo qua.ntu a VMia~ nml do Timbó, e lbcií'c ao Siin Frauci~co , 
cmelldas e outras; . Tc8_g"ttL<li.ts em viy tudo d:t aut orh a çiio legis' 

latiV<L (2~ d1s~u~s~w ); · 
. la,tlos Sr~. Bricio I<íllwoontl·o~sohrea Votação du pr-ujBcto n. l3tJ A, deHJOI, 

. autorizaç~\o para rontr•adar as olm~~ uo· .estitbcleccmlo que :LS et;~lJ iLS d os offici<1cs õu 
poJ:to do Pcrmtmbuco, porque a.ltei·a. dmLs oxcrcito c d:~ llrm:tda. nunctL s erão infer iores 

·.)eis pcrmtlnentes suiH·c o ~ssumpt.o e porque, él l$400, qual.queL' quo sej:1 r1 g uai·niçiio ~t q1.1e 
usil.da a. autorizaçáo. os ofloitos· t-ecm c:t- pcrt!;nçitm, sa!-vu as exccpções d::t lei (2~ dls-
ractor permanente, o seg111ulo n interpre- cus:>aD) ; 
t<wão da.l\Ie~:~ ~olJL'e o Rcgimcntu, nã:.J podia Vot(Lr;ãü elo PL'o,jccto n: 120 A, de ··1001, 
ser iLCCcita ; com p:treccr sobre emend:.~ ollorecida. 11:i. 

2", sobre <t qun lllU.ntb estabclceer a ti~ca- :J" dHcussão do projocto n. 120, deste anno, 
,. lizaç>ito do ~erviço postal :t bordo d.Js n:wios, que :mtorizik o Poder I~x:ecutivo :t :tbrir ~'' 
•· d~ Sr. Nelson du Va~euuceltos, JlOl'quc mo- Mintsterio Lia Guerra o credito dll 2:40.1$800 

dtfica. o regulamento dos Corrníns; par:~ pag<Lmonto ao IUar(lch :•l José de Al-
3•, S'>brc a. que re!hmu~ o IJroccs~o 1le van· mcida BMrc~o , em virtude de sentençilo do 

tagens esp:Jcw.os dos empr·ogados do Correio, Supremo TribunaL Fcde t·a l (discus&'í.o uni cu,) ; 
do mesmo SJ•. Deptttal!o o pelo mesmo mo- Votação rln prujecto n. 253 A, de 100!, 
tivo da antet•ioL' ; com pa>·ccct· sobt'c CJm entltts offerecidas n a 

... _ 4a, sobre a flUO :tftel'a h':.t.Çadu~ •io e.>kadas discussão elo pl'ojcc to n. 2)3, quo. dtttoriZ<li 
de ferro, porqtw esses tmçados foram r~gu- o Podtw Executivo a <Lbrir :J.o Ministerio 
la.dos na conce~são regid;t 110r !oi especial ; d:~ i<a.wnda os l!l'edltos cxtt·a.orúimtríos de 

5", sobre a. que :11tara o regulamento da 2:670$~45, Ollt'O, c ~ .!1:54: 500$.332. Pttp el, 
· 'F,stradlt de Ferro Central, soiH'e gratificações pat'à. a tte11der ao p;tgitmento tlc di v(d:t d e 
· trimestraes, do honrado Deputado Augusto exercícios findo·~ (di~cussão unica.) ; 

de Vasconcellos ; Vo~C~.çfi.o do projccto n. 174, de 1901 ~man-
6& sohre a '1 s D t d H d' d s · d"ndo •1uc o Govo•·no da. Repuhlíca. in-

'
:'. . , 1 o , t'. opu :J, o erc u1 e . a, d . · t· d 7-0- C'OI)'• v·· t 

.· mantendq autorizaçã.o que impot•t.:t em an- cmmzo, eom <~ quan la . e : • :p, a 1c or 
· gmento de despez;t 0 111113 não podiet :>el· <tpruc Meirellcs de Lima, polus des pezas crue fez 
sen~ada em 3• di~cussã.o pot' rltto 0 Regimento com a. JIÍ ntaeo:t, monbgcm c cust eio do P<~· 
oppoe-se ; norama. do Descobrimento do Brazil (com o 

sub:1títut ivu ch Confmissão ele Orçamento ao 
7a, sobro a emeuua. do St·. Dllputado lrinou projecto n .. 261, dn HJOO) (2o. di8CUSoâo) ; 

Machado, pot'!lne autul'izo. 0: :~ec1uisiç:lo de · Votação do 1wejeoto n. 2 42, ([e 1805, ele
novos_ mananciaes e importa· a.ugmento do va.nJo a lUO$ m cnsaoô a pensão que porcobe 
despeza. D. Cybele de Mendonça. souz1~ Monteiro, 

Em vista. da doutrina regimental susten- viuva do tenente honcm.trio do exercito Ho· 
hda pel:t Mesa. sohre as emendas que o:tpre· leodol'o AYelino do Souza Muntciro (dis-

.- oontci _<to Orç.amen tu U.a I?,~zenda e que cu~-sã.o unica) ; · 
·todas twlt:J.m o ca.ractet" ele autorização, as Vota~ão tlo projado n . 1~7 , do 1901, olo
. emendas acima apresentadü.l:l ao Orçamento vando de 60$ e~ lO!J$ a pensiio mens<\ l do 
·da· Viação só podiam tm· sido aeceitas pela alferes honorario do uxercit o Antonio Paes 
Mesa, por verdadeiro equivoco, razão porque de Si Bttrroto (discnssão unica) ; 
declat•o aqui que n1io pude tomn.r Clmheci- Votação do projecto n. 288·, de 1901, auto-

. mento do p;wJcm' soln•e cllas. rizand.o o Poder l~xocuti vo a conceder um 
:.Lnno de 1\ccnça, som vencimentos , ao eida.-

0 Sr. Presidente-A urdem do di'Lo Joaquim Barbosu. P into, port eiro d;t Di
dia.· da sessão di uma de ari:mnhã ó a seg u inte: r cc9l10 Geral de Saudc P ttl)licl\ do Exer cito 

· (tliscu>s5.o unica) ; · 
Primeü•a parte, u,té 2 horas ou antes. y,)taçã.o rlo J:ll'Oject o n. 256, de 1901 , auto· 

__ · Votação do projecto n . 267 , de l\JOl , a.uto. r·izando o Porlel'.i-:xocutivo a abrir ao Minis 
. ril~a.nJo o Poder E'l:ecutivo u ahdr u,o Mini~-- teria d:1 Fn.zentl:1 o cr:edito cxt ,·aordinario do 

terio du. Fazenda o cecdito de A77: 121$620, 47:229$709 para dar CJxccuçã.o ás sentenças .do 
ouro, supplcmentnr· á verba n. 35 !lo <trL 28 Supremo Tribnnal Federal, que confirma, 
da lei n. 746, dll 20 do dezembro 1le 1000 (;la ra.rn as do juiz seccional de P~rahyba;, con· 
discussão ); demnau<lo <t Filzenda. Nadona.l a. r estituir a. 
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P<>iva Valente & Comp, Lemos Mor~ir<l & t•o!'ot·m;ulo Jo~(: Dtmrtc da Ponte Ribeiro 
Monte e StLutos Gomes & Comp., nogociant.cs contL·ibuit• p;n·;~ o montepio üo JlOStu do 
naquelle Estado, o quu do mais p:tgam.rn a·.H\~ I·a-almil·<•nr;u, eJm as va.ntagens do 
por direitos de · kerosene lmporb1do em mcio-sulllo COL't\~spumlonte ao mesmo posto, . 
1896 e 1897, com as r espectivas cusb~ pda tt•bella. vigente ; 
(2• discussão) ; 2-., diseu~s:io do projccto n. 206, do l:JOI; 

Vota.çfuJ do projccto n·. 203, do 1901, a.uio- <~utoriza.udo o Poder Executivo a. conceder a. · 
rizando o Poder Executivo a. abri r a.o Minis· Jc.~uino d<\ Silva. Mello a. C!mStrncc:ão de lllna. 
terio da Fazenda. o credito (lO 2t:346$45() ponte mot;J.llico. c do mll.dciril ~obt'l' o Rio 
para. pagar a. A. Aveniet• & Comp. e a Cor- <.tra.IIdc, no logat· denominado Cachoei!':t ..to 
1·êa. Chaves & Pinto, de accordo com a ~cn- Mal'imbondo', entro os Estatlos do S. P<mlo e·. 
tença jmliciaria que mandou r~stituir-lhes o Mtnas Gcr(lcs, solJ as condições que cstu.bu
que de mai~ pagaram â. Alfandcga desta ca- Ieee· ' 
pital (3>· discussão); 2a' rlisenssào - do Jll'ojeet.o n. 271, de 1001', 

Votação do projccto lJ.' 157 A, do 1901, do- n.u~oriza.ndo o Pvdor Executivo ·~ abril· ao 
clarando 9-ue no caso do licença. a um lento Ministc~io <ht Fazenda o ct•cdito cxtra.orili• · 
cathedrat1co dtl Escola Naval sor<i. a cadeira na rio (lCl !\1:261$200 Ilara. cumprir a SilO· · 
i.•egida pelo lente substituto a (lllCni compe· .. ten<)a. do juiz seccional dest.li. Uapital, que' · · 
tir na occasião o exorcicio das funcçõés do conc1cmnou a·Fazonda Nacional a restituir a. 
re,petídor desst\ cadeira. ; com voto em sepa. . Rombauer& Comp., negociante~ nesta. pr:tça, 
rado (l • díscussão); · a. !mporta.ncia que de mais pagaram como 

Vota.ç.ão do proje!lto n. 191, de 1901, con- dlreitQs de importação de sal importado -em ··· 
cedendo a D. Amolia. Ca-valcante de Albu- !89i; . · 
qnerquo, viuva. do capitão de engenheiros Discussão unica.do projecto n. 201,-dé 1001, 
Antonio Cu.v11lcanto de Alb'urtucr<tllc, uma. a.utorh·.u.nrlo· o Ooverno & conceder'· u.o D~
}lensi\o monsa.l do !00$000 (discussã,o unica.) ; Fornando Terra, assistente da · catleira de 

2"' discussão do :pro,jocto n. 290 A, do ·clinic·J. dermato·syphiligra.phica da Fa.cul-
1901, com parecer sobre emcnd:.ts oll'oro- dada de Medicina do Rio de Janeiro, mais 
cidas para. :2• discussão !lo projficto o· 29:), um anuo de licença, c lffi todo o ordenado, 
deste anno, quo fix;t <~ dcspeza !lo Ministo.:. para ir-atar de sua. saude ; 
rio ·tia Fa.zooda }11\ra. o cxcrcicio tlc HIU2. 1• discussão do projocto n. 300, de ' 100r, 

2" P<~rte , âs 2 hot·as on antes ; . autorizando o Poder E)[ecutivo a. 11.brir a:o 
3~ discussão do Jlrojeeto. n. 26H, !I~ HJOl, Ministerio da l?azeoda o credito que fôr ne· 

a.utorizamlo o · Poder J•]xccutivo a :t ln·ir n.o ce&;ario para oumprit· a sooten.;a do· Sll·. 
Ministol'io das Rolo.çõcs Exto1'ioros o c.m:dito premo Tribunal ~'etleral, quo <:oouemnou a 
extraordinarlo de 100:000$, ouro, pal'i1 OC· Fazendil Naciono.l a l'estituir 3. A. F. de 
col'l'Ol' ás dcspezas com a. missão especial Oliveira & Comp. a. importancio. . de direitos -
que deve tratar da ques!ã.o de limitos.com de importação sobre kerozene que de mais 
a Guyana. Ingleza. ; · , · pagaram nos exercieios de 189a e i:897 ; 

2a discussão do projecto n. 142 A, tle 1001, 
reorganiza.ndo· o co•·>JO do engenheiros na.• 3" discussão do pr()jecto n. 165, de 190l, 
vaes 0 lixando 0 pcssoalt do !'c~poctivo autorizando o Poder Ex:ecutiN a. abrir ao 
quadro ordina.rio, com pareceras das com- M'inlsterio da. . Justiça. e Negocias Interiores o 
missões de Ma.l'inha. c Guo1•ra c de Orça- creditado 13:300$ parapagamentodopremio 
monto ; e lmpres~ão de I .000 exemplares d~\ obra. -

3"' discus.'ião lio p1·ojoclo n. 217, <lo lOO~J , 1'/teoriv do Processo Civit e OriminaZ com· 
u.ut.orizu.ndo 0 Podc1• Exccuti.vo a. u.llrit· a o posta. pelo Dr. João Pereira Monteiro ; 
Ministorlo da Mal•inlw. o-Cl'O(lito especial do 1• discussão do projecto n. 250 A, de 1001; 
11:760$, pa.ril. pu.g;.uuont<> tio . soldo a? vice· instituindo um registro das operações de 
almirante Artbut· Jaceguay, reverttdo ao cambio; 
quadro eJ1:ec!:ivo d;t ar•maf!;~ ; ContinUMão da. 2• diaaussão do projecto 

Di->cussão unica do :projocto n. 106 13, dn n' ô2 A, de 1901, alterando a clo. Jse t•, n. I, 
1901, com parecer· llobro orne~da.s artro~on· <.las Tari(as das . Alfandegas ; · · 
tadas na2•discul:l.Sáo do proJec~on. HJ6A, Disoussão unica do p!•ojecto, n. 269, da 
desto anno, quo autot•.izu. o (~over~o 1~ a.b~·ll· 19011, concedendo a. D. Oa.briella Mflller Je 
ao Ministerio da. Ju~tu;a o NogocHm In tol'lO· Caatro, viuvll do tenente-coronel Sotero d& 
res o credito nece:;sario pul'.l !Jni{l.tmenío_ !lo CastJ•o & â su:~ !lho. D. Oabr·iello. de Castro, 
premio de.viage~, ue qu~ ~l'>~ta. ''art. ~t J. o. ft:msão rnonB:tltlo 400$000 í 
do Codigo do l'.:llSHlO, COllÍOl'ldO a. Podro l>e· ~ uiscus~li.o do projooto n, 125 A, de 190lt 
mostheues Rache; reduzindo de 16 a 10 auuo~ o tarupo do aer· 

r a diecussi'(o do projecto n. 101 A do 1901, viço exigiuo paio o.rt . :li15 1!0 regulamento 
permittindo ao capitão de mar e guorn~o dos Correioa dn. Republioa, ~IIm do quu o:1 
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rospcclivos éarteiros comecem t\ porce\:et• a 
gratlfic<tção ad(!ciona! ; 

Continuação d:l 2a Ji~cussão olo projecto 
n. 217, de 1\JOI, al.:toriz<~ntio o Govor·no a 
contractar com . os euget~heiros A uguato •lo 
Bittencour·t Carvall1o Menezes e Alrredo lto· 
zcmdo da Silva~ ou wropanhia. GUO orguni· 
zarem, o !ornectmento de ca.etões-[l08 ta.es il
lustrados e d:\. outras providencias ; 

Discussão unica do projecto n. 186, de 1901, 
estabelecendo que ao engenheiro Aristiíies 
Oa.l vão de Queiro;~, aposentado no car·go de 

. director da Secretaria do Ministerio da Agri· 
.. c:ultura, Commercio c Obras Publicas , oo:n' 
-~te, de!do. aposentadoria., o ot·d6na.do cte en· 

.. :_genbeiro-ftscal de 2" classe, correspon•tente n. 
· 25 'tfnnos de serv.iço : 

Disc!lssã.o uni<l<1 do projecto n. 153 E, de 
1900, .additivo destacado u<L 3• discuss.ã.o do 
projecto n. 153, deste t~nno, em virtude flo 
art. 133 do Rt>.git~ento interuo, autorizando 
o Governo a transferir par,t Manoel Ma.ria 
Yellez a conc611são leita a Julio Benevides 

· :Pelo décreto n. 99, de 7 de outubro de 189~. 
.. pOdendo proroga.l·a por mais cinco anoos; 
·· · J• discussão do prt~j~cto n. 74 A, de 1001, 
concedendo o prazo de mais um a.nno de ma· 

>: .· tricula aos ex-alumnoj; do ·curso superior da 
:• :. EscOla. Militar do Brazil, des1iga.dos po1· lllu· 
J· .' ti v o de r eprovação em uma mesma. m<tteria 
·-·· ilura.nte dons a.nnos consecutivos, com emen· 
,. da da Commissão de Marinha e Guerra.; 

. Dlsctis!ào unica. !lo projectu n. 85, de 1901, 
autorizando o Poder Execu tivo a rolevnr á 
vi uva-e herdeiros do li nado majOI' Benedicto 

. Ribêlro ·Dntra:a divida por elle coolr;tlMa 
com o cofre fia brigado. policiul da. Cu.pital 
Federal, na. im·porta.ncin de l : 197$j~4; 

2• dlsousaão tlo projecto ll . 275, olo 1901' 
· · concedendo a D. Doro!.béa do. Enca.rnação do 

Coração de Jesus G;~~ci'\ Zuuiga o D. Ma.ria 
· Dolot•es Barto1a He•·nnrdino Oarcil\ Zuniga , 

-lllbas do brigadeiro barão de Calm'a, a r ele
va.ção da pena de prescripção, para que 
possam perceber o meio-soldo quo recebia. 
sua. mãe, viuva. daquelle brigadeiro ; 

~· discu811ão do projeetoo o. 207, de 1901, 
creando mais dous logares de 1leis de thesou
.reíro da. Recebei.loria. da Cap\tal Federal, com 
oil vencimento~ dos existentes ; 
~· discussão do projPcto n • 218, de I 90 l , 

autorizando o Poder Executivo a a.brlt· ao 
'Ministerio da Mari nha o credítode 6: !21$70!, 

,· . supplementar á verba. s• do art.-8' da lei 
,_:;: 11. 746, de 1.!9 de der.emhro do 1900, para. p.i
'~ .:.gamento de soldo3 que competem aos ofHc1aes 
· · tran~feridos para o quadJ•o <,la reserva, de-

pois de anuuHadas as respectiv<ts reformas; 
2• discussão do projecto n. 222, de 190 I, 

·de~rminando que ·os officía.es do exercito, ar· 
mada e classes annexas, reformados ou que 

· ee venbp.m a reformar, de accot·Jo com os 

decrolos ns . I OS .\, ole 30 de dezembro de 
188\J , c n .. 193 ,, , de 30 de jaoeü•o de 1890, 
Yoluntm-ia ou co mpuiSOl'iamente , teem di
reilo ás vantagens ex<H'i\dM no o.!vai'Ú da 16 
dn dc1.einLN de 1700, c·.r esoluçio de 20 do 
tltY.embro tle 1801 ; 

3" tliscussão do projecto n. 264, de' HJOO, 
au toriY.-lll'Jo o Governo .a prorogar o pra~e 
conc}dido à Soeiedade .Montepio Gera l de . 
~cuMm.ia dos Sel•vidores- t.lo Estado, para. 
twlemmr.!lr o The~ou·ro Federal da quan· 
tia de q_ue lhe o devedora., até que essa 
instituiç(\') rt>g ula rizc sua situação, podendo 
meamo releval·a. do pngamcnto da. impor
taucia em que ficou ulcançadt\ no :mno _de 
1899; . 

l" tliscits!lão do projecto n. 14ô A, 1le 1S01, 
instituindo regras pitt'a. o estU,b~lecimento de . 
emprezas do ;1rmazens geraos, determi· 
na.udo os dit·ei to:; e as obrig1tçoos dessas cm· 
prezas; · · 

Discu;s.'io uuica d:~ emendá do Sco[vJo 11.0 
proiecto n . . 45 B, de 190'1, que au tori7.a o 
Poder Executivo a. abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito que fur necessat'io pnro. 
pagar a gratificação (!() exercício a que 
tem dil·ollo Camillo .Jc:só Monteiro dos 
San tos c Jonquim Gonça.l ves da. Cost õJ., ce>ntra.· 
mestre e maudttdor de. extincta. officina: de 
correeiPo do A1•senal de Guerr;\ <la. Capital 
l•'etlcraL; - · 
· 3• discussão do projeéto n. 103, de .. HJOI, 
mnrmndo·os casos e a fórma. d<~ revisão daa 
oondenmaeões: 

I" discussão do projecto n. 182 A, de 1901, 
\lis[lansaudo a Fo.zend:\ Municipal ade
;mtar o p$gamento do Sl>I!O nas causwi em 
que f o:- :lU tora ou. ré, Jlerante :1. justiça 
local do Distrieto· Federul, e dá. out1·a" provi· 
deuch>s, com emendo. da Commissíio; · 
. 2" di scuseito do projecto n, 25S, da 11101, 
autorizando o Poder l~xer:mti vo :~ abrir ao 
Ministmio dl\ Fazenda o credito extra.ordi· 
nario da Eommo. ·que nocessario. for para. 
restituir a João de Aquluo Fon11eca e Fon· 
seca Irmãos & Comp, negociantes no Re
cife, Estadl) de Pernambuco, a. importan
~ia que de mais pagaram ;t Alfandego. 
daquella oidarle, por importação de kero· 
zene, de a.ccordo com a ~entença do Su• 
premo Tribuna.! Federal ; 

2" discussão do pt·ojecto n • . 885, Je 1901, 
uutorizaudo o Poder Executivo a abrir o cre· 
tlito ex.ll"llOt'tlinario necessario ao Miilisterio 
da. _llazeudo., para pagamento ~~ D. An&llf\ 
llrum Gonca.lves, víuv:t el o capitão Eleuterlo 
José Gonçalves. habilitada por titulo rio 12 
tle janeiro de 1900, do meio-soldo que lhe ó 
devido desde 22 de dezemllro de 1893, em que 
f<ll!tl{)eu o seu marido, atá 5 de dezembro de 
1899; 
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I• discn~io rlo p t•njecto n. 230 A, de 1\JIJ I , 
mandando graduar no po~lo irnrneilh t.amontn 
supr,t·iol' o otlicial do exercito o dn :H·maih 
que atlin~l' o n. I <h~ escala, compr·olrt~nd1 -
rlos os elas classes annexas ; com emenda d[l. 
Commi:;são d t'> l\1al'illhit e Guerra; 

nud Giitlf.ano, Al ve > Barlnn, Atl;~lltcr·to Gtil
Jll.:~t·:in~. 'l'oln11 t. i. ír•) clus 8:\ ntos, llct·odia. de 
~.:~. ?lhrt.i rl.~ 'l'ejluir;t, O li v eira. .Figueiredo, 
'l'lt>Juphilo ()t.~on i , Vil·i<t ';o Mascarenhas, 
Fl'<\ nci;;w Vc::i~;t, l~spc ritl ião, fluuno de P~iva, 
,\Jfl•u•lo l' ill~o. (.;;mtuir·o do Rezende, Atlal
bm·to F1:1't'a:r. , L!I(Jnol Fllho,Antonio ílucha
l'ia~ , llc ru•irtuo l;r\llos, ~lay •·ink. J•:oJu,~rdo Pí
lllci'i tol, Ole~at'i<) Maciel, Uust!Wo Goooy, · 
Mor'ell·<~ d i~ ::itlV<L, DJnll llucuo. Valois de 
Ca.sl;r•o, U.odolph•l?.Iil·a.n:!a, Lui~ Ph,a , CnJi\do, 
i\ll"l'O•lu Ellis, Aznverlo> i\la t'q uos, Ucrmonc
gi!tlo tlc ~l•n:ae~. Toixcim Brandão, Carlos 
C;~Yillc<\nti, P•~ula. Ua.rno:;, Ft·ancisco Tolen
t ino, AUl'Gliano J!a l'l.rOSiL, V CSp i~SiJ.no ue A-1-
IJUQIHll'fjiH) e Diogo Fo1·tnn:L 

;\.IJI·c:se a sess1i.->. 
lo:' Ji,ja ll !JOStil 0 111 <liS·~USSfi.<J i~ act \. 

3'' õisr~~lSSi:i.O do projecto n. 17\i, do Hl l l , 
autorizando o Governo a abrir· a" Min iste
l'io da Guern o credito extra.onlimuio de 
2:860$207, para. occone.l' ao p<lg'amento do 
~rdenatlo que compete ao escr·•víi.o do alrno
xarif'ado do extinclo Arsenal d e Ouerra tlc 
Peraambuco, Francisco Mauricio de Ahreu; 
· DiEcussão unica do projecto u. 2\)7, de 
1901, autori1.ando o Poder gx.ecn tivo a. con
cerler ao conductur de tr·em de l ·• clru;se An
tonio Francisco de OI i veira L•'iutado urn 
anno de licença, CQill or·rlomulo·, para. tr·;\lar 
de sua. sautlc , om proro~açãu da em cujo 
gozo se acha ; 

Discussão unica do projecto ·n. 200, de O St·. ~l'o:!!ta (~u!m:. lt acta)- -St•. Pre-
1901, i\utori7.a.ndo o Potlor (!;:('!CUti vo a con- ~i.lonte, cu venho la7.0t' uma r·ccla rmtçã:o a. 
cede!' um anno do licença." ao conductor de '!'llKlUi l;u ~ltlfaet~ •.b k~t· ~i<lo l'cmottido o pro· 
trem d<l Estra•.la de Ferro Central <lo Br·azil, Jl1C ~o Sll•>:;tr!;n tr1'•J 'llle •~Pr'\~SJnl;ei .hontcm 
F-rancisco Alva.> da Silva Prado ; sobt' •J .o Ct'Ctli L>> dn 50:000$ pat•a. os tl'<l.b:llhos 

Oi~;euasão unica da emenda. do Sonad<> ao •L•> Congn~;so Ag-l·icol(t, <t Commic;são de Ül'
. pro)ccto n. 171 B, elo \~00, e H:!8, d,\ 190 1, Ç<tmml hO . 
rln Camà.ra do:~ Deputados, que auto- O prujecto lli'Ímit ivo ;wtoriz:wa o Governo 
riza o Governo a mandar pagar ao capitão :~ ol.HpJ1t.l:-r atr: 5!I:O:Jr!.$ <?mn <13 dcspetas (1ire 
de fragata honol'at'io e .1" tenen te r e for- lussem lc! ttas pcl:t So:a~dmlo Naci.onal dB 
mado Collatino Mo.rque~ de SoUZ<l a qu tn- A!rl'ieultur·a; ll11.1:;t; como j<l ~ii.u decorridos 
tia. do ·1 :837$680, dill'erença do soldo que 2 mczc;,; ou Coli!-!L'CSS•l Agl'icoi<l j;~ tm•nlioou 
deitou de receb()L' desde l8i0, tlatit do ~ua as Sll<IS ~~H~õus , :~ Su<L t·ct!aeçii•> uãu p•Hc ser 
l'eforma, n.t~ 1897, de accorJo ·com n rloutr•ina mais pa.t';L o l'ui,Hro, deve sur• « com :1s des
conti>Ja. no aviso do Mini5terio da Far.en•la, de lJtl:r.<~s t'oit;L; pc h1 ~uciC~latlc N<lcion:~ol do 
7 de janeiro de 1869. 1\ gr icultura. » 1•:' simplcsmenf,c UlUiL mooifi -

A ordem do dia para. a s~ssüo noctul'lla ú ?;r,ç:'ío q~ro oyroje~:to substitutivo !ilz no pro· 
a seguiute:· J~d•J pr·unr t.r vo. b p_ot• cuHt.e l;r. o ltt, Jl"l'quo, 

~· discussão Ot·~~lmento ti<~. i<'azouda.. o.;tanolo nós nos nlumos di<L~ •lc ~;os:s,'io, si o 
Jll'ujecto fr1~so ·~~si rn l'lllnottio.lo pttt·n. o Sc-

Levaut<\·So tL se:;silo iLs •1 hora~ rltt tarde . nado, p o dtJL'ÍiL o Snnarl'J cmentlrLI-o o esw. 

W9• SI·:SSÃO E~l 5 Jlf: DEZrmnno tm [!)0 1 

/'r·esitkncia dos Sr3. Vaz de · Mef.to (Presi
dente) e Satyro Dias ( 2• Vic~-Presidentc) 

Ao rmiiu-uia. pt·ocnrlo-i:!o à cha.madt\, â. q,uo 
r cspon1lcm os Sr.~. Vaz rlc Mello, Sa.Lyr·o 
I lia~. Carlos do Novacs, Angn[o Netu, ,\g:t
pito dos Sa.n lus, Oa...;tiio fia CUIILHt, Jos:, Hui
tou:<, Ü illll'iP.I S:Llg-:ulu, ktJI'ZI'ri l'ilu C11 t'l'o'•a, 
Cunlta. Mal'l,ins, Vit•g ilio lll'ig-idu, :'io;.trHl il'iL 
AccioJy, Fra.ur.:isco S<L, r't•crlnl'ic:~ Hoq~es, 
uonÇ<l.lo Souto, Jo:loy de Souza , Suaru.~ N c L ,·a., 
Trínda.do, Teixeira do Sá, Bric io Filtro, 1·:~
taoio Coirulm1, Fausto Cardvso, SualJJ·a, li.U
gu~to França., Tosta, Frilncisco SOtl.ré , ;l<!a-

C:unar~ Vol. 111 

I) IJI I}IIIlil f( () IIIOI':Ll'Í<I ilÍilti:• llliLiS iL Cj/IVOI'Sã.o 
•lo PL'ujocto c111 li•Í. 

Espcw, 1H•rt:1ntu •r nu V. Ex. , rccunsíde-
m.nd~ u ~ ·~~~ acto, l'C!CtHrltocentlu que a Com· 
mrssao dn Orçamento nada tom que !lízcr, 
p rll'<[Utl nfio !ta augmcnt.o rwm <lüninuiçã,o de 
vcrlr<l, <.t ~tenderâ. a m inlm r ocl<tmação, in· 
cluintlo o pt•ojcct!J m\ ut·rlem do . di<\ de ama
nhã pam ser votado irtdepoitdcntemonte dB 
llii i'CC<ll' r la Commis~ã.o. · . 

O Stt. l'r{r·:sumNTr:r-· A l\ic.s<t ir·atará de 
cx:unina. t• o caso c, si cntontlct· q•rc ú justa 
n J'o~da,llHIÇi"to , lncluil';i •J (Jl'ujee l;,., na m•dcm 
do oli:L. ' 

US1•. ()ll"eh•u I'Jf,(ueh·c~du (so
/m~ u. uda) ·-:>r·. l'!'o :iflllllttl, !•xti u:tuiu-so 
hon torn n<>.<t:\ Ca.pit:d u S t·. D1·. :\gustinho 
Vill;Ll 111 w l'llfJL'O.scntou uost<l. C:~5a. o Estado 
do Rlo do Janeiro, ~orVill em época difficil, 
cora incxccdivol Zúl9, o ca_r go de chefe de 

Ja 
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}lolir;ia no lJisl.ridll Ft!olm·:l.l •: cu.iv V<Llor· 
p ó!ll.l ~I'L' <~.it<'";ta.u•' P'Jl' muitos companhcit·o~ 
pre~cnte~ . 
. Cl•ei•), port:mt.o, r1 11C int(}rp l'eto bem üS stm

t,iinonLus !los 1ncus i lluStl'c.~ collt:gas, rmtuc
tcnúo a V. Ex. uuc c:on.iu l.to ;i C:1 s;1. solJt'C si 
J)ermH•ci 1p1o na ada •la sei!~:\ o ti ;: I1•Jjn soj:~ 
Ia.nç ~1do um voto 1le prorun•tn pn?.al' 11ot· es l a 
portla . (Muito 9em; muito !Jeu1,) 

ConsuHatl:.t n. Cn,;;:t, 1:\ ClillCI}tlhlo un:wimo
fuento o potlit.lo do Sr. !Jlivcit·a. Fig,eir õ):!o. 

O Sr, Fr~uJCII>!leo Sá (.w/Jre tA 

açta) (·)-S1·. P I'C!iidon~o, a Mesa tem 1.idu 
i.~ençiio bastante p.H·a muita~ Vo7.0S l'iJr.:on~i 
dora.r a dcci~ã.o pt·oferi•la. solit'O a a.tlcci t.:.tç:lo 
ou recusa do emotH.la.s que tecm sido sujeitas 
o.o sou eonhocimcnto. 

Lombro-rnu Je que aind :~ lw. pouMs <lí:ts 
cll:1 teve este nubre procc<limcn~\J rei a. ti v a
mente a uma cmont.la· a.p1'Cfll~n ·tad"' pel:\ bf.Ln
cauu. pat'<lénse , sohrn o~ por Los rlc ll-l<lO:iCJs c 
Pv.r;l, <J.tUl '~ Mr)~f~ Jw.vi<t rcCII$.1.rlo, rri't~ que, 
IJm vir tude :lo escl.ii.I'Ccimcnto:c: !1ue J.ho 
foram tr azidos !lesta. tl'lúuna poi' um ,.os sou.~ 
signar.,~ri of:l, on r.ent.len•.ln ulla qu:~ devia. L'e
con8i•lera!' a suu. <ic libcra çlio, uiio duvidou 
::u:coital-a. c snbmot td-a. :• co<Midor w;á.o tb. 
Cam••m. 

J~' •~nim:.ttlo por esto pl·ccerlcn tc quu rnc 
rl.l.<Jolvo a petlir- ·:L :Lttenção do V. Ex. 

J.;n ~rc as cmonda.s a.prcsonf.1Ldas :LO pro· 
,lecto de urç;~rnento <la lndusl;t·I<L lui in.cluitl.:L 
uma., ubjoolir) llO largo e,;tu<lu, ll no qu•~l ~I! 
encontru uma r cso!m;ãn pl'atica e <;tlicaz 
}J<J.t•a u_ma d:1s noces~idadlls maL~ palpit.rl ní;os 
d e3'C pai·G, <ill~.l ~Cj<\ O UOSCO VIl[ V\IUI)!l~U da 
viaçã.o fCL'l'Ca. e rtuo, ont.reta.nto, na.t,ul'al
menlA:J · prn· C<Juivoco, :•, J\-!c;a r:nLI!n,Jeu n.'i•J 
llevct• submettet• ;w c•mhccimont" o •!e lil,n
raçíi,•J ua. Curnuris-:.'i.o tln Uf'<;:tiTIO!lto () d:t l!;t

mar;;. 
};;..;&a, omondtt ú tL que :LUt•WÍl'~L I) Uuvet•l)fl :t 

traosform<~t' o rogimon do g:Lv:tnti:•.tle jt•t·u~ 
nu. constt·ucr;ão du.s e.; i;ri.LOI1S que go;atn 
de.~te favor por conta ,·lo Estado, _med ia.n!,:: 
paga.ruento de tiLu l_o de4 "/u · 

Trata-se de 1'0V1~0 de contt·actos c a. Mesa. 
·recusou a. nu!dida. . . • 

0 Sit . llltlCIO l~'lf,JJO-PfH' SOl' pcrr11L il1Wltr! . 

O Sn.. 1-'JtAr-;r:rsco SA' - Qu;~l a. razão 
por' (l llll o nubt'O !Jnputn,d" eonsid"l':L ll~l.:1 
cmcnd;, lllll'H1<tDOHLO 'I 

O Stt. HitlCI II F IL\111 - V. Ex. !<Jiaa mrum
da. 

O SR . FI~;\I'.;I:Jsl:o ~A·-o nohJ·n 1Jnp uta1lo 
ptt.ra. qua.lifir:ttl·;l a~,;irn . JH'I I\'ilVI:Imuut.o, a 
Icu. 

(') Ea te diSCUI'60 n iio foi rHi~to r•olu oradQr. 

l'<H'gunto ao nohr ú l'!IJputa.du ~i a nuwmh 
pot· S . Jo;x . apt·t:sr:n W.•Ja, au,nt·izantl>l o Uo 
vet'IIO :1. cun tractat• as ohras rkl pot•to do 
I'IWn:tmhucu, vae ou não alé lll do exoreicio , 
porque: ú um crmtract.o guc nii:o pórl~ durar 
mcrw;; de tiO a.n uos .. 

()SR. HtUCII_I Flf.l(O u;t llffi apa.rto . 
() Slt. l't{.\ XGtsco ~.\'-A n.cção d.'o Governo 

tiJitti ' ' ~úmento no m omr:nto dll rever o.; 
COI\i-1':-t.dt)il. 

O Srt . Btucw FII.!Io- Xáo <t]JOlatlo. 

• O Stt. 1-'RA ~ct ~co S."'- 0 Govot·no revê o 
conkild•J , .leita cst;ll'CYi~ ilo ccsa:1. a acção do 
GliVCI'l10 , 

St·. Prcsitlnnto,' cu não d.i:~ento esta- questã.o 
•lo t!i:;poslçiio pot·n1anentc. de que Hu fL't~nca
m,:ntl3 nf10 en ~onrlo muit '; , deixo issr> aos 
tlont•>rc:; om seicncia regimental ; ffii.I.S o (lUe 
ú cer to ú qtw ou só cCJ n iln~'o duas cspecies de 
di~posiçõc:..; p:~rmo.nentc.~ : a disposi~.ão <l rmr
m:>.ne!l w porq UI~ all'cct.1. •• ol'ganização lle 
um sct'l' .i çrJ, porque . interessa ti, legislação 
}Hlr'mancu l n tio Jl<tiz; !'! pet•m:.mcnto rxmptu u. 
a.cc;ã.(J que por olla. ,: t~ttrilJUida ao Govcruo 
:,;o ustent.lo pol' muitos fi!Jnos <J. lC:rn do O:>Cl'· 
cicitJ. 

Or;l, SI'. Prcshl.cntc, não 6 e.~;e o c8pi ritrJ 
do Rngimrmr.o nom o espírito que tem prrlsi
dido :\ ~ t.lo libt: t•:\ ÇÕOS da M cS>L dcsttt C <lll'litl'<\, 
que tom considcrad•1 c muito bem disposi
l.'úcs p :•rm;tncn't.us a•tuell•lS qr m af!'ociaiJl a 
or•ganiz:1t;1io lcgis1:üi v•l dos StJl'Viços . Jm e 
não pud.i a. "nnsidct·:~r dispvsi•;~o !Xlrnnnent.o 
aq tHJil:.t e 1rj:1 execuçiio ~e os tcndes~rt a.Mrn tlu 
exm·cido, por• t•te, nco.ie c;.r,.~o. o nosso Ot'ÇJ. .. 
me11 to ~t lllui t.u poueo ~c J'oduzi ria , 
Nc.~sc mesmo 0 I'r;:tmrmto lia Viação toram 

al!cnit:\ i orru·n•l:ts prOI·oga.ndo pmzos do con
tr:I.Cto {)0,1.' X o 10 UllOIIS, t <IÍ ltM•JHa. O. emenda. 
s,,[n·o o porto tl11 Prw n:r.mbueo, q110 <l um;1 
11i11':t cujo e•Jn t t·ad o ha tlc p;·ov:1lncer 50 ou 
GO itrlll •>i!:, ou lrlfiSillo 111ai .~, ete. 

Lug"o, u:·~'l t~1i.n disj~-·siciír:~ dl!sta.s q 11c <L 
111.<~<::•~ r,c fll cn t!mdido como pCI'In:WcnLoA u, 
pOJ'I,:w t.o, como i nf'l'ing.mt c; tb disiiD~i<;ão 
J•flgirn:ln tal .. 

·o Stt. ~'AHS1'0 CAIW:J >.l - O H.e:;irucnto 
n11o diz rtuo so deve rocusm· omcnrh nr.nlm· 
tntl pnr isto ou pol' a<f ttil lo. 

O St~. l•' ttA.NC lSCtJ SA - 1~:11 nstmr d i~cu i in· 
do no l"'Jl i,•J dn vbt.:t li 1 M,;;;~ . ( Ap 1t1·l es .) 

ll i ~pu.~ i<;f1.o pot·m:tnou~o, t'npho, .só p tirlu sut· 
n JU:t d n du; tol : 0 11 't'111Ll1J:o, '·l"" :~ !l'u::t; t <I Ol'· 
~n.n ir.íu;{•.u dq sc.wv tçu~ ; 1111 :t.t lf ll!l! LL eu.ja, tlé~~~ã.r; 
1\ll ~~~UlJllht " 16 In liU llXCl'eLCLtJ. 

Ot•a, o ;~a~ eu_ja. tt :çii.ll ~o o~l.orttln al,;m dt. 
oxorcit.:io nüo ·to•~ ui ~ido sy~tematioantoute ex 
cluidas r10la. Mo!:li)., J!Oi'C(IIC, w~o caso, nii.o S( 

poderiam pcnnittil.' no orç<Lmonf.o a.uto t'iZa· 
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i.~·ícs ao l.i •JVeJ' Il!) Jl: IJ'a, <!'''''·'':lda.t· ohl'a..~, c ujus ! <t S•·· More ir_.\ da Silva -'--Se. 
e•mtra•:L•J ; pJd r;lll P<:r,lur ,•:· flOl' GO ou mai s Pt·•:si•lente. e .;t:JI.l fie intr:i J'O aec<J!'dn com 
an'!l ' ~ - . . . . _qnanto protiwi n o nofii'C: pr llopinanGe; ma."! 

1· •. LJI II UII.t l ;;.; g :u·:t ll;I·a ::: tb .Jill.'O.-; a. C:'!tr :ldiL~ rl ~,;t:j;•nüo l~t ll :u· llnprfi s rlc ou vü· 11 conte;ta
do lon·o, n ll<li_ 1.~:0111_ ~J<lu s·:mpre mclu11las orn ç;w rtue n>t Lur:tlm<mt l: v:tiJ S!W oppust:1 ao 
t.?JiOI4 ?s,e~et·cwto~ . 111 v;u·mvt:lmentH, em urnu. doutt-i lt: lrnr:n to rlc ~ . K~., pe<)O ao Si· •. PrlMi
dJ:~ po:;t<;:.to Ol".' .. tttt Ctlélt'la.. . . de nte ·,JtHl concn.-lu. em pl'irnoit•oluga.t' a. pa.-

01'<1, c ,;t:l eJfll!ll_<la. ''P~l!l: 1s modthc:tv<t u Ló!.Vt'<.L a.•> :o; ,. . P<Llif:t lt"tnt<Js, C[UG :t "Pediu, 
sy~torn;t tl n ;f'Ll'} llll;ul de .Jill'os PO.l' . oY>JI.crrm af1.1n de ![ lto ollo, exponrlo :.r. su<J. opi-aiào, me 
1:r.n1!t:11tn :l illllltrllllt' .'~s l'.Jil[lO~~ ~~htl!U.a.dM Jlu. J';tcilit,o rn::üs o~ . m<:ir.s 1le su.~tenti.IL' OI>illi~o 
Un~au •n • ~ c:~ t:e :~ tl:l !. 1.1) lfi:OO.J.i:OUO. <;on t 1 ·;~l'ia. (Apt~.•rtes. ) 1 

E' o p nmc11·o n~lult~ulo th;t;l mncmla. · 
Qu:r.n lo :'L ttl tilll<J. p;ll't) dit omr:ntht, di;L O S1t. l'A nr.A. RAMos- Fa.lo Jll'imoírrJ V. Ex:. 

autoriY.<I O Govern o u .... (J.,i . ) •[UtJ ;~tt\j:.~ foi :Lttto[' tio Regimento. 
O SJl. · PAur,~ !~AMos tl;i •tm apartr.. O SI~ . 111r.J I:J.;Ji tA JJ.\ S li.V;\ --Sr. l'rosidon~~. 
O SrL Fn.,NCISCII S.í. - Etr la.sU.mo fJ!IP. ll ll 11 iir> 1:111<~ J.dn pr:.Lr.m· tl<l. f;tlat•, mas pol/1 · 

V • . ~;,. csl;o_ja em d ns; l<:r~tl l'< lo cCJrnmigo, por- oht·igaçi:io tio dir.ot· •1 1nr.u p r:nsa.nH:n f,o; tenho 
que e~:la. Clll t~ntla. vinh:l s:n·vil• nu rito m<\i !:l rnpugn:1nci:• peh1 a.rtc rl:\ úratori;L. gxponbo 
elllc<t~rnon t.u a o:; intu ito .~ ,Jc uma. cmon•l:.1 C•J rn tlif!lcn blado o meu pcnoarncnto, sem• 
a:lsignarl:t )Jolo no"bt•o Dnputu.do; tJt'él 11110 I! n.r.cess:1rio o [l.ppara.to lfu. tribuna.. 

ú Sit . l'AIILA l tAM.ns rl:1 um ap:uto. E' I>Ol' i.J;~o 1( 1111 c.~tinur·i iL muito quo mo 
[ll'OCCI(CSRC Tli1 tl'ii.JHII<t ·o IIOIJL'() llcpu!;i\!IO, CujO 

0 Sn. Fn.\:'>:C!(!<> S.\. - Qu;~nt,o :~ ull;im:r, saber c conhncimonws cspcci:tcs rl(l Rcgi-
$!lil!'t.ll, ell :~ <t ul·o l · i z:~ o Uo verno a oxccut:1r os monto &w rospoi ~ê~•lo~ por todos ncstu. 

pr·nlong:.llllHnto:; da .. ~ C!:{tr :ulas rl e fOl'I'O fo- C<1..~a . 
dome~ pelo mc.;mo pn:c:llsso . ( ,1]!cwtcs.) 

0 1':1, n:~ 2" d isr:m;s;1o j:'~ a Mosa lt:.1YÜ\ <J.CCtli
ta.tlo utn:t, (JII I!HIIIól ' '" f~ 11·ir.:.\ndn o pt·olon;;-<~
Jllt•n tu rl.:1 Con tt•:.tl ; n~ l~1 cmund:.1 c~ i;c:JJdCII a 
~~ll t.u1:i z:Lc;ão a l;uda~ a~ c J!l~l'i.\ ~ c."' i;r:tdf-":i c, s i 
usi:~ ni\rJ llml i :~ lw· ~ i rio :wcui f.;1, mt:nos o 
J>()lli:t :luHtl'il . 

1~ aulllÍ I'il (jiiB i l. ll il,j t:cç"ii,o JTI!l Sl!,jil. f'oil;a 
pulo nol.H·r: lJopu Lu..to p Jl' Sê1ni•1 Catll :~!'in<l, 
!JUa.ndo S . l!:x. a.pt'CSt)J)Wll um:~ om en1l 1.1 <11!· 
t,ot·iza.rt!lu o ClJJV<ll'tlO il arlmitt;i r• o :llvi·t.t•o 
que jul ;;:1r t!"lais convoninnLo pa.ra o prolon 
gament" rlc 11 i llimw t1~~ o;; t. rarla.~ . 

O S!~. - l'A IIf ,.\ IL\ ~II>S-!•'•Ji V. t•:x. n• r snll 
pi'O,i~e tli . 

O Srt. 111:.\:-.-crs"o :-;_i .. J•:i,; ·~'lui a cmi:nda 
33. (U.) 

() S11. L'AIJL .-\ lt~ ~Jo.'l d:i uu1 :\par·Lu. 
() Sn . ll ttANcrsc" :-i..i - O li1d o ó rtuc o 

nobr•a Depu t:lr.lo Jli'"I> ~~ ti. Ctlm:l!':.l urn:~ 
omen,la. aut~JI'i l.:~nd•> rJ llovcrno <\ aclmittir o 
<~.lv i tro '1110 jnlg;~r 111ai,; convonicute sohr (l o 
prulung:tmnll h> de di v, t ·.,:~:; o.~l;nlr(a.s; o, por 
l 'iJIISBgui.lrl;o, po<• 1 ~; 1; 1 t' llll~tll lit 11 GOVtJl'll ll 
llrÍII<J liiWl' il<(niJiu lfi!O ll ll JJCHJía. il ll ()on· 
g1·n ~~~~ l'"' 'a f<11-IJI'-. (. \l'' "·lo~ . ) 

l •;l':liD f ~.~ i,aH SÜJI IHI1k) :t,H I Jb~ol'V iJ.t ,~ijc~.~ (j iJ.O 
tinha. a l'amr· , nã.o p:.t 'il eunsu1·;u· õL tll'lihe· 
·,•cu:Iir_, ri:J. ~h!-~a., Jn as, cr>JUH n.-tta t_<!l rt ar!c~oítru1o 
~~~ n<r•. lal't ~t:Í IIlf l ll tfl,.; l[fl<l lh1J Hi·t.o l(ll'lll ll~ i<lu~ 
por di V1~rsu~ ll111Jil 1~11los , mn 1''~ ''' '"0 •til" nll :~ 
1;(~ffi OlOillll lf tus Sllllkionf!lM [litl'il I'OCitJISi•lOI'al ' 
o dosp:tc lw quc1 dr·u flon tom rl<.>IINJ :1 mini tu. 
em onda. 

Sr. Pt·esiclt:nf;o, V. Ex . s u.l•e flllilnto cu 
rlcsejl> sor ' ' m 1 ltl~ Drnmtl11lo~ m:1iq llUhmis~os 
;13 th; !il l():·ac,:íill:l d.il M.;~:l. E' l)()l' i.,;so IJUC 
":;,;ig n:.•.lo,aiHtla. h:t [1/lli!Ot(Jfllj"lO, t,m· f.i •l•J a.l'or
tnn:l de, viwlo !:1zm• 11111!1 ••odatua•;:'Lo ~u •ue· 
lhit ll te <1 esta, su t· a ttuurlillll prn· V. 1·:~ . 

Houton1 !JI't"~~ irli: • :1 ~O-~~:\." •> uulml Duptt· 
t :tdo pela ll;tl ti:L o ~ l'. S~'YI'O I li:~~ c\ l ltl tã.o 
S. l•:x. , depois 1lo docl:~rat· quo oxarninuu a.~ 
nmcntla~ iL Jll'O~ ~n tari<Js ;w () l'lj>LIIlOn &r> d .; t 
V i:tç~n, f~D JWltlilt rlncl:.t l': tllllrJ rtue it Mr:lll~ n[o 
ó\<:.,nit:1va. llllliL ~m·io rlllrHllO.J< l: L~, · :n t.t•o a.s 
•tn :tnH IIIBil. iL J ll'l '.~"n ~;v l ; t IHH' nrirn. 

!·:t t uc'lo v" nllli p1·op1·ial ll<·flt.n dnf'lliHlnr ;t 
ino:lu úo ri :~ tni n l!:t <~ lll • • n.r: t IJU pmjHc:tu do 
Ul'"illllUIILU , lli.JS , ; ~n l.o.; l , ll t7.11l' Ulll proto;Lo _ 
J:r.> ilLI.'a. :t ill ttwpt•d:lr,, i •.• rl.-ul" lt•.• lto~üuooto 
pul:t Mtl~;t e tl llll Luru ~ itlrJ :tccoH:J. pulll. c ..... 
mar:t. 

1\. ,Ji ~t>''~i c,:iio t•og il!ltJlltal com a interpreta· 
çã.o da.1l:.1 rno p :J. t•eco u.nti-~:u nstitucional. P;t• 
reccw;í. ~ ~ pri11wira vi:lt tt que a.ca.b:J elo tlizet• 
Ull1'1 hnrnsia, l! aa.~. :;i '>~ nobL'o8 Dcpnta.do11 
t•dl<:d;ir<Jm corurnigu , vol'ii.o <ruo Olt tenho 
l'tl~.ão. 

A Oon:;ti ~u i çiio clir. prc:cis:tmontn qno o 
nnpu f~1.d.o o11 :-;nnarlot· tomo il i l'eit•> •lo inicial: 
n:t C:ts:L 1lu Cmt:;I'IJSS<J :t rpto pm•Lonco Clfllll.· 
!(ncr Jll'ojecLo u.c loi. P r o,jccto do loi , na 
min ha opiní:i.o, ú u rna otr maiN rlisposi,;Õ(ll:l 
~obn: ti i t'r'i f.u ind i v ill11:LI, n, o 11 JIU I.JJicn ou :tu
lllillli ' t'ali\•o, lfll!! n.ll"c c:( ;~ a. l't: l :~o;[i•l inrlivi
•lu;Ll IJII ; ~ Ht';.(iiVS dtJ j ~)( [IIL' p11 1Jiieu ()IL :iqnOt· 
In~ qur} sã., nu.c:u·t•ogndo~ d~•, :.~r.lulirü~tr(.l.ção 
dos uug-rJc ir.1,~ -illliJlico:;, 
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:Si pt'<.ljocto <lc'l l <lÍ .:, Í:!l>o, tltllond:t 1~1.1\tlJC'ill u :~t·hi l,t•ir) do <WCilit.u.t• llllliVl u rejeit<w 
é peujucto rh lo i e <.JHt•lJ!'Ml' o 11 il'Pli.o IJtiC o mttl-a~ t\rtltHHI: L~. l,!tu!m lem essa a.lel'i
Dc puttulo L!:m d u in icia•· ;L lei é ]H'inl-11 tio uuit;;"io tln ex<~min:tr as cmnorla.s p;~ra. a.ccci· 
dh·eito cl.n ini ci:t iÍ\'a <[llll a Con,;Litni~:ii.o lhe t,ah.t.s ou J'C\jeita.l-as , em litcc tlo Regimento,'. 
coul'cl'l\; o ltcgimcnt.o, P•H~:L t l t<J, n:\() pôclu ú a Comrni ~.;il.o de Orça.mento . Tutlu quanto 
ccl·ccar ao Depu~:ulo o dircit.o ,lo inicial' ou unu for as;;im é anti-regimental. 
1lc projccbr ld, put• meio de cmcndR. Não vejo em :pa.l'ta a lguma do Rt>giroentO 

o SR. AoAt.n~;RTO ounr,uiX ES _ Emond.a · competoncia p<l.ra a ?.IeSá acccitar ou rcjeita1' 
nã.o ó p1·ojcct•J. emendas m~ confecção dos Orçamentos. 

Compc,enci:\ não se pl'csurne; ou ella. 
o Sn.. r.·Imu :!l: ,\ fiA Si.l.VA- N:i.o ê , IJO CO· cx1~tc put· uisposi~ã.o CXpl'()S&\. ou não exi8tC . . 

t ender uc V. 8x.; p<u·: ~ mim enu~nda. é pro- Não a.contcw o mesmo com refoz·oncia. ao 
· jccto, pot·que a lei pó•lo se co'inpol' do uma dí1•eito <h~ lnkí:\tí vn. <lo Deputado ou do se-

uniCa. disposição, a.ssim como pódc se com- n:Hlor. . 
pl r de diversn.H . A Constituição o consagt-a expressamente. 

o Stt •. FAuSTO CAn.uoso- l!:meoda n5.o ti mas aintla quo olla. na.da dispuzesse a. 
projccto; nnnc;~ foi. re~pelto exprnosamente, o direito do Depu· 

o SR. PAULA. RA~Jo~ _ v. Ex. titÇl cst;t t ado ou do Sena.dor iniciar a lei , ou .a mo• 
t.lisUnc<;ão: o Dcput:ulo póddnicia.rqna.lquct• ditlr a.ção · d:t lei, usta.va. lmplicitmncnte no 

. ''" . b .L . t co m<~nd:.tto. -
pt'OJCC..v SO 1'0. l'UClll :t OU lrllllO.- :JS i U oe· tt b 
nador zúo p<i1lc, pótltl ct11CJJd<Ll' ; j,;L•>, ll ::JI1 tl'o A· en(htn' cs no rc.~ collcgus para; os meus 
ll<t Con~titui \,ii\0. a.rgumunto ;, em meu concoito, 111uito va· 

liosos. 
O Szt. MoltY.IRA liA SILVA - l~n appdlo O Regimen to n;\o attr ilmo á Mesa. com· 

ain<h~ par·a a atLcn<;:\o do:s 11\0u~ nobres col· potCJH'.it\ p:tr<L <t resolução · q1.1o tomou, fi~ 
Ioga~; o mou arg umcni<J pat·cco preciso. tn:tda nm um<Lpt•;txc P<Ll'lt a qual não e~ 

Lei 1; um<~ unic;t d isp!isi~·fi.o ou uma c.Jl· c:o1Hro oxplica(:â.o r <twavcl pcr<Lnte o mesmo 
Jecç:â.o de dispo~içiles sobre tlirci to tndívi- Ltcgimcmto. · · 

. clual, a.dmníst1•t.ttivo, ou publico, quo 1;cla· O texto, t>ll u lot~ea ri;~ lei devo j;lrova.lc·· 
ciona direitos o obL•ígaçües dos indivíduos ccr contm o:> usos o costumc~ c1uo so proten· 
entre si, dil•eit·)s c ouriga~:õcs do; agentes dam inti'O!luzir. 
tla ;\tlnüni~~l'aç·ão cíJI.l'C si, ou dtt arim iJJis- D:ún:tis, a lei flUe institue a. policia das 
tmção e administro.rlus , ou ldn,Ja. entre os <LSS<lmblúu.s tlolibm·anLc$,a Mc~a d Commissã.o 
ot•~,tãos tio putlCl' llllblico c o pr·oprio poder de Policia., lláo colluca esta. JIOiicia. em po~i· 
putJli<~<l. . t;iío tlc su periol'idatlo so1J1·o tts mo.'Smas a.'>-~em-

t;Jétt~ quo ftzcri~om <L lo i. 
A émendn é uma indica.c,úo rc~u!,ulu1·a -tlu A Musa ó um:t <iolcg<L~ilo du. C;uun.ra. Da.s 

un! em·to tli!'tlitn tlo~ iniliv itluo,<, · 011 rlc Hlll suas llcci~ües '.l<lVC cabm· sompro recu.rao 
ce~·to tliroito tia aclmíni:str,Lo;fio, tios ad111inis- pal'<L lL mosm;L IJa.n:z:tt•:t. 
t,l'tLúos, ou do um ,[,,s oq;àos do votlet· pu- A C;mmra., na l>O»sc l'lana <lall suu.s attrl-
hlico. · t;uit,:iíu~· rn•i v;tti vu.-;, pÚlle dai' o vca·dadeiro 

A CIIlWIHlrL, 11111<~ rt:z apt-.•sun ' rt <la, do v c sul' ~Qutillu do lllllil disll•>sic:ão rl'.gimoota.l, a.ssím 
rucubldu. p:Lt':l ~m· appr•>v:uJa. vil J•cjeit,;uta., como pódJ rcsuiVoi' quo no womcnto não se 
tlc a.ccvrdu 'com óL dolihot·a<;ão Ll<t Caumra. cumpt•a (I mesma disposição liJt' ittconstitll
l~to posto, al'gumont.u cum a$ prOJ!t'ia1l <li~!"'· d<Jn<LI, ou pot· qualquur ouLro motivo le· 
si<:.ócs ••cgímP.n!ao.~ <! pe~<u ::t V. l •;x. a. :1Uon- gitimo . 
1,<âu p:u·a u caso. O Rcgimrm to nü.o póclc ser v ir de obstaculo 

St· . Jlm;itlnnte, <IS <ll'ça.nwntos toem nm ·,t mi~ô<.il.o bnneftca quo a Constituicão lbo 
IH'OCCI"*> n;poclrtl tln lli~cn,lsi\o. J•:s~c }Wo- ••tLt•ibuiu. üumo umu disposic:to regimental 
cci!~o ú <J so:;11intn: impedü• que :1 Cttmara. pt•omova o bem gol'a.l 

Apt'llSen ~atln o p1'0j•)ctu pela Commis.~'ío <la Nação! E istt> _.crn um caso om rruo não 
de Or~:u.rncnto á Mesa, o Pn~siucn ';u <Lnnuncia ha disposi<::.i.o rllgimental cxpl'Bssa. 
que o mo.;rno fica uobt•c u me~:~ :r:mn Eu contesto, em f11.cc do ·ttegimento e <~.té 
recol1CJ' omondas, por espaço do cinc.J em f:t<J~l d tt Constituição, a. cornpotencia. du. 
sessões diu1·na.~ . na2• t li~cu.J.~o. c por· ospa~:o M<~~a par·R aceei tar· vu J'Cilusa.r pr·ojcctos de 
de tres so:;sõe,; diurna~ rm ;~a <1-l~cn~>âo.. lo i, ou umenrln.s rt projectos d<.! lei. Só e ex-

Uma vez ll•~~~Mlas as cinco díueuas, 11 : ~ ~· clttsiV<tfllOnté ;L Camar·i~ tem poder I>ttra. 
.. dJscuss1io, c v.s tres diur-m~s na. H~, o p1·ojc, t:l.nto. 
cto, com as crmmdu.s, vac i1 (.)ommis.'lll.O tiO Entcntl.u tlUC, uma vez apresentado um 
Orçamento p1nu. da.r u seu l)<.t,l'Oect· sob t'c a~ prujedo Ue lei ou uma. emenda a um pro· 
emendas, acceit~ndO· <~s ou r ojuit11nuo-us, nos jecto de lei , ~ó a Camam o poderil. ·rejeitar. 
tcrm(l.~ 1iu H.~imcnto. A Mc.~:.t nã.o tom ouvindo, ou n~>, a.lóuma. das sua.s Commis-
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soeB, c~mfor~e o Regiment;o. Tudo fl!i(} niio 
:ror ass1m, _nao me p~tr•ece regular. A p1·:ute 
em r,ontrano deve set• refllJ'mad:l ... J:j, n disse: 
o Regimento é c;.;pt·esso a re~peito. 
. O processo a. segui r na c<.lllfecç,ão orc.1-

mcnt:wh é e.~te: A. pro11o:ü:L 1lo Gt>vlli'!IO ,;an 
com as tabcllas e relator· i os mi fliAcf·ia('.~ <Í 
Commissiio lle Orçamento. A Commissã:o es
tuda cad(l. um dos oeoamcntos, orgMiza por 
p:~:rtes o projeeto do orçamento geru.l d:t rc
cclta. c dcspcza e apt·escnh,tambcm p01· par
tes, <t Camara o seu trabalho, por intnr

_medio da Mesa.. · 
O Prcsidonb annuncia, depois de publica· 

da é 1listribuida cada uma das p:Lrtcs dQSSC 
orçamento, (1\Hl :t. Mesa recebGI'á. as emendas 
a_elle olrerccidas nos pr;lzos regimenüe.9. 
F1~1dos esses IH'azo~, a Mes:~ on vi:~ :\ respe
ctiVa parte do oL•çamento com as emendas(, 
COmmissão, pa.t·a es.ta dar p<trccol.' solJL'e as 
mcsm:J.S . . Onde, nesse pt·ocesso, o aruítrio 
par:~ a Mesa. acccitar ou rrjeitar emendas~ 
· Faço cstrw conshlcrações com. o animo tle 
quem quer• manter, pc~soal c politicamente, 
as suas ralaçõos amistosas eom cada um dos 
Srs. membros da Mesa. Sou gratD a V. Ex., 
Sr. Presidente, pelo favor· com qu() de ro· 
ccnt~ datt~ attendeu Ct reclamação seme
lhante á que ora estou fazendo. Reconheço 
os dotos moraes c intellectuacs do illustru.do 
Vice~Pr•csiilcnte, Sl·. Satyro Dias, cttjo nome 
tomo a libardade rle declinar. Mas, mesmo 
por css~s motivos, animocmc a. p1•otrJstar 
contea a interpmta.ção dada a.o Rl!D"imcnto 
pola Mesa, com a .tolorancia. da cm:ara .. 

E' o quo tinha :.t<lizcr. 

O St• , Paula. Ranlos (sobre a acto.) 
começa saliont:wllo que loi ehamn.rlo n <nni
nalmentc á. tribumt c dcmonstt•a que não 
tm~m procmlencia.as alllrmo.tivas feitas pelo 
Si' . Francisco l-lti.. À s11a omond.<1 c a rlcsto 
illuslro DepiiL<Lilo não CltJHlmem, abwlut.:•
mentr. a mosma. consa.. Ach<J. quo a. Mos:~, 

· tcn1 compHton.ci:.t p:il'J. a.cceita.r ou recusar 
emonrln.s lngo, qno nostn ultimo caso, O!ltl'os 
infrinjam o Regimento. · 

E~ta. fi~culizaÇ<'io não c:.b~ ú. Commh~ã.o do 
Orçamento, conl'orme I}en~l o Sr, Moreira 
d11 Silva. 

A Mesa. i,um tod-a a ctimpctf3ncia. (111uito 
bem, muito ucm. O orador d CWltpl'imen· 
! ((do .) · 

O ~... Frnnf'li..,r-.o V e iga t':tr. 
algumas obgsl'Vnçli~s com r·ol'cw()nci<~ tn inci
<ientc quo se di~cuto. 

O St•. Scrzedello Cort·êa
Sqli~!tel 1~ambeJ.U a. pala vm p:na t'<~zer oltdol'· 
Yi~çocs auJtla. refet•cntcs ao iiS~tunp~o CJ.UC so 

().St,tl .lelm.tfJnllo. Apenas il.ll minlw,s obser
VtlçZíü~ visam ao m·çan1cn to rla, tl.ospc~a do 
Ministerio d~. Pa"UHHb.. 

__ Por tl'ah,üho efl m 'lllíl m) a.chnv:. occupad o 
nr~·) pwln a~~i~I.Jr :L nltlmu. ~es;;ã.o da,Com
n. issi"Lo, ond c dcfln i. ti vJ.men ~o ~r. rt,;,~ignaJ•a.m 
OS Üi.VCJ'SOS }Kl.l'CCOl'f~S S'Jbt•c 1\S ClUCllrlus 
aprcsent<J.da.s. Si t.ivcsso e.,;tado na Com
missão, cn teria fdto CX<\ctamentc o nwsmo 
qu~ fl:-; 'lll<tnf,o :w Otçamonto rh Yiação, 
asstgnan<lo·rnc vem~itlo em relação a todtts 
aquellas eltlendas qno, po1' equivoco, estou 
?Cr~o, llavütm si~o accci ~.~ts _pol:1 "lesa. e quB 
mcitlcm na rlo!Jtrwa. regimental que a Mesa.. 
ll~Wi:t. fil'madn, e em vir&udc da qual d ei
xtira de n.cCleitar emen<las importantL~simas . 
q_ue eu IL:wia a.pres<}ntailo ao Orçamon to da. 
Fazcnd:\, sou f1. füJ·ma tle autorizações. 

Yn~Hio hoj~ n pal'OCr\l' publie;t do , oneuntroi 
.un1 sem numero 1lc cúlemlu.s, :.tlgu 1n:1s a.l.é 
aprescntu.<l:\s pot• mim c com pa t·ecm· ruvo
t'avel da Commb~iio rle Ü!'Çamtmto, mas que 
estão per!i ~ibmunto, conectarnontc, dentPo 
d:L doutrin<L regimental sus tcrt!;arLl. ])ela. 
Mesa., n. rnspeit.o de outras omcucl:1~ qtto não 
fb1•am a.ccoita~. 

Violação dJ Reg·imcnto tanto ha om um 
caso como em ontro. 

O Sr~. VEr.G?YE DE Amu:v- E' o c;tso de 
rCJtirar as emembs que toom parecm•. 

O Sn.. SrmzEJH]U,o Con.RÊA-E' o que cu 
vinha S'Jlicitar da Mosa. 

Sei que algumlt~ dessa,~ <lmontl:w, um::~. 
tl\l outl'a, a.tó apr·ost:mkui:t pm· m im com 
eamctel.' govel·na.mcnttt!, tcom visivol impor
·tu.nci~ ; m<ts por m>"l.is qu(J eu sc,ja. n.migo deste 
Govm·no, ou, qrw ji tr.nlw dnc~b.l':trlo nl:l.~ta 
Camam quo não pm•trmço ;i. maivd~ govHt·nu.
mon tal, por mais dodica.1la. rruc so,j.t :1 colla.
bora.ção que llto tlou, nii.o posso nnnc;~ ter a 
pt•ctonção de ~Cl' ' '· U.oilica~'i'Lo 1:1110 rlovem ter· 
11 mn.iol'i;J. govm·n;J.monta.l o 11 Mo3R , que 
expt•ime o pnn,;amento dassa ma.ioria. . 

H:.1. omonda..,; no ol'çamento augment;~ndo 
d•l.spozas. h a ementht -<mtol'izando <> t'eliJrma 
de roptt~' ti<;~õos tlo fa.zcntla, e a.ttingln1lo, como 
V. E:.::. S1bo, as a.ttrihuioões do C<mgressn, 
t:J.n to mais q mm-to nes>a. emenda não so 
osktbolceB baso alg-uma, como eu c.~ tabelccia. 
n;t minha emenda, so!n·c a Cl)ntabilidr~de 
puulica., <lllc V. .I<:x. nã.o Q.ccoitou em f•LCC 
da tloutl'in<L r cgirne ol.id r1uo c~M :tgora êru · 
vigor. + 

Ih cmonda ant'Jt'i z:.tntlo u Go ~'e t•nu a u n i
fOL·miZi!.l' u typo do no~Stt~ iL P"licns, t ypo 
crl\:tdo como, V. EK. sa.lm, em le i espec ia l. 

O S!t. F'.ltANCl~co Ytm:A-l>~ ' tt repctiçã.o do 
qnn jr-\. o~t,;~ nrt l.Gi de o!'ç:t monto , 
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O SK. Si::R;t.J:;lft:J>LO CnltHf:.\- l\Ja~ ne:;tu 
tempo l)ã.o ~o t inha. finnarlo uin,\a a rlonLr ín"' 
quG hoje ü:Sbi êlll vi;;ot' . 

·o Stt. l.'t ~M'' ''~co· \' t·:H:A·-;'\i"Lo •'· di:;po,;if;:"i.o 
. pol'Inu.!lell to, t:•n ~o q uc 08t:.t n<l. lei tle •m:a

mento.Qt n l.cr.ioJ• . 

·o Szt . R.m:z~mt:T , , .oGut:d:A-· Q '"-'· imp•n· l.:1 
isto, que impot·t:l. ' 1110 •:stivul):)UIIl om }I) vu I ~ 
leís :l.lltn l'ÍUI'<lS si a med ida apt•n-<•~u tatl~~ ().{1.1\ 

n.nno ~c refo t·c a unm lei IJOJ'ma.nuntc Y 
(Apoiados.) 

'A modida, segundo a inter-pl'ct;Lçlo SlNbn
tada pela Mesa, vae iufringil' uma. disposi<;ãl:l 
de caracter pm·manente é não pôde ~m· 
a.oceita.. 

O SR. Fn.-\NCJsco SA-0 quo h.b é o arhi
trfo,-nã.o l1:1 rcgr:~ <~lguma. •. 

O Sn.. Smt~ED1<:u,o Corud~A-Oute:J. cmonrla. 
manua.suppl'imir du or\·amo,lto a, :<.ntul'iz;lç~rto 
paru. a.rrend;w ou al'ot·a t· os ctwtpos do Santu. 
Cruz,podendo pPOl'<Jg'U.l' o PI'J.ZO pul' ~~, annos. 
Es:;a tlisposit;1Lo ó pc,·m;tnonte, Hii.o potli:~ Jl. 
gurar no ur•;a.mcmo, c a. .Me~ não po<lel'io.. 
consontir que cll<t fosse incorporada no pro-

. jccto. . 
Ha. uma. outra. cmond<t em que se mand,~ 

·elevar n. porcento.ge11t que 1levcm uwos col
lectored de lO .P:wa 15 %; ••s collcctorilts si"~o 
crearl;LS p or lei pm·marlont.e em quo so Jlltl.r

, C..'\Yll. 10 %; est:t tli .-pusiçi:í.o m:~mla. mDlli llc<tl' 
_um disposW vu. Nilo podia. sei' u.cceitu. . 

POtlm•ia. as~im ci tat' na.da monos de 15 ou 
20 emendas nestas condi~õ~•. l'ar,ii.o por que 
eu toria. do solicit:t r do V. Ex., •• bt:~ll do 
respeito ao nÔs>o Reg-imento, que n'i\o pódn 
ser violu.do, \1uo V. l~x. nsanu · . .t tle:;t<~ :tmo-

. rida.de, qtic llic j)ur·mittc ll1t!d ifteal' os oi'ÇU.· 
. mentos a,pt·esenr.a.do> pcltt Commíssão,. tc

l.irasse o Orç<1mcnto <i<~ Fu.zcnúa. rla di~cu:>· 
llã.o nu. Ca.ma.ra., u.fim do quu clle scj<t 1\~C\J i · 
ma.do do ;odos esses dispositivo:; cl' te os&:í•J 
exa,otamonto <lontro 1111 dout.1•imo l'Cgiuwn r.al 
.snstentada pel a. Mesa. 

.Em t udo C<LSO, si não Cót· po~f.iVC\l t·Cltil'a,l' n 
orçamento da. discusõão, quo n:1 vota.ç·ão se· 

: jam essas emendas snl!}lrimida.s. Desta. <~.rtc 
a. Ca.mara. o Mes;~ vemo quo m ;luzern ú. cs
l.erilidade a acção do Oongrcs;o o que impo,;

~,. sibilit:.rã.o o Governo ele govema.L·,dc aclmi
nistr~.Lr, de cuida.l' dos lllto~ intor<lSSCS 
pU.blicos. (Muito bem; mtdl o bem.) 

·- O S l'. An,gu!llto <le Va!'lcon 
celloe - Sr. P t•o.;it!cnlo, comprehondo 

··' · a. contra.ricd11de 1\ c V. Ex. Vl)n•lo on tl'.Ll' l<Ll'
. ' gamente & di$CUSS~~.i0 ft;~ U.CtÃt ]_)l~lt.\ h Ol"'tt dCf; 

din:t.d:.L á ord-em do dia; eomo, p0l'úlll, mí.o 
concorl.'i p<tr<t isso. . . o devo 1liz(:1· quo si 
:y. 'l~x. me tiveS.'JO r:onocdido a pa\Jwl'lt 
qua.ndo pedi p~mt trai~u' clc ussnHI]Jtu, com-

pll't;unnntn tlontro !la. orclcm, 11ito toria. occar 
:>lií.n agont de! J\Lzcz· u:-~ta~ obso rl'açõcs. 
~ ~ · - l'ro,o iol ull\<\. <i. ~mnclh<u1çO. elo hom·ado 

l'<'' la.l.n , . ..1•• <) t·•.;<lllH,.lÚJ ti :.L V i:v;::~o, <[ UO a.c:.~lJa 
elo [H~11i1· :i. !lln:·.~.t. a. J'econsid•J l'IL~'iio du acto 
plllo qu<lljulgouanti-reginwntn~ nm<.t emend:1 
por ~ • . E~. :J.l) l'C~\) !ltatl <~, VP.nho t;tmbem 
l'aZO I'llllllJt:d 'id<l a V. Ex., :1. L'Cl'on;;i! l.tl l'<l\;Ii.O elo 
:w1o p elo qu:d dcixonl!c :u!Cdt:u· lllm; omcn• 
das <Jtlü aprcscnki. 

Ccrt;uncnti) llou v<: oqnivoco 1ht parte da. 
~ !esa, puz·rp H.l :~ cmcJl(la quo apre~entci não 
tmz a11gmento do daspcza. 

Diz a emenda.: 
Chamo a. !),tt{\_pçãll tlc V. Ex. par<t li emCPlla. 

que apresentoi c que não é esta de que t rata. 
o H.egimcn~u porque am B<tnt<~ Cruz nâ.o h;t 
nonhmn prolongamento se fazentlo ao :1ua.l 
pud es'n ~Cl' n.dopt;~da. esta cmen1la. 

A minhtt C!ll tJnrla 1\ a Nl!i(n iuto,quu nilo traz 
augmcntu de de~pcza . (Lê). 

V ô V. E:.:. que o projecto c;sta.hc)cco uma. 
ver·lndo (íúO:o::O$ }la.l'a. o desenvolvimento o 
melhoramento dil. rede de cnca.nmnontos, 11. a 
minhaemcntla. estabelece que de~ses600:000$ 
soja.m doduzido1:1 80 p;ua scrom appliCI.ldos a 
ec,;sos sc t•viços urgente.~ .. 

Pa.rcce, pois, qu~ sõ por ~IJ.tiivoco cí q_nc 
cll;t pude flgnr·:u· no n I!DHH'O cl<1~ rccusu.das ; 
olla polieri:\ ser r<'jeitlllla. pela Camaril. ou 
pela Commi..;t:ião d n Orçament.o, ma~ nunca. 
pela. Mc:>a. 
· A outra olncnuà ô .a que trata. de · uma 
!TI:.ria p ura o conuuct01· geral do obrM. 

Chamo a l).tttJnçã.o de V. Ex:. q uc o:; ta 
emenda n1io so ;1.ch;\ pu!Jlicad:t com as apre
sont,~âa.~; c!lu tlg-ul'a n;L actu. ue ilojH, porém 
nií.o ílgum cntl-o as aprcsentadltS. 

Peço a V. t•:x. su<l. attençüo lll~t·t~ este ponto. 
A minha emenda, I[UO JJÜO ]JOS,iQ lel', I)()r

qttc não cst;i a.qui , di7, mais ou menos o se· 
guin te : lia verba- Obras nov;~s, 5$ para 
úi<H'ia do con<l.uctor geral. 

Port:.tll to, <J ~ta omend<t 11ão augmenta. dos· 
poza; ,; d!l v ul'btt que cstli. contida. 110 orça.-
lnonto qu~ ost<~ di:l.I'ia Bcr ú. dedu~iua.. . 

Vê,poi8, V. J~ x: . quo a t•cclam~çao é_a.ma.JS 
justa. e espero que il. Mesa se drgnar:.t at te11" 
dot-a . 

O !!ir. Presidente- A Me~!!. va.e 
exa.mim11' o ca.so c, si entender que as rocla· 
ma~~õos do nobro DopuGarlo toem cil.binwnto, 
;u; tomar;i. na devida. considcr:tç.ã.o o resol-
vnr:l como lhe pareçer justo . _ 

Ern seguida é approvada :\ n.ctil. da, S!l5.'8oO 
antecedente • 

PIUMb:UtA P ARTE DA OltDI~M DO DIA 

O S•·· Prcsidcnt·.o--Nii:o h;J.VOilllo 
unmcro iegn.l p :11':1 so pr·oc1\rlcr :1» vott•;:üog 
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das ma.tcl'ia.s COI)sfu.nt.es <la orrlcm dn dia, 
pa~sa.~~f~ (Í )UClt~t·Ü~ Oll1 diSCilS:-;ã,o. 
g~ a,nnu nr,. irul :r. !L ~.ü di·.!C it ;i~i""tu ·ti. o pt•ojor~t.o 

Jl. ~~90 ,\, 1le I!Kll , com [HL' eo :t' ~(I I 1 L'C 1~ 1111\ll
d[.(~ ollcrccidu.s parJ. 2" dis,~u;:;.,;ão do projccLo 
11. 290, ucst,e nXl\11), que ÜK:t :l. UOS11r7..a. rto 
lllinis~cr!o d tt FazenU.a. pn.t•a o 0.\:IJI.'i!ÍI:io l.lc 
HJO~ . 

O Sr. 1->residcnt.o- Tcm u. pahwt'<t 
o S t•. l?austo Ca.t·doso . ·· . 

O Sr. Fausto Cardoso tem o 
coração magotLdo p ela, noticia, quo se lhe 
aco.lJa de tl'ansmittit•, da morte do um amigo 
a quem o pt•endia.m . l:lç.os muito estreitos de 
<tmir.ado e gratidão : o ex-!Jeput;tllo pelo Rio 
do Janoi l'O S1•. Agostinho Vidal. 

Si a llhilu.~oplri:L !lo orador lho nil.o ensi
nasse ·que murrm· é libm·ta.r-sc d!l. dut' ; si 
Jhn nilo cnsin ~tssc quo a, vitht ó apenas uma. 
lovn o pa.ssa.g<iira. somlm~ na tJI[tL'itladc vasb 
o eterna. da morte, essa. noticia.. tit·mvlo-lllc a. 
calma necessa.ria. pat'<t e>tudar o a.s.mmpto 
dn que se Vai} occuprn•, o impmliria, por 
col'to, ,de fa.lla.r agot>a., que a r ecebeu. 

Dit;)..<> essas pala.v r:1s cin homenagem ao 
am igoo, cnjllS pt•ee i os os <lcspojo~ se v:'ío rm
ccna.r em um tlllnu lo, pa8sa ao dnlmtc quo o 
a.ttrn,1lill <'L trH•u1H~ : a })olitica finu.ncni t~t do 
Minísf.I·o da Fazenda. 
Es~n. polític:.. . .iã. o oJ•a.doc o domon~ t.t·on no 

a.nno passll.do, ó !J.lsa o porigosa.; f: ~l.:>a. , cli~~e-o 
ont.ão, purquo cllu. ema.ua du uum doutl'ina. 
M'tificia.! e1uo lho nã•> 1111!Jíu tla. l·eali rl:ulc 
para t~ men to, dus flt(\ ~Uil p:.tl':J. o O,{pi l'lto ; 
aesccu·lhc, ;to contr•;;t·io, dmJ~e par;L atiuolln, 
dest:1 PM'a. rLquoll:L ; pot·irroza., pol'quo ü i t1· 
tei r•a.rnento coiJ tra!'i<t ;l~ SIJI.ici l.ar,:üus, :ls ne· 
ce:>sida.tlü~ do nos~o momento ccconumíco o 
tinanceito . · 

tlma. o outJ''' 1:ou~a. luv·,tl'!llll o r.l!'ll.dl)r a. tle
monstrm•, 1101' in!luc(ií.o o· J.lr;duccão. tiurttutu 
todo o anno quo .~c lindot.t· c todo aww 'lU!! 
S() o.>t :í. a Hnd;u·. 

Hoje, va.o tru.r.ur a ]lrov:t ult imn.. dolini
tin., jucollte:st;...vo), itbsu,luta } '' fa l.sitla.du o 

·lo l"Wig-n el.:t )lOl.i~ir:a ministerla l. maxirue 
no •tn •\. dit. re.' l'cit.o <i qut.:i1n<~ ,[;t n.to1:da. 
p:' l'''l, t •:\1':. :t v:d oli'Íza.;· , pf> h il irn i l llli~:li() . 
ll; t, cü t•euJal,tLü. 

B:Js:tt pt•ovn. ropou~a. ~ohrn· a!g,n•ismos . 
B o orauor se 1imi1.:n•:1 " exlloi-o.~, confron .. 
htii\0 -0t\ , 

Qnc pr·atemlo o Hill isl;ro? Elenr o cambi.o, · 
f[UOilll<LIHln ll<l.püL. 

['ois bem. Os Jl ltmeros viio nHJStl'ar ((t\0 o 
cam hio entt·u nó~ u::iu ol.mdcr.c , nunc<t obede
ceu ao meio c irculante. lo: isto não o UA.lmil'a., 
porttuo om Jl :dz nenhum elo mundo ello se 
suhmctte a tal f'actor . 

Por is.c;o, o orado\~ :.nupliat•(t :L su:1 <lemon
str<tçã.o de modo a chegar :i cunclusão de que, 
cntt·e nós, o c.I.LJ1\I,iu não depende; lO, ela cit'
cuhçii.u; 2•, da oxp.,rtação; :i", da tlillhl'tmçu, 
entre cst.a. o :tqncll tL; 4", tlo valor tia. impOl'
ta.r}5.'J ; !:i", üas qn:tn ti:ts sacadas 11:wa. o ox
tcrilll' ; D", Ll;t bn.l;J.O~':t commorcia.\ , poi~ , 1lo . 
mappn., ·quo oll'orocc a a.IJrooia.çií.o tln, C:~ma.ra. 
se verifica : 

11) que~~ circnht~:'õos ma,iorcs corrospnndcm 
ca.mbios m clhfJI'es ú ti. cir~:ulaçõcs menores 
c:tmhios p!liorcs ; 

b) quo a. oxpoJ·ta.r,:lícs maiorc~ col'I'OSJ.>Oll
tlcm c:\mbíos mctl<Jl'es I) a e~porto.çücs me
nores cumiJios mcl.l'!ol'OS ; 

c) q ao a roa illl'CS difro l'Clll<;[\..q tl:~ oxpod <t• 
çiio sobm a c ircul:l.f;il.o se seguem cambios 
pciore~, quo o~ que correspomlcm a dill<.n·on
r,.ls lUC!l0\'0~ 0 lllOiHOO a. 1\X(:'!~SU <l:L C!Íl'Cllb 
Çá.o sobro <t C:\portaç~l.o; 

d ) quo m;tium~ imiJO!·t:wõos o ma.ioros sa
que~ t.omn ca.mhios molhor·os l]ne importações 
e sttques nw.r<>I'O:;; 

<') •1no nos arrnos dn s:Lluos temos cambio 
m;ds I111ÍXO l[IIC no8 du tlr~ficil.<. 

1•:u1 unm !J:d:wt•a: e1uo cntt·n nu~ o cam
hio n~'Lo so l'<'g'll p;•. las lois d;~ oco: ~r.mia }.lo• 
liLic:1. 

l':.tra Jwuv:.l-o, culrr!l: tt':L no 111:\l'P'L se
guinte a t·uluqtn<t d11 c:tmLio. SIH.:ee:•siva
lllnnte, COIIJ a tht c it·er: la('iio, tl:t t:xpot·Lação, 
cltt diíthJ·rmr;:L nnel'c cst:t n :~11 udh~. 1l:t impor
ta.(iio, •lo:; saq no~. 1lu~ !!a. Ido~ <: tlo~ tlefici ts 
da. h:tl:uo\::t d.C\ ct·f ·1 itu~ tJ duhi kus. 



I 
·DIFFERENÇA ENTRE A CIR-

CULAÇÃU E A EXPORTA-
VALOR : VALOR ÇÃO 

A:":\'OS DA ' ~A 

CIRCtiLAÇÃO . EXPORTAÇÃO. 

Para m:.is Para menos 

1840 40.199:000$ 41 .671:000$ - -.. 
1841 4:3.684:000~ 39.084:000$ 1.472:000$ -
1842 46.520:000 4~.039:000$ - 4.605 000$ 

. 1843 48.267:000$ 43.800:000$ - 5.481 000$ 
1844 50.379:000$ 47.054:000$ - 4.467 000$ 
Hl45 50.668:000$ 53.630:000$ - 3.325 000$ 
Hl46 48.783:000$ 52.449:000$ 2.962:000$ -
1847 47.802:000$ 57 .. 925:000$ 3.666:000$ -
ltl4tl 47.531:000$ 56.289:000$ lO. 123 . '0011$ -
Hl4tJ 46.884:000$ 55.032:000$ 8.758:000$ -
ltl50 46.684:000$ 67.788:000$ 8.148:000$ -
H!51 46.61!4:000$ 66.640:000$ 2 I. 104: oou:s -
ltl52 46.o84:000$ 73.644:000$ 19.95,6:000$ -
11S53 46.684:000$ 76.842:000$ 26.960:000$ ·-1854 6~~225:000~ 90.699:000:ti 30.158:000$ -
l tj55 '67. 755:000$ 94.432:000!ii 28.476:000$ -1856 85.820:000$ 114. 553:000$ 2p.fJ77:000$ -1857 95.216:0d0$ 96.246:000$ 28. 7:~3: 000$ -
1~~ 9.2.569':000$ 106.805:000$ 1.030:000$ -1859 95 . 853 : ooo." 112.957: uoo~ 14.236:000$ -
1tl60 87.990:000$ 123.171:000$ 17.084:000$ -ltltll 8~.012:000$ 1~0.719:000$ 35.181:000~ -
H36~ 79.003:000$ 122.479:00:)$ :i8. 707: 000$ -
1tl6:l 81.723 : 000$ 130.565:000:p 43.416:000$ -1b64 99.5U:00l!~ 141.0ôtl:OOO!ji 48.842:000l -1865 100.849 .000.$ 157.077:000$ 41.555 :000' -1866 112.8ô::l:OOO:;; !53.253:00$$ 56.428:0JO$ -1887 117.160:0JO$ 185.'270:000$ 40. :190:000$ -18ü8 124. 686': OOO:ji 207.723:000$ 68 .!10:000$ -
1869 183. 2~,1 : 000$ 200.2::!5:00J$ 83.037:000$ -1870 l92.22tl:OOO:;í 16ti.94U:OOO$ 17.011:000$ -ltl71 191 :8o5 iOOO$ 193.418:0UO$ - 25. 277: 000$ 
187~ 188.806:000$ 215 . 8\)3: 000$ 1.613:000$ -1873 185.010:00u:;:; 190.083:000~ 27.087:000$ -1t>74 1tl3.094:000:;; 205.579:000$ 5.073: 000$ -
1875 181.868:000$ 183.928:000$ 22.485:000$ -1876 179. 421 :000$ 1$0.338:000;,; 2.060 :000$ -1877 179.347:00J$ 185.581 :00~ 16.917:000$ -1878 208 .9:l3 :000$ 210.804:000$ 6.234:000$ -ltl79 El6.912:0oo:;; 221. 92tl: OJO~ 1.871:000$ -
1~0 215.677:000:;;; 125.tl51: 000$ 5.016:000$ -ltli:!l i12.2B4:000$ 209. 851 : ooo:;; - 89.826:000$ ltltl2 212.2 {0:000$ 195.498:000$ - 2.433:000$ 
1883 2w. 99;: ooo:;; 202.434:0UO$ - 16.782:000$ 
t8d4 2UV.U~5 : VuiJ::; "~u . ~·jV : uuu;;; - 8.503 :U0U;;i 
1885 ~07 .l:\61 :,OUO~ 1\:!4. 'J61: Ü0U;;i 17 .644: 000$ -
18ti6 213.58~:000:;; 2ii::l . 2 w: ouu;;; - 12.900:000$ 
1887 202. 2:H : oou:;;; 355.592:000:;; 49.6::7:000$ 
1888 ~05.280:000$ 12.592:0ou:.; 153. :-!01:000~ -
1889 183 . 177 :000:;; 25:l. IJ33 :000$ 7 .312:000 . .,; -
1~90 298.377:000:;; 291 . 900 : 0;JO:;i 70.776:00U$ -
1891 313.727:000:;; 438.641 :OOU:;; - 6.477:000$ 
1892 561.227:000:;; 453~980:000:;; - 75.086:00\J$ 
t893 631.860:0JO$ 666 .052:000$ - 107.247:000$ 
t894 711.772:000:;; 601.046:0JO:;i 34.19.2:000$ 
1895 678.605:000$ 696.360:000~ 110.726:000$ 
1896 712.355:000:;; 694.057:000$ 17.755:000$ 
1t'97 754. 958: 000:;; c31. 807:000$ - 18 .298:000$ 
[898 779 . 965 :. 000:;; 814.301 :000::;; 76.849:000i -
ttl99 73'3.819:000$ 34.336.000 -
1~00 699,631:000$ - - -

::tn. :t ju1l.J.c 1901 414 .239:000$ - -
- -

<:amnm \'oi, Vl!I . 

IMPORTAÇÃO SAQUES 

57.727:000$ 36.306:002$ 
56. 040: 000$. 40.471:000$ 
50.639:000$ 26.735:000$ 
55.289:000$ 35,742:000$ 
57.228:0011$ '34.268:000$ 
52. 193: 000:$ 27.395:000$ 
55.740:000$ 29 •. 403; 000$ 
47.349:000$ 28.213:000;ii 
51.569:000$ 16.502:000$ 
59 . 165: 000$ 34. 177:000$ 
76.918:000$ 42.524:000$ 
92.8)():000$ 69.417:000$ 
87 .332:001!$ 52.591:000$ 
85.838:000$ 51.197:000$ 
85.171:000$ 53,431:000$ 
92.77.:1:000:); 66.3117:000$ 

125.351 :000$ 74.385:000.$ 
130.440: 000$ 72.450:000$ 
1~7.72~:000~ ~.:1.728:000.$ 
113.027:000$ 82.609:000$ 
123.720:000$ 103.330:000:,; 
110.531 :oou:.; 1~5 .153:000$ 
99.172:000~ 117.755:000,$ 

125.685:000$ 112. 053: 000$ 
1:ll. 746:000:;; 104.B~8:ooo:;; 
137.777:000;;; lll.538:0U01;) 
145.002:000~ 1 07. 859:000~ 
140. oll :ooo:.; !39.908:000$ 
lGB.5111:00~ 177.074:000$ 
155.687:000:;> 157.938:000$ 
137.264:000$ 133 .177:000$ 
158.31 8: 000~ 174;910:000$ 
156.730:0()0~ 184.971:000$ 
160.815:000$ 200.5 10 :000~ 
162.484:000~ ~3U.349:0UO$ 
166.209 :000~ t9l.tl40:000$ 
155.073:000:.; 14J.555:000:p 
160 . 187: 000~ 189 ;385 :000$ 
165.319:000$ 189.641:000$ 
172.714:000$ 267,476:000$ 
181.005:000~ 306. 202:000:;; 
182.251 :000~ 173.595: 000~ 
183.861:00~ 194.047:000~ 
194.222:000~ Hl3.319:ouo:;; 
L/4. 40 : :f.IUU:;i'<Ui . L27:úuu:;; 
I\:!7,501:0UU;;:i l\:!7.0/4:/JUU;;:i 
200 .'11Jti: uuu:;; 2ô5. U13 :uuu.;; 
~10,850:0UO:;i 34~.4 16 : 000~ 
2ôO. U98:00v~ ~ss .o~1 :ooo:;; 

- -
- -
- -
- -

328.589: 000$ -
344.539:000$ -
370.087:000~ -
553. 947 : 000$ -
671.603:000$ -

--
37 4 .468 000$ -
451. 426 000$ -
211.441 OOO:j; -

DIFFERENÇA 
BALANÇA COMMERCIAL 

I 

Saldo Deficit 

- 16.056:000$ 
- 16.956:000$ 
- · 9.600:000$ 
- 11.489:000$ 
- 10.174:000$ 

1.437:000$ -
- 3.291:000$ 

10.576:000$ -
4 .• 720:000$ -

- 4.133:000$ 
- 9.130:000$ 
- 26 .220:00! 
- · l:l .688:000 
- 8,998:000 

5.528:000$ -
1.654:000$ -

- 10.798:000$ 
- 34.194:000$ 
- 20.917:010$ 
- 70:000$ 
- 549:000$ 

10.188:000$ -
23.307:000$ -
4. 880: 000,~ -
9.322:000$ -

19.300:000$ -
8.251 :000~ -

44.659:000$ -
:í9.213:00J!ii -

' 44.548:000$ -
29.685:0!0~ -
35.100:000:ji -
59.163:000$ --
2J. 268: 000~ -
43.095:000$ -
17.719:000~ -
41.~5:000$ -
25.394:000:ti -
45.485$000$ -
49 ,- 214:000:;; -

- 55.154 :000$ 
ZT.600:000$ -
9.637:000$ -
8.~12:000$ -5i .tiJi;):UOtJ,;;; -

- 2.540:000$ 
5L 113:000$ -
44.742:000$ -

- 51. 594; 000$ 
- -- -- -
- -

337.463:000$ -
259.507:000$ -
326.273 :000$ -
140.110:000$ -
·wo.202:ooos -

- -
- -
- -

202 .798:000$ -

CAM!liO 

31 
29 5/ 8 
25 7/8 
25 l/4 
25 l/4 
26 ' 7/8 
2tl 1/8 
26 . l/8 
26. 'd/8 
27 '3/4 

'28 9/16 
29 1/8 
~!} l/4 
28 ::l/16 
27 13/16 
27 17/::l::! 
~ :Jf8 
27 7/32 
26 1j;;2 
25 1/4 
~3 7/8 
2-5 21/3.2 
2G 1/3.2 
27 9/32 
.27 ::lj32 
25 l/lO 
24 ::1/8 
~ l/8 
Hs ::l/32 
19 
~2 3/4 
~4 1/4 
24 7/8 
~5 15/16 
25 7/8 
26 15/113 
~5 1/8 
24 15/3" 
~ 15/16 
21 ~/8 
2t l/4 
~ :3/l' 
21 1/l 
21 i/1 

(j 

6 
1.3 

2U 7/l• 
11:1 

.J 

5/1 
20 5/!:j 
~2 3/i:S 
25 

(j 

1/4 
lo:C:l 1::>/F 
22 5/8 

) 

16 11/::l• 
11 15/l 
11 9/lr' 
lO 3/3' 
l;l 15/l 
~ l/8 
7 23/3' 
7 3/1'' 

2 
o 
~ 
2 

7 13/3' 
g 13j;:;• 

11 NB 

Pag. il4 
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SESSÃO EM 5 DI~ l•EZJ~l1DM DE l90J 105 

Vcja;mos, <li:r. o ••t·:;.d,.r, as rnla..;v• ~~ <lo 
cambio com n. ei. t•cuLu,:oh• · 

Em 1844.~orn nm:.1 cit·<:ul:t<:f<.o dei"il.:'r;!l:!'ll)ll!j; 
se iom c:uuhio i1. )C, l /4. No ;Lnno sCJ.~ttintn, 
a çit•enla.<;iíll SU Ulli\'111 Cilh CTn (t.Í l l :tll)il.~ f• 

o ca.muill so hc a .2l) 7 ;s: l!:m ItHü, côrn 
umu. cmis,;;1o de ·ltl .'i83:000$, ~c telll cumbio 
a 28 1( 8; uo anno seguinte, a cit•cula.çiio 

l·:m l~% c ISHG, (: o ,~ontt•:\l'ÍO. Em 1885' 
<; 'H1o '' cil·e•tla<}.o tb ~IJ7 . 815 J:O(i l.l.~ . se tem 
e:wtlJi O :1. 18 5í !G; C1'il !Silo, COltl a. de 
21 :-:.G~~: I.tiiU:), ~e tf~J n a. .2d 5f 'i3 . 

Etn IKK7, 111ll:.1 éit•wl:V;:lo <l<J 21)2 ,iJI)i):O;:JO,$, 
tcHn ean tl>iu a. ::!·~ ::j-s ; em l8:)8, cou1 a. do 
::!il3.000:í!UU;), t em C<llnbir.t a 25 1/4. 

· se r eduz a. ·17 .80.2:00)$ c o ca.mbio kti~a 
a 2G !/8. 

E m H);",O, 18C,I, 1Kí2 {1. 1833 <O qua.ntiohL<h; 
do Jli1PC1-mo<.~li1 pol'lllill lC'.ce a mesm:L e de 
46 . 684: 000~000. 

Pois bem, dm•u.nto es~cs qn:üt•o annos o 
cambio vari11 ext.rem:unent,e. 

Em ISW,ú de 2S \J/16; em 1851, llc 29 l /8; 
em !852. de 29 1/ 4, c em JS5:i, de 28 3/lfl. 

J~m 1857, nmn. circulaç-.lo de 95.216:000:(; 
dá ca.mhio a 27 7 /3~; . em ! 868, urna cit·· 
·culação de D2.!íu9:000~ dá ca.mbio <L 2G 1/ 32. 
- lle 18130 a 1862 a circulaçõ.o baixa c o 
cambio, que devia. suhil', desce . AHsim, 
com <\ cit•cula.çã.o do 87 .900:0UO$. do 18GO, 
tivemos c:~mb io a. ::!5 i /8, c, com a <lo 
1861, reduzida d e G.OOO:OOO$, o tivemos a 
25 21 /::12 . 

Em 18132, com 70.063:000$, so teve cam
bio a 26 1 /~; em !863, com 8!.72.1:00í1$, o 
tivemos a 27 9/32. 

Em 181:i8, com uma circulaçiio de r~is 
l24.(i86:000:j;, O C/1m1Jio esT.(lVC a 1H 3j32.Em 
1860, coin umu. circulnça.o de l8:l.224:UUO$. 
o cambio este v o a. 19. Em 1870, :\ cit·cula· 
ção solH.! ainúa. DJ 1S3 .0UU:000$ p:ts s..~ a 
l\!2 .000:000$, o o cambio pa...-:s:~ d.o lU a 
21 3/4. 

Bm 1894, a 71l. 7 12:000$ de ciL·culação cor
l'espontl~ um cambio do lU :J/:12; em 18()5, a 
nnm eit·euhlçã.o <.lu Gi<:l.()IJ5 :0UO$, t:-;to é, 
:~: . W7:0JO.B · tiO t\ill'urol:<,'<l, wrL"uspontlo u ul 
e:.unllío ,\c U IG/1(;. 

!'.L&l<Llltlu <~ examina!' a$ rcla.c;õcs tlo ca.m· 
llio com a expot·t<tçi:io, o or·adot• mostt•a que 
lliUitas vezes a· expot•t<t•~ão cr·e~ce o o ca.ml!io 
diminue . 

Puso:wtlo a wmpa.rar a,colamna do cambio 
com a. dil.S dilferonças cntl'C a exportaçã-o c a. 
cil'culaçã,o, noü o órarlor: 

IIm 1846, éOm uma diírcrcnça. de 3.66G:OOO$ 
([ a, exportação sobt·o <I circula.t;ilo, se ~c_m 
ci.lmlllo <t2S, I / 8; om 1847, com umu. <i tlto
rença. de 10. 123:000$, isto ú, e:.qJOl'ta.ç5.o 
muito nuiol' c circulação limito mcllor , HC 
tem C<tmbio a. /26, 1/8, muito peior. 

Em 1847,com uma differençado 10.123:000$, 
se tem c:Lmbio a. 26, 1/8; em 1848, com utna. 
uill'm·cnça <lO 8 . 758:00(1$, se tem a f!fi, :1/8. 

Em i850, com um excesso de 2 1.104:000$ o 
cambio esteve a 28, 9f 16; om 1851 , com u~n 
oxccdcnto m~nor, 19.\JJU:OO(J$, o ca.ml!to 
sóbc <L20, l f ol. 

15m 1852 a cxportaçii.o Cl'v:lco, vac a.lúm da 
cleculu.ção na q1Iõ.111tra. t!o ~ll.U60 : 00U!ji, c so. 
t om C.lillh lo a. 2!!, l /4; mas, em 185:1, u. ox· 
ponu<;~ll ~ilbo aiuúa, o ~cu o:.:t:osso ~ouro ti 
cit·cu1a.ç:'i.o ú, não tlo ~.1.100:000;$, ma.>~ <lu 
JU . 15~:uoo ;, u o c:1muio tlosc•J <lo :l'J, !J.l ti 
2~ . 3 / lG. _ 

gm I t;:;l v.tl'ificu.-so entre :1 cxportaça.o o tt 
cil•e ulaç:io um:.\ di fl'eronça :tpon:1s tlc_ l .O::Ill 
contos. o ca.mllio ó tlo :a7j3-:.; om I~•S ~ 
dill'crençl~ uugmo11tu. . l::l mil cou ios o o 
c;11nbio llttiJW. a :!6 1/::l'!.. 

De 1875 a 1877 •~ c it•culaÇ'~o llocrcs.:c o o 
c:~mblo sobe . Assim. para <~ circulal,~'in un 
1875, no valot• t!o lH1.8ü::i:OOO.$. so tem catn 
bio a 2G 15(16, qua.si a 2i ; pa.l\~ <L <lo 187li, 
no valot• mcnOL' d~ !í9.121:000.j;, ~c tem 
t:a.mbio tambam meuor a. 2.í 1/8 ; c, })<u':L a 
do 1877. no valor de 170.3·17:000$, tnouor 
!lOUCo, é c:n·to, ma.s IUc:IOr q uc a do all.tlO 
anterior, so teve cambio a 24 15/ 32, mtnto 
ma is bú:~:o quo o ant<.lrior . Do fór11i:\ fJUC, 
com:pamdos· o~ a.nnos do 1875 o 1877 dão, 
for~'adns poq uonas ft•acçõos, este rcsul t:tdo 
o a.nno de 18i5, com uma. ctrcula.çao de 
18:2.000:000$, teve cambio a 27, ao pa.ss> 
que o de 1~76, com umu. circuh ção de 
170.500:000~. teve cambio a 24 7/ 32. 
l~m !Stll e 1882 á cil'culação não 30 a.Hel'/1, 

mantem-se quasi a mesma. pois foi do 
212.284:(1011$ em 1881 c do 212 .280:000$ 
em 1882. Pois bem, em 1881 o cambio estovo 
:t ~2 :lí lG; c , om 1883, rctir·<Ldo~ apenas 
<I :OOIJ$, o (l<J.tnllio baixou" 21 1/ lG. 

Isto quer dize r quo om 1857 urna. cx_pot'i.a
çii.o 96.240: 0()0.~ c um a. ci rculai;a.o do 
93 .2W:OOO~ dão o ca.lllllio Mim& do )Jal', 
27 7f3·a; e, em l85l:!, uma o~pol'ta.ção do 
106.805:0:JO$, uma. circulação de 92.569: 000.~, 
dão cambio a. baixo do pa.L', 26 l/:-12. 

E, porque hoje, . 1:10 expol't.a mai:1 o so 
apura monos,se que1ma papel pa ra se elevar 

., :15m 18::>3, uma eit•culi:l.\lio do 21l .OJO:OO_D:ii 
tclll c:tntbiu a 21 7 /Hl ; em lHH4, uum c1.·· 
t'n la~.:i.o tlc :~(l(l .liOU:liOO$, tn111 eambin :~ 
201/ ll). 

\'ol. \'!H 

o cambio. 
Pobt•c Minish•o da Fa.zonda ! intellz paiz ! 
Em 185::!. a circulação é de 115.873;000$, 

qua.!li a mesma de 1857. Pois IJ0m; ;m 1857: 
c5ta circular;ão , com uma t'Xpurtacw ti.Cl OG 
mil contos, <leu, como sa viu, um c_ambw ~lc 
:1-i 7j3·~ ; em 1859, a. mesma ~n'Cula\;a.o, 
com mn:\ c x p o r t :t ç l ll mu1to m:\tOt', 
11~ .0~>7:01~ 1:\\. tlon e<IHÜ•io <~ ~~ 1]41 
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Etn l~l'i.t, eou1 urn H.\o ~t·::>~n {~n 4\.~r .. :-=.:nltl"t$ • .- ·.xp~JJ·trtf;?in "\oht·e a. dn:uln•:ãn, COl'l·e;-;puollO 
SC t(!Jfl C:tLttllJio a";!./ :i ':~.~: 1~ 11 1 l ~i:;) . 1:0111 11111 II !H I'!.UII IJiO a. ~1 1 l l( ( i! 

cx·-:~df) IJ t . l ! d u ;lt_l _ Ln.~:-~:llf ll},.!.:. ~:e t l 'i~:.. .. i:--·f !'.'l. l'.l tl l~ Uni d tt"i :-~Talld l!ii. <tJ'V. IIfl.l l! lll llj 0111 r:lVOl' ·1a 
blo a. 2.' 1/lrL Fnl }!'-lti7, a: .!i ll'lWt:r·:;;:l ,·~ lfi:d t~ L' vodol·i zou.;:~u , da JlltH;•L:t l •t: la. di min lli•:;l o dt' 
;>inda, Ú 1J.J Gil. ! !IJ: ~ ,iUO.~ , O O {;<tl1tl.i io (! du Jn<t•Ji;t tl<.J p:•.p<.!l t! l.ir·:vl•l d:t IW:>!J I ~Ü.iiil~!~O 
::!.~ 1/l:l. c;•n!lJial em tKll!l . J•:m li\89, !t m:lSn tio ].)i\Íl~l 

l•:m IKGS, a tlilfo!l 'ü llt;a ont.t•u a oxpOI'l<w fLo .<n rndu;~;in ;1 H>:l.ilil(l: i iiJIJ') o " t::tmbi•> ellegúu 
c a. clrcula,;ã.u S l~ (:leva. a :-.::) !l lil (~.(J.iH rJ~, e o a :-!íj r:; Ui . 
e~rubi•), cp lO HO lllll:o :t n~~tl*iul', efl)l1 \1 11\a ~jas, U l l\ U.;i ~!, r.•Jn\ a. lJlu~nl :~ l} lli.llltiJatlO do 
diJret·cnç•~ de u::; 111il c<•lltos, Ji,i de~:.! 1/ l:i , V<l!J!! l·Hwcd<.~ . o cttlniJio esteve :t 2.> l:>f l6. 
tlcseo, neste an no, a lx ::;::o. Em 18i7, CV!I I Hm <t mas.~:L do 17\J.OOO:OO(J$, 

Em 11:\IYJ <I m:portu.~·ão dlmiauc , :t cil'cul:l- olllCihH' (!Ufl :t de ]::;'H e <t de 1889, tivemos 
ç~o se olov;t, a t.lill::l"P.n<;<t ~o r <J<i<tr. a. li mil c:nnbio " 211 l::i[a2, i~to ti, taxu. inferior ás 
contos apenas u u c:mnliio, uuo devia J O.>C;i!l', da<pwlle.; annos. 
sôbc de 18 <L 10 ! VeJ·ol:ulc é IJUC em ISS!) h ouvA g rantlc e~-

E ' oxl.ruordin<lr i'> ! ~h~. o Ill<tb cxk:I.<.mli· cesso oll). expoi·t:lt;i'i.o solJr <.! u. cil'{:u la<,iw, 
JJ<wio ú u q ue .~e tl<t em 1!:!7(1. 711.77l'· :(J: I<i~~; 111<~~. já. ~c lWOVv \J ((lltl tacs OK-

I•;;;c:u tcm. J·;m 1870, a üÍJ'Cu i:J{'iio, •tuc, u<'.>· ,;,~"~os n~u influc111 solJI·e o eambio), poi~ , 
tlt\ JtH:i. :>0 ma.n t [YO I'õl :sC uopr·o inlhi'ÍUI' a. nx- C~tmiJiO.{ m o)I II<Il'I'S SP. YCl'il iC<1 lll COIIl C.XCCSSO 
poPt ação, t>~cilla.htlo Clltl'o <ltl ill'en)nÇ,<t maxi- ,J:t t:Íl'<:nl <li;ií.o ;:uiJI·e :t llxpur t:u{to e rambio~ 
ma. de: il:J.11:;;: UJO:), <pie ~e verilicou em ll\!i>"), puiut•,;s e0 11l üx<;e.~>v d<~ ,;xp•n·lul\'iiO sobro a 
o a mín ima dt: I. II:JU:Iili: ;,~, qm: ~c v ul'i!lcull eirc:ll~v;·ãtJ . 
em 1 ~:>7 ; em J.~70, a r:in.:tll"'çlw, _que f ui do E' •JU:l v ivoriJos em um pai~ singulaJ'. J·:~
lli2 .. ~20~J00:;, exc•:deu :ttPq;ur l,a,çao no valot· cntcrn. Em 18813, a cxpoPt:l\'tlO sw··:wa.nta.ja. 
go 2b.Kt7: 00u~. e o c ;wJIJJo ~u iJm de l\J a svln·c :~im)..lorilt<;iio , da~do-nos um .s~tldo ~o 
~1, 3/ 4 • .. _ . i:>4 . \ 13:U00S; a OXpOI' ta.<;::t.O <lXCO.lc :~ ClrCttl:u;ao 
,, E' in~Cl'O'IJta.vcl. A. ?XlJOPta,n.o }•an:~~ ~e em .m.G::7:ÚIJIJ:i;. 'JlW.s i 50.00U:01Xl.;>, o ca.miJio 
... ~ nnl co.~~ tos . a lG~'> nl'l! a cu·cu la.~ao G de 2u ;:;;.~ . .Bm Wt>t> u. i mp:n·t<tçào ::;upcr~~ 
~~bo dn l t> .. nu! <t l;;~ n ul e u t; ,tlil iJLu :~ oxprwt<tçTi.o 1lan<lo-nos uut dcfici! do 
wb.o de l!J ~~ il' Ia~r :~2! .. 5 L::ífJ-J:OOú$; o l.~ xr:c,so cl<1 expor:;ação so l!t•o ;o 

~~tn 18' l , com um;~ cxpol't:t!;iiO r lo cil'ê ul a~·ii<J G apnna.s tlc 7.::Jf~.(JiJ().;;, o C1WJ.IJio 
19J.-1l~LWU$ e nm;• Cl l' CUlitça o d.o úde;5l f-'lruuHomellwt' ILliOOdol88(i! 
! li!. ~(Jj:IIOll~ , i~to ú, com mn<L tl ill"er•cu<;a ," . . ' 1 . . . . , .. 
apona~dn l.uJ:{:OUfJ.;;i .$1! tem c<tmL~oa24, 1/-1; ,.. _L . P_,LS I11 ?,~? · .A li I , .um:t , ·~r~l~~ Oil<,:~ d~ 
em Hld-.u. cxporta.ça u ~c eleva ;1 l.J.<i!H:IIUl~. ;;.LU• liJ . I>OII~ cu1 lavor !lu. _e~p11 L.t~:.-1.<1 <.untr.~ 
a CÍI'c Ul<lriLO de.-;ec cL lts1L~r;(l :IJUU,:;, YOl'Íiic;L-~e '!' lllliJ!ll'tat,,ao. O ll l11<l oh!l<.:l:tl ii Ç<L de <JU3:,SL 
a~~iin, un:1,1 diii'ÜI'en•;:1 do 27 .u~7: uOiiB e 0 :)r~ . r rO~: fJOO~d;1 t;xpo:· t;;'"'~l.s:~ IJI'O ~LCII,'eula<:au 
camlliO~ó !Jo, rl.c~ J. l / 4 pa;:><J. <J.~~l , 7/tL No Jll•>;l'lZt:~I ~. C<l J.nbw.~u ;:IJ ~i:-; , ,~,J~I, .~- ~~l t.t>tl~, 
cntl'Ot<LIILO em Hli :l :~ UX!JOI ' t<ll'õ.L U J.>;uxa a lll\) ,1 d!lle~ UII ~!L de o l_,,JUU. OUU:;> 0111 i.tv O! u.~ 
1 gu míl c~111 to,;, u~c;cdenJlo ;~pui 1 a,; :t cil·cll·- 111I pot·tao;a·J contJoa <L ,?XlKH·La<;:to, o.;~~ ~ exc~!SSO 
!ação o1u 5 . 073:W' I n 0 c:am lliu .-;ú!Jü a ~·:;, :opcn:1.~ dtJ 7.fl<JU:!11Jfi.';I,,L-;L·> é. 4. ,.,,,y; tJU IJ.::>UOO 
15/ lô, qu~:si :X. - ~J~unos / fllt) o un ~~:lü, P l' Utl lllJJII I c:W1UIO a 

Em 18,5 o c.~:cm;so !lu. exput·ta.ç<J.O solwu a ·- ·-• I ' ·I · . . 
CÍl'CUI;~~;io ' ,; :LjlUll<l< 1J.e dous mil CO!!I.OS C u Elll lll!)O, ll\fJ l , lRfJ.:.', !8!17, ~~~~~~ St: ~lll'I~CU. 
ca.mbio súlJe a i!G, 15/ 10, q11a~i ao p;tr. o lno.<Jnr> phooorno~10 <lu ~ ~·o i, lkf-· 1:-i:J::. li;,i44, 

E1n lti7G, :•dil!urunr;a pas••u. a ser de lli.O(f •;• m:~_Ht:t r:d.~,ilo ~,:-i71l~ l~~o , J ~~ :· :~>l•, U:!!l~ 
C()ntos 0 0 cambio tlcsco <L ~~5 JjH. c IHS.> a Cili:ULl~,l'J Jl.I>;S.\ .1. exw~r, l .1 LXllUl 

Hm l ~":!U 18tH lSi>~ 18~:; *: rl<í. u qnc' ~J.r;ao. . . 
<Liltcs .~o d~m 0 1;1 lt:>'IU. a ci.rcul;u·ã.o u l&r·<t· ~ois iJt:m, cJn l!liJO!. com . n:n excesso _U.o 
IX~~sa.' a. c:;p~rtação, obs.)l';' a.u<lu_',;c ;t.; s_n- 6:~~7:0~J.-:\. da. crrcu~~(:ao, so~r(.l ~ .. ~::l~I·ta.ç;.w, 
gUin t<:s tltllm·encas , em [:-;.;,;u, >3\l.ti~i..:I.JOU!;i; ~tv~r~u:-; .c'l:illl)!o ')~ ":" ~JK. ~m 1:::·':-cum ur,n 
em l~!l~. ~.5G3:u:1o:';(J(J.J . ~xc_t:s.'.'1 <~o/1. ~~-.·~Jr;.; ?a. <.x~rt~'~':. s~lu~ 
Po 1:,~ bem. Em 1;.;7:J, Clll11 um ex~c~.;;u !lo .1 U I e~.I l;.J.r;<.LO, su ti,~~ c,tmiHO e JnCI JVt:l! a. 

5. 0W:UUI.I$' J:L,CXJlul't:tl;iÜl .~uoJ·e a. l:ir•eu la<)i.o, ! ~ ~);;~; o j, ?111 ~t;~: ~ . ~-om , Ull·l• ~xc~SSlJ ~~ 
~e tCYtl Cil lllh lua~l :.11 ~, o mil l í)BU •. cont u_lll 'Y · ~.l!: (J(J:J~ t.L' cxpo_l t.\ t~~~o ... ~obto <I C!l'CUl<l. 
cxccs.~o Üú 1.[1/a,,l !.l;r 111:1 o:on i.Os <l;t <:l l'culii\:r1l! ~·tO s,, tc ~ IJllnn t blo . t 7 ~3/·>·~ · 
sobl'o a CX) JIJJ'J,;l~::'i, - ti "·'~ IIJHJ!Hl" ! ~i l" • l l li<J~ 1·:, du;LIJ Ctl dis;;u, ~c IIHl <tl'l'CI>iu.m o~ c:t-
cam iJitJ :t ~ 1/-l ! IJdlo.<, c~m 1>\!J.J,o tJX<!C<S<J <I:L t:ir·c ula~':tu sOUl'll 

Ma.s , n il.11 fiei.~ ahi. IO:!Il l~l~::, '~ run o·xces.,•J :~: oxtuwl:ll,::i•• atLi u~c" w :IXÍ III.,, I I 0.7.~'G.Il1Jil$ ; 
do H,Gió!.i:IIIIIJ:i; <l:t dl·cul:t<;:'•·• " '1'1'1\ a. w :pPI'- 11111 tx:l7, ,·, •! t~llll li ':\ I 'Ío, o • •xc ·.t~"-"' ' tl; l f:Xl11Jl'
taçi'úJ , .:o .. p,~sJ_JrJ itd(~ l flll ~~:uut,in d<~ ;!I ·; ;' H i; i~u.:il.o s•d•t· ... ~ ;L c~ÍI·<":tdrtc,-itu 1! q11c1 1·. lm~~4 a.u ltli.~· 
(HH JK,'{•I, :L · ·tll l l W\f'I~S~u dn I i ,(i li :IHH l$ d:t. ~i li H~ , qllu , ·~ dn 'ir~.)-; l !~:lll>h;~i ~/ )0 , 
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Poi.s, lwm: ;\llí, ;L•I mnximo •h~ dif!ia't\tt':a. 
Glll faVO!' u:\ PX[iUl'tJ.<.;:\0 C"l'l·t.:8J!UIIti<~ tllll 
ea1nt~tu de 10 :;/:~·:. ;upli il.r1 Hla.sint•J d:1. dii'
Ü~I' L~n·.~ :'t n~tt ~·a. Vol~ d; t. ~~il'l;(tlarf?l.u, t:ui'J·<·~qH , Ilde 
um ca.rnbw dB 7 ~. :;':3:?. ! · 
, J.:rn W\Jü, urn:t<lil_l'm·cn•.•~t tlt! !f:>. ~'Jc\:OOítScm 
l:t\'01' tia. CJ t·•·t.tl :~l)itiJ dctol'lHÍ!ló.l Gtmhio :J 
V Jj1{, Ulll 18 'i', UllllUJilli;I'Oili::L 1fc iJI.i{ll;:()l\0:'; 
e11t 11LYor d:• expu!"ta1;;i.o delt•t·mirt:.L C:1tiiiJiÜ 
"7::i/H!. 

E :ts t•olaÇões du c:•.mhiu com a, intp1Jt'bçüo 
são_ cudos.,~. lJe. ltin a lH51, '' imJlOI'
ta:çao segue um;1 ltnh:\ crescente, rtuCt' dizur 
a procut•a do Olll'O fui ang-mcnt;wdo de <umo 
em anno. P11is bem; u c:tmhio, r11W f.hwi:L 
olosc01· proporcional men to a csh p rue r r J'<t, ;;e 
Hlí, ao contt·a.r-io, olovanJo. As~im, ,lC trJill , 
]J<tl''' nmu impt~rb.~ção tle 47.340:0110S;, c<J.ml<io 
a 21) l /~. pal'a mnu. 1)0 Gl.f)i)!J:f)(JfJ;i; c;ambio 
~~~ cl/.'l; P~•r;~, G!!.l u:i:UOO$. 27 :if.l, p;u·a. 
71).\ll:S:(JOU!J, e:unbio :L :!S U/ !1.>, e para 
9~.HGO:OOO$, a 2\1, 7/ 8. 

.Ern ll:l53 c 1~3,1, a import:t<:uc,;quasíi g-uaes, 
~Ol'I'Cspondem cambioi! tlilrerentb;inlo~: 
:28 3/lü, Pil.I'<L o primeil·o anno, o 27 1:-ljW 
para u segundo, 

Do v;;n a 1850, IL impur·t;L<;,iio <liminue; 
Jl:t~~a. rlc l:JO '" l n lllil cont11$, o o camiJíu 
l!llC ~c tlovin muYer em scntitlo invr~1·su . 
r.:ng11o ;l • .lTICSlllil. dÍl'CCI/lO: p:t.SSa J.1~ 27 7/:J::t. 
"· ~<O l j :J2 u a, ;~5 1/4 . 

Em JKfi·~. Ulll:L irupol'~:1c;lüHlo U\1 mil eoni.os 
teve eambio '' :;6 t; :s2; c•.1n 181>:: , um;L <lo 1:!5 
mil c 5UU contos, Cl\llÜtio :L 21 o;::~. 

De 1Hü'l :t 18711, épuc:.t a.nunn:d, tmrio1lo <lo 
gr1UI'P<l., ' U U:.tlllULú, no plano ini'cl'Íur· Clll 11UC 
~o colloc:lm, ubo1h:cu rn:w:willw~:J:nunte :i 
Jli'UCU!'U. UO Olll'll, 

A p!'ocltt·;~, du orrt'll :Lrrgnknl.u. '! !·:lle baixa. 
Aquolla diminuu! E!\11 ~'l eleva. ~la:l, 

IJII!~HlU alli, uma u~cr:p~·U.o Stl nota, cumpa· 
rando-~<! u~ anli\;S de lt;lilj e i> de !807 . J(rn 
1800, a J4G mil cont.(l~ ,J() imput't:L,,J.II c l! r
l'espo!HIO 1r1n <Jambio dtl ~·I :;; ):); 0111 1Hti7 a 
inlpot·ta(·ào Uf \~CO :t l·lll Jllil e o ('ambio IJaixa 
il.~ 1/8. 

'l'crmin~tl::t, pu!'Üm, a, g' IICH'l':t, do.-;:<PI"l
rr.eido esse pretexto p:tr;t <> IJ <tix<t , ruivo o 
en.mhio aod ~cu~ movimenl;us c;.t,pt·i(·ltusu~ o 
eo ntl'u.dicto l'ios n.n tol·ioJ•c:s. 

As<irn, i!lll lH/0, il 1 . ;7 .UO :) :O(J0;~ <I() Í;liPOd.:>
<,:ão, se) tom eambiu u. :~1 ::j4; t~ru JH7 1 '' 
15H .000:()01J,,:;, c:.lllllio :r. 2 1 1( 1. · 

Em 1~7:!4 éum J ~l(i .IJ(I:.< :O Jfl.~. se l.r•m c:uuiJio 
a 24 7/t'.; r:m !H73, cutu HiiJ.IiltiJ:IJ(J:I::;, Jl lit,iur 
impul't "<;ãu, cambio ;,. )2,) 15/ lli ; l)!ll lb7\ 
eom !Gii. IJ(fi!:UOu.~, eamlliu <l ~ti 1.',/ lü: cl ll 
] X7(i, a illr1tOL'i.:t(I:'IO IJaí x:r, <L Jf>,~>.!JIIli : OIHI,$ 1'. O 
eit1nhio lmixi~ n. .;,dJ 1 fK . 

On l ~77 a. I~H.:!, o {~a111hin :-:o 1"11 0 \' t•., <•lH\\n 

''1'. \' 1'. ~1'. 1', na. r·a ~,;"!o i Jl\'J~l ·.-: ;1, r! a, p r·w·. t Jl ':t. dn 
Olli'O, A iu)pur•f,;uJtu :ur.~: HlPill·ít do ; !.1\rtu n 111 

a,n rul e o c:1 m.l1io \' i t .:~ :-;u~~ ~-< :-!-i~~v n, rnc~nt(~ l,i.\.i 
:-: a. rHio 

f<-~:í,•; l ll ft Vi t JI: ~Tlhl, [li .li ·~ ·:Jtl. I~ !] IHH •t ll: d , Cf!Ui~ 
i:d.i_\.-,, ·~ :J:-tn, pot'>lllP dt~ [,~-;:· : a. tX~>; a exp~Jp .
t:u:;·, .-> <l.l.!,~llWit ll :~.< ·iti\tllbGIH, l la ndo-no~. nx 
C{\[l<;':'i.u du annn 1ln I~S~r, ,"- ;1J d o:.:. 

glll l t-l~:; , a !1H IHH'l.'l ( '-;.u l (\ d, ! I~ J l, (tl )t t ; IIUO$ 
\~ o e:Uilltin ~; th.·- :·~t '7/ lli: I'Ul i_ ;.:,~-i, n. itnpor 
l;ac; :'i . ., c d" ll!l .c l '!r J:flllli:-;, lil,llllll: <il) (!~; tn •rw s, 
c o e;unhio (: d.•.: -~I r 7/ tri. 

Ern ~~~'>, :.L J!J7.1JrJ:I:II:ilr,; do i:ltpiJt'Üu;:'ío, 
e ll'f'C.>l!orllln O c:uniJ í•.• <l ' l ;;-1 f>/ IH; (:lll l &'lO, ' 
:L 200.!lO' I:fliiO . .:;, <::unl,io de ~o 5/ l'l: em 1887, · 
;L31l.Oil0: 1~ 1 ':$, c:unbi" clrt :?:~ :1/8; mn 18f':X, 
'' irnpOl'i,a.r;ii.oJ se c;lcv<t a :JGI ,1100:0: )[)8 o o ' 
<;atniJio wbe <t ·~r; 1/·1! 

Tonw~sH , agu1'a, piLl'iJ.. 1'-.•:d.w!o, :t colun1na 
do~ Slt1Jll1'8 :111 n rmlmcntc; f(:itos, p:t 1·;r, o o~tt·;~n-
1-fOiro, pulo pal'i.ir:nl:u· c: pCIIJ iiovo:·no . t:nm· 
paL't'.ttl-n·n co1n a. d~t ea, Jnbio, o sn Y<~~·d .. i [ llt·: ~l. 
ml~di : !, ·a.nnn;_d. d\~~te n~~o ,_'['t::·.:.C1: na. l'a.ziio 
ínvorS i.~ daq11e1lü, e1nno, 1udas lt..d ~ da. ~~~co~ 
Hnll lict J>tdiLú~a! (lt~í'i; t actnltncot·; q no o va-lor 
t!o out'O n iio <t.ngm::ntuu pt'UJ «Jl'i:icm :tlmclnto <Í. 
srra pr-uetH':t. Ao 1:ont1·:,l'i", s~: nol:at•:i mui tas 
\'l'ZO~ l[rle lllflll [H'Ill!l rr ·;l, lr!LÍIIl' clnJJ e ci.Ctel'• 
r1rin ou e:tmbio rnolhOI', 11 um:t p roclll"<t li\1\JJOL' 
eambio ptdor· . 

~ill ;i_o, v~d; l_<·; _~. 

Enl JH 11, sar•,:l!rt!o-St: .!il . .J7 1 :11:10.·~ . Sll to in 
t!il.JJIIIiO <t ;~~' 5/N ;.o, 01!1 tHJ:!, :-;:l.cr~a.I HÍt)-SU 
~0.735 :00(1S, o t.m.rn.l th l't•i dn ·~.;> 7/ S . 

Em l>iJN: >":LI[Iltts cru l' :dllt' 1lo IG})I)'?:OOIJ$ . 
i\l\tn\'11\Ln:tr':t rll 1111\ r.:LI!lltiO a. ~! 1.0 ::; l<; C !H 18,[9, 
:;; lqrr•.~S IIOY<I.IoJt'lft' ;J! ,J77 :Üilli$, d l! l'< ~ lll {!ctllllJiu 
i~ '::.-7 :-: /ti. 

l·~nl '!rfjo .. os ~:tqur·." st~ rd~~va1·arn ü qu:i..l!:a 
de• .J~: .. ·,~! J:IJrHtS <\ "l'.:tllll; io ,,~e le voa t;wtbe t,t 
;~ :!H D,.'l(; .. I•:m 1~.-; J , o.~ Hit *P.lü$ :;n id CVi.\ttl 
:l.ÍIIIh ; SI.JWrll :L li!l. IJ 7:1J()0,; O 0 <::r.IU IJiO a• 
2.1 t ; ,.; . Etc! lx~~::. :1 Jll'oclll"<l cl1iouro 1\ :mmol'. 
S:ll':ll!l-SI: iíJ .l!l; :( J(JIIS, c o llillllOiu <Í II'Illi i1 
~~B :L' (r.. .. 

!•:til 1WiX ,;aqtH!S 1111 v alcH' clc! D:I. 72X:011US, 
di~lí) en.111hio ; 1, ~fi I ;:;2; l~lll nlGU ~_;a rpu~!i no 
va lor· 1/o N~.I',(J! I:IIOII.~, tl:'tll <·.tLlltlJitl :t ~!) 1/4. 

Elll lKiiiJ, a, tu::.:n.t:UOIJs tle saqur•s eot· 1·r.s~ 

p<;nde um cambio de ;~ i) 7/K; om !Kii'~, a 
117 .7S;i : llfHl81 em·r·<!sponde um e:r.rnloiu a 
~~ ·] l /:-;~. 

E1Ír liSIU, s:Le:un-~r. 11:~ .o5:) : (101 l.~; o cam1riiJ 
~·c.) 1Haltt\.!tl1 n, .~~7 O/:{~; om lNG -1, Si \.CiLllt "Sc . 
IIJI.X~.~:III IOii, "IJ c:t,llil cio dt~~c:e :t ':!.7 ::;: >:~. 

J•: tn !Kr>,l , ·a I L I. f).:.'i:UIJO$ do .~ilq rtc~ c ol'l'<'S
Jl'.ill ' l" S> 1/ 11); Clll ! 801;, a ! Oi . H'>'.): IIIIO$ , Cl)l'· 
l'l\~poJ1Jde d ca.~nbiu tlo ~~-! :·{/ 'K . 

[• :lll ]~()7, ),'\1;,~, 11;6\) I ) \~71), I' JH)":L :tnOJ'· 

Jn:d, JHlr'iudo ~11~ g'll(~l.'t'ol., ~·m q llt ~ u ea 111bio 
l;.'tiXL~I\ ~ lllld,l~ ~~ 11--~~~ t ~]•:t. l!)Í~~l.t) l' t ~ . ..:. l_ u}f~Hb.t• 
pat·a. td(t\·~u · o ag; i11 do o~tl'u , tw . .:;-:,(:s ü ·r•:-.: a,n
lto~~~ t'1~pil.11, n 11lO\' Í tttl'l ti.o ~ :;u t dd:ll uh~~dt~el ',1 ~ 
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i\ procuri\ do ouro . :Mesmo OI) plano i nfi}l'io l' 
em que se colloc:J.r a. o i'.a.mbio, esto t le~cia. n:t 
r azão inver,;a da p rocura <ia libra c~tr:rlin :1.. 

Ai!Silll, pan. 130.90R:I)00$ d n Sl\(jiWS, 0111 
1867, hou vo um 11amhio rl ll 22 l / H : pn.ra 
177 .074 :00í\S, 0m l8Gtl. \louYo •:arnbio a 
18 3/ :32 ; }ltÍ I';J. os 157. 97>8:000.~. de \>160, 
llouve cam1Jiua. l9 c _part~ os J 33. lii:OOO.~. 
de li:\70, carnhit) de 21 3 /•l. 

E'. quo a gttnl' l'a olTt~r~c<w:~ t~os o~pccul.:.
dorüs um lll::>io Rpparcn tomou te justo uc 
baixa., o, por consoq ucnciu., tle lucro ; desno

. cessario sa t :lrnon, pois, pa1•a obtet· est e, 
produzh· aquella. por meio de a1•tíflcios . 
Digo quo a guert•a do Pa.l'agua.y foi um meio 
da. baixa do cambio ju~to, na appal'encia. e 
não na .realill:J.de, po1·que, com ella., so nãtl 
diminuiu ~ exportação do p:J.iz; u.o (~ontm
rio, excepçã.o do anuo de 1866, e lla. :tugmt~n
tou a.nnualmeute, e, com cll:t, o., noss;)s sal 
dos. E' ;1ssim que em 1004 tivemos um s:.thlo 
-do 9.3~2:l.lOO$ ; cn~ 18133, do w.aoo:OOO$ ; em 
186i, d o 44.G39:000:5; om 1868, de réis 
44.548:000$000. -

Ora., em um p:1iz, onde, em guerra, se 
augmeotam P.xpol'taçõcs e saldos , nã<> é 
justo qUo :;c lhe ::wilte tanto a. ta:m c~a.mbial. 
Mas, uma voz assim avlltada, então, sim, 
se pormittiu que as leis economicas su exct·
ccssem: o cambio obedeccmll.pracura.do out'tl. 

Vamos adiante. Prosiga.mos a. enf.\donh:t 
viagem. 

Em 18il, saca.m-so li4 .910:000$ c se tom 
cambi o a 24 l /4; em 1872, s:~ca.m·~c 
184.97! :OOO:ii c se tem camhio melhor, a 
247/8. - ' 

Ji:m 1875, c~m· 191.84.0:000$ de st\llUCS, so 
temcambioa.2615/ l6 , quasi 27; mn i 870, 
com 146.555:000$ $0 tem c(l.m!Ji:J a. 251 / S. 

Em l 8i7 e 1878, as quantias sac:l.da:s s.'io 
qua.si iguaes ; igu:lo3 se :podem dizel', poi~ 
uma. é de 189.285 :000$, c a outra ú de 
180:641:000$. 

Pois l!em, o c:nnbio muu:J. de ~24 15/ 32 
para. 22 15/ lô. 

Em 1879, com saques no Yalor <lc 
267.476:000$ so tem camuio a 21 3j 8 ; I)Jll 

1880, com 300.202:00():5 do sa.que-3, s o tom 
cambio a 223/ 16. 

E notem mais istu, flUO mo ntuduu u o~
panto em assombro : em 1879, qua.n clo sa.
camos menus o o cambio estcVll :\ 21 3/8, 
tivemos um saluo de cxrnrtaçfio no valor do 
49.214:000$ ; om 1880, quand.o sac:uno~ mais 
o o cambio esteve a 22 1/ 4, tivemos um 
d.efici! de 55 . !5-4:00()$ ! Onda c~tlio as lci:;~J a. 
Economia. Politica. ? 

Em 1883, 81l.Cltm·se lli3.8l!J :Oú0:i;; :tjlll· 
ram-sG 8.202:0.10$ do sa.ltlo ; tnm- sc cau; hio 
a. 217/ 10; om 1886, s;tcl trn-sc 2f>i\ .!J1 :l:000$; 
~otl'ro-:K: um defic!t d(l :-,r. . 154:00()$, s n tnm 
ç~mhiu a. 2:? J ( 4 : "• 0111 1888, ~:~c;utd O·~Il , 

28:l.O.Zl :O:lOs tend•J-Sc um dc{lât tlo 
51.5!H:OOO;j;, se t.cm cambio <t 25 l/ 4!! ! 

E!(:J.nüne-so um ultimo loga.r as relações 
do c::1mhw <!Olll a hJ.l:>.n~<J. do comnmrci<L 

Kxmnioe.so o :lO vot·:i. quo é .in;tc.reditn.vlll 
o q no os a.lg'!>l'i.srnos vil. o revela. r . 

!<em 1840 , com um 1/t•jlci t do 16. 056:000$, 
h ;t CMllbio a 31; om 1815, com um saldo dH 
23.157:000$ ~e tom cambio a 26 7/3. Nc~sa. 
época de 1841) a 1815, inclusive, o padt•il:o era 
di ver so- O cn,mbio p:tr era a 43 dinl1eiros. 

Doi:wmos, pois, este pet•iod.o, onde nos li
mit:unos a registrar este fac to, tliscordancia 
sómente, e passemos ao seguinte, em (1ue so 
quebrott o p:ul rã.o o o <umbio par pas..;ou a 
ller do 27. · 

Em IIH6,mn rle(lcil cl.o 3.2Vl:()00.$tl:ic:unbio 
a 2.8 lf::'; om 18-il, um ~aldo do 10.570:000.'5 
cl:t a. 26 I /8. . . 

l•:m 184s , oom um saldo de) 4.720:000!$ ~ 
tem c:u nhin :J. 26 3/S ; em 1849, com !l_m-àe
flcil. dt\ 4.1:-;3:000$ :-:o tem cambio a 27 3,14. 

Aos annos dc !849, 1850, 185l,l852 e !853 
euJ•t•ospondom dcficit.s ~ucccssivos. Pois bem, 
dur:.wtc esst.~ pm·jolfo n cambio o3cilla entr11 
27 3,14 c ~O l/ 8. Scn:lo digno de not.a o se
g uinte : :\o.q d~fki t.< m:J.iOt'IH coJ•t•espoudom 
c;~ulbios mnlliores . 
A~~iin, ao maio!' rleji.cil- 2ll.220:0ü0$, cO!'· 

l'Cs;JO!Idc o maior cambio 29 l/8 o ao menor 
il«flril , quo (, o de 1840, o pe1or ca.mbio, que 
é tle 27 3f.l . l~m J8j fl, unJ deficit de 9. 130:0UO$ 
detot•mina um cambio di\ ~ !'1/ lli; em 18?'12, 
nm d<![i"it do .l:l.GRtl:UúO:j; 1!otot•min:1 cambio 
a 20 1/ 4 ; (\111 IHtH um dejicit dn H.\100:0(){)$, 
ca.rnhio il. 28 3 / IG. 

Eni l8'i4 <l · IH.>5 s,, S•'f;unm d.uns s:.tl1lus, o 
primCliJ',) d,, !í .5\!fi:OIJI)$ n o HCll:( lllldll de 
I.G:i4 :0oo.~t ~lfJ. l'u is b~m. o ca.mhio , '11111 em 
lRS3 csti vm·a 11. 28 3 / lO, 1lt·sco a. 27 U,' !fi, 
0111 IH5 11~:1. 2i 1 7/:J~ um l KíS. 

De l8i>G, :t ISG!l os ti/Jficils se s1we:~l<lm. 
scn•lu u nnio1· du =~·1. 1 !14 :()()(J$ con1 um cnmuio 
a. 27 7/ 32, c o. monnt' 1lc\ 711 : 11~ eom um 
camuio a 25 1/'l. 

Entra os outros dejir:it.~. Sf\ I'Ogistz·am: nm 
ele 10.708:(KJ(J$ c•Jlll ca.mbio :t27 3/S ; Olltl'O 
de 20.!H7 :C)()()$, com c:.unbio a. 26 1/ 32 ; e 
outro aimln. <11~ 549; 000$ com cambio a. 
25 7/8 . Ahi so verifica t:trnbotn a mt1~ma. 
ano ma. lia., quo se notou <lo I B-19 n. 1853 c é 
est.a: a ma.iot• dt.•ficit melhor cambio. 

Ern 1801 , ~o inicia entre nós uma época nova. 
o t'ccund:t . Os sa.ldos ~A sucCOllfnn m•oscenécs 
o inintermptos ato 19JI, não se vegis trando, 
dut•ante csso tem p o, sinão t res d eficits; um 
em 18t!O, outro em l 88S e outt·o em 1888. 

Anrtly,;cmos as rola.çü(IS tio 1\a.mbio com :\ 
IJaliw(,:l cnmmoJ·cial dnz·:Lnt.e o-:.~e lal'gú l>e
riulln. 

J;:m 18ti2, 11111 sal1lo de ~3.3117;tHIO.~ PI'Odur.in 
eamhl•1 a ~'' I f:~·t; OH\ 18,i3, u 1r1 tk 4.~~0:1.l0l.J:\i 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 10:3 1 +Página 13 de 47 

sEssÃo EM 5 Dll nr.:ziúwuú DE T~ol' 109 
- -------~-. - · --· 

PIYulnziu. C<t!llbio rn:úo<' e acima do p:t!', a I)<H l ~~ ki qno rege lJS.i:• plrenumuno 'I 
:!7 0;':3t. Em 1804, com 11111 :><~Ido de Q.3~2:1iilOS Vac 1nostral-a. 
SP. tinve ~~:.t-rllhio a. ::!t't I ;·3·!; üln 18tH\ eo111 1111\ O uJ·;vJLH. raz 1U \~üJ'~<t~ eun :..:htn t·:v/r)e·~ no j n~ 
~itldo de I!J.:~no:un · !~, ge t•:v(J cambio a tuítn tio IHusl .. t·-n· qtH:, p:tr:t, ~,~, ·tli.li:r.·.~.~ novos, 
251/Hl. ' o~ IJIIae~. oul;m mÜl'.'1S (·o mns, st: e;~ t·nctm·í .. 

l;;m !SliG, o >;;<.l<l•J c'' inelade tb do :.wiJO ali- Z<~.lll pdo r:u1·.,n flm,,;vlo, o ou!'o náo (i 1noecL• 
terint·. !llll e uu:;t·o allni)S sào <lu gtHn't'a, ma.; f!Ltn ~e troquo pot·Inoetb., sng undu :1.s leis que 
o c:tmhw ponco llil!X.<t; dcs"l~ <>pi.!ll :ls de n:gul:un as !'ela<;úcs •·amloia.os; é mcrel1<lol'ia 
25 l/lli a 1!4 3/ 8. rttw ;;c vcn<h! n se eowp~·:t par:t a :~atisfação 

J•:m 1Sfi7, apct.•tr fia. guel'ra, o l!ahlo t] de •las ne,,o;;~íJ.a.rh's dit tt'llc:.~ internacional; c, o 
H.659:00(l:j; c o ca.mlJio do~ce :.1 ~~. l /H; em q_ue (, m;Lb, ti nur•,-a,lot·ia monopoliza vel, 
18ô8,osa,hlopouco diulioue:étlc:m.213:000$;· pois quem acumpr:t ni1•J a pódc üi~pensar, 
Hla$ o c:m11Jio 1lc;cc muito, ti do JS :~j:J2. nem " trocar de out.m parte, e o.~ que a 
gm lHGD, pol'<'m a e:qJOrtaçáo ct•esc~. e vun<lmn são r·aros. 
iguala a de 1867, mas o c:mtbio, que· nr.~sc 1\stc; nos compram c nos vendem. Si nos 

· :tnrw, foi, como ~c viu, de 22 J /8, ü, ontáo, c0rnpr<.tm mais dos qu<J nos vendem , c , por 
de W dinlwil•os. · ' isM, 11o; icem de pa:gar, e m vez de rccobcr, 

l!]m !87i.l, um salJ.o de 5\!.lll:3:000$ uà lcvn.ntalll o pt'eQo <l<t sua met•ea.dori<t- o nro 
eambiQ a :::i-4 7/8 ; entl87:~. o stldo !Jaixa a na propOt\·iio uo s::ddu a. en trega,t·, ~ est e 
2:J.268:0DO$ o o ca.mhlo sóbo <~ 25 15/ 10. dCJJ:.Lpat·eec a!Jsot·viilo pelo agio do oul'o . 

Em lo74, o sn.ldo ~e oleva..<~ ·1:l.0~5:000$ , Dalti o C:<llltbio h<tixo nos p:Lizcs novos sem 
c o C<tmbio, l[llC, om 73, com Ulll sa.lllo de cxccpção, 
2\J.OUO:OtiO$, foi de 25 lfi j ltí, dCS<)C a 25 7/8; No Br:\zil, pot'<'nJ , :L•·on t.c ce que o sou pt' O
pam, mn lti75, com um s:lldo lta l7. 70!1 :000$ dueto U:o expol•tar,,;(o, o seu otn·o, é ~a.mbem 
se clcv;~e a. 26 15/ W, qu:~si 27, o ll,~scnt·, um monuvoli~;~.vel: o ca fú. 
1870,· a 25 l/8, ttll<~ntlu o saldo sob~ O Bt·:tzll não o .monupolizon . 
:t 41.265:000$. 1\J:t~. qnantlo unm mcrc:loul'ia é u<tt ural-

g simplesmente incrível ! mente motwp:.>lizavcl, ellit ~c monopoliza 
M:ts vamos <lllinnte. l•:m IS77, um sal!lu uc necessfl.riamcnto. Ou a rnonvpoliz"' quem<\ 

25.3(}4:000$, lht cambio de :l·l 15;;;2; em possue, ou quem della. so apoilcra. 
l8i8 um saldo do 45.485:000$, cambio a Fui o IJ.Ue fizor:tm os Estudos Unidos 
:ttl5/ Hl, •JU:ISi 2il; camlJio r1uo dcsco no a.ono nonopolizando o c<tfê que o l3ra:dll não 
SP~uinte, 18;9, a 21 3/8, <tuamlo o .~aldo se monopolizou. 
olov;L :t 40.21 !:OOO:j;, para $C elevar em 1880, Assim, fic<tmo~ c no~ ach;Lmos nesta situa 
:\ 22 ! (-1 , qu:mdo temo.> um d~<(id! (:ã.o; <lo um ht•lo 11 ioglcz, p1·inc ipal m on o-
de 55. ~;·,.J :001)$. ÍJ!Jiiza.•lot• 1lll nJn'o, olcva, ':on~o:~.nte o seu · 

Unta. ~unia nas dobl'as do unt inL~stino, nào intel'esse, o Ill'L\•:o do ouro quo comp t•amo;;; 
~olt'i<t, nutl'indH-~C, tn<Li~ i.1upiuilon<L IJlll\ eSit\S do unt.r,, liulo o illllct'ic:mo •tnu no~ nlúnupo· 
misoravni>< q110 nos OXJllot•:•m ('. u. ,, nJ;d,aJH ! zu11 11 eaft;, alt:tix:t ü vun l.a,lo o pt'o!•;o tlelJe, 
Eml~H:~. u.n ~aldo do !'J.fJ:.7·.11110$ !l:l ":~uthio '!IJU (! 11 nu<~o uut•o. 

a 2 1 1/ 10; llllt ltlfl:;, lllll s:1.Jdu ''" H.!!I'.!;I~JIH'; TtWl ~:'10 a .. ~ 111!"'1<.1.~ Clllllliçíi t!~ : 1l:tl' mu ito 
pntH~o Hlcnot• ,J:i. nantbio )l1J1lt\!1 ll\l'lh"l' : p:tpnl ]ILoi:t Uloeda qun ulks o n ctll'••e•mJ , se~ 
;:] 7/ W ; Olll !í'iil·i, 1J ,.;;dllll .-:o di!Vil n grrl!llU 11 Sllll 1Jl~úi"OS.'U 1 O l'Ot:OVCll' JloUeo papel 
r,J .~3~:000$, e •1 e<~,ml!iu, <Jllo, no :wno :ml,,,. Jldo ca fó, que é :1 nosst• moe1h intm·na
ccdcutc, com um saldo tln i:LOIJ0 : 110118, c.~~i- donaL 
vc1·a tt 21 7/ lll, h;tix.tt a ?O 7/Jü. l~sto ú quo é o mal de q ue so d•H·i va.rn as 
l~m 1880, tun sttldo <lo 54 .li :J:OOO$ prnuuz dc.<gmçns llUC no.~ a11ligern: ca1·cstia. do our o 

cambio <t 21J 5/8 ; em 1887, com um saldo de quo collljJl'ttmus o bat':ttcz:.t U.o ouro quo 
44.7-12:1)00$, sobe o c:\miJío a 22 3/tl; cam- vendemos. lXthi a m(}rto. 
!Jlo r.pu;, n'' a.uno sogninte, !SBS, eo m um de· Qu<tl o t•omoclio 1 O romo,liu sel'i:t este: 
jtcil de f>l.594:000~ p(l.SS<~ tl ser· de í?5 l / 4! monopoliz<~rm o~ o caf'C• e t axMmos, assim, 

O urttdor faz ainda o conl't•onto uo8 alga- o p~'Ot)O do uo~~o ouro e . ~ontl'abalan çat·mos, 
l'ismos em mtt.r·os a.nnos, chegando ao mesmo <~.sstm, o~ ellmto> pormcwsos do monopol!O 
rosttlt<J.do: núo se nutu. entt•e o carnuio c a do otr:·o quo comprumo.>. 
lmlttnl}(l. do commet•cio a relação neco.s5a l'ia Mas, ptll':t curttr e sl;c lll'll, o Ministro que 
que em outros pnlzcs se ob>õet'Ytt. faz ~ Diminue a circulaçã.o par•a cleval' o 

Aqui, e ntre nús, o c:tmblo ol!cdc~o a inr.e- cambio e vu.loriz:tr o papel. E quo consegue~ 
l'CSscs pondcradós por tun:\ vonl;ade vis[lndo l~to : trazer urn novo mal ao paiz ; a 
um fim, que ú esto: auguwn&ar o agi o do !alta de numerario,que ú a. terceira desgraça. 
ouro para. nos engulir os Sil.ldo~ . que nos affi.ige. De formtt que, a. pretexto de 

\ . .. ?vias, nlio _ha phenoineno soci<Ü quo se 11Ko nos crrr·ar, o Mini~ü·o da Fazenda nos e stá 
oUJCtto a lets , cada vez maís m<ttanu•), 
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0 Oi':"lol' ~Cl'lllill i t [W•limlu ;l ) ICU~ qlldfiS ji[ I'O 
c. dô j_:~ll'.'.lf;HHl ~to SI'. Pt·l~sid(~ ll t<~ d;~ lt ~ ~pn l.1 tiea .. 
1l<U'i1. ;d\ii~l.' d<! ~11\'{)l'llO CSI;e}l'ti lli.~ Lt·O :t <[IWIIl a 
Cllna.;·a,pcl:.~ Cvllllll i.<:>iL<J th• O;·,;:lmt·nto c pcl tt 
Mt).<:uksJ' I'!),:ti}!inll,l'•!•' ll~'w'lo-lhn u m:t c ;nnn · 
t\a. q1w t!lh; prupl.'i<.l :L<J <ti vim·:t ,[c;f\>llilCl' e 
llOuir <.[U~ it l'-Cvil.;;.$0111. 

Fitla tt tli--i t:u;;..'<ão a.di;t,LL l'"l:t h ur:t. 
Comp <H'tlcmn m~.is os 81'>: . C:u· l•> ; ?1-íar

collino, AlbnqiHil''l illl ::; l 'l'il.i J , S:í Pnb: ,:;o, ,i 1'
tllnr l AlllOS, Ani.<J II ÍO Basto;, I11:Üo d(} r; t·:~'l. il , 
Luiz Domin!!'IH15, Gtwdelha !llou :ão, Anlzio 
dê Abr·cu, Joi1o (hyo~o. J1nquUn Pires, 
Thomaz C:m\ lcanti , .l oittl Lopc•;, Sc:·gio Stt
lJOy::t. Camillt.> de llollttllua. Celso dt; Sonz\, 
.Jcão Vieira., Pcroi:·a, lk Lyra.. 1-:~l ll t.: l'<ddinu 
Bandeira,.J•Jtio de ~lollo, Pocit'<) [Jnt'JI :tHilmcn, 
Aftbns·.J Co~ta, J\ra.ujo (;,i:l.~. ltD,l;• í!ftt~~ lh
rla., Syt vio Ronlel'l), Ca.~n·o l<.~belllJ ·. i\" LÜ v a , 
Mil&on, P twla. Guim:u·.i.e•. \ '•::·;oH: <lc .\bi '<ll l , 

Rod.t•il!mH Lima . Pal':t' lhos ~fun l.<: lw::.n·· •· 
r.;.tua.l;do l;.;tmm;, · G:l.ldltlll J m't' L(i, P inll.Úll'<J 
. luniol', .José 1\Ionj<Lniim • . l•JSú ~ I:Ll't.:<'llin u, 
Hmll' i• tuu L:~gcn, Au).(tt.~i.o <In Ya~"oneello,:, 
S:í Froi ;·c, Antonino Fi:tll1o, Lont·nn•,·• ll:t-

.. :pti"ta, Alves de H!·ito, Uu~. l;"dio t.:o:.>llw, .l'u
r nil':\ Li.rna, Estovi\'J f.o],, ,_ .lui~o J.uir.. P . :nidn 
Fillto, L:LntOiill i:ll· c;u,]•,(';•od u, L<~-lll:ll't í uH, 
l' tMiu:~ H.ezoocle, ,\<lul jlho I :o:•do , lhnt~did•.l <lu 
l:)uuz:L, :\ lonc;u• 1\iÜIII :t!':\•••J. 1-io:\1 '• ' ' d"s S:t.ill,o~. 
;\ngnlu Pinh:!i i'•J. n~ ~t'JIIit.~ Jn 11 : 1. ~.-:lur'ilPt·, i~·,·~tO· 
ciJSt:o .\lc twa>tro, Vi•·~ul'Í il> J ~ l ,nt .. i:·p c• t:irk 
(li!, \' ia.t \HTt\ t.. · 

Dt~ix:tm tk eornp:u·,;ct :;· "":n " " U'<l p<~t'li
cip:ld:J. os St·s. !Jc·ln11o S<e11t""• . l.11iz iõu:ll
lJol'l,(>, Pedro~ CIHH'lll un t, llos;~n nah Jc q li
vcit•a. ltt)<l rigues Vt•l'l liLI\d c~ . C ltl'i~tin •.> Cr ~:;( , 
Augusto Se\'ero, Tttv:tl'tlS •le LYI'<L P('J'ei!·;L 
llois, :\lal:.tqnh' !: <>l l<;•al v e~ . i\lunlÍl'iL Alves, 
Corn n[ il) ,);;. Fon"<'Ca, Elpi<!iu l·' i ;:.twi t'edo, 
Josti Dua 1·te, Ep;u til iHllltla~ 1\i':tc:illtlll, .l:Jvi
JJiano iln C;u'nl'li<.J, Fdix lia:;p;u ·, !·:uc;e11lo 
Tuut•inllt>, c\u~ustu tle l•'i"o·lí,a.<, l lioii,I'.'Í•• ·Cor· 
qndra,Ccls·J elos ltch;, S:w qmio l•'ot' I' :LZ, ?.l:tt'
tinho Uu.mp•)~, Siil'it IJ.u:Pol'», .\ure! i<tuo <lo~ 
~ilntus, .Julio S:tn Lo.>, ,J,,;I•[:IÍIII i:t'OI'I!~, 
n.:wgel Pc :!(iÚiil, lh.lrdu ll:lU Al\' i ll'l . ~lu:~teiro 
cl:\ Si IV!IÍI':\, C:l.l'los Ottull i , \lii ii<JP! Fulg•Jueio , 
No"'ttcli•:~, .Junim·, Li~~<lolphú Caet:uw, lt tl· 
dolpho l.ln.ixho, MiJ•iWth c\1-<W<·.dl), lloll <inf' ll rl,, 
de Ga.,;t;•o, ll tt<~tw de An•l l~tlb, P :t tll i no C;u•
Jos, t:incin:1t ll l:;·a:;:a., Aut.•Hii" Cink a, ch idir> 
Abra•d;n; , Manoel .\l v·Bs, X11.VÍ " I' d., V:J.llo, 
.1oã.o CaiH.lhlo,. .l.:;.monllil, U11S, \fal.'l;:tl l•:s,o
lJ<tl', Fl'ittl<.:isco l\lunra, P into •1<1 R or:h:t, . \1-
fredo Varoll" o Ca:<~Íi lll> l u" Na..sd mon\<J. · 

coliu:o Munl';l, (l·inen ~f;tclt;ldO, Noi~•Jil o!G 
V:t.,c;)ncc! lu~ . Osc;u· C:ot\(ly,- lt:.tn l Hill' !'O~o. 
Bat•I'OS F r:ll l('t) .J 'lllÍIJl ', DCOt!lOnitt~lo (lO 
Suuz;t. Nil<l Pe ç;u1h: ;., .los··· ll.•llillwío, · Mon
Ldt·u dt.: 1\<UTtl~ , F t·: ~liÜ'cU S:lll••s, Lau du iplw 
ole M;Lga ll•ií.u.·:, :\ rt! l!tl' 'l'•ll'I'CS, Furn•t11do 
l'n~:,•os , Ol.iv-ui ;•,t, Bt•;t,!.(i l , c,,~ttt .Jun ior, .Ju:t
rpdm . . \ ll·at·o, Jo:dmu1Hiu ob l•'unsct:<b, Lill 
<lolpho Snt'l'~l, Ht~t·b:JS' I L i m:1 u G!tmp•ld 
C:t.\'IÍO!'. 

P:J,~ ·t-SC á 

SF.GONTlJ\ PARTI~ JJA O!Wl•:\1 DO DL\ 

1<:' :tnnu ni'htt!a a 3~ clistm&>:i tl tiO proj~ct:J 
n. 2(;}), tlç WUI, aut<H'i >.:~n ·l u o Poder E~
ccntivo <1 <lbl'it· ao :-.ti n i~t<wio ·rln,s Rcl..,ç<ícs 
l ·;x tnriol'IJ~ o ct·edi t•J m:tJ•:tot•dirHLl'ÍO tle 
lii'J:IJI I(I$, lllll'O> ]n l'a Ot COl'l'Ol' lÍS do.~pOZD.S 
corn <I wi.~~iiu cspe<:i:LI I!U< ~ !leve t.r<Üil-1' di!. 
rptn.;tfw •lo !itnit.e ; com ;1 n u yan:1 lnglo7.:\ . 

'1\iHC(tl l!l ll jJUtii llilo a p:tl:wra, t\ ()llCI)l'l'~IU<' 
ib tli :-:cu -:..-;7~oo ( ! ;1.1liad i L ;-t. vot.a.ç·.;\u . 

W an nnnei:ula. <t ~" disctt~S\i.o tio pl'ojccto 
n. l ·f·~ A, du !!KJJ, l'CHI';.!~tnih :uHlo o cot·po de 
ll!l.~'i!lli! Oi l'(),; IW.V"il-t:.< l' t :~:WdO I} ]'!.:~~>):~! ti O 
t· ,.;;pi;di ~-, '!ll : ~• lt·•) ot·,lin <~l'i" c'11n P'"·ecun•s 
" '"~ t 'OIIl ll liss•i u.< !In ~1at •inii:J. <> Oum·t·;t o th: 
tl l'("IIIICII tO. 

I•: II ~!':L l) lll diS<'li<~:Úl u :t.l'L [". 

\'1 \ 11 1 ;l i\ lt! ~l l. . }J:·~ ·J !id·t-~ . a.pn i ~l.lla.~ t! p t) :$,;r,.:; 
'~onjnn· : tiL Jneu tt : cu t di .. ;cus . .:iln , :t~ :..a'guiutus 

.-\opl·t~eclu 11, 1-1~ 1/c 1!)01 

A•:•: t•; ;,;, ,o;itu-~n Oilllo c•mvi•Jt': 
At•Lig.l. S<ii '~L'> n~lll ll "i vo.~ aos po.>l.o., dt> 

almi t'i l !i l.iulo, un corpo rle t:ui{r:Hhuit·o~ n·1· 
v:wil OS " 'l!'l;Uii (1 CtllnllliiSI< 0·~ ÇOl'l'liS[JO il
,len ~c.; a u.-; 111r:smo:> p <.>S f."s no t[llllUt'v fl<L 
:lt' tni\ll<t, ux•·ept.u:•n•lu ~úmrmt.o o commtm•lo 
<}C J'O!'I}'t ilil v a } lWLÍ \'<L 

l':i;J.I:t das s .:~~lics, 5 do deznuiiJt·o rte I fiO I .·
Grrrlu.s Cu.·cal1''1n ti. 

M• at·L 1", lc:it;•a ,) . lle [l - li ~ •l:l pttl:tl'n 
tlfl l'~./ _ .. aecl'f:St ~entu-sc ~ d.npo i~ d.n roorgani
zad•• 11 l'(!Sp(lr.J.i V ti COI''IJ:> ]llll' f!fli>ib d P .. ~I.O 
p t'<>jndu. (I llt:l ÍS I:Ol\10 ( ~.; [;~ 11'1 pr~l' ii)IIO, 

S;~ !: t • l: t~ ~n;;,.,;{jP$, ;, 1!<~ •l •:Zf)l)lhl'fl 1k• )\11)1. ·- 
./ . . ·l. )Vdo(r,. , 

]~ ~onl eau~a. n~ :---;1 ·.-L .l:J :-; ~ ·· E11~ ~~11in~ r~ay .. 
ntUilllo A r th1H', 'J'h,•mar. 1\.•·.tcioly, Linl:L 
Filh11, S i!Ya Mariz, Et•mil'iu CoiH.luhu, ( iurue.< 
de Mattos, ~k~kil·· ·~ ·e ;\l lo<lljllei'<J!h:, :\i'l'o
lt6H1tS t<~dv:i•>, Jtaynuu;;lu tlu ~Iit·;~w!;; , ili:u·-

Níngncm lK'dintlo <t ]):\l;;,vt·a, ú ••llCOt'l'<Vhi. 
a discuss5.o do art. r·• c em sogubla ;~ d•J 
a.r·t.. :!." d<J ]H'•~ínf't<> rm.i:l \'OÍ.:t,;i'í.o l!ca 
õ.l<li:uh. 

J>:' :1nnunci:~•l•~ " ::• < li ~cu,sl~o tlo J11',,,jcdo 
n. ~1 7 , tln lliiJII, :uJ tm·izaurlu " Pu•lm• !•:x
t:CtLtlV<I ;1. <~lJl'll' <w MinisteJ'i" •l<t ~hu•inha r) 
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cr·cllitu CApcwia l ·ti J 11 :7üfJ:), p:u·~·· ]J:q~;:;
mento do :<oldo ttrJ vic·e-altnil'a n &cJ Al'lhtu' 
Ja.cogu<~.y , r •:vcl' ~luo '~o qllitdt'o eil"o::t: ~ i I' O'''' 
armao'' · 

Nin gtH!IIl vc•.limlo a lJ:;htvr:t , ,:_ enccrT.tth "· 
discu;;sKJ tl adi:.1rla ~ vvL<t•}iv. 

S<: ntcn~-~ elo ::\II JlL'Ut ll<) Tl'Íill lll :d l•'e l<:l'<.Ü <Jilt~
e .Jn ·Iontnon a 1.·\.~zond. tt ~\frtc l··;n;Ll ~t !'t ~ Sf.i t.u il• a .. 
A.[?. t!t1 Oli VOII''L &Gomp. ( L impol'i;;wr.h 1l~ 
rlin;ito~ tl r; im pOl't~-~·iÍ'I ~obrv KCI'OZOile IJUC 
<L., m:ü' p:.\gi\.L';;m ·no;; ''X<~r-c ieio.; de l 8:lü 
() !;)'.)7 . 

E' ann11nd:~d~ a tli;;ew;s::l.o · l! tli•-:1 do pt·c· 
jccto n. lOü B, de I UO!, com l>:Lt'C•:ut' ::;·llm : 
cmonrl:~s tt. pt·n~on t:.u i :IS nn. 3 • di~.: ti~ •fvJ : lo 
projecto n . H:f) A. tlcst:; a.nn". qn·: :l l! •:•>rlZ:I 
o Gov~t·no :1 ~ i> rit· ao ;\li nlst{:~: i t> ela. -11\!'ltic;a. n 
Negocio:; In Gcl'inl'l'~ ·o Cl·ecli t.J rw•!I•SS<lf'Í•l l ll\<'11 
pagamento do pmrnio1 de Vi<LgMil, <lu qu•• 
trat<~. o a.L't. 2?-1 do Co:ligo do Eu~ino, conl'tJ· 
rido a PC!dl'o Dcmo;;t;hoiH\S Rac!to. 

Ningnt:m pJdimlu <I p:dav n ;. ú oncm•Jw.l:t 
a discus.o;.'io c adiaria a vobçiío . 

E' anlllmciat!;~ a. 1" tl bcus~ã.o do pt'ojr.do 
n . 101 A, de 1901, pcmüt.tintlo a o c:11Jitii:) 
de mal' o ~ruot-ra r eror nutlo Joõé Ou;tt•to d;~ 
Ponto JW)í;ko C(Jntribuit' pa-l'a o montr:pio 
(\o po;to r.lo c.ont r·<.t-oJmiraiHC, eom ns v;m. 
tao-cns 1l0 mcio-solclo col'l'0ll)lOt!tlcnt,o ao 

'm&mo posto , pela t:.ti.Jclla. vigontc. 
Ningucm I>cdinrlo <I pal<wra, 1: ent ,,JT;uli\ a 

di~cussilo c ;~<.liu.du. <I vo i;tr;ão. 
Dão successivantcrHc, snm tlnJnbl, oncm·-

l'<t<lo~ CJI II Y.• cli~cu~'i" oH ;H t,; . i " <> .'~" •lo 
:Pl"'OjtlCto n. 2111 i, tlo I !lO I , au IAH'Í7.:\n rlu o I' o· 
1ler g x<J!'Utivo tt concede;: a .lc.iBiun •I:; ~cit':l 
i\11'11" :~ r:onstnwç,ão li.n uun jlollte muLa.lli<:n: 
o 1lu Jll: t lloil'a so bl'IJ •J Rio l.il':•n•ln, 110 lilt(:ot· 
<ienomlu;u\l) f :a.ehooi 1'<1 <I<J ~l;u· i 111 lion•l •>. 
ontl•o o~ ~~~ta<lm; de S. l'<LllhJ o ~!i mts lh1mes, 
~=:oU ;IS e~.ntdjt;i·)os tp.tu . e;..;t:d>Olf!Lm, Jir•:1 11d•J 
arl ia.tht a v o tac:fio . 

I~' sem tlo lm~u nncOr l'~ll [o <:111 :!" il is•:fl"--''ia 11 
a.rt.. lll tÍi:ll !lo Jll'ol,Í;l01oiJ ll • • '211, oll\ 1!1111, ;!,lfl,IJ· 
riz :~wlo •t l'urlül' K~l'·c:ll t.h·, :t :dJI'iJ• a•• \fi 111"· 
to rio <!:1 \o'al:t \!ltl;L u n·· ~ •[ i to <!X t l 'ilo l'tl i li:LI'Íil 1I H 
I!J:2UI$'i·'O J>:LI'iL r:UIIIJli'ÍI' a s:•Jllt\l l<;:t tf•> jii ÍZ 
~ncniuua l jln.>(,a. C;q;i~a.C fJIIH f~ou ./o Jtl ltl lli i l 

J?azmJtla 1'\ac:iona.l 11 re~1.i ~11 i1' a l~mnlt:uwr & 
Gutnp .. 1\(!gtlcian t,!:-> nc.-; ~a )J I 'i lf..~il., ; ·~ i nl}JliJ'· 
t :un:ia <[Ue cl•J m~Ü> p:tg<LI':.uu IIUIIl•• tliL't!l t,, .. ; 
de impoda~,fio cll: .';UI i111p:wl.ado om wn, 
fica.nd" atlia.th• :1 votaç.ãu. 

E' :uliiUrlCÍólila rt rUS"IIss:i.o llrtic:t d., pt'<J· 
_jccto n. ~O I , dn l~JOI , l\IÜ<il'ÍZ:~U<lo O <l iii' I' I'Oil 
;t conc,!lnr ao Dr. F'ot·n:.w<lo Tul'l'a, <&S.ii.'l,m k 
ti a. c:u leit•a. do dinio;~, < lcrtntlto-;;yphili~r;L · 
phica du. Fa.cullla•lü de Mcl•linliiJ. ll •> ltío tio 
Janeiro, mais nm antHl de lki~nr.:. \, C) lll lt•Jdo 
o Ol'denudo, p 11':1 tL·aL;II' de s ua. saudé. 

:Ni ugnr:m [Hl•li ll<lv a ):m l ;l~ l'a , c r:t h:.: n.t•h•, ~~
di~CH;):)i"ul O il.dhtll:L iJ., Y !Ylin.<.,.~H.O. 

N in~tuJnlll C\ l in•lo.o :1 ín l :nl'ôl, •'-cnt Cl"'l'<\d<t a. 
(I iscnssfi.o o ;t,d.i~vla. ~.L vc;"~;~.ç:iliJ. 

g :L<'II1lll1ci;trl<t : t ;;" <liscus~fio tlo pt·oject.o 
n . JGü, de 1\llll , :.U~! n·izando oPr)(l!W Exo
GuLi.YO •t it bt'it' <tO ~1 i.n is t. :wi•• ela Justi<;a <J 
Nq~o~<::io; I ntedot'n > o ct·el}ito dt~ 1:~ :300$ 
i>:l.m p:tgnucn to .!o p t·cmio o im j?I'CS-'J5.o i! e 
I.Oüll c:xcmpl:trc> tl:1 oht'<\-Tlloorla rlc PN- . 
cos.siJ Civ il r. Comtnlil'CÍ<tl - c;Jmp:J.~ta pólo 
Dr . . Jo~.o I'üt'oír:l Monteiro. 

Ningncm po f i no!<.~ <L ptda.Yl't\, é enCCt'l'.td:t ti 
d lscus~ãü o ail iadtL a ,~L.t:·t ç'li.u. 

E' an ~t unci..ttht 11 [ n diseuss;i,o rlo projcet.!) 
n . 25tl A, <Lo 100 1, in~tituinuo nm regi~tro 
lhs opCl':\,ç(j;l; c!<: cambio. 

Nin:;ntml po<Hn<l., u. ptt.lu.vrr~, é enc:C! I.'l'a•.hl <l 
d is.:u.;.'""i,o o adiada :\ I' •Jtar,:;io. 

1·~· tonnttnci•td•\ ;t eJntlu t\aç:io <1 <~ :·t• oi 't:u~~fiu 
do projzdJ n. o:~ A, de I !.li li , a iLnrantliJ u. 
ctas~o I", n. I, <h :> T Mi f:ts clu .. ~ All<uJCiegas. 

o S•·. ll .. •·<~ideute---- TClH a p;IL<tVl':l. 
o St·. n~· l'lllilll" Ha~~ locl l!; t·. 

O ~ L·. GeJ·n-.ui.O l'Ia,.;,:,;lot.~ho•• 
- 1'0111'1.1 <lil't:i ~ >lii'I.J " (ll'".i"d." or;L o•n 
tliSilll'-~:w, IIIH' t!IIO l.to l'I':U::•I , ·: d lt\ •llll! n:'i,n 
s:H·:t noec.i:.!: t,r•it) düspcndut· gr;LIJtll} os1br~·o 
p:.u'.l •lmlllllt,l,,·:u·:. impi'Ot'.OtitJncl:t da medida. 
'1 111\ 1\1[,; l'llll:iÍ)!Ilil, 111' 11ji1J~I.;\ flCltlS illush'<~ 
t'll\ll't '~IJn l.anr.u,, tlll :\hnas liN·:~l\1J, 

i':!it'.il.l': tolo " ~~~'11111}1 .o UOJII!O ;o1·ineipicJ, Cl ll 
f :t.l ' ~i~ llh ~fHl ~ pudo1·i ·. tli:-;t~oP I'<"H' sol ! 'ú a. theso 
,, _, }' 1 '• 11 -"'"' Í II Il i~ l ll \' '1"': ~n r no tltJ[lU.I':t. p o iH o 
11 <f UI! "jl!'o,if,t:l•" I' Í>.I. <' ~ ~ pt' ll l llC\'·iiO ela. indUS· 
td:L p:t•:I IJI'Í i II:P(IItll l ll Jo:,; l,:td <.l , t•od:.Uil110UO a. 
nl<: \'óu;.i•J ti<J <lll{>lo íuqwsLu " " impot•ttl~~\o rlo 
){atloJ, ~ la~ u:'tu o 1'1rd , limi :.:ttitl t.l-!110 ;L cn· 
r: :.H'al' pum n .< l llt]J i t!~llleuto o caso pulo l<ldo 
da>\ v:l llt;lgtliiS •>u tlcs\'tlnta:,:cus qno p t•o
utd ltl. E <t a11aly.-;o th~ watm·ia, eollocatll\ 
no ponto tlO v í~t:L e m c1uo c~til,b:l~t,ttl'-tn(: ·h~l 
p:tL':l l'dul,:u: l.riumphalrw.mtc a llrocmlonci:t 
<1 l!c~;ut~t lltt m()jlk!a quo se pc..!c a.o Cou~t'<~<;· 
~o . Al.leganl os a utot·,cs rlo pr. >j.l~;o c1t.!o ;o in
dliSt l'i:.t ptt~·tori! em Min:;~ w!l't'l! immons;L
m•m~c cotn 1.1 coueurt ·onci ;~ do 1-(:~ilo plttt ino 
O l\ U•l !i!Í iL tJIC I'i.>ÇãO ela tw·i fi~ pudúl'iL S<!l l'ar_ 
(1,-;;~:1 iutln :tl'i:L. 

E' ttO nu nei:ul:~ a l" <liseu.~sií<l rio l ll'll.i,.:l.o 
n. 300, de I'JOl , a ulo1:imodu o l'odt•l' J•:xe 
ctdivo <t ulrri.!' <LO Min i.~ ic!'io da, J.o'azt·.nd;t tl 
crlldlto tt u<J fó1• n e.ccs,;;;u·i<J },l<ll'<l lltlll.lln·ü· <~-

V •.\i:tlll<M 11 _III 'Or;n<l.Hitda <lnJI;L altrga•:fl.o, si 
ú vm·tlatlc ira., j u:.;\a. ltceoo t·l '<l a o r:; l:1torio .do 
illusl;t·e pn~sicleutc cl:v[tu·.UIJ Estado, :tproson
iHLtlu ;' <t~>•·lllfi' l <:a ~t:;; i ,;lil.t iv<~, c nolle eucont.ro 
l\ J.Jt'UV<lo du (:•Jll ~l' tlt' io . Cvm elteitv, o Exm·. · 
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Sr. [li'. Sihi 11111 1\J'<~ nclã.o us,;i..'!nal."t n:Ji>S~ 
doctuueot•> que a cxp01·t Lçl\o de ga•to . ([tw 
mr·a 0111 1800 de: -1 I .6ôG cah:·ç<l8. CltJvnu-~c e1n 
lf.il);) :1 130.512, islo é, amais do t ri!lh. 

O !';n. L.\MAltTJr>;E-l~to não cxpl'imc a vor
dadn; não conta V. Ex. o gl1do contt•a.ha.n-
dcado. -

O SR. GErt:IIANO H.\SSLocm:It-- \'. Ex. vem 
em meu soccorro. Olficial:n~ntc vct'iflcou-sc 
•~ oxporta.ç.ão de 130.512 rezes, tora. os mi
lharc3 que sahiram de contra.ha.ndo. E a in· 
dustr·ia. <latinha ! 

O SR. LAliL\JlTI:'\Jc-~Ia..~ quem dis~c que 
. clla dolintmv<t 1 

O Sn . . G<:RMAi'\0 HAssr.ocBEJt-Os que pc
dom o a.ugmrnt~ do imposto do impor·taçii.o . 
(Tl'flcnm·SIJ ?nt.LiliJS aJlitrl.es que i.H!eri'O»ipcm. o 
Ol'llcWI'.) 

l\fott~ illustros collog<IS, ou ostou !l.rgnmcn· 
t<uH.lo de bo:J. fô, com cif1'as, t•xp,ndo singcla
monLe minlw.s idé<L~ sob r () o a.ssump~ >. 
Qu:~ndo o meu illustr-o coltcga D1•. L<tmar· 
.ti.no lilllou, nã.o o intcr•rompi ; o:tvi S. llx. com 
_t o1la. rittcn~ií.o p:wa bem or ient ar -me. 
. pcç-.o que mü uuç.;un c que me contrariem 

: depoi;, rotluzindo, si 1W3Sivel, a pó o que cu 
tltsser. 

ou·viu a Cam<l.ra. tanta'>, vozes allcg;\l'·SC 
que i~ i.ndttstl'ia pa:~hril em ~'lina~ definh~va 
devido á. concu.n-cncia do gtttlo pl<~lino em 
no~s > mercatto. 

·Que me cllm}lria dtunl.c disto? Vcl'ificar 
;~tê ~mdc era jtl~h cst·~ queixa. c o que aYC· 
riguci fui o. ~ontr:trio, cvmprova~lo po~ do' 
cumcnto oi)Jct<ll, quo demonstN (jUo soem 
um a.nno a tJxpor~:\~J.o legal cxccdeti do 
tr·iplo dn · :um o anlcri01·. E' o prcsi<lcnlo ~o 
1.:st~ulo l[llnm tHz guu mn 18W •~ t•xpot•t:u;a.o 

. t't)i 1tc 41.66G c;tbcÇas c em I 000 de l:IU.512. 
:-;r. Pr(.!sidontc, cumo tocto genoi'O do 

"l'antlt.J consumo. o g<IUO torn um rn~ul;ulor 
~o pl'CÇ,}, ro~ulador quu é o principal mer
cado produdor, que P<tt'<~ o g:cdo t'! a, 
H.epublic:~ At·gcntin<\. Em turno dô nwrca.do 
pla.t.ino gyra. " commm·cio de gado. Si 0'1 
.}:ut•op;~ o pr•cçõ d<J-i t.O gcnet•u sob.:;. doma
. siadu, a COJlCUI'I'CJlCI;l. Y li O SUtJ!}l'II'· S\) 110 

''<li!Cl.IITt' Ocia. for· t·~ : ttl gatll.l mi ue~it'(l, visto o 
cti<t<tilr ol csoc E:sl.;l<l<, r1uor~t· m:UJt(ll• v m~smo 
pt•c ço '-1110 vi gor•;w ;t cum o C<lm hio 'I \) , Era 
ist-> . ín ;tJm i~_;i vnl , e n:.~LUJ·:L llllerlto u recut•su 
ot·a a intpc>t'c<~~:ão . Pois, mrsmo·a.sSi.IH, o E~
tttdo <lu Minas sl> em 1000 vendeu p<tt'<l ;I C<t
pita.l J?cdel'<l.l 18.000 c ontos mn g:~r\o . Nin
gucm dit·;"L ljUC a lH'OÇO por pt•cço deix;u•á. de 
SOl' prüCol'ido o gado mineiro, que c-.;tà ahi. <i 
porü, ao argentino, qn:J pr•3cisa oct• impor
tado pJt' ma.r. Só me.~mo q ua.nclo sensi vel 
oliJ!'el'enç<l compenso n. importação, a esta. se 
rcoone. 

Pcdit• <l União tal"iCa.s protcecionista.s [l<W<t 
um:\ indust:ü como c ;b., que se d iz om de
clínio, podem todos, menos os mineiro~. 

Con.l CIIT'uit.rí, si a i ndrt>trt(l. p<~,~toril, como 
a llcgam, nccc.>Sit : ~ de a mp(Lro dus podel'CS 
publicos, !lcvouJ, au te.; do tutlo, tratar de 
luvar as sua~ l'c.;tam;tções )let·antc o g-<H'orno- --' 
mineiro, l)UI'IltHl em pai~ :llgum ([O ·m111ulo, 
om nonhum J.::sk~d o cl ;~ Rcpublit!a, é tão 
gr<tV<Hh a ind.ustrh p<tstoril ~omo no l~s-
'~tdo de Mirw.s. . · 

Lti. für-run crc<~d•~s a..s fcir<ts, r1uc ~iío n. · 
dosol:tr,-ão dos cJ•hrlm•o>. (Nan «Jlo'odos.) 

O gado que não fór ás feiras cstti. snjcib a. 
grandes o nus, como se Y<lll vor. 

A lei n . 30:~ . a ltor~udo :~s disposil;('es ria 
lei a,ntorior sol~ro as feira.s de gailo, u:t,~bc
lcccn o scgutnte : «Ü gado destinado ã 
oxporta.ção p:tgar<t 1$ por caheç;.t. rrnc on~ra1· 
uos pastos tia' feii'<LS. Do gado vendido ou 
cxpOI't<~do_ pat·n. Bahia., S . Pn.u lo, Espírito 
Santo SJl'<~ MIH•ado ti % ml 1mlorcm ; será 
cohrarlo sobre o que fõ1· oxportc1du pa.1·a 
outros p;mto;, SJm tl':tn.riLa t· pc l;ts f ·:it·a,s, 
20 °/o. » 

Voem us senhores •) · que (: a lbir:1,- gra
vando produc~:'s do ·.Estado de M.i nas, :\ in
dustl'ia. que os itlps tros representantes delito 
gra.!i<lc b:.'>t:vlo acham f!:UC necessita da pro· 
~C'C~·5.o da .TJ n ião, pOl'(lue està ·perecendo . 

lJcvül'> <ís foir;~s , as boiadas, que er<~m vmh 
<lidas 0111 Saot:t .Ct·nz sem virem Jlot• estrada 
tiO t'eno, dav:un g t•anllo: luer·os a-o boiadeit·o, 
porquo quando nãf> iam <ls foJ ir.~s es\a.vam 
is•m t'H dos impust<JS, qitu hoje são o.s ~Cgtlin
tes q nt: '~ C<unara vr~t' ver : 
lm po.;to tlu h::u:ruil'<L . . . • • . . .. . . . . . . ·i$500 

Pt•atu., os navio~ m·uz : ~m u oceano om lm$C<I 
··do .,.onero. A Al't'ica, j,d;o ·é, u Tr;w~ra:.d, o 
EsS~do do Orange, <t Colun i:l. do C:1ln rccot'· 
rom ao mosmo oxpediuntu. 

·E é isto que se dü. CO illi10iCJ. Qnandn a.:; 
boladas mLcion<te> são vendida> poi' p;·cç,"s 

Mult_(l. .... . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . . . . . 20$000 
A l•}Ít'<l Cllo~ól : 

11ntradtL c sahitlac . .... .. . ......... . J.~J 
4$-500 
3$000 
4~.)()0 

·. demasiado <dtw . d"~de que o mMt-:;ulu pla
tiuo po.>Sa forçar a. ua.:ix;\ , 03 CJ11HilC!'CÍaiÜIJ~ 
recori•cm á impurt.aç:w. L.-.go •J tW u r~<; .;;" 
cambio su.\,Jiu a. l"í~, o gado al'gcntinu ctuc 
cotra onerado aqui só em th:te c ÍHifJO:it!) 
em 55$000, 1\irn. J,s de5peza.s d.o d<:.~Oilll!atque 

. e transpor~ p~r:~. . S<mh t.:l'u:t., ôtlcr<;ceu 

lmpo.;t? de lla!'l'Cira .•. . •... ..•. . .. 
Pa:-;t[Lgcm .. ... .. __ ... .. -· · .. . ... . . 
Guuunissã.o de venda ... ... ........ . 
Different,:a. do }JLYço nas yiagQns pa.ra. 

clwg a. r a fui!\• ....... .. ......... . 

Sommn. . • . •.••.•. . , .•.•••• 

3$000 

15$500 
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·· O Estndo de ~finas, cuja principal indtts
tri:L oo fliz ser i\ pastoril. poderã., por vcn
tur<J., dar at:·rhas 1los desejos que tom de 
estimular u111<\ podc!'osa fon te de riiFteW. 
publica, mantendo os sons impostos· e indo 
pcdit· <i. União quo tt•ibute exaotamontc o 
pr01lucto estrangeiro, aquollo qttO vem aqtü 
~cr a base principal d<~. alimenta.ção da po· 
pulaç;1o bt•azileira ~ 

. gu. fallo como represeDtante de um Es· 
ta.do que osta;vu e por omqua.nto c>t<1 ainda. no 
g9so de uma e!<lepção odiosa, porquauto a 
Const ituição determina tio uma forma ex
pressa, · em seu art. 7•, que 0.:1 impostos 
serão dccl'etados para os c(tuit().J uniforme
mente em todo o Rrazit o, entt•otanto, o Es
tado do Rio Gl'u.tHló do Sul por cmqu~~nto 
gosa. da i~enção . do imposto de 15$ por ca
baça de gado ünporlado. 

li3 

q ttnl' pela .. ~ I.Hrt·c>.~t.tw;, tcmt o ~~~t.1.do de Minas 
eunsn~uillu o ~eu tlesido•·atum de a,.<;.-jeohorea.!'· 
se do con~nt!lll 1lo ga.do lllll ttJda a. RGpuhlica, 
consnm') que v:Le sempre. crescendo como nos 
ap1nta.. qua.ndo 1li1. q_uo os da.do.'\l fornecidos 
pelo Presidente do ~:Stado de Minas osta.vam 
muito longe da verdade, porqr.te as fronteiras 
abertas davam loga.r a. muito contra.baodo,es
quecendo-se de quo qua.ndo oS r. Dr. Silvia.no 
Brandã.o deela.ravu: que em 1000 tinham sido 
oxporta.da.s 130.512 {)abeças do gado, ello Ji. 
rnita.va.-sc á.s que tinll<\ln pa.'lSado pela ba.!'
l'eira, pagando imposto, pois numet·o tgm1.l 
deve tet· passado por contrabando, o ·que 
Q.ucr dizer fl'Ul a protlucção do Minas excedeu 
talvo:-: qu<~tro volAJS a. prodncoão q 1JO em 
19üO ct·a. t l:vl:~ como roal no J•elatorio do pre
sidente dv t•;s~adu , :tpl'O.~ontu.uo â. a.;~Sembléa 
do lllll~ ll11l ~:sta.!H. 

O Sn. L .\.11.1 tt'l' JNr·: d:\. um ap:u·to. Tomos nó.>, portanto, cllta 'Vantagem, true 
uo.; colloeit om condições de podm·mos oClo
l'llllCI', no Cil.Ifi}lOda. COUCUI'l'OllClll, uma fm•· 0 Su. U!~ll~l.\NII fl,\S~!.UClt l~lt- V. li::< ... 
mido.vol·rosistoncia., si poevcntut".~o ma.is fór l):wto <ill um m·1\1 llt~utlmuico gt•a'Vissimo. 
gt·u.v;tda a. import;~ção do gado platíuo por suppomlo <[llll lHJ'liWfl:t lJl'utlucçi\.o o · pl'eço· 
vi:\ wa.t•itima. alta clJn~tit1ltHn :t v:tntagom tio prO!Juctor, 

Mas nom por isso mo jalgo ue8obri~a.Uo, quando, :~tlual, 11 ~,tt•andu prO<lttcc.ã.o o preço 
como cida<lií.o bra.zileiro. que aqui t·Hpt•osonta. bltixo é •trul tiXtll'imom a verdadeit·;~. pt•ospe
os intcres.>os cul-Loctivos da Naçã.o inteira, riuadtJ o ltlwrn n l'ittUCZtl, portanto. 
u 1~iio o~ i:•ti!rosses~in~t!h'l'cs~lo. IMaclo puto 8·1 a. cat•rul ;~ I$50:J, tivo1· 1.000 coMuroi· 
a~tr.l r~~~ · ~~Ctt~,~le 1a.llal,' ~ntes,a.cliOUO ~OU dores, 110 dia Olll quo baixai• li l$, ficátulo a.o 
evot a.ceentt\a\ bem cl,~r a.mente (ue. 0 1uo alcance f)Cl maiot• nu moro de consumidores, 

so ~~otondo o l<.r.voreco~ ut~:\ ,indt .~ trw., ~~ sou consumo croscorá.. J~' uma loi oconomica. 
dohunento. t~o co.ns~nud~r, som .que daln quo roguh 0 u.ssumpto . • Já 0 demoosf.ro11 
v,o!~ham a. tosulta.t 'V~~onta.,ons 11ara. 0 nos.w I Malthus n;~ sua sciencia. c politica. da popu· 
ll.ltz.. , . • . 1<\ção. Mu..~, não recorrendo a este autor para. 

O li lustrado collcga o Sl . Dr · La.ma.r tmc socoorlocr-mc do molllor fonte invocarei o 
<~Jn·usontou urna. ementla, e~ 'Yirtucle da (rual nomo do H.ica.rdo quo fi••ura. 'na scieucia 
~: ~~x .. Jlode quo ~OJ~ ~.:;t\l t;nP:>sto do ~O$ economictr. ao lado ~o Adam Srniti1. Este,., 
~..~~~n~~~ o ta~nbom .a I.mp.or tat;lo do ~ado notavel oconotnisLa. J:l. demonst~·ou ha u.m 
JIIH v ta fl~_tvtal, c o Jllu8~I'C Depntul? .s •. Dr. seeulo quo 0 ba.ho preço o a. gr<.~ontlo pro
liot•mcncglldo ~c Mora.e~ pcctetulo H ma.ts ducç~o constituem a. verdadeira condição do 
longo, ct·eamlo t~posto ~b~Jlnto sobre g<tdo , progt•osso c do riqueza, demonstrado isto no 
!JUet· venha por Y"" fiuvw.t,quer pelo oceano, seu tra.b<.~olho sobre ;r. prl)dU1--<;ã.o e vaatla do 
quer pola. fronten·a.. .· tr',. 
. Sr. Pro~idento, a disposição <LUO ora vigot•a 1

"'
0

' 
esta.bnlecc qtte todu o !!a.rlo \mpJrt:J.do por Min~. com o Pt'Cif() a.ctua.l da. car1\o, ex-
via ma.ritima p~a.t~.i 1 5~000 do imposto, nã.o poda de facéu 300 mil caboça.s clo grulo. Mal 
nttin,.indo, pu t·(J m, este imposto n Rio si o preço sttbiJ', o numot•o da consuruidot·es 
Gra.ndo do SnJ, s:\tvo si o r(n.do fôr ali i in· diminuir:l, a oxpm•t,al.)ão docr•oseor:i e ll iudus
trOJinzido p:wa. ser l'Coxpo •· t:t•lo para. o norte tria., pot• fot•ç:r. do preço,_ ficu.wí. em pou~ 
cla H.eJ1uulica, po••quc cnti\o sor:i. considcr<\do mãos, ina.ccessivol ao pml'tcno cda.dot'. e 

·contrabando. Est<t lei El nrn vet•da.doit•o definha.t•á fa.ta.lmcnto. Pot• outro [().do, st a 
absurdo C'. verdac\eü·;1mente inexcquí vel, é producçã.o tio Bs~a.do i'ôr gi'aOLie, suJficiente 
UllUl. lei' que estt"1 morta j<i no nascedottro, para o consumo, a. ·concurrenciu. so esta.bale
porque na.o ha qttem seja. capaz de dislinguir, cc!'á. entre os mesmos produc~ores e o preço 
ainda mesmo o fisei\l mais pratico, m a is in- baixará.·. Mas não podendo suppr~r _as ne.ces· 
tolligent.c, niio ha. quem sej'\ Ct\paz ele dis· d<1dos gm'<l<lS, os .Proiluctot·os. n·ao vrver 
tin"uir o "atlo cnti-a.do uo RJO Gmntlc do dos favo('(ll do t;wt!a.s a ltas, evtt.l.ndo a eon
gado a.lli Ji~silicio e criado . ( AJ)Mtes. ) . cur.eencia., en~a.roCI~Jido Ulll ~cnet•o do pri-

Assim, estabelecido quo seJa o trnposto do metra n~cossrd~do, . monopolm,ndtl o s~tt . 
3~. pa.ra tqda.S a.s r er.i'ls en tr;lda.~ . quer cornmerc\o _em dotl'ltuonto da. llla.sB<b gel'a.l 
poli18 fronteít·as, quer ·pola.s vias fiuvi<1os, (la popul(l.t:n.o. 

Catnara Vol. VIU tS 
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i14 ANNAF:S DA OAMAltA 

O E~tada rle ~Ii liRS (lc.~locn. l)Ot' com])loto 
esta qucsti1u, P<W<t. cuidil.t' c•xclnsi v:unento (\e 
si , csquccondo-~e do q ne l(tz pat·&c du. ctJmmu
nhão bl'azi!eü>;\, de qun os nos.>.:s in tcrc:WJ~ 
devem set· communs; comquanto pcht necessi
dade da v·iJa, do caun. lllll dos ll t);SOS Est<~clos 
s~j'lmos forçados a crcar impostos, estes de
-vem S~r rlc <I.CC.Ol'Ô.O Cú!U <l.-~ llOSS<!.S l.lCCCS>ili:lflO.<J 
el!;clu :iva.mentc, sr,m quo vonh:1m a. pes<w so
bre a Naçii.u Br:lzilt•ir", de que fat.:emo~ p~1de 
e. CUjOS inter c::;SOS deV<'lll ser harmúniZ<ItiOS 
com os nossos. 

· Em i\Hna,s, desde que se apresentou c~te 
,Projecto, organizotHC uma compunhi:> pa.s-. 
íoríl, c1ue é um vorda.deiro syndi~1to, que 
tem por fim acaparar o commm•cio do gado. 
.Aqui estão os documentos o tnciaes . Vou 
ler á. Camara o projocto do tal ~ymli-
ca.to: . 

«Comp:tnhia União Pastoril-c-Eis o projer;to 
para a fundação do uma companhi<t entre 
cri:W.ores, invcrnistas c commercia.ntes do 
g;ulo. 

Denominação-Comp:tnlli<t Unii.W Pa~tol'i l. 

· Capital suci<\l-500:000j;,di viJi.!us em 5.000. 
u;cr;õe.; atJ portaum·, de 1 ()(}:j; c;1dn. uma, po
dendo ser cloV<tdo a. 5 .000:000.-i;OOO. 

Durr.tçlio da corop<mhüt-20 annos, podcu•lo 
este prazo ser 11rorogado·. . 
.,. Séde d:1 cumpn.n hia. - Ca11ita.l do E~t<tdo 
do S. Paulo coru uma Jilial U<l Gapittll I•'o-

. · deral. · 
Fins da com11anhia.: 
lo, com'o cümuüssaria: 
a) Eoca.rrogar- sc du. vondi1 do gado nas 

principaes praças de consumo nor cont<t de 
tercoil·os; 

b) abater g<.táo, tambem por conta do ter
ceiros, quando julga.1· conveniente; 
· 2•. Como contrac&a.nto : 

Promover o ajuste de contractos com as 
municipalitlades d <IS c irh\rles populo>:1S p :wa 
o fornocinlHnto tle ca.t•nflS verdes por Pl'CQO~ 
que gar:111tam rccipt•ocamente os intere.sse.~ 
dos pl'ndtld:n ·e.;; e consnmidurr.s. 
. 3°. ()f.ll llO Ctlll)Hlúl'd:lll((' : 

Pr·ornovm·, quan<lu 11 di;·•~r·. Lnl'i <~ jnlglt.r c:on.
voninn l'e, :• t.:OnllJI':L tio 3'1'1" J><:tra revende!', 
tendo sempre em vista. cum esta. opm•a.çao 
regular o ma.is possivt<l o ·coruínei·cio d9 
gailo . 

Snbscript,;fio tl.u ac•;(!<:s: 

es,:ripto1'in tlo incorpol'tLilOt' Francbco Mar-· 
ti ns Fcl'roit·a. Costa.; Uboral.l(l. -·no escr i
ptorio dos S1·s. R<1tt.o, .Guarit:.í. & }!achado; 
:1-rontc Alegl'o - em ca.s<t do incorporado!' 
Alf:·erlo Villela de Andt•a.de ; Santa Rita. de 
G;.ISSia - oro C<l.'la do i.ncorpora.dot' Thom6 
~ia.chr.~.c:lo de Azevedo ; Pass0s em casa. elo 
SL'. Joaquim Pedro de Alc<tntara. Padua; 
Tr~s Cora~.õcs tlo Rio Vm•de em casi. do 
Sr. Dorl)ingos Alvos Tchoir<l; _Juiz de Fóra 
- no o8cl'ipt orio do Dr• . l<'ru.ncisco de P<tula. 
e Costa ; O li v o ira - em casa do Sr. Adol
pho Ribniro da Silva. Castro; Faxina -
em c;;~~a do Sr. Licinio de Camargo ; Mogy
mirlm - em casa do incorporador Dr . Bc. 
ncdicto Netto du Araujo ; Bat•retos - em 
ca~a do Sr. An~onio Garcia de Oliveira . 
Além destc>,s pontos exl~tom commissões par
cia.es . 

Fr(l.nca, 20 de julho do 1901 .-Os incor
pora,doros: Francisco llfarLins Fe;·reira Costa. 
-Thomé Machado de hevedo.- JoiUJ Quintino 
1'eirotim.- Manocl Bor_qes de A1·aujo.- A!{redo 
ViUela de Anr.lrade.--Antonio Jacintf!o da Silva. 
- José Pcd;·o de Fal'ia..-D;-, Jo<io de F<wi«. 
Dr . Benedicto Netto de t!raujo.-Ccll'lo:; Bu,
ptisla Mttchado, secr3tario. » 

Como vü V. Ex. os inonr•polios sõ são m(w.s 
quando não vão ás m ãoH dos syndicatos que 
contt·a!!tam com a.~ municipalidades, apode
raotlo-::;o de todo gado do Brazil. E' uma 
soc iodado que compra, vende, mata,. faz tudo 
quantu ú util para. si, de modo que nõ.o dcixu, 

· mat•gem a rna.is ning ue m pat·a. entrar 110 com
met•cio do gado. E' cl'ia.dor<l, Ylmdeilora ; com
missa. ria, carncia, charqueia, contr<J.cta coro 
a; rounicip<tlidadcs. Mas não é is&o só. Bus· 
quemo . .; conhecer o l)ensa.mento dos interes
S:.t<los ncsto assumpto, que são os productores 
e c•>mmis~at•io> do gado do Minas. Aqui 
tenho <t Ga:;cla de Passns, quo <! o orgão di~ 
r ecto do.'l$0$ srmhorcs. Ella escrevo barbari
dade.; destas para. braziloiros ouvit•11ro, P<U'a 
nós, que estiinamos o mineiro como nosso 
compa.ti-iota e . estamos certos <le que ello não 
póde q uorer bons negocios á. custa. da miseria. 
e da de~graça de sua. Pa.tria. Diz o jornal de 
Passos , org~o do syndict~to mineiro: 

.«Carnes li!wdes - Temos <l eixudo de e.<.J
ct•ever sobr~ este l):l.[pitan tc a.ssumpto de 
lllagno int.cressó, pot' se a char a.tft~cta a..~ 
c ou "l'csso Ji'odoral a tini c a medida cn.Jmz 
de resolver C31.a questão quu ttm to lntcressll. 
á no::.s•• industria. p~toril, 

O projcctu apresootado pelo S1•. Rodolpho 

As :~CÇ'iír.s d:t Comlxtuhi:l se.t·iio .snh.•ct•ip t.:Ls 
o.té o dia. 8l de agosto <lo corrent.e a nnu dc
vendú o sulllScl'ipt.'or realizar logo lO •/. ut n 
dinhoiro nus ~eguint~s i<•garcs: Fr:wca - no 

Pa'ixii.o, ct·eando o imposto de 30$. por boi 
import.adu do e~traligeiro, pa.r!loo-nos1 é o 
un ico rr.cnroo p r.ra sa.lva.l'-se a. m dustrta. pas
toril mioeira, que encontra. no gado pla.tino 
um sério concurr()nto, pois a. fa.mosa. em
preza oxplora.d.ora do m onopolio das cal' nas· 
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vtir·~es ~~m l)~~ in}pnriação !lo g<~elo_ ([~~. Yi_si- 1 Onde se ]o} pi:liZ, rlovo-sc lm· Mi~;tS . 
nho.s Rcpubltc.ls .'' n.rma. com ~ptc ·~tct torJr.,l Cdrnn se vê, n:t() t•o;iste :~ cl'it.ir-a. ma.is ra
os pubrcs uohtdon•:)S, consegmmlo pOL' ()Sd(l I IJ i<h o prci)'octo om 'd!'<"tlS'"'o a • no-" dn . ·o· ' . u ·[ · . . ·r . • b· . ' , ov • '" "tJ ~~o ooVOl' mm Cotapra.r o ,.,at oJ nunm '' •·1• ,t!XO dn patríoti~mo cr.•mlJ;tLol-o com dc·•n ssonlb • · 
Pl'eo•o . ·- . - ,,..., LO, 

.. · !r o que faço, <tl).l!n:tdo dos mrti~ puros sort~ · 
S~ja o~ n<Co a,, vwttauem 11cu·a os consr~H~i- timcntos. . 

dm·cs a im.po,·taç<ío <lo _gado cst•·«ngcil·o, o q ne l~ntrot.1.nto,nü.o posso retirar-me da tribtina 
~ cmpt·o~a. possa ou não poss<t ma~tcr ossa. so~1 me rerol'i!' a. uma circumstancia. quo já 
1mpod;1çao, o <J.ue COUl(J(lte ao !Joverno 6 fol aJlegada,nao d1go no 11ecinto m:1os Já fórt~ .
lan~~'r um imposto prol!lbitivo. pt·otegemlo e invocada. como que devond~ afasta.r-mJ 

· a.ss1m a. iudustrw. pastoril do paiz . desso debato. 
E, confiado~ na' dcc!·etaçüo dessa medida Allega.-sc que ou tenho uni il•mão directa-

nccessal·ia, temos cspemdo ' pacientemente a mente interessado na. Em preza. de Cai•nes 
opinilio do Cong';·c,·so sob1·c o projeoto do Ye~·.dos, _ . 
s,., Rorlolplw Paix<7o . · E verdade,. o quo nao Impede q_ue consi-

Dclle depende a salvaç<1o da ind1<sb·ia pas- der-e osso contracto 1~m rlos maiores attenta-
. lorit · dos que se tem praticado em minha ·term e 

' . _ • . c?nsideraria um patriota, nm republicano 
Emqua.nto nao .sll conw>.t'te1 e:?' _ler osse d~gno e honos't?; actuellc_ administrador que 

bem l~mbrado proJecto, escusados ~e~;w t~dos ttvcssc a. pr eCisa energia para libm·tar a. 
os mc~os empre.g<lollos J>ara. que. a ten1v_cl populao;:ã.o de nm monoJ?olio tão odioso, que 
qu~~;drJlha p.o mono~oh~ se r esolva a _ na.o CJnstitlle uma, das mais drucaradas cspccu
lliü.JS OSpoha.r OS bmade1ros elos SCU?J 1000· la.çõcs existentes om minha terra. 

rO::rfànta r a.zão tomos em affirmar 0 que Não podia, pai~, dcte_y-mc doao to do pa.ron-· 
vimo; de dizer. · que os· mc.m br'3.s da reunião tcs _meus . na d1scussao d~te i.LSSllmptp o 
de invornista.se bo iatleiros, ha lXJuco roa.lizada ~mto mcmos_po~ta ser tn_>pu·ado por esses 
na Fro.nea., lcmbt'a.t"am-sc do endereçar um uHercsscs. Nao ch~cuto os lll;toresses da Em
pedido ao Cougwsso para que o Imposto do preza. de Ca.r~~s _\ ordcs, pots me parece cruo 
30:(; por boi imporGlldo do estrangeiro passe o contracto fot tao habilmente olaborad? quo 
quanto antes. o põe 11. seguro de q nalqu~r cventun.lul:_!-do 

ConYém, pois, <ruo os lJoia.dciros dosto c de quc:,po~Yeatura, possa. sn1'g1r com disposl~:oes 
outr-os municipios iilvornl~tas 50 dir~jam legislativas a.ltcra.ndo o preço do gado. 
sem peru•~ de tempo ao Congt•osso Federal, Mas, si _por um lado eu podia ser accusa.do 
pedindo-lho urgente vota<:.ão dessa projP..cto do Kuspeito, por tot• um irmão interessado 
salvador-dos grandes intcres~c.'! da industria neil.Sa empreza., por outro devia afastar-me 
pastoril. · da discussão, porque tenho outro irmiío que 

Em nos;;os passados a.digos nos batemo• é o arrematante da fe ira de Hemftca, que é 
pela enlaçao de impostas de cxpo1·taçt1o deste commis:mrio de gado em Minas, q_ue a.rre
Estado e importaçao pelo Go~erno da Uni<ro . ca.ua impostoH, quo tem vantn.gcns e interes-

Com prazer vinios <;_ue cstaYa.mos sufficicn- ses ncs$c negocto, o ahi estão muitos dos 
temente orientados s,Jbro o negocio do ga.do, illustt•es mombt~us da ba.ncatla. mineira. que 
poi.~ · q.ue o primeiro Ilo~s~s . • impostos j<i foi poclcm di7-?1' si meu irmão nã.o ú o arroma· 
decretado, c o segundo foi JU. apresent t\do ao tante d;~ fe1ra do Bemfica. 
Congresso Fedem!. J~í vêm YV. ~; r~. que eu me .Mho, pelo -

Resta, pois, quo os representantes da Ia.do do interesse de pessoas ;1 que sou .Hga.do 
Naçã o ~aiba.m cumprir a.. sua missão, sa.l- pelo sa.ngue, nu. posição de fer ir a.· uma. ou 
vando do completo a.nniqui!amanto uma das outra, pois que dos dous, naturalmen~, tem u 
principae.~ fontes ela. ril]uer.a. nacional- a perder um, IJOI'IJ.UC os ~us interesses sOCo in- · 
.industria. po.storil.» · · toiramente contra.l'io.l. Um ganha., si f6r man-

De fó rma que Minas · quer mn.is impostos tida a. aetua.l .taxa de importação .do gado do 
de exportação; mas como cssos. impostos· vão Rio da Prata e perde o out1•o; o si ganha o 
prejuillear o gado mineüo d.eanto .tlo -gado do que está em .Minas, perderá o das carnes 
Rio da Prata, Minas quer, que se agg~ave o verdes ... 
imposto .subro o •gado do Rio 'da. Prata.; como Pel'dm·á. oste ~ Não, porque ou disso quo a 
se vô neste trecho do ar ti "0· c i ta !lo e que companhia. dona. des.iO orijoso monopolio 
eu repito: . · o dispõe na lei do r1!cur~os p<U'<\ o caso de 

« S!'ja. ou m'i.o tio va.nt:~.,.mu t>Atu os coN- ~e eleYa.r a taxa do 'impo.'!to sobre o gado 
sU&lUJORES a importa.ç..'io de ga..lo csti"<Lilgeiro, import<ldo. 
o que compete ao Governo ·é lança.t• um im- O'&m contracto estipula, como é sabido, 
po~to PROHIOITlVO protognn<l•> :~.~im a in<lns- pois foi lal•gamonte publicado, o elevar t\ sua. 
tria. pastoril do pai:~:.~> ta.bella. movei de preços, S13mpre que !Õl' a.u• 
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. ·gmenl.a<lo o imposto óe imporl-<tç.:lo de gado. 
M~s nã.o é o monopolio quo so discuto.ccn

~uravol aliás ~o nü> 1UC\ll•h1 cof\rcí ti Y<1 ib l.i
~ez•dado commorcia-l, censuras rtúO ~ú attin
gem o po1ler que o est:t!JclocCü, <t au~ot•id;~dc 
que O c.lecretou. NO l'unclrr, <L tptcstii.o IJUC SO 
dio<Juto é a JHO->IU<I. Min;>.s combate o rnono
polio .... münicip~l pa.ra croal' o seu, . o dos 

. h'usts; dos syndica\os, dominaml,o som !oi, a 
niio ser a da for~~\, a. da "Ímposiç'fio vio
lenta ao consumido!'. O mono poli o 1b<,111i 
tem :reguhunento, thcaliz<tção; ba.sc do 
preço~ .. . · . . · . . 

O outro n:td a d!5to t era.; govorna-r<t capl'!
chosainento, dictará. tliscri.cionarh\mente os 

-~ p1•eços,n;!as para nascer c v i ver precis:J. que 
a Un!itO feche os seus p:>rt •)S á concur l'Onchl 
e o sutonto com im}tQ)Itos 1wohibi~tvos. 

J~· simples a. questão. Dons inte resses estão 
em jogo : o da. llopula~Jo lH'<tziloira e o dos 
boiadeiros de Minas.· A C<tm<wu. quo dcd,Ja.. 
(Mui!o bem; muit-o úem. O o:·ado1· é muito cl!rn
pri-mentado. ) 

_Fjca. a di.>cu;;são adiad(l. pela. llm·a.. 
_P~sa·sn ti. hora ú0stinada. ao expetlionto . 

O Sr. C~u·los de N'ovaes (l" Se· 
c::r-ctm·io) l>rocede á l eitura do Bogninte 

EXPED!b:NTl~ 

Offic ios: 
Do Ministario <Ia Fa.zend;~ . do hoje, sa.tisra· 

zenuo,a. requi~ição desta. Ca.mat•a, no -oflicio 
n. IOO,: do 19 do ~etomb1·o ultimo.-A quem 
fez <L requi~ição. (A' Commis~ão 'do Ot·~?:l
mento~) 

··Do Ministerio da 1\f:u•inha, dn lroju, sa.~is
fazendo a requisiçã.o d esta C:uuara, no tJfll
cio n. 2M, do 4 do me~ lintlo. - A 'IUom re~, 
a. requisição. (Ao 81·. Deputado lk icio 
Filllo .) · 

Requerimentos : 
Do engenheiro Lí~a.nio . Lima, em :Lddita

ment" . á. sua. anteriól' petição, pedindo a 
concessã,o de Santa. Luzia pelos m otivos que 
oxpõo.- A' Commissão do Obt·a.~ Publioa.s. 

De Nuuo Alvaro dll Lo~sio, ltedindo a sua 
reversão ao quauru dos con11uL;;sa.rios da 
armada..- A' Connnissã.o de Mm•irrha o 

· Guert•a. , 

O Sr. doão Gayoso- Sr. Pre-
8idento, llfi§isijpd!).•,;á ··Hlt ima ~essão da. Co.m
miss.'to de OI'çamento, rulmirei-me •h• decisão 
por ella dada a. r espeito do uma emenda 
apresentada pela banc11da do Pi<J.rr.hy, sobre 
escalas na. babia da Tutoia e , nestas condi
ções, resolvi ... fAZftl: . ~)gumi;\S consideraçõc-> a 
respoiio, afim de melllor esclat•eccr á. CtLmara 

o <i. Counn i:!sil.o, rp.rn, m u lHI'CI:t~, ou llOl' ligu.t• 
p:>trc!.o'\ irn port:Loci;1 ao assumpto ou por ttnal
quot• orlt1\ 1 nwtivo, n1Lo tl)!ll prestado bern 
ar,t.<:n~)io u.o case~ . 

P•.lt'cco que a Conuni~~ã.o so JH'eoccupon 
nm IJtHr<:o ccJm a illé:1 d e I!UO a bancada 
pi;Lnhyellse tinha.,.om dsta em sua emenda , 
:1 decisão d~ uma qullStii.o de . limito.~ ; J>Or 
esse motivo rusol vi fazer estas çonsider;v;ões 
ttue. por S)l'Cm longas, deixo de le1·, ma.s 
}WÇi> " · V. Ex. IIUC mando llUblicar uo Diario 
do Uong1·osso. 

O Sa;· Pr~eswr;Nn- O 11Cuiclo tlo notJre 
DopnhdQ sorâ, ·attendido. 

DOGUblE~l'O A, I)U '; S r: ltt::l'l::tm O SR. ." JOÃO 
üA"íOSO 

" ' " 
z;;seala da 'l'u tova 

Conslde l'<lçõos solm3 a. emenda apreoentada 
p ,u·a a 3• diseus~ão do Orçamento da Viação, 
pela baucad:l. phuliyenso, ·pudindo um po1•to. 
do escala da. Compaohh~ Lloyd Bra.zileh·o, na 
b~\lliu. d.\ Tu~ya. , .· 

l~mentl<lo-<tSubst.itu:t-se o'lX do art. 2°, rio 
seguinte : - :\ incluir nas .viagen3 tlo L oy1l 
um p01·to da osca.!a, ua brA.hia 1la. Tutoy<t, O<IS 
mesmas .condi(·êíc~ em quo eram feitas a.s 
viagens ~o porto da Ama.rraçã.o, marcando o 
Governo, de Gccord.o com '\ compa.nhí~, o 
ancür;ulouro rios vapor~s. confoi•mo ma.is . 
convier <to intm·c8se publico.» 

Aprosonta.n1lo a. emenda sui>stitutiva. a.cim<' 
f<~.r.mnol·a. s~guir de algu 11111s consi<hw:tções 
tiUc julg-:trous conv,mientc 1l<l.l'a mell10r cscla
I'ndmento d<t ill11S~rad<t Qa.ma.I'<I dos Qopu· 
tados . 

.Existiu , om <lnnos an tm·ioJ'CS, uma vm•ba. 
Cl'!J<\Úa pelo Congl'CS;IO Nacional, para. quo o 
Lloyd B1•c.r.ziloit·o fizesse escala. no porto d;~ 
A ma.l'H1ção, no E.»tatlo do · Piauhy, em suas 
Yiagens tlo ida I! volta <tO norto-da Republíca., 
verilioa.ndo·se, dessa. maneil'a., quo e.~sa. os
cala. foi julgada, por amba~ u.s Casas do 
Parlamento, como conveniente aos interc~sos 
da Na~·il.o o do justiça. ao Piaul1y, (lUO, ~té 
então, con\o a;;o1•a. llO novo, a.clra-se com
plet:unonte scpa.t•ado dos ontl•os Est<~.tlos, 
som c:>mmunicaç:ões dire<:t~s.rQgulares, laceis 
c proveitosas a seu desenvolvimento. 

O Lloyd Brazileil•o impugnott sompt•c, des
de Ll principio, o cumpl'iruonto 1la clausula 
·do contracto que o obz·ig<lva a t'u.zer a esca la 
da. Ama1·r·a.ção o conseguiu tlna.lmente·quo, · 
com a lliminui\{<'ío de trinta contos em ~ua. 
snbveuçãe;-. fosse-a mesma escala supprimi
da., por se vel'incar que o pot·to referido era. 
inaccessivel aos vapores da companhia, os 
quaes tiuhl~lll !le anco1'<1r muito longe da vil• 
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b da Arnarraçibo, sendo o tt•ansporte 1lr1 car
gas e. p:1ssagoil•os, entre a.qneiles e esta, 
dHlicil e arr·í~c:11lo. 

O commor.::io de Piauhy, especialmente o 
de Parnahyha., tendo nece>sidade, porém, de 
dar e.xpan8ão a· suas:forç;Js, vroc1lron urna 
valvul<• nocessarü~ a sell úcsenvolviinento o, 
sendo attrallida sua attcnção para um p0rto 
da bahia da Tutoya, na ilha tlos Cajueiros, 
de cujas qual.ida1les excopcíonaes -rle pratica· 
bílitladc falam homens de scíencia e pl'a
ticos, e onde existe um posto fiseal so IJ a 
jurisdicçã.o da Alfandega do Pi[\nhy, crr.ado, 
cremos, pelo S!'. Serzerlollo Corrüa, qn~lndu 
Ministro da Famnda;, conscguín, depois de 
não pequenas difllculda:dos cree~.d.as pelo com
mercio tlo Mamnhno, que nmn. companhia 
ingloza do Ya.pores fiwss11 viagens mon~aes 
c l'egularos a.o referido po!'to. 

Estabeleceu-sü tamlx1m um:t linha rlo J'O· 
boeadores ent1•e os·dous pol'tQs-do Cajlwit•os 
e Parnahyba. · · 

A companhia ingleza. não se arrependeu, 
como diziam os intei'essados contrarios, e o 
·commercio. de Parnahyba. lucrou bastante, 
como tambem a Fazenda. l~ederal, o que se 
verifica pelo augmento d~ exporta~·ão para 
os portos estrangeiros. 

Foi alguma causa de valioso o que conse
guiu o commercio dessa zona pi:whyenso, 
mas não o bastant.e, pois a. companhüt iu
gleza, a.. que nos referimos, fa.z via.gens 
muito espaçadas e apenu.s nos communica 
com uns dons portos em•ope11s. 

Foi, por cntr;wmol no co!lhccimento das 
cxccllentes quali<ladc3 da. bahia d<~ Tutoya., 
a rfJcobormos constantes t•cclamu.Qõcs do 
commercio píauhyonso, quo rosol vemos 
apresenta,!•. a noss~~ emenda. pa.t·u. segunda 
d íscussã.o. 

E então fl.Jrm,:l:tmol-a <~~~im: 
« Fica o Govcn1o aulori~culo a (•1zer con

templa,:; na escala. do Ltoytl B1·azilc1:,:o, o 
Si:1"viço de IJ•es via{/en.~ meusaas á bahict da 
:J'utoya (no porto tlos Cajueí1·o.~ !lo Esta1to do 
l'iauhy),podemlo para is.<o drJspeHdc;· a '}tHm
!ia necessw·ia. » 

P:wtícnlal'ÍZ:l.llHm o IlOL'tO do~ c,\j-LWÍI'OS. 
j:L pot•quo a.hí existem uma agoncin. Jlsc<tl 
fedori11, armazcns apL'Opt'iados para accom
rnodaçõo~ 1le morcal!orias e um trapiche; ,já 
por sabermos quo os vapores du. compu
nl!iCL ingleza, (ltle calam qua.si -tanto ou 
tanto que os do Lloyd , toem liVl'C ontrai.la o 
sabida do porto que pt•eferimos ; como 
tamberu pol' verificarmos de importantes 
trabalhos, de Mouchez, em mil oitocentos e 
sessr.nta e tantos, do pratico Fe!íppe, em 
1892, e rlo major .T •. T. Firmino, rlcsto an.no, 
quo ~ ba.hia do Tutoya (• 8timenü; acccss1vel 
aos vupores do Lloyd ç a outL·os ~o maio!' 

cü.lado, até o porta dos (J(,j t<â J·os, que fica 
pouco acima <111. onh•ad<t da ba l' l·a; 

A no~s:t ernond;~ não teve a felicidade de 
recehcr,pot· · cOTU!Jldo, pu.!'CCOl' fa.vor:Lvel da 
Commissã.o 1le ÜJ'Qamcnto,por ca.us;L das pa\!1-
vra.~-perl>:Tir:cnle flO Pirwhy-onde ella. viu, 
com t'az·i'io, quo estav01. envolvida. Ulllit 
questã.o do )imites .!ln~re os Est.a.dos, visto 
coma· a illlit rlo<: · C<!i«c.iros é um terreno, 
sobre que o Pi.auhy c Maranhão julgam-se 
com direito. 

A bancada maranlwnsc, como resposta. â. 
parte de nossa emendil qne dizia respeito a. 
limites, formulou c u.prescntou uma outt'a 
omcndu que incidiu no mesmo defeito, para 
!u.dd ojJposl.o, sinão em defeito maior por 
incxequivcl no todo, 

A sua. emenda, rejeitada. pela Commissão, · 
pelos mesmos motivos por· que foi a. noss;~, . 
porém dcpoi~ M:ceitn. en1 votar;iw da ca
mara., por ;:wcor(lo, o.iim rle snrvü· de ga
l'<tntb. tlo veriJa na. ·terceil':t 'liscussão, era 
do teor seguinte: «Fícn o OovCJ·no autori.:ailo 
·a inclui,. nas viagens do Lloyd B ,·a;ileiro o 
pm·to da 1'utoy11, 11-0 Estarlo do il1m ·anh•Zo, na.~ 
mesnms conrliçDes em que m·arn. {eif.a s as· 
viagens ao porto da AmarraçtTo . 

O Governo usard · des.m autol'i.z açrlo lo !JO qtee 
estej<'t o m esmo pm·lo collocar)o nus condiçoes • 
emit;ida.• pa!'a essa navcgaçiío, m af'cando , de 
aco::ordo com a compa»hia, o ancorarlo·uro elos 
·oapo.·es, etc. ». 

Pl'occueu mui a.cel't:ulamcntc a. illustr n.da. 
C:JmmissiLo do Ort;:tmonto, rcjeitandiJ a. 
emenda th bo.nca.rla maranhonsc. Porque, 
I'C:tlmontc, on ~t paln.vra po1·to, nolla ompre~ 
gudtt, 1leví 1 ser tomn.u>~ em uma aceepÇao 
mtlito vnsta, cmuo synu~yma. de bahia e, 
nesse caso como a i.Jahia. d:L Tutoya. é cor
muli1, tlc 11111 l:~ilo por' 1:erms do Mat•anhão e 
rlc. ouLr'0S pot· ilhas conl~slaclas, a e menda. · 
oa!Iüt no llel\.lito d:L plunltycn:le, agitando 
unn 'Lnestii.o do I imites, íaoppot ~una e inca.· 
bivol om um ot·çu.mon·to; ou osso. palavra 
porlo eJ•a mnpt•cgada no seu sentido verda
rieiramen t3 techn!cu o, JIOrtu.nto, o qun a. 
emm11la qlHll'Ía éril q ne os vapores t!o Lloy(l 
1'ossem ao piJl'tO da villa. da. Tutoya ou Sa
linas, pass;muo a pequena. ba.rru rio igarapé 
do Vmnm-um ou. r·io Tutoya, como o cha,mou 
Mouehez, :t ~uja. ma.t•gem se aelm a villa. 

A' primeir·a. hypoiheso, em que so toma a. 
pala.vm-por to-na acccpção de bahia., a. res
posta ost:l. da la:-a emenda 1la b~lncada ma
·ranhense, tal qual está, é inoppo;·tuna e in•
cabivc~ em um orçamento. ·· 

Qu:Lnto á. scgnnda , já ~Lcima. mo.,tra.mos., 
cHa.ndo opiniões auturiza.tlas, q uo a. bahi:L !la · 
Tutoya. !\apenas pratica.vel fra.ncamehto, 
pelos vapm•es tk gr:l.n•hJ calll.do, :l.té o 
pol'to dos. Cajueiros e,._porta.nto, obt•igt~r q uo 
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a. escala soja. feita, em um vol'to inacco.~i

·vc! a e.sses V<Lpore~ . ~~ t ornai-a inexequivol, 
iosnbsistento, :~nnulltl,\-(1. cumpleta.!llellt.c. 

Mas, uma vez que alguns . senhor(',~ Dopu
tados maranhonses :põom em duvida. aquol
las opiniões irrecusa vuis, imparaiaes, não 
será melltor que so deixe ao criterio do Go-

e tlescaJ•g:ts l'apül :~,.<i o smu íntol'mittonoias, 
irli. oot·viL' de vnhico lo do CO!ÜI'aba.udos <L() 
connni:rcio pianhycnse!. 

Mas como 1 
. Em vista. das consid<lraQões quo ahi fi. 
cam, nos a.Dilnamos a. a.p1·esenta.r u. omenda; 
su hstltutiva. acinut. \ . voruo a escollta do moll\or porto na ba.bia. o 

que melhor attonda aos interess~s publicoB o Como a C:um\ra ve, nUa não está. mn dcs-
ptwtiéulàrós 1 accordo com a urnen(la sub::ltitntiv:~ '!:).lrcsen-

' P:trece~nos quo não poderá. haver J uas t.1.t1a anteriormente para 2~ discussao, pela 
· ·. ópiniões, S<Llvo a daquolles quo ontcndom ComHli&São de b1•ç:\monto. 

= .. . que ·o Governo erra. sompt·e. , Apenas substituímos a. pala.vr,l- pado-da 
· • ... . . Não dciJaretnos . passn.r smn respo.:::ta a emenda. da ~n1m.i.ssã~, pela. pala. VI":J.-:bahia 
. affirmação daquelles que Jevar ttm perante a -afim ue evitar duYtdas sobre a mawr ou 

· .' ·,coromissii:o de Orçaru:onto a a.causa.ção de menot• <\mplitude que se q uh esse dal' :í.q uella. 
_:~· que não convinha ser consignado em 41ual- .pa.ta.v1•a . 

. quot· emenda o porto dos Cajueiros, como Acct-oscent::lmos tambem e rn nossa acttml 
·osca.Ia. de va,p(lrca, porque era.· elle nm por to cmeutlt\: «quo o Governo, · ,[cn tecn!'do ·c,>m a 
.de col)tra.ban~us escandalosm! o que nem comp:1nhia, marcarâ. o melhor ancoradouro, 
me~mo devcrw. fi~u.r ness;t emenda a :pal<.~. vt•J. conlorme mais conv icw ao inter flSSC pu· 

. balua, porque· nos-os representante~ do- blico . ~ 
':,_Piauhy-poderia~o~ conseguir d? . Gove~~o · Estas ultimas palavras, das quacs não fa· 
,·: ... que a esca~a pedida fosse detormmada p,'l.r:> zemos questão,_ porque mesmo.sem el~:u , 

.. osse porto · _ . fictw á. ao criterio do Governo a dotermma· 
Ha u~ l~d.o deBSa accusa~o que. se r efere ção do porto e ancoradom•o, podem ser rc· 

.... á honotabtllda.dR da bauca.da p1auby_ense, tiradas sem 0 menor prcjuizo. 
_como a do Governo Federal, }!las ~ermtt'tam Verlftca.-sc do toda~ essas consldera.çõe> 

.• os Srs. aceusad?r~s q~~ nao veJamos na~ quo nós não envolvemos ahsolutame.nte nma 

. suas palavra~ ~s mten{.oes d~ nos .molestai _questão de limito~. om 003 ,;a. aotu:l.L emenda, 
e fazer EPpo?~ç.ao, entre outros mo~r~ros, no~ c , a inda. mais, atllrmamos que nma. quosti.o 
quaes na.odetx:undeo~tar.o cavalheirismo dos é ioopportuna 0 inca.hivel em um 01·ça.-
accusadores e a ?onsc1eneta de u_osso ~aractor, mento. . 
está ?· ~o ser, mopportuno e mcabtvel uma Insistimos nassl ue~lat·ação , llOl'quc, a.imla. 
r~U~:haçao ou. deres~ soln•e <? ~s~umpto, nessas hontern, a Com missão ilo Orçamonto voton, 
ligeiras eons-Idcracoes cxphcattvas . em dosaooordo com a olJiniii.o do relator cl:\ 

.. - H11 outro lado que vae ferir o commcrcio Via.Q<'iu contr~L as omem as relativa~ :t o~a.la 
piauhyense e o Lioyd B1·azileiro. do U oycl, em um porto d~ bahi:t. d:1 Ttt~nya,, 

Na defesa do primeil•o ciü1·emos, por or•~· JIOl' . vct·cm am,lla~ en.volv Hhl uma qul'.>tao ele 
o gt•ande desenvolvimento que tom tiuo 3 IImttcs t>ntt•e Jt.sta.dos. . _ 

· o~portação de noS$0 Estado, depois da croa.· S~rp,·ollcmleu.-nos. t:Ll,. doll~~raç:a.o. c ~~
ç.a.o do porto e do posto 1lscal !los Cnjt.cir os, )XJll.ITnos, conllant.os, (lc:;M l'a.ta .L C.ll!IU.!<io 

A d ., ·' LI ·' 6 , 1 dos Doput:utos e p:.ra 11 pt•npt'!tl. Uomm1ssao . e.esa uo oyu, n s. liLZomo :a com o do Orcamonto. 
· \est~munho do toda a.propr~u. Comm!Ssão,com Já. houyo n.lgucm <1ue :L}>J lOlla~so tio um 
o tes:e~un~o do t~o~ os Doputad~~ ~do todos rei dot·mmdo p·n•a 0 mo.'!mo t'eJ. acot•dail.o; 

.~ braztlcitos: yots bom poucos sao os q~c não <í descabido, pol'tan to, rtuo oro um ro
. nao teem VIaJado em seus barcos e. n.a.o -gímen republica.no, onde os direit••s do todos 

. , sabem p~rfet!amento CJUe o Lloyd Brazileu·o devt:m ser iguaes <l mu.is respeit~dos e qual> n.un~a. fOI, nau é e na.o poder<.~. ser nunca , quenJ.utoridade menos supposta de intan
< veh1culo de contra.l.Jandos. · gibilida.de de um engano, por· isso que ella. 
:"~·; ... ·A que póde chegal' a. defesa. de uma má não é sagrada. e divina, tlppellemos ele uma 
;:. · .. c.ausa., em momento de poucfL ca.lma., por Commis8ii.o , que 1Jresumímos menos bem in· 
": mais quo o espil'ito que a advogue soja. cri'te- formad<l, para a mesma, que póde melhor 
;: '1•ioso, illustrauo o osclarecido I estudar um assumpto, considerando que nelle 
' Chega-se a atlirma.r a.hsurdos d('.'ltes.:- vis:~m-se intel'tlSil&.! capitacs para. o de.Jon~ 

que o Lloyd Br·a:;:ileiro, servido por vapores volvimento do um p~queno Est1~llo ctuo, 
· .CllHJ. na\'ega.m somP.re pcja.dos do Jlass;~geiroa apózar do sua. pouca ímpur tr.ncia.; tem o 
·. da. elite do. nossa soeie<htdc, que entram nos mH:Irno direito rJ uo os mais a.dcant:~do~, pe. 

portos unicamente para cmb;wquc:;. c <les- r:\nto noss.1. lei rumlamentll.l c ~os olhos dos 
emba.l'qno~ <lc..~c$ P\\~'l.gch:os, 1'\\.l'i\ c;WgQ..~ vord~dciro~ patriotas. · 
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I~ica a.lli, som a. menor in·evcronci~ou dcs· 
apeeç'o aos ill rmtr•c.> mcmlH·o.~ dlt Commissão 
do Ot·çrLHlOirLo, a nossr1 :.tPJ•ella<}ío . 

No .ponto em quo ostá a. quo~tã.o da. escala. 
do·Tutoya, a C<~.m<l.ra dos Daputados tom de 
votar, em 3~ discussão, uma das tros me-
didas: . 

la, a contid:J. na emenda m:~ranhense, quo 
pa.rticularíza um IH!l'to, onde sm·<L lm po <si vel 
a cntr·ada. dos vo.pores do Lloyd.Braziloiro,
ou que ~volve uma .questão de limites, si 
tomarmos a pala.vra.-.porto-uo sentido de 
bahia; · . . 

. 2•, a contida. na. da bancada piauhyense, 
quo, não envolvendo essa. questão ineabivel e 
il•ritaute, podo um porto q ue í'<.tvoreça ao· 
commeJ•cio do Pianhy o ao.> interesses g·erae$ 
da fcderM<'io, na. bahia da. TntLlya., oscolhen-

.. do o Govomu o Jna.is conveniente, por suas 
CJ,Ua.tidades de praticabilidade e quo mais. s,.~,. 
t1sfaça <lquellc · commol'cio e a estes i?te
rcsses; 

3', ftnalmonte, a contida na da. Commissão 
de Orçamento, que propõe a.. retirada das 
duas primeiras. . 

Vota.n'do a primeira., a Ca.ma.t".J. ôxorbitaria 
de seus puderos ou crearia. uma medida ir· 
rea.lizavel, a.ccrescenclo que iria favorecer 
·especialmente o Maranhão, com detrimento 
dos intot·o~~es do Piauhy, a. be.neftcio dos 
qna.os, som descur(l.r dos gero.es, deveria. sot' 
croada. a. escala. :Qedida., não S6 porque ·aqueUe 
Eflt~~do J<~ é sorv1do po1· uma escali!. do Lloyd, 
a.o pus.;o quo tls1;c nã.o, como t·;unhem porque 
o. vnl'ba. <t <tprovoita.r foi crea.da. pa.ra o Es· 
ta.do d 11 Piauhy. 
· Vota.n•lo tt favor da segunda, a Camara 
p1•ooedtWit com inteira justiça., dentro <la lat 
usem projudicM' direitos de quom quer qúo 
BO,j:t. . 

O voto favoravct á terceir•a, dado pela 
C;\ma.ra., só _poderia. ter esta tradue<;ão : -
<~Roprosonta.n~ do Piauhy, tende.'! todo o 
uil'ctto, por n!\s já reconhecido om se,'Siio un
t e dor, ao sm·viço que pedis: a verbn. consi
gtia.da pn.ra ello jt\ foi concedida. ao vosso Es· 

· on.do, mas tivestes. a ínfelíz ou.~ndia de, em 
emenda á 2" discussão deste Orçame.nto, 
allirm:~.~· quo uma. ilha, a. que o 'Ma.ra.nhã.o se 
julga com direito vos pertencia. e, portanto, 
ou reconheceis que as illms que vos~o l~s-

, tu.do- con testa ao Maranhão, per tencem a. este 
ou não te1•cia o beneficio de uma. escala do 
Lloyd, ui'Lo vos valendo a. emend.•.~ ampla, 
justa., imparcial q ua agora a.presenta.es !» 

Mas não; a; pt•imeiz•n e a ultima medida 
serão r ejeitadas pára. ser approv<~da a. so
gunda. 

Conli<imos na .iusti<;a do uo·~sa causo. e no 
ct'itel'io de toda a. Camara. 

C<~pital Fcdçr~l, 3 1le lle~cmbro tlc 1901. -
lotío (rttvoso. • . .. 

O Sr. P•·esidP-nte- Da': 15 emen· 
d:<s qtw fomm oilcr<JeiJ ~s ao or~amento ·da. 
Gl_l<lL'r"a, a. ~tosa. _deixou de l'IKelJer, por in· 
frln~entl's d a.~ •llSpost<JÕI'S t'Ogitnuenta.os, ::13 
seguintes: . · 

Do Sr. 'l'lwmaz Cavalcanti, mlt.nuantlo doar 
ao Club l>U[ir.:w um tcl'l'erto com prodios · 
equival\ml.cs ao~ 11\Hl for;mt doados a,o <Jlub 
Nrt V<.d, ot<l., ·por >!et· dispo.'Ji~ií,o de t:a.ractot• 
!)Ormane.nto; 

Do JUL'llffiO senhor, rol;\Livt\ ;1 ota:pá. que. 
ser á abonada,dca.ccortlo com a. lei n. 247, da 
do 1894, etc., por ser disposi, ao de caraéte.r · 
permanen'te, ~tlém de estar a ma.t eria sujeita. 
á Camara. em um projccto de lei; . 

Do Sr. Silva Mariz, · •1 rubi'ica-Kvontun.e~ 
- pol' impm:t~.~orcm dt~~p~:za. nQva.; .·~ 

Do St•, Vict.ut·i :to Mmlõeit•o e oltl,ros. man· 
dando llllll firlllll re~tt~hcler:id:1 a g.t~\t,ifica.çli:o · 
pa..t'i1 o~ n:l.arech:l{•S c alnül'<lllt.e~ miní~trú~;.' 
correspondente a com mando de exe rcito, por '· 
importar em a.ugmento do despeza; · · .·~-

Do Sr. Carlos Cava.tca~lti ; a rubrica 15, por . 
impol'tar C!U de~peza nova (material) para.: . 
iniciação do t ra,h'\lhos de _ construcção ·das ·: 
co~tas militares; . ' :. 

Do mesmo senhor, á rubrica 14.-0bra.s ··. 
militares-por iclo.ntico motivo e rolaiiva ·a..· 
ob1•as no novo hospital de s . F1•anciscó 
X:tvicr•; ·. 

Do mesmo senhor, mandando accresc.,ntar .,, 
á rubrica !4-0bra.~ zoili t:u·cs-'-l00:000$,pa,rà~' 
conclu8âo dct construcçã.o d~L Estrada . :dB-::: 
Ferro Unif.ío' d a Victoria a Palmas, por im~ · 
portar em despeza. nova.; ·- · : . . ' 

Do Sr. Thomaz CavaJca.nti, ao n. 31- 'da.' '' 
ru b,rica 15, mandando inclui r a. d.espcza a;tó ·' 
20:000$, para. subvencionar cstab3lecimentos · 
de ensino que se cnca.rregal'f:lm da educação: 
dus filha:~ de militares mor tos um combatê~ 
pelo mesmo motivo acima, isto ó, importar 
em crea.('a.o de despeza. . 

O Sr. TboJnaz Cavaleand 
(pela ordem) (')-Sr. Presidente, sinto pro
fundamente tor do (liSCOl'd<~r da. opiniã.u de · 
V. Ex. contida no dospacho quo deu relatl. 
Y<>mente a dm~ emendas qne a.presontoi :l 
eonsideru.ção da ea..~a. . . 

A primeira é aquel!a que so refere ú dq~~ 
ção ao Club Militar elo um· tet•rono com pre· 
dios ou predio, de valar ·equivalente a.o d~ .. 
uma. doação rei !.a: ao Cluh Nava.l. E' Unl<l+ .' 
autorização ao Govf:lrno e não vejo ondo .· .. 
haja. augmento do despeza. · · · · .: \ . 

Diz S: Ex. que h a. augmento de dcspei<\ é :;: 
quo esta emenda devia. ser aprooentada.~a.O ·:: 
Ot·çr\ll'lento do. F<~.zentla . Não ha augmento . i 
uo despeza e tem tmlo cabimento esta omen· '. · 
d<t no Ol'ç::l.mouto da. Guorra , o c1ue é fa.eiJ ·:_ . . ~ .·. ,. 

l') EsL~ diicurso não foi rcviBto pelo orado~ .. . f · 

. .. --~· 
·- - -t ... : 
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de c.·>mpt'(lllender, desue que ,j de cluJJ mili- olliciae~; imp()l'b pot· isso em um:\ disposi-
t<tl· <t ue · s\3 trata.. çã.o de cat'Rctm· perrnaoente, n.l~m de· que-

é uma questão de jurisdlcção pr.wenta. : lla 
· · Quanto ti outt·a emenda, diz S. Ex. que um projedo na -C:dnal'(l. em2a.ol.IJ~adi;cussã.o 
_:traz augmento de despeza., alúm da quo a dispondo soln•e o~te •a.>sumpto . Eu não 

· matAria já. está contida em nm iJroj~ctu acceitci a ememla, porque me CJ,lmpria. 
CS,JM.l,Ct!J.L Desculpe-me ·_dize~· : V. _Ex· não aguardar 0 juizo que a cam;:u·a tem de dar 
foi ·coherente na doutPmaçao segmda pela a respeito deste :projecto. (Pausa.) 

· Mesa. . o SR. THOMAz CAVALC.A.NTl-V. Ex. accoi~ 
Ha um p~ojecto coo~ignanüo va.ri~s tlis- tou as emendas sobre o Congresso Agrícola 

posições a proposito do Congresso Agr1cola; e sobre 0 abastecimento de agua no P ar<t. 
no ·emta.nto a Me.>a acceitou uma emenda 

--nesse-sentido. b SR. Pn.EsiDEIXTE- Aproveito a ocoasião 
p'il'a justificaNne perante a Garoara, dás 

::' . _ Ha um outro projecto regulando o aba_ste· outras recl<J.tnaçõ.es que fo1·a.m feitas hoje 
,.'cimento de agua no Pará.; e a. Mesa a~cmtou durante a primeil·a. bor:t da sossã.q , a propo
,. ,clJma. emenda. que contt~m med1da constgna.d.a sito das minh<ü! decisões relativas ás emen-

. .naquelle 1lrojecto. das o!fereoi\la.s ;:, 3~ discussão do Orçamento. 
Por _ con~guinte, a doutrin:J.ção seguida ~da Fazenda. 

- agof•a. por V. Ex .. está em de.'laccol'~O com a . Antes de o fazer, po1·ém, tomarei 1!m 
· "prol)ria. doutrina.Çã.o por V. Ex. seguida. considet•açiio a preliminar- levant.a.da pelo 
·, , Nã.o vejo razão pa.1;a que não seja.m a.ccci- nobre Deputado Moreira da Silva, ne!l'ando 

tas as emendas alludidas. á. McBa cmupctencla para pronunc1a.r-s" 
:('', Declaro á Camtu•a. qúe a emenda sobre sobrc-"omendas otrereeidas á, Camara por 
'.'=-·eti\IJas não __ traz augmento (le dospeza o não oecasião da .discussão tlos orçamentos . 
;:~·'é nada. mais do quo a {31\Ccuçã.o de lirol11ei. Esta faculdade foi .sempre usada pela 
·::~ ·_,:o:Póde sei' que haja grande interesso em Mes;L da Camata, e j1íma.ls lho ·foi conl;es
~, , que esta disposição não seja posta em vigor, ta.\la. 
: ·porém,o que é corto ú que nã.o ha. augmento , 
: de despetilo, visto c01110 etl(l. v~e ~oduzir ás O Stl.. FRANCJSCo SÁ - Não apoiado :; ou 
. verdadeims proporções a execuçao de uma mesmo ,jlt'i:ontes~oi. 
- lei que estlt em ·rigor, neste paiz, desde o SR~ PRBSIDm'!'I'E- Póde sàr. l]UO o fizesse, 

1894. como estâ fazendo a.gor;\, o que não dest róo 
.:. . Lamento, pois, ter do fazer esta dec1<1~ i:iem annulla a m\Jiha afflrmação. 

' ràl'iio, e acho quo a Mesa não foi coherente o si": FRANCISco SÃ -E' nova ; é desde 

.
-: _··_na do_utrlna.!,'ão que ostá seg ll. indo relativa- 0 anuo pa.ssado. 
,:, mente a esta~ duas emendas. Si mo .G:lsso 0 ·5R. p RESlDENTB- A ·Mesa funda as suas._ 
, :licito fa.zel-o, poúiria. a 'V. Ex. que abrisáo · · 1 d 
::;·)não de sua·r~~olução 0 consultu.s~e á. C:J.o- decisões em.dous artigos mutto o aros o 
1':'-ma.ra dos Deputados sobre o assttmpto. (Muilo Regiménto. 

· llem; · muito bem,) .. Um delles, o ar~. !32, parag ra.pho unico, 
pres()rove assim: . 

· O Sr. Presidente - L:J.mento qno · « Paragrapho-unico . N enlLuma creaçúo ou 
li. minha decisão ltouvos.se magoado o lwn:·a· suppl·~ssao d~ cmp1·ego, . nenhum augme»!o 
do Deputado, mn.s ou a mantenho, porquJ ou dimíuuiç<7o Jla o1·deno.do paderd ter logar 

. eU a. está do inteiro n.ccortlo com o flue pre· nas leis anmws ,- assim conto nenltuma d.is

.. ,screve o nosso R()gimento. posiçr1o de cm·acter- permanente se?d ·t1C1la 
. Não conheço nada. mais permanente do in"Clttída. ~ 

·,--.que a doação de um predio ou de -um terre- o SR. FRÁ.NCISCo SÃ-Dahi par a a compa
,::. no a qu'em quer (1ue seja. A om<mda elo no- tencia rla Mesa· vae uma. dill'oreiJça enorme. 
!(IJt·e Deputado manda doar ao Club Militar 
@(ti,ni terreno ou um p~cdio, , O Sn.. Pn.llswgNTE!-V. Ex. OUQD.--ma ·atê 
~;-:\· ·~~· -vardrulc que 0 noure Deputado cita 0 o fim , e depois objectar(l. O ar&. 127, ultima. 

?; ~~erilplo de igual doa(,lilo feita !10 Club Naval, pa_:tNe,~ d3i~ d: iscnssiio (dos Or<:amontos) não so :·:.mas devo lembra.r a. S . Ex. quo essa doa· ~ w ' 

"i':(:ii:i foi feita. pdo Governo Provisorio,quo po· u.dmittirão emendas ereando dospezas, ete.ll> 
~· :'dili. tudo· e tudo. podia. . Perguntarei ao honracto Deput:.d o: a quem 
.;:•.:·_.·._Qu:int_o á sc

0
aunda emenda a. que s. Ex. se toca esta compotoucia. si não ú, Mesa ela Ca--

mal'U. t Semp1•e so entendeu o :praticou ass im. ' '/ r.efere, eu nã.o a. podia do mc~lllo modo ac- . 
~~-'cllitar, pol'fl!lll olla altera o I[UC c:>tã. :u;scn· o Srt, F;tANIJI~oo SA- Niio '~poiado. J~t·a. 
~.::-liadoa respeito -Jc paga1nonto do et;opas '~ twccillo quo a. cornpotcnci:~ fosao CXIJl'cs~u.;_ 
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O Sn. PRESI!lEN1'E- Perdão, esta t'a~ul- Q·ua.nto :i, emenda. do Hlustre Depntad() 
dade' nunca fui ll!'garl:t · á. Ml'S:J., que em Sr. Francisco Sá, sinto igualmente dizer 
outros muitos casos tom o dir!lito ele ro• a S. Ex. quo n5:o posso attonder á. Sl!l re-
cusar nã.o só1nente emendas, c:)mo requo- cl<~mação. · 
rimentos c até projcctos de cort<t na.tnrnza.. A ~monda. de S. Ex. autoriza. iJ., substituição 
E' intuitiva a coDJpetench da Mesa para do regimon·· da garantia de juros, · em ouro, 
impedir quo tenham anda.montr> na Cu.mal'a mand,L pagM' o cu>to tla.s ohr<J.s em titulas de· 
objcctos a cujo respeito ella est<l. privada do 4 °/• do ,jm•os, c <Üém elo mais autoriza o ar-~· 
deliberar. Não ha para istu necessidade de rcridamcntu elas os&r,Ldas até o prazo d(J GO 
monção rógimenttü cxprcss:J.. Isto é que tl annos, etc. 
logico. · . E' uma cmcmlil. que conttim disposições 

O Sn.. FaANctsco SA-Nã.Ó apoiado. Ainda manifestamente pol'mancntos, qnaes são :uf 
o anno passado contesiou-so, c si as>im não qu9 a11torizam a cricampação c ;trrencla
fosse, annullar-se-hia a Cama.rã dos Depu- mcnto de c:;tra.óas de ferro, ahím da crcação 
tados: da dcsp!lza.resultantedos novos onus insti-

0 Stt.· Pit.~SIDENTE - Passando agora a tuido~ para o Thosom·o Nacional, o da noya 
occupn.r-mo das reclamações a que me r-c- aJ)plir.arão 1lad~ ao fundo de garantia pa,ra o · 
feri, rcspomlereí (t do mustre rllpreseata.ntB resgate dessas estradas. ..· · 
do Pará., o Sr. Serzedello Corrê:L O Sit. FRA.Ncrsco SA-Oomo a do. porto · 

S·. E:~;. pediu ~t Mesa. quo fizos,q3 volt:\!' à de Pernambuco, querovoga. dua.s leis espo.,
·Commissão de Orçamento o projccto d:t Fa- eiaes, n nomo a emenda do S.r. Paula R:tmos 
zenda, sob o fundamento do quo, aléin· das autorizando o Governo a adoptar o alvitre 
·emendas Tt'jeitadas pela Mesa, ha outras mais convoniel\tc. (T1·ocam-se aparte$ entre 
que o deviam sor, de accordo· com o modo de os &·s. Bricio FUho, Serzedello Corr~a e 

.ponsar da Mesa.. · · Francisco Sá.) · 

DGvo dizer a S. Ex. que o Orçamento da o Sn. PRESIDENTE-O- nobre Deputado 
Fazenda .não .está. mais sujeito ;1 alçada da comprehende que a justificação que estou 
Mesa., que jü. o submcttcu ao julgamonto da dàndo á..<=Jamam é prova: da multa ·cl)n,si
respectiva~ Commissão, a .qual já emHtin ·o deração quo me merecem os reclamantes;· 
seu P<W!lCer, e este est<1. pendent~. de delibo· não posso, porem, entrai' em argumentação· 
raçã:o dil. Ca.m~ra, · achando-se iocluido na pa.ra explicar a decisã:o sobre emendas q ue · 
ordem do dia dos nossos trabalhos. já nã.o os trio sob o domínio da. Mesa. (Apar-

. O Sr. Deputado Moreira da Silva roclamou tes .) 
contra a recusa de uma emenda de· s. Ex., lilntreta.nto, .â objecçiio que me faz o nobre 
concebida nos seguintes tormos: Deputado, a p1•oposito do porto de· Pernam•· 

buco,respondllroi quo não só essa. emenda está 
o: E11campa~ a$ Unhas fetreas e {ru1>iacs rla restrlcta ao praw do orçamento ..• 

Companhia · Sorocabana e Ituana, ou a avocar 
_,a si a adminislraçao das mesmas Unhas, po· O SR. FltA.::-<"C!SCO SA - Não apoicvlo. 

dendo fazer qualquer accordo con< a dita Uom- Pai'u. a concurrcn ~ia (Apartes . ) 
prmhia e seus credM·es, e qt<acsguel· operações ó Srt. Pm:smEN'rl'.-Peço ao honrado Depu· 
de cr~dito, i!lclusive .a · enzissiío de apoticcs ta.do quc'não mo interrompa: (continuando) ... 
para as dcspezas, indcrnni.zaçves, etc,» como a Mesa baseou-se ctn duus l'azões va-

Evi!lentcmonte estl1 cincmla não pocliu. sor llodl\g pãra não rccu~al-a. 
acceita pela Mesa. , ·· · . 1~' u~sim que o prazn ootipuh1do no\la é dn 

Altlm dG autoriza.r 11 oocampll.çã.o 1lo seis muws. 
linhas ferreas e tl11viaa.;i, quo cons;itne ma- O SH. l•'ltANcrsco SA - Para o contracto. 
teria do oa1•a.cter pcrmancntc,a. cm1mdã v<te o Slt.Pil.ESI!HlNTE!-0 sog11ndo fundamento 
ao ponto de autorizar até a cmiss:lo do p:u·a a inínha doei são consta de outra cme!lda 
apolices, isto <l, cro:1. pa.1•a. o Thesomo Na.·. em que a uepnt!l.ção de Perm~mbuco 'faz de· 
cional um o!lus da naturoza dus dividas con· pemler :\ execução do. contra.~to 11ua se co· 
splidadas. !cb1•a.r do r eferendum da. Call]am. · 

O Su. FnANcrsco SA-SmnpJ•e se creou.nos E' uma. questrio, portanto, que fica do· 
orçamentos, pondl!nto da. dceisão final d•~ Ca.mara. (,1par-

O SR. -PUF.:SIDI~NTE-PtÍdo b. em SOl' assim; tes enti·e os Srs. F,-andsco Sá, Bl'icío Filho 
e Scl' :sedâ to Corrêa.) · mu.s o Regimento não ·admitto ct•ea<}ão d11 

despeza· na. :J• dlscussilu dos oz·~•nmontoH, o a O :->J~. P rut.sumN'l'E-Qú:wto il. emenda. con• 
cmcnll\1- em. guestão cont1•a.riil. posil.lvmncntc tra a qual reclamou o Se. !lnputado Augusto 
csto d1spos1tlvo legal. Ma.ntonllo, pol'~anto, .1lo V;lscone!lllos, dnvo rloclMaz• quo . a l'C· 
a respeito ilella a. minha. decisilo; l) l!Slli' VOI'ItUO impu!' L<\ l'CV(ll'~~\) de despcza. 

Gnuum• v QJ, Vlll tU 
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"dr, vet·ba (lestiuadi1 ao se1·viço de aba~ted
mento de ngua :t Capital Feder·al, q•w thle 
()00:000$. S. ~s. manda tirar ~U:!JOOS\ rlc,;s;t 
·rel'b<1 para o ~ervic:o !},, >t;::uas em Scilüih:t. 

Ora, a vel'tJa ptc•po~tn., niJ.o ó lJl'Ceiso dc
nionstmr, tern destino d!Jtlll.'lllinado, vae 
attendet· a serviços dn.ssificados e, por con
seguinte, a verba de 80:000;'; que S. Ex. 
destina a Sepiti ba. impot•ta. urn dcwío dos 
calculos feito~ para. a, applicaçã.o da verb:t 
get•al, c,· portauto, crea dospoza no v;~ o não 
prevista na p1•opo~ta d~ Ol'Ç~mento. 

Quanto á outr;J. "omenda, Ul.'llitran•lo uma 
diaria. ele 5$ a um conductor gera!, nu não 
.a podt~ igua.imento acccit:u', porque cvi
.d~ntemente lmpo~t<t unt . at)gmor_rto do von
Clmentos, que nao duvidO"; nunt;o mPrt,ça 
a.qne!lo fnnccionario, rn:Ls qnc nã•) põrlo rn
gu[armonte ser dado em lei orçamontarüL. 

-Mantenho, po1·ta.nto, a minha decisão a. 
rospeíto das <emendtt~, contra as quo.e.s 
SS.EEx. l'eclamaram ; e devo .dizer que 
me parece não ser tão grande o meu erl'o, 
concorrendo quanto em mim couber para 

.'que as nossas leh do orçamento não sejam 
.tra.nstormadas em verdadeiros cod\go,J de 
)egislaçã.o geral. Si'isto é um crlnw, cu não 
:tenho motí vo p:mt ptmítrmcüw-me dello, o 
.dnolarándu ainda uma Vl17, qUI,\ as "roclam<t· 
ÇÕfls·dõs honrados Deputados nào potlnm Si\r 

attendidas, {lt.\'<1 inteira justiça aos intuítu~ 
com que SS. gExs. M lov;~n'taro.m, o oSJ?'i}l'o 
que SS. EExs. ~~- f<1riio igUal <l aomplutu. :1 
Mo.sa cla.Camaro.. (Apo1:ados; muito bem.) 

Si i~to (\·um cri!lle, ou o ni'io tcnbrHle pc· 
nitencia.r~me, (Apoiados; muita bem.) · -

A rocla.ma.ção, p:>rtanto, dos ltonrad<i.~ 
Deputados não póde sor atterrdida pela, Mesa, 
•a qual far." inteira. j11Stiça aos intuitos dos 
nobres Dopuf.ados, esperando que SS. J<:Ex. 
lhe a façam igual e oou1pleta. (Muito bom.) 

O Sr•. Serzedello Corrêa(·)
Sr. Pt·c~idonte, V. Ex. me lm do l'olevm• vir 
ain1la ;1 tr·ibluU1 1liscntit• o~to a~sumpto l'O
gimental. V. J<;x, ostá convencido de que ou 
o Íl).ç.o som 1le levo siq uor ter a lll'eoecupa
ç5.r> 1lo u molost:u•, tu.! o cont:r:it~ o a[ta 
c.~tim;t •11110. tl'ílluto a V .. Ex. 

O Sn. PlnlS!lJEN'rE-A Mem faz justiça ao~ 
intuit.os tlo V. Ex. 

.. O SrL. 8ErtZElmLLO ConniiA~·Mas é uina 
""questão de attdbuições de cada. um de nús, 
.ú urna qnost11o quo a.!fecta ilttrihuições "quo 

. a. CommiHsão de Orça.mento tem ti<lo 11oté 
hoje, o que, me parece, tem uma la.rg<L im
:portancia.,. 

{•) E;t~ oisçllr~o 1'~0 foi re)' js to p~lo or~
do•·· 

A ~lesa este anno tem lJosto om In'atica, 
nãn a rli,;po~içito l'<·;;·in)eni,u.l,. tal comu ell:\ 
!la·\'k' ~-~ ri'"' entondid:~o n•J~ a nnos ;~ntcriores, 
m;~x como •.1 mrm illlls!;l·e anllgo, Dep11L:trlu 
por Sa.nl,;~ C<tthal'ina, St'. DI'. Paul~l lt<>mos, 
cuja au~cncia. h1nento, p!'Ol\Ul'OU interprc· 
tlLr em um projecto em l[UO pretende11 modi
ficar o artigo l'egimental em que se -tem 
apoiado a. Mc~a. pat•<J. tom~tt• as dolibcra
ções q_tte t.em tomado até hoje. 

O S1'. Dr. Paula. Ra.roos otfereceu á con_
sid cl.'<t~,[o da Ca.mal';J. <1 sogui n te in(lica-
ção: · 

«Indico que seja assim modificado o p<tr::t· 
g1'<1opho uni co 1h>. art 13~ do Regimento In
torno da. Ctomat•a:» 

No·&e· ;1, C<tJnat'<t, S. Ex. modifica. vã. o di8po· 
sitivo do Regiruonto, ·p:)rqua acll:1va qne 
elle não cabia e~:w.t:J.ment(\ na íntcl'pret :ú;io 
que se ost:l. dawlo c, então, Sllbst ltuia.-o por 
um que se :1motrla. cxactamonto á interJ.W~· 
tttcão que a Mesa deu ao at•tigo regimental 
a respeito 1las çmendas apresentadas. 

Assim, dizia s: "Ex:.: 
<( Paragrapho unico. Nenhuma erea~.ão ou 

suppressão de .emprego, nenhum augrriento 
ou d1minuiç1to de m·donatlo poiler á. ter log<\11· 
nas leis annuas, assim como nenhuma dispo
sição de C<\l'<tctcr pcemanento será nellas 
incluid>t, nommesmo sob a fôrma. de <i.ntori
z~:-ão. Não podePli. t:\mbmn set• i ncluída. n:\.s 
mesma.~ !Ois alitorizaçã o qu e importe rim 
tlcleg-a~.i'ío tlas attrilJUÍÇÕCS eOI1$J.aut.cs do 
do art. 3,1 da Constituição Federal.» 

Nc.~S<LS condir;úüs, St'. P residente, tBvo da 
Mesa desta. Camara parecer unanimo, · abso· 
lutameuto contrario, ptl.rMCl' assignado :pelo 
11onrado Deputado Vaz de Mello e todos oo 
~cns companheiros; com ·oxcepcão de V. gx, e 
c no qual se dizia o sog•~inte : " 

«A indicação contém duas partes :· uma, 
propondo que, mosmo soh a fú1•ma de :mto
rbaçfio, ·não se p1wmitta a inclusão (le dispo
siçõe~ tle caracter !J3l'manente lias leis 
annuas ; c outra, p~oponllo que ígua.lmento 
não se pormitta a. inclusão em taes leis tto 
autori;.o;aç<ios quo importem em delegw;ãD 
das attribuir;ile~ constu,nt~s tlo art. :H da 
ConsLituiçã.o Fedm'al. 

A Commíssã.o cnt.cíÍdc q ue, q uanto á, pri' 
mcira pat·tn, deve .~er maati1lo o tl\~posit,ivo 
do p:u•a.g-L'i1tlho uuico do at·t. 182, t al qual 
como cllc so a~h:~ rot·mnlndo, nfio ~o lhe ftl. 
zendo gualqum· ail.oraçã.<) ou mod!t!ca.ç'fío u 

"cont inuando a di~r-se-thn " mcsJu;t interlll'fJ· 
t:~çií.o q uc atú ho,ju ton1 tiuo, 

A Cam;wa tom entendirlo, (l com l'M:ii.o, 
fJliO a.s fliSposi~'õns flUI\ rcvt!St.om a nwnm dtl 
um:t alltol'izaç,fio nã.ro podem HOl' t'on:;Jrlm•<ttl:L~ 
como de cal'n.c1m• perman(;nto, tlüixando por 
isso mesmo tle crmtl'<Wh' a. di~J.loSí ç!ío do ~·o· 
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fel'ido paragrapho unico <lo aT't. 1:12, que 
veria a inclusãú, nn~ lei~ tmntt :\S, rlc dispo· 
siçõf'.~ rleca.·•·a.c.ter perm:~ncntc . 

('~ue n.~ r).iRposiçõe;; qnc t·cvestom seme
lhante .fól'tna. não podem nem devem ser 

· consi<leeada.s deca.ra.atcr permanente, parece 
· á Commissã.o fora de duvida, porquanto ou o 
Poder . l~xecuti v o faz uso da autorizaç-ão c a. 
mesma deixa de subsistil•, dcsappat•ece, ou 
dclltt não se utiliza. o a mesma. clduca. tlndo 
o exorcicio . . . 
. Quer em uma, quer em outra hYl)othcse, 
a. uisposíçã:o que se revista daqu<llla. fórma. 
não perma.nece, annulla.'-se por completo ; 
(J, em tacs condições, como attribuir-se-lhe 
a feição do uma disposiçiío permanente~-

En'trotinto, 6 isso quo vls11. a primeira 
parte dtt indicaçã.o, qnan,lo pL'opõo que não 
se a.dmittam nas leis annuas disposiÇões de 
cariloétc~ permanente, mesmo soú a fõr·ma rle 
outot'Üa.çiro. 

A Comin1ssão distingue entre a na:tut•eza 
ou caracter do uma. disposk~o e os effeitos 
quedeila poS3am resultat•, efieitos esses que 
nem por serem .. permanentes omprest.am 
sempre âqriella semelli•.in te· caracter. 

Si coilsidorassemos como disposições de 
canctm•.- perrrianante tódas a.qu3llas cujos 
e1foitos yã.o al~m de sua eJtistencia., teria· 
mos de rojaita.r por a.nti-regimon~es muitas 
uas disposições de natureza propria.mentG 
orça.Tilemarla, que ftgnra.m o toem fignrado 
em nos.;as leis aunua.s.» · · 

Vê v. Ex; que não h a. nn.da mais clat•o, 
m ais contrario, á.S <leliber;u;!Ões quo a Mesa 

·tomou-este anuo . · 
Este parecer, ftrn1a.do por esta. mesma Mesa, 

foi a.pprova.do, sendo rejeitada, por conse
guinte, a indicaçi.ío do nobre Dopu~a.d!J P,!)t' 
S<tnta Ca.t.hat·ina-• . l!:r1treto.nto, é a1nd1ca.çao 

. do nob~a Ooput::ulo _pol' Santa. Catha.rina que 
ost<l. vigorando ! .: 

Si íSto não ó o ref(imen <1:.~ <LD:l.l'Chia, o 
l'eg!men da balburdia., ou não sei o r1ne é 
bl,lburdia., o.queG anarcllla . 

'faes a.utori~a(lÕCS, :~~sim se a.ffl gout•a á 
Con•mi:'lSã·•, não contril.t' iu.m o prceeitü ·con
st itneion:.! . dc:J1Io <1ue cUu.s contenlm.m CSpá
cific;td:uncnf;c :u; . b:tSr!s, moldes e clausulas a. ,; . 
que tenha uo cingit·-se o Pod.et· Exe.cuti vo, · 
do modo que este se limito a. da.r simples
mente o desenvolvimento indispensa.vel · ::1. 
execurlio das medidas contidas ·nas autori
MÇõcs, · · 

·A Com miSsão pensa assim ; a Camat·a.. po- . ·. · 
1•6m, l'esolverú como entender mais acor~ 
tado.l> · 

Ot;a, a<J minh:~.s emendas rejllita.tl.as foram 
sób a t'órma. do aut·)riza.ç:ão. uma doll.ls foi 
r ejcita.ti.a. porque tinh<:t .cffoitos perma.nent!)S.· 
& ::~ Mesa. deebrou . em par<!cer nnttnime. 
a.ccoito p~l:t Camara, que a.s ·t.tutorizll.çõés. . 
neste caso pollit~m c deviam ser. acC 'litns~ · -. 
:A outra delegava uma ccr t..1. somma. de ;;.
attribuiçõru ao E~toeutiv.o . M~\.q como 1 És- ... 
·Ga!Jelecendo miouciosámente .uma. serle de: 
bases, princípios oardeacs dentt·o dos quacs · ·-.~. 
o Governo podia agir. 

Ptu·ece por·consequencitt que; dcante diSto, . . · ~.-: 
me assista inteira razão para ·oontinüar a < · 
pensa. r que t~ãu andei errado quando· a.preseil-
tcl essas emendas. Procedi .de a.ccot•do cem a8 
.praxe3 .desta Casa, procedi (lc ac~ordo com· 6 .. · ·~ 
pcnsamont.o una.nime da :Mt~t, cxa.r:ulo em· 
·um parecet• <tuo t eve a 11pprovaçã.o da Catli~,_-

a , rocusando·a.iiás o dispositivo do Sr; Pal}la. · ... ··. 
Ramos, dispositivo que <'$tá. fiojO" tt·iumphan
te, está. hoje victorioso, estâ. soneto executado, 
da,ndo em conscquencia de um ·la1lo a ·com~ 
mls&'í.o cercea.dt~ em suas attl'ilmições, de 
outro lado Deputados ·queixando-se justa. e_ · 
meracidamcnte que as .omendns o disposiçõlls 
aprcsentn.das por ell<ls não veom ao cenheei· 
monto d11 Cam~tl':t, e, <llinda ma.is, sujeltaodo 
nesta. qtta.dr~ o. C;J,ma.ra. a umt~. situação 1lo 
ostorUida.do o impedindo o Govot•no do !e. 
gislar o admini.'JtL'ttl', · 
· lt~' o quo tinha a dizer . (Muito bem, muita . 
beJn .) ' . · 

Mais ainda diz o parecel' da. CommissiLo: 
«Quanto ·t~ scg1tnda parte d:t i ndica.ção, ve- o Sr. ·Francl&co Sá(') -Peço a. 

dando que se incluam nas leis annui\s auto· v. Ex. mil pordões por mo v~r for~ado · a 
rizn.Qã;o que importe em deleg:.LQão da.s o.ttri- t l 1 -
buições coostitntes do art. :l4 da. Ooostituir;ão aprcsen ar a gumas o >Sorvaçues so rn a. 
l<'edora.l, pu.l·ece á . commL'l.São que, formu· explicaÇa.o dada. por V. Ex. rólativamontc. ti. 
laua assim -em abspluto, sem d1stincÇões nem reJoit~o de algumà.s emendas apresent:u!as. 
limitações, póde a súa a.cceitação ou appro- por diffçrontea membros desta Casa.. 
va4,io m·o:it• omba1·a~•os á proprla. <~ccJlo do Seria para mim motivo d.o· ma.is ·profundo. 
Podor Legislativo; quo muttas vezes, ll8la pozar, si nossa. o.ttltucle Y. ]1_:x. encontmsse 
promencia das círcumstancias e oxi"encias a menor quCJbra da. alt.a es ttma o profundo .: ~' 
do momento, .tera necessidado de itul,;;l'iz,lr respeito quo lhe detlrao, nã,o só pel1~ auto- . ,_,·,, 
o Poder :Executivo a tomar provi<lencía.s e r idade do qr1o o i ri vestiu a considart.1çã.o da ·._;:~ 
dco•·otu.t· medida.~ que nlí.o :possam espor<~l' Côl.m:u•a., como p.índa. pelas provM de i.mpa.r, . 
nout Huppol'tttr n~ delongas e IH•oerastin:.tções cia.litla.dc e zolo que v. Ex. ·tom dado. .. ··,>: 
u. 'l'lll l'.l!tiiu su,iilitn..q ~~~ discussões. c vo~t~~!ões 
do ~wojuot..ll! tlu lois Q.\!pQoiaes, ('}·E~Io (jiSCI! l'BO J!i'ír;> foi T6VÍS~ p eJo Oradorf . ·. . . ' ,. ' . . 
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Por• outr.o ia.do, sóu daquolles qne cnt<:>n- . V. ~x.-..~oceoitôu a (lffien<la, logo esse re-, 
dem que é justo o conselho que li Lta. peucos gub.mcnto do serem· disposições t•evocato
dia~~, em um · livro hrilha.ntc do Sr. :\lfonso rias nao é unifot'Jno, não constitue uma 
Celso, e quo lhe !'oi dado pelo Sr. M;wtinho norma. p<u',L as dclihet·ações <la. _Mesa.. 
de Campos. Rotre os. conselhos dados nesse v. Ex. <lis>o <li nda.. que a. minlta. omontla 
verdadeiro -mi\nual pa.rlamcntat•, o pt•imeiro aggr;wava a despcza publicá . 
é cste.-:-nnnca. llriguci,~ ·· com o Presiaonte d;t Eu comprehondo quo V. Ex. se tivesse 
Casa.. · · . · . . oxpl'l)SSa.do assim, si tlve~so feito um grande 

Ell de modo ;~.lglln1. qm1ro ter com, V. Ex.· estudo,-uma gt•adlde somma. de calculo, para 
o mcllol' arr•ufo; mas desde o anno p:~ss:tdo verificar qu:ios as responsabilidades que ella. 
tenho rçcla.lmúlo colltril a interpretação dada supprime. o qllO.es as t•ospons::tbilidades crca-
_ãs, disposjÇõcs rogimcntacs, intm·pL•ctaçõcs dns pot· ella. . . · 

· : quCl, como V. Bx. ostá. v"'ndo, os tão í:'lwndo Or:t, essG estudo não potlia S~l' feito pela. . 
. · uma verdadeira confUsão nús trabalhos. . Mesa-no curto prazo que clh teve para. 

~- -• Sei que a. Mesa.nã.o tem outro pen~mento !le!iborar sobro a accéitaciio . das emendas e 
~- · _sinãó ·. cumprir os deveres impostos po!o isso é mais uma prova âa impossibilidade 

R_eglmento; mas a Mesa não póde, por em que se acha a Mesa de exa.mi:ôat• essas 
maior que seja. a. suo. competencia o a. sua cp:l(!mlo.s. · 

. capacidade, constituir,se uma autoridade. Quanto .a serem. di:;posicões per•manentes, 
,_. revisora dos orr.a.montos, o que c.mst ituc um eu nã.o vejo qual seja. o motivo sinã.o o fucto 
. · trabalho colossa.l para. uma. das mais impor- do contraçto que ella. . a ti toriza. nã-o po!ler 

tantos Coromissões·desta. Casa.. SOl'. sinão por longo prazo. Mas ··então. S!lria. 
'V. Ex. declarou que não podia oncún· necessa.rio estabelecer uma.·regra,que certos 

.trar-se na posição de -argumentar com os .prazos dão tis leis_ em quo sã~ roreridos !l 
J;lepntados que oppunham objccções á. de,cl:~o- caractet• permanente o outros nao. ·· 

.~l :: ração do V. Ex. Eu, entretanto, sou obrigado, E' preciso fixar-se prazo, porque mesmo 
c' '::IJela _·no3Sa. propria situação, pelo nosso dever nest e orç.a.mento ha. díJl'ereo_tos disPosições 
~---- J!a.rla.menta.r, a. prçvocar essa argur:nentaçã,o, prorogá.udo pt•azos. · Ha.-uma. disposição rela. • . r __ po1•que acredito que convidando a Mesa. a t ivamente á Estt·ada de Ferro da. Vicroria a 
:> rubSCl'ar a sua coherencia, a filidez-das nor- Minas; E' ·vei'dndc que se· trata de -um· prazo 
<. mas que estabelece, concorro pal'1J, que :l. - .do 10 ann.os e· a . minha emencla. fallava. num 
·· .. Mesa _mantcnha sempl'e ográ.u da jn·estigio prazo de 60 ou 70 annos, ma.s a. emenda. das 

-- que é o earaetaristico da sua autoridade. , obt•as 'do porto de ·Pernambuco falia · igual-· 
V. Ex. ·declarou que a. minha.. qmenda., tn.tlnte no prazo de '(}~ l.l.nnos e V. Ex. -a.ceei

'" a.utorizándo o Gove1•no a construi~ estrMas tou. De sorte .que ós mo1ivos que v. Ex. tev<.> 
.. de fer-ro, ~.tio podia." ser aeceit<~; primeirO :rm.J•a. re>olver do uma ma.neu·a a. respeito de 
· porque ora. uma di.iposição do caracter- per- umas emendas não iofiuir:l.m no seu . . espírito 
·;, :maoento ; .. segundo, porquo o a.ssumpto se da mesm·a fót•ma; para r eeusa.t· outras. emen~ 
: ., :referia a uma lei OSIJCcial. dll.s quo incidem no mesmo v leio . . _. 
·:<.·'.::· Quanto a este ponto, . o um fnnda.ment rJ . Não faço e>t:t. .rec~amaç:5.p sinão para a,()éen

a.bsolutamentc novo . Cons~;l.ntemcntc, nós tuat• a. situa.i;':ão e~peeial em quo .se ac_ha a· 
.. · estamos votando disposições 'orçumentario.s Camtwa mn virtudo dass.es 1\J.eto~. Si o.màithã 
··• I'O?ogando leis espeeta.ás . Ainda hu. pouco um Deputado que 'não quoü•a arrostar corn 

tempo, .n<hot•ça.mento tia Receita, n. Mo:sa ac· o doba.te·quizCl' subtrahir ti. discussão da Ca·. 
ecitou uma. emenda altarn.ndo \UI tarlfus so- mu.ra dispo-lições da ma.is alta importancia, 
~ro a fa!'inlta de trigo, iarifa ez·oada: pl>r não direi com v.- N-x., que é inca.pa;z do os ta.- · 

. 'uma lei especial. .. · · belecer· prefcl'encitis ; mM o Doputa.do quo · 
· ·._ . · . . . · q uizez• fugil• do deba tr:. não é pera.nto a ca~ 

>~_,:: . • OSr~. BII;rc_ro 'J!'rLuo-Alu a Mes<~o dechwou nu:t.z·a. q11e vir& pleitear a ~ua. ·m~usa., mas Pc· 
'>;.q}!e .for PQI eqmvoco. . rante o Presidente. 
~.'::,: t~.s~:, Fn.t.Ncisco SA-Ma's não foi por esse- Pin•taoto, Nem insisti!• na recla.macão, peç.o 
::·-,motlVO . · . · a V. Ex. que repouseljObrc OSM~ facto o seu 
._:;:,.,,,-:Ainda hn. pouco neste mesmo orç:.'\monto, esclarecido ospil·ito e quo tome ~ s~ o. ini-:_ 
·-··v;·Ex, acceitou a emenda. da. honra.du. l.la.n· clu.tiva. do uma nova nó1•ma, q1ao mdaque aos 
··: Crí.da,· pernambucana, autorizando o Governo Deputa.d.os o 1.luo ollos devem 14zor o quo.l o. 
' ·a· eontractar a.~ obra.'! do porto tlc Pcrna.m· molhO!' llli.LIIO z·a do sn llil'igiJ·om o~ ta•a.ba.llto~ 
:._ buoo, mediante eontli~,--õos dilror•ontos, mas· da. Caiíml'a. 

·- quo c&1ão estabcloolth~s om !ois o~jl{!eluo~. Si 1'onho dito. (Muilo hem; muito bem-.) 
. -~ a ·a.utorida.tlo da.'l leis. espechtQS s~rvo pat·a 

justiflc;~r exclusõe~, ou creio quo ost<~.s lni~ 
·que sõ:o 1lo L87ü e 1871 oa!.ão no ca.so que tom 
• a 3;iJ\Ol'JJ!a4Q._dtL~(ijl.lip~ .. ,_. 

O l!!h•. Pre!iJidente-0 nobr•o Dopll· 
ta<l.o me ptll'mitt!,·rí tluas "ohlllll'v:v,íÕI!s, aponu.s, 
a. pL·oposito do llQU l).iw~t·so. : · . ; , .. 
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SESSÃO ~iH .~ DE DEZEM~J.{ó DE 190l 

A primeira é que não tem razão, .qu:tndo o projccto soria imNiítico p ot• pffercc;er 
suppõe quo a t~cu ldafle cooferida í~ Meoa todos os in!!JnYcoicntc.~ de um tratado col
PM'a recusar emuudas cm•cc1a.-attribuições lcctivo, no qua.l so cstipular·b. simul.tanoa. e . 
dos Srs. Deputados, imp!'dindo-os de 11preseri· unifor_mmuente com di vor>os pa.izos, Cr!j~s 
tarem projecios de lei á. Cam(l_r,t. condiçõa.> nãêl silo identic<ís e nos quaes os'-

Um exemplo bem recente· é provi\ d.o con- n<.~s.;os iotc1·~s n:\1> são os mesmos.· 
traria": a. Mesa;rocuwu a emenda. do Sr. Ser- - l).ccr.esce que o no$So Governo havendo 
zedello Corréa. que concedia. n.o Banco ordenado, em 9 de abril ~e 1890, n.o ministro ··· : 
d<t RCJ)Ublica o dir9ito do cmi$são de braziteit•o no Uruguay . qne assigna.s>G a. • ·· 
20.000:000$ c, S. l!:K., rio tlia immcdiato, a.lludida convcn~. logo n.poz, em 25 de · 
reduziti'a. emenda. á. 'pi'ojoolo-do lei. quo a. agosto de 1891, reconsiderou a- sua delibe-. 
Mosa. a.cccltott é está sujaito á con; idera.ção ritção detcrminando·llle qnCl susta.~so ,qual~ 
da. Comrnissão do Orçamento; não !la, por- quer n.cto de adhesão por parte do Bra.zil •. 
t t\nto, cerceamento de attribuições ·dos Assim, o pl'(>ccrlimento do delegado do B1•azil 
Sr3. Deputadps . no procedimento da. Mesa, a. conferencia. do Montevidéu, o qual dei~ou de. 
q_uan4o r ecusa ou acceita.. emendas. subscrever tres dos tratados então celebra.dos, 
· A se~unda obs~rvação rl que, c;.;da. vezes- inerecoa .. do Governo Republicano a. me3ma. 

tou lUl\lS convencido de q ue a.~rtoí, isto é, a_pprovação que lhe deu o governo impa- _. 
obedeci ·á lei, recusando a emenda do nobt•e ria. L 
Deputado, apozar da. alta. . estima e da. consi- Nlio nos pircce regular qu.c ti Congresso ·· 
deraçãu que tributo a s. Ex., porque, além con~raric c.->!!a 11ttitucle do Poder Executi.vo; 
qas outras l'ltZÕOS que tiVtl p ;LI'a. . asoím Pl'O~ que, por cer to, teve motiv:os p ond<wosos p~wa. ·. 

· Ceder, vou. adduzir mais esta.; ·a emenda. do I'i!cusa;• a adho~i.o.- mormont.o tl'atando-so, . _ 
S. Ex .• -dá, ao .Governo o (lil'cit.o do ()Juittü• de i\S>umpto que cllc deve conhecer melhor. · 
a.polices, ·o quo con~tituc com cm•tez"' mn<t J)Oden<lo t<tmoom twai.iat' mclhot• as conse- ·;_ 
c1•eução de dospeza. c utu onus nóvo para o quonCiM do pwjocta.d() -:IJuste internacional.. 
Tltt'Souro. (Muito bem). . Sala. da.s Commissõas, agosto <lo 1901.-

Em todo o callO, Bstou convcncjdo Jc que, . Gastao da Cunha l'ola.tor. _ .tlntonio Ba.slos-. 
não só o homado DeputildO, COiilO (18 outros - Pe>·eira do Ly'ra.- E!lv.al·do Ramos, ven~ 
rocla.muntes c _a Camara mo farão a. justiça 
dt1 a.cr.OdHat que nesta. ospecie, ·como no". cillo, com voto em s epararlo. 
llla.is, não procedo sinão elo accordo com a. 
minha conscionciu e o meu dovor, 

Vã:o_ •~. impriniit· os soguintes 

' PROJECTOS 

Decla..>·a a adJtesão da Repu/J/.íca diJs Estados 
Unidos do Bra.wil ci cnn-vençúo do Monlcvideo, 
t{e 4 de {c11creíro de 1889, t·egulando o 
CJ:ctcicio d11s profissões ·libera e~, conforme 
lhe faou&ta .o art . 3° da mesma convenç_ão; 
com parecer da maioria da Comrnissão de 
Diplvmacia.e Tratados e -voto em separado 
do Sr, Eduardo Ramos . 

A Commillsão ele Diplomacia e ·rra.ta.dos 
julga não dever aconsolha.r a udopç~o do 
pl'ojecto n. 47, dos~e anno. 

De· nossa. adheslio à cónvcnção de Montc
vidéo·de 4 de- fevereiro· de 1889, r , sultal'ia a. 
celebt•ação do tratados pelo PodcrLegisl~ttiYo, 
o QtUl se nos afigura cont!'ai·io ao art.:~I 11.12 
combinando com O"'l·it. 48 11. Hi t1a. Cons ti
t uição, quo de a.ceoNio_com _y. <l•>u,t l'ina ~ .!l
pratica. intet:nn.ciona.l_atti'P,mo ay_ J;~ceuttvo 
a \\ompetencta }Jara a.Justat• conven\,'ooii, ~'!o
bando ao Legislativo a.p;,:Jrova.l-a.s ou r eJel
tal·a.s . 

Quando nã:o ox.istisRc, coruo nas parece 
oxistir, . es~e obs taoulo constiiucional, amda. 

VO~'O EM SEPARADO 

Do DY. Eduardo Rdmos 

As t'n-zõos jusl.ificati vas do projccto q~e .. 
p1·opõo ;1.0 Congt•osso Nacional .« <\ a!lhcsao 
da H.t\public:~ dos Dsta.dos Umdos do Br<~· 
zil :L convcn~·i'i,o de Mootcvi~éo, d?. 4 de 
l'ovoroil•o de Hll:!9, t•egttlamlo· o ·ex••rctcto das 
PJ'ofis3õcs libcl'aes, - ra.zõos · esoriptas, com 
quo os seus illus tn.'ll signatar ios o apresen·. 
tal'a.m, podem so resumir nesta.s: · · _.. ._ 

E', allogclm clles, excessivo o numer1,1 dos 
tliplomado3 velas no.ssu:; . escolas supenorc~, 
o osso numero «tendo a crosccr mmto z•ap1-. 
damentc :., graças «ás novas condições dó 
ptiz » ; · -. . 

A « a..§ombrosa. logi!Io suporabunt!ante, 
mtrito em despt•oporção com ó que 11<~ mls· 
ter no uosso meio-a.d vogados, engenheiros, 
a.o-t•imcnsores, Jliedicog,ph:trmacGuticos, uen· 
ti~tns u.~~istente do par·tos-já. n1Lo 011contra. 
cntro'nós elemento.$ do v idt~» ; . ·_ 

Con vém, pois, flUO so Iha· dê escoa.rlou·o 
«Cill ma.is tlil:tt:td<) C,LIU!)O, .~'! fflllZ Cl"ll;Ill'6if0 
do S<\bOl' que JlOS.;ua.m, o. llli11S la.1•go ClrCUlO 
de a.ctivida.de remunera.tJv:J.» ; 
_. A emigra.çã.o dos pro'fissionaes braziloiros;· 
favo recid<' pele) projccto, co!ltribuirá pa~·a. o : 
« desotivolvimento economtco do- Brazü »i· 

. ·~ 
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· · « (Wülum:;.n.do a somm:L llt\S noMaos expor\:~.· 11ivcrsas instituições e necessida.M,.s sociaes, 
ções sul-a.mcrica.na:~, a.l<!tU de cstr~.ítar os c qne, nã.o ·obst:w te, a indi.lfercmça qua.">i 

.]aços da. mais intima. convivcncia eot1'0 o inu.lfaz~ja do log!sla.dor. va(~ <lcixa.ndo \llH~ se 
nosso -povo e o d:ts nações estt·~ngeiras; para perpetríe em concurt•orlt!ia com out ra.'! cau~a3 
ondG forom trabalhar , com va.ntagem.ma.ni- 1lo doscrerlito a que ca.hig a ju~tiça dos nossos 
festa das nossas elevações ir.ternacio·naes, tr•ibuna,es; llmfl.m, em um IJll.lz -onde a mecU· 
~a.té bo,je quasi nuHas em ttlguns casos•; e "cina civij o judiciaria é aífo11t~mente explo.
_p01' sobre tudo isso : · · · ra<la, em q uasl todo; os nos30s scrtõoH, por 

· Propagarão no exterior o conlw.cimento ela. CAtra.mleír us impunes. 
Republica. do Bra.zil. Um ta.l phenomeno ser~a. muito difficil do 

explicar ouda.sobeja.ssem, como se inculca., 
Si taes fundamentos fossem os unieos. que os titulados por Escola..~ e Acadomía.s ! Sup

a projecto possuísõe em seu abono, Lhe negar posto, porêm, qut1 o projecto resulta ela. 
rjamos o nosso apoio, sem hesitação. . . convicç;ão de oomelhante excesso ' de let
·. Ha..verá., l'l:'almente, damno para este paiz, trll(l.os, elle fv.ria. um mal incalculavel , pro· 

. eoroo advertem os hon1•ados <.1.11tores do pro- movendo, como é !lm dos . intuito.~ de seus 
jeeto, na «p avorosa legião de diplomados nos dignos autores, o exodo para. o estrangeiro 

-·nossos cursos superior~ ~ dos brazil'}iros' diplomados, om vez de os 
·,Neste ca.so o expediente ma.il! simples se· encami nhar para. o propl'io pa.iz, supprindo 
ria. supprimir os institutos em quo ae pro· nos pontos em que lhe faLta. o pessoal. 
fossa.in ; si. não suppl'imil-o~~ reduzit· o seu adequado tís funccões essencia.es a um<~. so· 
numero, difilcultar o seu acccsso, embaraçar ciedade mediocrcrncnto cult11 .. 
por meio d.e um~t rigor osa disciplina a Admitta-se, todtwia., quo é de facto exces-
~Uaç1Lo de seus títulos e uiplomas . . h d t d d 

. llliseriu., a que a fort.ilítlade na. prolifcr&..(to sivo o numero o compatrio a.s, espeja. os 
. ·_:a.cademica expõe os graduados, na concnrrcn- a.onualmllnto pelas portas largas doa noasoa 

'. ··'":_"éia., qcada. vez ma.is penosa:. das profbsões instituto~ de ensino superior. 
· li])e1•ae~.- segu.ndo a opinião dos dous mus- Adtnitta.-se, Que tem o legislador ·com 

tres · Deputados, - acharia. assim o seu na· isso ?, . 
titra.l riorroct.ivo . . D\minulr-so-llia o p;wpo· Em que ordem de devcr~s politicos ou 

·rismo lettrado, •~té e.xtinguH-o ; l'estabele-: sociaes se justificaria. essa proccupacão in-· 
coNe-ia. o equilibrío entre ;qwocuro. dQS quieti\ pelo crescimento do ~umero do tltn• 
sorviç.os scientificos e a. oJlorta. dos p1•ofissio· lados~ 
na.es em condieões do prcstal-os. E este Os diplomas acadomicos são disputados,. Otl 
resultado snr il!> conseguido sem os inconvc· polos que sentem voca.çio polas ca.rroit-a.s 
nicotes grayisi;ímos do projr.cto, si é verda.dc ~\ que estes dão a.cccsao; ou p~lo simples in· 
que uma. das virtudes, com que seus dignos teJ•esse dos . que pen.~~m a,chn.t' nellos um 
autores o pre!JOnizam, ost~ pm promover a instrumento pttl'll explor;u• um meio da vida. 
eitpatriaçã:o dos brazileiro~ , quü.nuo forem lucNtivo. AMru desteH, ha um t ePceiro 
advogados sem clientela , medicos, dontist:l.s grupo, os q_ue se c!outoram ou bacha.relam, . 

·. e pa.r~eiros sem clinica; o engcnhcil'OS sem sern gosto proriancia.do pelas especialidades 
trabalho. , da sua ca.rm, sufficlcntornco te a;ba.sta.dos para. 

Importa., porém, vcrific:\f , a.nl.es ue ra1.er dispensar os-lucros do seu cxot•cicio; s.'io os 
a critica da inedída pt·opost;~. o t itulo de re- que ;~mbieionam tiio sómooto um . requinto 
medio, si, de facto, existo entre nós os.;a. de cdücação, um t itulo quo rocommonde a.. 
silpera.bundaocia. de diplomados. . su•t cultura, De resto, . vaidade, . si. assíJ.V, 

A no:;so ve1·, seria muito t emera.rio a.Ul:r· pOdo chamar-se, vaidade legitima o ino1fon
mar que sim, om um puiz, como este, em siva., pel.M considerações pessoaes que em 
que a. judicatura é exe1·c·ida, na gcnera.llda.de todo o maio civiliza.do se · cost11ma tributar 

. . dli.scqma.rca.s do interior dos Estados, por sr.tp- aos quo empregam os verdos a.nnos do sua. 
. pl~ntes leigos, som noção a.lguma. da.sJei.<s que vida em -polir o espírito no trato cJe disci· 

·~c .· eventualmente lhes incumbe a.pplicar ; em plin;<.S sciontit\ca.s, em vez de consumil-os no 
··· · · qun a ad1>ocacia li praticada em muitas :pn.t•- ocio c no goso do sua.s riqtJ~zO.,~, 

tes da.s nosst~~ circumscripçõe~ judiclarlas Os titulad·os do~ta r:ltimli·.cla.ssa· estão fóra. 
pelos ra.bula.s, dostituidos quasi \!Ompl'c do da. porfia profissional, nãcf se' incorpora-m 
prepa.rajul'icl.ico, ma~. em componsnçfi.o, ox- ao~ Iíd3.dOl'cS da.· concuJ."rQncia.. Não -ó, 
celsos protlssiomics orn tt·;~p:u.~~s o chicana .. ~. cor taurcntc, a. osto3 quó os illtt~trcs signa.~ti
a que tanto sa n.ecommo•l;~nl ;Llgu rrtas llu.s !'ios tio JH'O:iudo :;e rcCet·em, <I ll<~onrlo nota.m 
nossas arcbaicas o estolldtts pt't~xo.~ pi'Ot:c~- o de plura.ro a. pro.'1.ma.r tlos di}Jlomados. 
suaes, }Jroduc&o admí ravclrncnto t'CSCl'Vado, .Restam os primeiros, .isto é, 03 que olJG

·de um formalismo 'do outro }JOVo, dB eras decem a. um pendor natul;'al a os que, não 
remotas o secull\res, do oútrus costumes, de o sentindo, contla.m do pr~vilegio aca.do-. 
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mtco a cspeJ•an<):t de uma. activhlru.lc remu- N;~s cal'l'eil'as sciontifkas se produzil·1io 
n<mttiva . os pllc,nomonos fataos á convorgcncia do 

Como, pot•ém, são rar.1s a~ vocaçõc3, c, torl ;~s a~ ;wti viu aLies huruanas, sej:t nas 
mesmo numct·osa,s qne í'• lS~cm, sô tom u. ga - loHl'aS,lla$ nr~e~. nas industrias : a victoria. 
nha.r o 11il.iz om quo ella~ se aproveitam, se dos ma. i~ hr~lJei~. dos mais favorecidos, dos. · 
e3t imulam, se dl!Senv<Jlvern, se genenJ.lizttm mais afortunados. 
e espall1am os beneficios de sua.poculiar ut i- ~nvcctlva.r ~u zombtu•, coin -.il!-!1 o i rreflc· 
lida.de, todo o derivativo de lias para. 0 e:;- ~Jttdo preconeo1to corrente, ou estranhar· e. 
trangoir·o I'edundal'ia. em desfa!r1uo nacion11t, _ temer, comn fil.zem os illustres autores do . 
c o projccto, neste ca,só, no seu ucsignio de projooto . «a pr~t·e~siio assombrosa» de por.
olimin;>.ção rle.;scs olcrneritos de cuHura, tadores ·de dipl~~a~ academicos, . porque: 
faria um desserviço pu blico. Apre~gamo-nus, alguns delles, mUltrssrmus delles, succumliem ·. 

- entl-ctanto, em eonvir que não é tambem (~ mil!goa de tra.ballto 1 Ma.s que parde·. o 
deste~ que oous illustres autot•cs co"ita.t•a.m . · oo~o P~lZ que. esses ma.Uogrados da.~ pro-

. ·, "' .- ftssoes hbemes de~et·tem dcllas pa.ra outras 
Ftcamos! poiS, em l>r~ença do~ ultimo~, cart•eiras 7 Qtie .PL'cjuizo social re>ulta. ·de· 

~os que~ nao t_eotl? aptld..i.o pronunmada; para. um bacha.t•el ém direito que se faz com
as lettras.e s?Iencta.s, <:._x~Lo:a~ eam mat~ 0~ merciante, do nm ·engenheiro que r esolve 
monos ext~ as.proft;;soes ~~b~Ia.cs, em fa.lt<l. ser iutluslr iaJ e do um rnedic<i que se dedica. , 
de outro recurso patasubstshrem ._,._ á agricultura 1 · Na form~.ão intellectual, 

E' com o pensamento nest-1. legll~-o pa.vo- pelo cultivo das e~pecia.Udatlo.> univei•sita~ 
rosa, como · lha _cham:~tm o~ dotL.; tlltLi t rcs r-ias, -ha pu.ra. todo o homem, em mu.tor ou,. 
De~uta.\!OS, quo o proJf..octo Jitlga oppot·tuno menor cseala,um accr~.'lcimo de aptidão, que 
abm· as compor~as, a.lal'ga.odo por todo o· mclltOL' o arlP<l.L'elha. pa.r:1 se coaptar a car· 
t~rritOl'lO das naçul~~ csl;l'a!lgc~ras, qae :_:tlhc- l'Oil•;~,s M mais estranhas. A supposiçã.o vul
nrarn ou venh;•m ;t a.tlhet•u· <t convenç;w de "'ar que attr•i!Jue aos titulados aca<lemicos 
Montovidúo, o _cam}Jo <~on~c se rd'ugicm os ~lll~ cspccle de linhagem, que os isola, im-. 
exka-num?t'arws ln:aztlOtros, acalm~nhad<!:~, pc!lintlo-os \lo s~ entt•cg<Lrom a activirl:tdes 
ompobt•cc!dos, vcnctdos pol:t cxctJSSlVa con- mo(lc~tas e metliocrcs, va.c cedon,lo entre 
curt•oncia dos profis~iona.cs intligcnas. nó~ i.L in flnenci~t do noções m;ü~ sensatas do 

Ora, essa. tlil<~ta.çãu '!lo ft•ontelru,~ para o tt•;tl;<tl!Jo liom·atlo, que ea.da. qual escolhe 
oxct·ciciu dtL libct·ua.•lc profidsionil.l, si }>or livt·omont·,o, ~em ~o pi·eoccupa.r da. fidalgui;~, 
um latlo l':lcil ita. a sa.hid.a. dos· brazil.oil•ns, d•> borco ou tlc umo. supposta goral'chia. 
promovo, pl)l' out1·o, ~~ cntt•ad1!. dos ütultllLO~ sC:ion~i ~<:<1 , pa.ra S<tcrifica.r a ~íi-OS abusõos o 
ostt-aon-ciro<l. a.p1•ovmtamcntv ~o su:1 capJ.Cithulo, cnvor--

0 fJlte g;_tnll:wmos no t er t•i torio ,te outras go~tmd'!- fcít•a da. espbm•a do i!Ua.s vaidosas 
naçõo~ ganhto:m Cl:lta.s por ~ua. vez no nosso exlgenctas . 
ter ritorio. . . _ · ~~~se proconcoit'> é um:1 sobrevivotlCia das 

O m<ll annuncta.do aggra_v:tt'J:~ aSl!tm a. to· ldét\.'i do vnlho tompo, em quo só o:. mance
mida. concur;•onci:\, addkrooanclo-lha olc· bos n ob res ou ~uhidos das família.~ das 
monto~ novos, innumoru.-:ei~ .incalcula.v~is, O gro.ndcs senhorias territoriuos podiam se 
remedlo soria., po1·t:mto,_. rontt-a.produconto. aventurar á. travessia. do ocoano om ires 

O cortamon desloca-se·,_ nii.o ef!S.>a. •· mczos de vi;tgc;n el o p:Lt:Lcho, para. t'l'equou· 
A CO!llPO,tcncza, que a te ~ prcs.cnto se t t·~- tal' a Univet•siúa.rlo do Coimbra.. Hoje o. 

vava ta.o somente ent ro · pr.o[i..morcaes úra.:a- io3trucção superior está ao alcance dos 
leil'os, no B1•azil, Iria s ' furir, então, aqui mais dç. ra.vur ecidos ll.a fortuna. e não fa.z 
mesmo, __ paru os quo ftc:t~em, entro os n;:t- solecçõos entro o~ acasos do nascimento. O 
clom1o.~ o os gt·anrlos contwge_ntas a.d vc~tt- pur tador do um diploma scieutifico aeha.· 
cios ; a.o passo que os compatt•zo t~s fol'ag;dos riO rm. mesma. siíuação quo o adquirMte de 
da lucta, o~ nossos. que 8!! oxpat,rmilSom, ~~- um apparolho rto mocanica : utiliza-o ou 
contru.eiam no p:ur. •ln .seu. novo ~r!mw!l1o o abandona,, $[ i.~3o lho convêm; dotem-no, · 
os · mef.( lllOS az wos, t~d \'C:.: amrb mats teme· :-:i lhe n.pt•qvcita..ou o substitue, si a imperi
r oSO$, · . c'i:l ull o insttccosso lho .mostram o desacerto 

Bl~ <~l 1i porque tm·i:tmos do nngar ;;,püio ;w daoscolha·. Comp.t:ehonde-se, pm·tanto, _qua 
projccto, ~i , como tli~se~os em _co1·noç,o, n 11i1o_ é nocesso.rio recorrer a. ·trata.dqs iri tet-
sua uni~a. rec_gmmendaçao conststlSS(' na· nactonacs para os mtuft·a.gos das pr.ofissões 
q.uolb coocopç:to acanhud;\, _ libOI'aos. . · 
, Deixassomos, · entKo, as cousas como se · 
acham . li.-so qua.nto ao pl'iinch·o fundamento do 

Ha d.emasia. de gente formutla, c pennria projocto. 
resultante dossa. multill.ã.o pulullanto que se Os outros são, no nosso conceito, a.in4a. 
'accrescanta do anno a anno 1 Embora. menos concludentes. 
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da de cconomica.~ quo os illustras a utorcs ia
culcaru a.o pr.,jcc Lo . 

Elle.> SB referem ás .~convonioncia.s ccono-
1nicas e politica~. ligadas a.o mais largo co
nhecimento do nosso. p<tiz •. dos seus produ
ctos, por intermédio rio.> proiissionaes beazi- Contmdicta.das pot•úm, e3sas con.lidct•açõe::; 
loir•os que a sua niá fortuna c~il:.r para 0 em qu<' foi capitulada a. sua. tfofes3.., que ou
estrangeiro. . . · · t1•as r azões nos podet'i uu aconselhaP, como 

Os illll:ltPcs autort:s do projectD dão uma aconsalhamos a :J.ccoital-o ?. 
demasiada importancia a tae> elementos Vamos 1nJical-as succintamant e. _ 
como vehiculos 'do.propagand<t naeionu.I. 0> Ailoptamol-o em homeno,gcnl <i univer.,ali· 

. serviços de divulgação dos recur;oJ do no~so dadc, sciCIJtific t~lig~da ao oxcrcicio das P l'O· 
· pa.iz,,fóra de sua.~ ft•onteh·,~s. qut\Si não se ·fis;õe,s Ma.dmnicas; .em nome d~ liberdade 
· ' perceborão nos poucos- ú preciso accentuar ·humana, c1uo jã. niio comporta. limitações 
:·t~so-'- nos m.ros pt·otissionaes que se abalan- barb:lra.s na pratic k da a.ctividado licita., 

. .. ,cem a. S<~hir deUe para. fazer mo de seus atr~vez de todas as commuilhões sociao~. so
"-''· ·diplomas. Estes, si afortunados no seti novo brotudcl' 11ua.ndo es~a ê corca.da de medidas dQ 
.. · .. domicil.i:o, .fixam-se nellc, pt•ova.vclmente precaução, de e)(igcncias locac.3, a.d~trictas a 
·.···.para. s~mpre, forma.ni alli fainili~, fallil.m um tiroci,üo c pmva~ de idoooidado que em 

outra.. língua, contrahem. novos habltos, sã.o toJos os paizos so instituem. com w~ior ou 
em summa, dominados pclu. influencia. do menor int.m·vençii.o ol[iciu.l de siltt3 governos 
outro n.mbiente, que de dia pât•a dla. irá o pal'1amonto.~, co1nu COJlliiçõos, tanto qtmnto 

... apag;tndo, pela. ;t:c~:ão lenr.;t o invonciveli.lo possi~el, garanti~or;t; de um ·minim.um. do 
torupo, os e~ractercs do pa.iz na.t,al. Quando a.ptulao. . . 

- muito conservarão intacto o sentílllc.n l,u da. ILt; neste ponto dil.s rcla.r;õru i ntemacio-
naclonalidado na cxpt•túsã.o do um culto na.c:;, uru;t cstl'ailha. i ncoh.erencia: as. at•tes, 
intimo, sem mudific<tção aproclavel sobro.! a a d ottritS, o cotmricrciu,algu!Jlas das 'proprias 
multidão ostra.oha a. que o exil<1tlo s~ incor- prutis~õos dcpcllflontes de pt•epat•ação urii· 

, pura e o vae pouco ~ ponco :tbsot·vcndo: :vct·.;Ha.rüt, go~).nt do mu.is a.mplo diroil;o de 
·.·. :Esse lloder de propa.gaç/io fa.lloce iu1.s uni- cosrnop{)!Hismo. 

'· da.des isoladas .. Depondo, .na. immígração, de l'urque nã.o Cl>tondol-os a todas tts ont 1•a s 
um numero crescido, alimcnb<lo }lOt' uma pt•ofissôo> <tCLua.lmente ).ll'ivadas delles ? Um 
corrente coJ.ttinua, quo crua nucloos f01.•tos, tillw de JH•emcn ou de An~ulJrpia. pódo livre
compactos, monos permOillovois â infiltração .mente aln·ir. cott'o nós csta.bolccimentos 
dissolvi:mte na. nova soeioda.de para onde se commcrciac.~, compra.l': immoveis agricolas, 

· transporta. Qb~m-se pela. diuturn;~ acção cnltiv•tl-os, adquirir minas, explorai-as ; os 
oommoreial, 9-ue suppre :ts necessidades Qc ~.l'e_hitcGtos f~ancezés, os cng~nheiros belga~ 
u;n povo co111·os producto.~ de outro, aec;ao toem p~ena. hbcrdado de appl!cM a su<t com· 

. O' renhida, tem~z, inintel'l'upta no domínio tht PJtoncla tücllniea. em constmcçõcs,tlc tocla a 
:.~:: -concurrencia. · Esse podou- de pt'OIJag:v;.ão o~dem; emcstradllsde rur,·o, sHm qne~olh()ll. 
, :· obtom-so com as, orga.r1izações coll~.ctivas, itnpOJiha a coudiç;ã.o d~ oxhibiro diplom11 do 
'; sabiamente dil•igidas, ·c manti<l<Ls ·pelo neccs- capa.cida.dc, c, o que mais é, porlom f<IZOl·o 

sario ti. sua. offlcacia; ganha com a inlluen •. sem que possuam diploma 11lgum . Os juris
cia official da diplomaci<t, agindo som cos~l' ta.s, cs~Qsnão; os med icos, não igualmente; 
·junto aos centros dirigentes da.s nações comosi o dit•oito, e plr ~iculai•monte 11 mo
estrangeiras; com os consulados, om uma <licina, 'tlves,sem pot' objactp alg uma. cousa. 
palavra., com todos os meios do :firojecção tomada ás propriedades do mooopolio na
'yivaz da P~tria., om continua$ rela~õas !lOill ciona.l ! 

':··, ella. . - Não esposamos, s~guramonta, <tS doutrinag 
. . ·Fiar esse resultado de um c.>C(I.SSissimo du3 iUus.".ros a.utt}res do projecto sobro a il· 

( ;llllmero d e profissioua.os for~tgírto~ e d~':!semi~ Hmitáda. · líberd:tdc no cxercicio rlas p~ofls. 
' < l)tí.dos no estr1tngoiPo, de àdvogados, pm• st'ie.J liberae~ sem tlependencüt <lo cm•nculo 
.:; ·:exemplo, quo lá vão lidai~ n:1 applicar~"lo rle acarlemico. . .· _ 
:!~ .• ;.1eis diversas das do seu pa.iz, ou de medico~, Ess;t c~:;col;1 as:lentil. nu. fa.l.~a. aprecmçao da '/':Jque tee'm ~e o~ientar sua. o!i~ica:, forma: :1. noss<t lei o_o~stitucional , o fút•a. ·rlt!.>Sa, por.~m · 
· · sua. exper1encm sob contilçoas nosolog1~a~ J~do, na tnJ.ust~ dcsc~nlla.nça. :das ~rgamz_a.-
. "·alJUlias ás de sua. pa.tria,es)Jel'llol' dcssc>s,a.ssnn çoes üo onswu Su}Hmor como vertflcadores 
· désviados ·do solo natal em beneficio de tl;t c<•pacítladc scientifica ; o, .por outro, na.' 
. seüs interesses indi vhlua.es, obt·igado~ a. ·uma geMr o::i:t utopia. da sahmloria attri~uida ao 
.disciplina intellectuul íocu!llpa.tivel com o instinctop~pulu.r J.>a.;·u. di_scornit·.por st_mcsmo;: 

':· seu repatriamtmto,-:-é desconhecer a na tu· no exercww guottdrano, os mats habtlttado3, · 
·reza humana. . .. . sem antecedentes de ordem alguma que 
· ··Falha, prirl;anto,· ou, por muito qtie lhe tranciuillizem os q t1o. se teem de submetter · 
·queil'amo~:~ eoaceder, 6 qu ... ·si nulla .i.i. <ml•ili· ás experiencias dos cóncurrontes. ·· ' . - -, . .. 
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O qu~ niio comprcbrmdcmo~ é a snpet•in
tend.unma elos corpos docentes ou o.dmi nie
tratn•os de um paiz sobre os diplOJn;.Ls so
lem_nemente. outorgado,; pelos institutos do 
cnsmo superiOr d.e outro paiz culto. 

Reconhecemos legítimos os govm•uos das 
o~~ras na.~õe~, como ella.s reconhecem a le· 
~thmida~e ~o ~o~so ; prestamos l1omcnag-ens 
as. sua.a mstttuu;oos por meio de nossas em
b~lladas _; na esphera. do dir.eito intel'Ua
Ciona.l pn vado, cumprimos a.s sentencas ema
n;ul a..~ dos seus tribuna.es, appiicamos em 

.g_rande numero de casos a.s suas lei~ civis: 
t1ramos largo proveit() do ensino, dru; desco
bertas do sous ·sabios; modelamos os nosso; 
institutos de instrucção supcriot• no t•egimcn 
dos seus; os nossos compatriotas diplomados 
se apressam !l orgulho.m de ir, elles mesmos 
ouvir Df) exterior a lioão elo seus mest J•es ~ 
aperfeiçoar· os estudos ncis seus cen tl'OS scien~ 
tificos; .como, 'depois do t udo isso. Ct::ehar a.~ 
por tas do no;;sa paiz aos que possuírem ti tu
los de ca.pactdade lá. obtidos, ou submettlll-os 
a pr?vas e exames, que Pl'CSuppõom u. au
scnct~ de preparação e põem· em du vida a 
aut~t·tdooo da~ corporações quo conferit·a.m 
os drplomas ~ E' tã.o orlioso c insensato qu.1• 
no estrangeiro se t•ecttse f~ a umu. ca.1·t~ 
ontorgadr~ pela Fnculdado de Medicina Llo Rio 
1le ~anoiro ou da n.•.llia, como nO"'l\rmo~ 
crodtto nos !liptoma.s de capacidade c~) o fcl'i
dos polas Un!versida.Llcs do Berlim ou de 
Vienna, 

do exercei-as onde lhes aprouver. Ao. par 
d.J~o ai.Jril· o nosso pa.iz á liiJel'diMle sciàn • 
~~t1ea. dos diplomados dc .toda. ti parte, como · 
J<l. lhe abrunos os portos á li beL·dado.in
dustri;~[ o UI), culll:mcrcio de todas M pro
ccdcncta8. J•, mats· nm õlo dessa cadeia de 
C!lrnmunltã.i) universal. sem :\ qual ficaremos 
isoh tdos, pvbi·cs, fraco~ c !lesacred!ta.dos 
perante o mumlo culto que caminha sem 
nós, o, não pcrrnitta. Dous q ue contrtl. nós . 

A Hlustre. co.mmlssã.o ~le Diplomacia oppoz 
em su1\ maiOria, :~.o p!.'OJccto,. a sua. inCQn
st.iht c i 011al úlo.de. 

Reser vamos cstn. face do deb;tto, dnsloc:m
do-o do começo em qun ello cabia, para ven
tilal-o ;tgol'a, porq no pareceu-nos conve
niente m!tutlar a materia. d.o proiccto á luz 
de SU;). UtilidU.!ÍO, queL' 110 ponto IÍe Vi St U. em .' 
que seus dignos autores o considm•am, quer · 
nu nosso modo de :qn•ccial-o. ; 

J\ o hjcccçU.O do im;onsWucionalirlade se li.· 
gará ~ssim a utll assumpto quo julgat>amos, 
c c;~ntmua.mo~ - :~ .Julg-J.r porfeita.m en to ade
quado ít !'1•n'cçâo parhmcn\ar no nosso regi
mc.n, o que, olin~in:L,do dfis ta., com() opina. 
a 1llustro CommlSS<Lu, rcst1•ingirá incom
mcnsuravelmente a. ac•,,iiu legislativa no Bra
zil. O depauperamento da. competoncil\ do 
Gongre>~So M esphct·á. das rolaçiíes iutern:t· 
cionaes l'cdunua., si prevalecm• a.qnella. rlou- ~ · 
kina, em equivalente accre.icimo das attri
UIIições do. Podet• Executivo, om oscal(}. que 
não no~ p;u·oec aut.oriz;Wa pelos te:dos con· 
slicncionacs. O embaraço unico quo, no nos.'IO motlo do 

~or, dove impr .. dh· essa ~l':mquia dos proftl!· 
swnaes JogHimamcnto dtploma.dos é u. fal t.'\ Tomos, pois, pot• dovor dar as razões do 
do ~.:eclpNcidado ent re <LS naçi'ills, cujo~ el- no~so dosaccordo, salvo scmpl'e t~ cimt in"en
•laduos pretenderem fator uso do ~ous t,itulos em, de ~o:; inclin.trmo:,~ pcl;~ convieç;·, ·í' op
BcionUfleo> dontt·o do noNso p;Liz. po~ta, St, eo•no tudo f:~z crer, a supei•i..,t'i-

Ma.~ :~ convenção elo Montcvidúo provino 0 únde dos tU.ustre.; collcga.s dispuzcr do 1\l'""tt· 
. caso: · n~l!.ntos mats concludentes do quo os a.ddu-

«ÜS naciona.os ou ostrltOg(Yiros,-diz a clau- Zld~s.J?ara. ~emons~rar f! ~osso supposto orro. 
snla l•-quc em q,ualquer dos Estados signa-' Fut tn~oc:ula a. dJspos1çao do art . 48, n. 16, 
ta.rios destll. convoca.ção houverem obtillo t i- da ÇonstLtmçiio Fedcra.l pat·~ o fim Je elidir 
tu lo ou diplorun., expedido pela autoridade dc(:Idtdafl!onto a compctonc~a. do Congresso, 
n_a.cionll.l .co~petcnt?, pa.ra exercer profissões co~o or~a.o. do Governo nu.ciOn<J:l! par~ vo!a.r 
hbera.es, serao constde rados ltu.IJilit<ulos para proJccto. d,t ot-dcm do que .101 o llerectdo 
exercei-as nos outros !Mados·:a- · polos honrado:> ~eput.ados Srs. AI Credo Va.-

E n cla.sula. 6• a.ccrcsconta: t•olla. I} Ba.J•bosa. Ltma · 
«O art. 3• (: o.xtensivo ã.s nações quÇl nã.o Que tl i%: o artigo citado1 

h;tvendo concorr•;do a. es>o Congro11so qiiCil'a.m « Gompeto pYivati-vamenle ao Prr.si-
adhel'it' u. ellc. dcntCl <la. RQplllJ!ica ... cntaóolcw negocia-

Domina.od.o toda.s âs osGipul!lçõe.l d1;s~e ções internacionaes, celuúrar ;~.justos, 
t.m~a.do, a clausulrl 5• deixa.. ás n:J.Çõoa signa.- convenções e tratados, sompt•o ail · }'<l{e· 
tanas a liberdade de se desligarem úU do ron dum do Cong1'ed:so, otc.» · · 
in~roduzir moditlcaçbes. 1~', sem nenhuma duvida, um preceito bom 

Para dizer em umt\ pa.la.n·n., concluiodo, cl;tJ•u, c quasi nniVCl'Sa.lmnnto consngra.do 
t odo. o nosso ponsa.ment i> : Não tomos em na> consli&ui~õus políticas. 
v ista, adoptn.ndo o projccto, promover o ( Desde Jogo - esct•eve um 1los mais con• 
e~odo dos proflss ionae.~ ln·azileiros; <tuet•omos spicuos pui.Jlieisi.a.s rla America J ati.ru~ (.Jus. 
snn que se acCJ'Hscent,o ás sua.~ JibOt'da.dos <~ t ino Jimenos At•6c!Ja.ga- llr, Pmllllt L•wtsr.A. 
~~~~v~ . u 
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"l'IVO -tomo 2~ pag. 282, .ilfonlcvidún, 1800 
-d.csdo logo i\ fúl':t <lc toda a <•.ontJ·overdia 
que a ncgociaç<ta (o gripho é tio a.uto1•) dos 
tratados só põdc sc1• confiada. ü.O Poder Exe
cutivo. Para. celebrar o mai~ insignificante 
eonvcnio internacional é indis:peiisa.vel re
petir conferencias com o representante da. 
outt•a. parte contra.ctante. com elle discutir 
tod(!.s as cliusula.s e proceder nestes actos 
preparatorios com toda a p1·udencia e dis
ereção; e uma nssembléa, ainda ·quo tenhu. 
um pessoal tão reduzido cõmo o nosso Se· 
nado, seria inteiramente inapta para. o,des

. empenho dessa tarefa, porquanto 11. di ver!' 
gencia. de opiniões, que natut•almente se pro
duziria entre seus membro~ e as impru<len
cias, commettidas nos doba.tcs por elles 
sustentados, diffictiltariam de si mesmos 
tanto, que fôra impossível levar a cabo 
qualquer negociação diplomaUca. vantajosa 
ao paiz. Po1• outr o lado, ao negociar um tra
tado, G preciso :poder obrar com celet•idade, 
p~ra. aproveitar, em um moment.o dado, 
qualquer ci'rcumstancia favoravel e o.trcreccr 
a. garantia do segredo; o um<t c outra causa 
se encontra no poder uni-pesso<Ll, como ê o 
Podet' Executivo.~ 

Sã.o conceitos estes quo o simllles bom 
senso subscreve. · -. . 

At<i;,qne ponto, porém, cumpro lldmittir 
essa attribuição do Executivo~ Deve ella, 
porventura, conccnkil.r no Chefo da· Naçilo 
com-oxch.tsão <lo c.mgresso, toda a init,ialil'a 
nos actos· referentes ú. pulitica intel'nacional1 
Ou, por outra: cssafunc•;l'io afasta. systemt\· 
tica e radicalment.c o Poder Legislativo de 
quaJq1,1cr prcoceupac;ão ou ingeronci<l thl· 
quelle caracter 1 Só teremos o di1•eito dn i'al
l al' de ta.es assumptos quando u Pt•osidente 
da RepulJiica nos dê ~ pahVl"<~.! O seu li1n-e 
arbitrio de tratar com os govm•nos das nnçõo~ 
estra.ngcirM nos retlur. constitucionalmente, 
a um silencio obriga.torio, a um rctra.hi· 
monto a.bsohtto m~ ven tllaçã.o dos nosso~ in; 
teresses in!ornacionaes, emquanto, por im
previdencia., indi!ferença, ou obstinação, o 
Chefe do E"tado, na. ft•uiçií.o daquelle sup
posto pr•ivilegio, não se resolver a nego
ciar convenios ou t~atados 1 Em summa., per· 
g untaremos, pa1·a rcsumil• o problema em 
um principio de sciencia. politiea.:- a com
petencia, conrerlda pelo artigo que foi lem
brado, importa. em uma limitação con
stitucional da sobeJ•ania legislativa , lncor•po
rada no pai'lamcnto '? 

No no:JSo entender, nã.o trepidaremos em 
respJnder negativamente a essas interl'oga
ções . 

A attribuição do art. 48 n, 16, Pquivalo a 
uma delegação, n. um mandato com reser11a 
d-e poderes p<~ora. o exet•cicio d.e certos tLctos 
quG não produzirão elrei1.o sem n. superin-

ten.rlettm:rt, smn consenso do ma.nda.nte, ~u~:~ 
é a N<tçiio, rnpresnntn.da llOlo sn•t orgão 
Legisl;~th••J. · 

l\ã.o envolve, JloL~. limitação algum'\ d:J. 
sobOt'<1.1li<L p.J].)ular , ex:ercid<t potos seus ra
pt•osentantes no Congt•csso. 

Pelo contrario atiit•ma msa soh.arania, até 
eliminanuo o 11cto presid0ncial nas decisões 
pa.l']a.mentares d~tquolla especie. 

<~Todo o tratado intm•nacional,-diz Are
chaga (obra cit. pag. 284)-6 umu. -verdadei
,.a lei, que a.t!ecta direeta.mcnto tn.n.to os di
reitos e interesses collectivos, como os indi
viduaos.» 

Os a.instes ou negociações internacionacs, 
entabolados pelo Presidente da R.cpublica., 
são, portao to, zwojcctos de taes leis. · 

Ora, t oda lei teill um lado (o1·mal na sua 
elaboração o o a· sua execução, o outro aúst!·a
cto ou potenci al ·nas meditlas sociaos políticas 
ou economicas que ellu. encen•a. O appare
lílo do Gove1•no ha de so <l.Ccomodar, om · 
um e. outt·o I! esses elementos, :\~ oxigcncias 
resultantes da propría. nait1reza · da.~ fun
cções. 

Um Congresso, como aorpo collcctivo, quo 
traduz o cxtel'iorisa a sua accã o por meio tre 
leis, nã.o possuo ·~ plasticitlade requerltl a. 
para celebrar a.justes (calcbra,· niio quer dizer 
neste caso conc!ttil· so~cmrwmonte, segundo a 
signitlt>:tçãú gnnnimt do vuc:~lmlo, mas ti~o sü
ment o fazet• aju~tl)S prouisorios ou proj eclos tlc 
ajustes dafinitivo>)-a. organlza.ç;.ío de um 
congresso ó itnpl'oprla, como vimos, para 
a.companh;u• as omlula<;õo~ que pr; ~edem 
um contJ•acto, ccde t•, t1•ansigir, obter oon. 
ccs~ões, vm·iar U.c :1lvike a oatla momento 
quo os pactwtntos procuram nos vario~ Cil.· 
minha~ •. suggeri~os polos seus interesse~. 
aqnolle om quo,a.Hn;d, oUos so conciliem. 
Est;~ :t'nncção requer uum mobilidade incom
patível com a do legislar . ]>;!'11 forçoso, pois, 
encontrar um intormediario, um agou to uni
pessoal , ido nco para esse · enca.rgo ; o c:;.~e 
agente, esse intermedia1·io é o Ghofo !la 
Nu(Jão. 

Fóra, porêm, das eombinaçõos desse me
canismo, em qne íigura o mais alto repre
senta me do Poder Exeautivo, isto é, fóra 
de~tc elemento formo.l, e ·dstu utu vasto do
mínio, o das ])reoccupações abstmctas, ti<J.~ 
neccssitlades ori convoniencjas na.cionao.q que 
os tratados se destinam a. scttist'azer. 

O sou interprete sobürano, noatc Jl!ll'ti· 
cular, ú o Poder Lcgisln,tivo. 

E assim como elle ·tem o tlireito p1·i ualiuo 
do resolver soht·o o tcntamen do chefe do . 
Estado nos IH'ojcctos de ajustés ou convoncõcs 
intorna.ciona<•s, os acolhendo ou repudiitmlo, 
pôde igualmcntn, u:!a.ndo dos meios do <tC<iií.o 
quo lhe sã,c, ])roprios, signiflcat• e trad uzit.• 
uquoll:L~ cunven1(1nciag ou nccessidaucs da. 
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na.~'io om l<üs quo induzam o Ilxocutivo o. 
diligcnci:l.l., den1;ro das ill(lica~'ües ou tml;ol'i· 
za.çóoo pt•úviamcuto tt'aça;la~. a.s tt•anso;cçõcs 
ou n.ccordos in tornv.cionae~ adequados a sa. 
t!sfazel-as. 

Sem este attributo , o legi~ladoP ficaria 
roduziU.o a um p a.pcl subaltct•no em um go
verno !'Cpresentativo. 

• Sito ostCis os preceitos que a no&la Consti-
tulr;ã;o promulgou, om a.ssurnpto:: do na.tu· 
ror.a intern~_cionat, conferindo prí;valii!a- · 
me'!te a•l Congresso a competencia «para au
tot'lZD.l' o Governo a dech.t.t'ar a guerra ou 
a fazor a paz>> (arts. 34 n. 11),-«para re· 
solver d etini~ivamento sobre os tratados ou· 
eon vençõas com as nações estrangeiras:.> (art. 
34, n. 12), o i"a:~;cnrlo , pol' u ltimo, depender 
do seu referondwn as negocíaQões e ajustes ·. :: 
ont:tiJolarlos pelo chefe do J<:xecutívo (a.rt.38, 
n . lll.) · -

~Governo representativo-di:~; Stutwt Mill 
-significa. que a nação inteira, _ ou pelo 
menos uma pa.rte numerosa, exer·ce por meio 
dos deputados que ello elege periodicamente, 
o poder , a suprema suporintendencia, podet• 
que em qualquer constit uição deve tor sua. Postos estes pt•incipios que responde~ aos · 
s<lde em a lgum logar. . · que negam ao Congre;;;o toda a sorte de in-

Cumpre qnc a Nação possua esso poder su- gercocia om mataria. intcrnaciona.L, . salvo a. 
premo em sua. absoluta perfeição ; de.,c ser inicíati.,a do chefe do Estado,: resta-nos oxa-
arl!itm, quando lhe aprouver, de toda a minar a objecção da 'l.inconsti luciÕnatidade& 
acç<1o do Governo . Nem é neces~a.rio que um uo pt•ojeet o em debate, levantada. coro o fun· 
tal imperio seja" <ionfcl'ido expressamento dalllcnto da ausencia do.quol/.a iniciativa , o.u _ , 
pela lei constitucional; na consti&uiçi'io bri· m elhor, de que o Congresso usurparia.,. ado. 
tannica a. lc;i não o outorga, mas o que olltl. p ta.ndo-o, ilmtt iniciativa. que lhe ê expres· 
consagra, lhe equivale na p t•atiea. su.mente veda.d<\. 

o poder de sup()rintend!>-neia;- continúa. o ,J(!. expuzemos, com a. transcripção e desen. 
c:d lllio publicista,-é es.;encia.lmcnte unico, volvimcnto do conceito de um notavel 
quer seju. o Governo mixto, contl'abala.nça. constitucionalista. sul-americano, a. razão 
do, qum· seja monarchia ou democracia. porque a funcção de entabular negociações, 
pum.» pola. natul'czo. impr·ccisa e essencialmente 

O ot•gão deste poder em nosso regimen é cambiante da situação das partes empenha-
o parl;unonto. das om celebrar um pacto, é inadeaua.da a 

Assim, si um tratado ruinoso, em vigor, uma corpor<~rão numcroa<~o e complexa como 
est<i. pl'ejudicando a segurança. c a r iqueza a logisla.tiva. 
da Nação, uma lei pode forçar o chefe do 
Estado a. dcnuncia.l-o e rr.~cind.il-o; si nas Aca.bu.mo~ ig nalmonte de deixar demon· 
relaçõesinternacionaes impondo c~rto perigo st ;•auo que, si 6 incompativol com 'essa or
que uma convenÇão pódu conjurar, um hc- gão d;~ suborani:1 popular a elaboraçc1o de· 
nofic io publico quo um ou mai.~ tra.tn;los tac.~ ajustus, l;<~be·lhll perfeitamente autot•i· 
pótlom promover, é ú nda, pelo i n~trumonto zal.-o~ . suggcl'il-os, faoilita.l-os, em uma. pa . .. 
ila.s leis, emanadas do Congl'csso quo ~o eon· lav;•a, pmtic:t.r os 11ef.os de eompetcncia 
seguirá oritmtar, esthnular on mesmo con- política. quo ~o possam tratiuzir em &6is; ou 
strangor o chefe da. Nação a procurar o bum pa!'a. melhor oxpt•imir o uo>!SO pensamento: 
do paiz nos l'c;;lc.dios pol.' e lias propos- q uc ó legitima o constitucional :~ acQão do 
-tos. _. Podo r Logish~ti vo no c:tmpo dll.S relu.çõClS 

E' bom claro que os decrotos de um F.s· intornu.cionu.es sompro quo o vinculojut·i· 
tado não toem acçlLo imperativa sobro outt'O úlco so puder estaboiGCer sem a depanden
Esta.do, da. mesma fórma quo o~ ajustes ce- cia. de sua intervc-r.çao directa na elaboração 

' lebrados pelos seus soberanos não passam de dos ajustes ou tratados. • 
simples aspira.ç.ões, si os respectivos corpos Ora o J?rojecto, sul>mettido 11. nosso estudo, 
l ngislativos os nãó a.utot•izaram ou cmquanto está.preets:tmcnte ne.~tc caso. 
os não reforcnda.m. · · E' .J?Or vontura. uma negociação que oUe se 

O co1·to, poróm, é qufl, iníluzinúo o c hefe propoe entabola.d Não. As r,lausulas da. con
da. Nuci'i.o a tentar SQluções quo cllc espon- vonQãO de Montevidéo estão feitas, e defini- · 

. __ }aMamento não p1•oeurou, tJ•a.çando-lhe de ti vamente assentadas; já constituem um 
antemão, com a circumspecção e prudencia tratado para as nações quo a. clla adhe· 
que esses aasuroptos requel'em, a esphera l'Íl'am. 

\ .. 

das transaccões desojad.as;-ou deliberanclo Não se nos propõe que as modifiqG.emos, 
sobre os ajuste,; ou núgociaçõos jt~ · entabo· que lhes ponha mos restrlcções ou accresol· 
ladas coro as potencias e~trangeira.s, o or- mos, nern, portanto, q11-e nos colloquemos na. 
gão legislat ivo a.tfit'ma.;· em um o outro contingcncta, que o a1~. 48 n. 16 da Consti-. · · · 
caso, o seu potler soberano em torno da· tuição Federal attríbue. privativamente ao 
quollo alto magistrado, cujo papel é, em P residente da. R.epublica de «en ta.bolar o 
ultima. analyse, o de um medio.dtw,_ ; ajuste), ou formular as bases do accordo. 
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O que o projecto proj:lõt) ~ pura e simples
mente que a RepuiJlic:t dos Estados Uniuos 
do Braziladhi.·a á. <'.onvençi'í.o, ,iá concluída; 
ou, segundo a f\XPl'<Vsiiú cunstítuoion;\l du 
al't. 34 n. 1:2, que se «t'esolv:1 tl<>finitiva.
numtc sob1·c cssn t t•ata;lu ou convcil\.<'LO.l> 

l:ii, como esttJ.mo>~ vtmtlo, o •tno o J?rojoc:to 
pretende é essa. resol-uçüo definitiva, quo a 
Constituição reserva privativamente ao 
Congt•esso, nã.o saQemos como repudial-o por· 
inconstitucional. 

Reunido em 1880, na cn.pitn.l d:t vizinha. 
Republica do Uruguu.y, o ClJllgi·csso Juri!lico 
Sul-Americano, com n. ropt'!'.'><lnta.;,i.o tlu 
Bt•azil" ~ RcpublictLS rio P:tl':l.gua.y, Orien tal, 
Argentínll, Chile, BoliYiil. o Pcní, fit•maram
se varios pactos importante:> : tt•;_rta.do ~our·o 
direito processual , trata.tl tJ solwe p i•opriC· 
dade litt.eraria. e a.rtistica, t ratado sobre pt\
t entcs de invenção. tratado sobre Jtuu•cas de 

. co)nmm•cio e tle fabricas, t ratado so]ire di

.. reito commercial internacional, tratado 
. sobrt:J dir<~ito penal inter nacional, tra.tado 
·sobre exercício das proftssõos libct•acs. -Ne
gou . o Brazil sua adhesão aos trcs ultimos e 

· assim tambem procedeu o Chile, que fez 
· pouco depois um tt•ato.do comnosco, regu

- · lv,ndo entre os dons paizcs a ma teria. con
stante do derradeiro desses . 

·- Entendemos que é tompo do Bra.zíl reali
zar com os governos quo t iveram tlelegados 
na.quella dieb, a convenção que so lavrou 
aqui com a citada republica. transa.ndina. 

Entenqemos que 6 urgente offootuar uova. 
<leliberaçllo mais .de ln~rmonía eom as con· 
·veniencias nacionae~. a r~spHito do pt•incipio 
. vlct.orioso no seio da.quollo Congt•c:;so, quo 
consagra a plena e mutna libet•tlado no ox
ercicio das profissões lil!arMJS, pa.ra o~ di
plomados dos pai ws em accort.lo,- principio 
ã.doptado pot• cinco da.s soto a li.a.s pat•ie~ 
contractantcs . 

Reza assim o tratado _q uc a definiu ' 
«1.0 Os na.cionacs ou cstr;~ngciros, que ern 

qualquer dos &.--t;\dos signatar ios desta con
venç..'to houverem obtíl!o titulo ou diplom;t, 
expedido pela autoridade nacional compe· 
·t crtte, ptLl'a elwrcet' profissões líbcru.cs, ~m·ii.o 

~.~ · consider ;.ul.os ITl\ bi li t<ulos p.1 ra. exercel-ãs nus 
· : outros Estadv~ . · 

2.• Para fJ UIJ o titulo ou tliplomt\ a que se 
refere o ~~~·tigo :uttcrior posst~ produzir os 
tlrtos ofl'eitos, rcqucr-:->c: 

lt) A exhit..i(-áo do mcsmo,tlovidamente le
g!lolizado; 

b) Quo aqucllo t)un u exhib:t provu sllt' <~. 
I)e.ssoa ~~ ft~vol' do quem to i expctlido. 

3." Ni4o (> in<lispensavcl pa.1'<1. .a. Tigencia 
dP.s1.c eonvenio, sua J':\titicaç:ão simullanea. 
po1· todns a.s mwõcs :>igmtt:l.t·ias. Aquella 
tJIIC v approve fa.r iL ;J.S dovitlas communi
çõo~ :tOH govet•noll d :~ Rcpublica. Oriental 
dn Ut·úgu<LY c da Rcpublí!!<t Argentina, pat·~ 
que o notifiquem ás demais UI1Çliea contra.-
ctantes. · · 

Este acto fa.t'á as voz.e!) de t.roca. de rati
ficações. 

4.0 Feita a r a.titicação,na iórma. do artigo 
anterior, ficará em vigor de5dc esse acto e 
]Jor tempo indefinido a preS<\nte convenção. 

5.• Si alguma.-; das n at:ÕC'S signtttu.rias jul
gar conveniente desligar-se da co~1vcnção ou 
entender introduzir· modificaeões nella, dará. 
a:viso disto á~ domais ; não ílc:u•á, :porém, 
dP~lig:vla sinã.o do u" annus depois dil. denun
ci<t, t t~r·mú r:m q;u~ se proeur:tr·á. cl!eg11r a. 
urn JlOVo nccOl'•.lo. 

ti. " O :wt. :~· é exlen~ivo á.c; naç:ões que, 
não h~wend.o concol'l'ido a este Congresso, 
qneiram adhct·it' li. presente convenção.» 

Dados os tm•nws om que foi ella. proposta, 
nl1.0 logramos concebtn• o~ motivos que ftzc
ram rcjcitt\1' pelo Brttzil esta utilíssima com· 
binação intct•nacional. . 

Palz onde J'unccionaYam 17 cursos IJl'Ofu!
sionaes (hoje :14), som pro com cx.tt•aordinar.ia. 
ft•cquoncia elo u.hmmos, muito em despro
porç:io o seu num oro com o tlos protlssio
na.es do que h<\ mister o nosso meio, tinha. 
elle, o tom ca.tla. VOil 1n:~is gra.ndo conve
nicncia em ~ln.t·ga.r o ç:unpo do <lo ti vidade · 
(1JU quo poss;Wl lloresclll' o~ seus advogados, 
cngonhoiros, ll).(t' illlt:nsores, medicas, pllar
macnu ticos, tlón List:~~ e a.sskltontes de pa.r 
to~ . quo j;~ niw f\llctJnl.l'am ont t•e nus olo
Jn(llltOS t.ln viu<l, CIHIIO pt·ovMn o~ ra.moa 
tlt) lu.!Jm• tlivot•;;o tlatpttlllo a quo os enca.
minlmrn as sua.s C:.t.t·m~. eonstantcmentc pro
cum;lo~ poe profl.'sinnt~cs de t odu. ca.sta. e 
Clll1tli çiio . 

L•:' t;wt.o ma.i~ oppot•tuno cuid:tt· dc:;t e in
toressrLnt:' assumpt.o, quanto t udo nos in
duz a crm· quo " multidão já el(cessiv:~. do 
prollssionaes tonde <L crescer muito rapi
damente, isto· devido ikl novas condições do 
paiz. · 

Si , .por c[cito do viciaso e degradante re- . 
gimon da O'l:-ravidã.o, u tl'ab~tlho manual 
ficara dcspl·ezado <lo todo, fugindo delle a. 
mocidade, a. este p reconceito juntou-:;e agora. 
a. incerteza absoluta de ·obter um qualquer 
exito nos val'los mmo.i da industria indígena; 
.vendo muito· o muito problema ticos os re
sult;\dos a colltm• nes.~ genero de activldatle, 
os jove ns, jtí vill' dcli:ituosissima educação, 
inclin<~.tlos , como.disscmos , a desdeuhat• do 
\ão penosos oJlll!ios, bm;c:un oro ma.:~sa ~ 
p1·otls.'>fJC~ JilJe raes, onde esperam obter nm 
i i tulo c.tt\C lhe;; og·m·eç.<l. maiores !a.cilitlades. 
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para uma vantajosa col!ocação .na soci0darlc, 
esqnocül.os du que os cuncurrentos formam 
hoje assombrosa leRiâ.o, augmonta.ndo a.'>slm 
om grau superabundante o~ diplomados sa· 
hi•los de todas as classes. 

Mnit.o breve, ou fecham-se os nos.>o> cursos 
superiores, po1•quo o im1)1caso nnmoro dos 
protissionaes desoccupados SOl'i.l. tal, que nin· 
guem pensará. ·mais em formar-se, ou cncon
tl'am cllos illltis largo circulo de activida(le 
remunet•ativa. 

E' o qu11 tm•ia.mos olJtldo•com a :J.pprova
çã.o do tratado in ternaciónal relativo ao ex
erciclo da.~ PI'ofissõt's · liberac.g n<~.o~ sutc m•· 
çõns tlo ex~l·omo mcritlional d;t Amorica do 
Sul. Doa ·}lartc d us nossos paLl'icios ii'i<tm 
eouCOl'l'Cl' corn os SmLS coUcgas do Urugua.y, 
Par<Lguay, Al'gencina, J3olivia, Perll, como 
.i<t começam a oncaminlmr-sc pltl'11 o Chile; 
deparando-se-lhes em vtt.sta. zonl\ i.lo .conti· 
nen1e um dllata.do campo pa.ra. o feliz om
p~ego do sabor q_ uo JlOSSUam e para. fecundas 
JalJlltltÇÕOS. . 

Dir-se-h;~ quo tambem contcmpl:ll'omos o 
invor.~o do que acima <1ll nu ncii1mos, rcJluinilo 
de totlas essas nações par<~ a no;;sa, grn.ndo 
cot•ronto de prolis~iona<,"::. 

R.o~ponde·Hc cnm um ;;rgumt)tl\o irmru ta.· 
vel, llois que so l'untla tm rnt~lidado tlas con
sas: a.s n:telomtlhl:ultJ.~ rororidtLS ostã.o lon;;c 
de di~por do sumcicnt.e )11111101.'0 do tliploma.
dos, como o pt·ov;~ o fact•J de viverem 
no soio della;j muiíL.;.~imo; tn•ufi.>.~iona.cs 
europmt~, tdiâ.s esc;t,;.~o~ ottlt•e nôs. Dopuis, é 
proverbial a otV!>I','liío tlttn u ~ul-<lmer•icano 
tle ot·igem hc4pi.lllhola. tem <I outl'o~ m eios 
sooiuos fllliJ nTio S(\j<tm arttmllo:> onde so fallu. 
a sut~ · ungu;; ; eunt,adus o~ •tuc habititm, po1· 
exemplo, a Anwric:a p. 11•tu~uel.a. 

Não 8(, pelas t·azt);,s ll<tfla.~ se no~ :\11 tollm 
do grande convonic.meitt a atlhosiio atJ tratado, 
mas :tindt~ po1· c::~ ~i~: d is.~ornin:;dos polu sul u 
oeste do wu ti neu tu em . fot·t.u esca.l:.t, o:; cx
tilumno~ tlc noss;1~ 1\tcu!dades n e>eol!L.~ cuopc· 
ra.riiun pat•a estt•cit:w, entro o no>.'lo c os 
povos onde rossoi'n tt"<;balha.r, uma mui.to 
mai~ intima convivoncla, toro(mdo-nos mais 
conhecidos, ampliando relações intcrna.clo
na.es a.te hoje quasi nnlla.'l em alguns c; . ..sos. 

Quem s&.be a.té que !Jr,nefimt infhmncia, in
directa., mas nem :por isso monos proveitosa, 
não teril\ esta. om1gração bra.zHeira· sobre o 
desenvolvimonto d<t economia na.cionnl. 

Qua.si dosconhocitlos os n ossos pruductos e 
sem sahida.s de vulto p:tr:t M regiões circum
vísinhas, a. noticia dol[us, n:ttr.H•J.lmonto pr•o
vinda elo nosoos eomp:~tt•ío t ;~~ em to•loM os em• 
sojos quo n t l'<t.to q uotitl.iano lltL•:; pl·npordone 
e da propri<l imprH'C[Ição •laquello> t!e tJltfl 
mals careçam pa.t·a. seL!Uso p~u·ticulal', mul&!> 
contribuiria. pa.t'õ.l. u.voiLtmar a $órnm<1. de 
n o:!Su.s cxporta~·ücs ~ul-~mm•icar.tas. 

Por qualqum· f;tce, emfim, p or qu.e se veja 
esta int.aressa.nte r1uestlio·. por todas se nos 
:1figura da lisongeiros resultlltlos a acceita.· 
çao do accord o. Assim p12mmndo (e o. inda que 
reputemos firma.da entre nós a liberdade 
profissioott.l, tanto pa.r·a. os nacion:t.CS, co1no 
para os estl'angeiro.o), como ao Congresso Na
ciona.l compota «resolver DEFINl'I'lYAMEN'!'E 
sobre os tratado~ o oonvençiiaM com·a..:; n<tr
ções estrangl'irn.s (Constituição, at•t. 3~, 
n. 1 0):~>, submettomos <lO juizo desta. Ca.m:mt. 
o soguinte' pt·ojccto ele resolução: 

O Congresso Nacional resolve; 
At·t. 1.0 A Repnblic:1 dos l!:Staúos U!!idos 

do Brazil tvlhor·1; ít convenç_(i.o (to Montendeo, 
de 4 do fevereiro do 1889, rognla.ndo o exer· 
·cicio das profissões liboraes, conformo lhe 
tb.culta. o art. :;• da mesma con vonção. 

Art. 2. • Rovogmn-so as dispo~i~•õcs em 
contrario. 

Rio do Jancit•o, g tio junho do 1901 ;-.A~ 
{1·edo Varella .- .Barbosa Lima. 

N. 315- 1!)()1 

J.lut rwüa a con lm·, pw•tt o.< cfl'oilos dll CCJH>sen
lmlari", no engenheiro I' auto JnsrJ úc Olivei· 
1·a o tv•mpo em q11~ ,;~;erccu t;(wgos puhlioos 
rJ,: namc«r<7o ~ltM ltnligns P''<JSÜlenlc> de p!'O
,vincit:t · 

O cngomhoit'o Paulo .TtJSt\ tlo Olivnit•;t 1'0· 
quot• ao Comg-t:u.-.~l Nacion:tl lht: talO~'o•hL o 
tlii·Oi Lo du llllllbu·, pa1·:1 ~~~:~ :~ JIIlS!Jilt.ado l'ia, o 
tompu nm t!lHl oxm't'l)ll ca:·gos ]lllhlim~:l do 
nutuu:v,;fi.tJ rios prosi•lllutos ,];1 pl'nvinnla. 
q u:1tHio ll!lbs eram tllllogaolo~· du :..:ovm·no i( O· 
ra.l d <l N;u;.'io, o ins\;t•uu n St.'ll ptltlitlo •wm os 
Utu los tlCJiSliS numca1,:õos. 

A Cornmi.~sã.o (111 F•1zontl:1 n IuthL~t l'i<t, non· 
sitlot•:.t.tHlo que ú de justiça r:onr:od:~ o Con· 
gr·osso a gmc;a JlOdid:t, vi~to a<tuolles en.rgoB 
tc!'om omano1do do a.utorid:1d0 r uproscntante 
<lo podot• publico gm·a.l da. Naçã.o o serem da. 
ordem daquciles que dii.a direito ~ aposea· 
tadoria, é de pa.J•ce.er quo seja deferida. a pe
t ição do sup!>Licante o olferoco â. considera.· 
ç~o do Congre:;st> o seguinte projecto: 

O Congresso Nn.ciona( resolvo: 
Artigo unico, Fie~. o Governo autorizado 

a contar, para. os offeitos du. aposeata.doria, 
ao engenheir·o Pa.ulo José de Oliveira o tom
po em quo exerceu cargos publicos do no
mnar;.'\o dos <uttigos IH'ositlonto.i do prov0· 
cia; revogadas a.s disposições em contt·ar;o. 

Sn.la. •hs commis~ücs, 5 de 11ovembro de 
WfJl.~J. A. Neiva, pre~idente. - Vi>·gilio 
Bri!ridu, rctatot·.~Eslltci? Coimbra . - Pinhei
;·o.Twnim·.-Bumw de l'€!tva, 
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O Sr. Presidente- Amanhã ha-- Gymnasio Nacional, sob· a rcgencia deurn 
verá sessão nocturna. Designo a seguinte ~G cn,tl!edratico, e manda p ôr em concurso 
ordem do dia: a~ cadeiras que vag;u ·cm em conseq_uencia 

Pimeira parte (até ás 2 horas ou antes): dest;l disposição (2• úiscus.~'io) ; 
votação do projecto n. 202 A, do 19o1, Voi;ação do projecto n. 242, de 1895, ele-

autorizando 0 Governo a despender até à vando a 100$ mensaes a. pensão que percebe 
quantia de 50:000$ pam auxiliar <>S des- D. Cybele de Mendonça Souza Monteiro, 

viuv<:L do tenente honorario oo exercito He
pezaB de. installação o os trabalhos do Con- loodoio A vclino do Souza Montoü·o (discns.-ião 

, gre8so ~gricola (2~ _discussão) ; _ unica) ;' 
Vota.ça.o do proJecto n. 26,, do 1001, v t - 1 · t 187 d 1901 r 

autorizando o Poder Executivo a abril· . o açao <o prOJCC o n · _ • e ' e c~ 
ao· Ministerio da Fazenda o credito dG vando de 6U$ ?- 100$ a IJI;JDSao me~sal do ai~ 
477: 121$620, ouro, supplomentar' ;L verba f~_res honor'al'l?, do };xercr_t~ A~tomo Paes de 
n. 35.do art. 28 da lei n. 746, do 29 de de- S<t Barreto (dl~cussao umc<>) , 
zembro de 1900 (3• discussão) ; Votaçã.o do Pl"OjE'Cto n. 288, do HJOl, auto-

Votação do projecto n. 70, do 1901, auto- ~·izando ~ Poder Exc·cutiyo a conceder um 
:rizando 0 Poder Executivo a abrir ao Minis- a~no de ll~ença, sem v~ncnnontos! ao Cld~ 
terio da Industria, Viação o Obras Publicas o ~au !oaquJ:n Barbosa Pmt,?, l(o~·t,<Jro. na ~~
ot•editooxtraordinario da30:000$, p<Ll'a occor- rc~çao _Geral de Sandc do Exerctto (dtscussao 
rer ás despezas com a recepção das Estrad:~s uuica.) ' 
de Ferro Bahia :10 S. Francisco, r:~.ma.l do Votação do projocto n. 256, de 1901 .• auto
Timbó, e Recife ao S. l?rancisco, resgatadas riza.ndo o Podor Executivo a abrir ao l\Hnis
em virtude do autorização legi$lativa (2• dis· tel'io da·Fazenda o credito extraordinario de 
cussão) ; 47:.'!:.'9$709, par:t dar execução ll,g semenças 

- , . . , tlo S11premo Tribunal Fcdel'a1, que confirma-
Votaçao do PIOJecto ~· 139 A, do .1001, 0•- mm as do juiz seccional da Parahyba, con

tabel~cendo que as etapas dos_ofi<icl~O~ do dcmnando a Fazenda Nacional a rest itu ir a. 
exe~Clto e da armada nune_:\ ~<mw ~n.!e_l'I_<_m:s Paiva Valente & Comp ., Lemos Morqira & 
a l$400, qualquer quo se.Ja ~ _gu:u.mç.:o 9~- Monto 0 santos Gomes & Comp ., negocm.ntes 
q~e pe.!:te~çam, salvo as excopçoes d,L 1m (·- naqnello Estatlo, o que de ma1s pagaram pot' 
dJscussao) , rlü•citos do kor0zeno im p ortallo om 180G o 

Votação qo projecto n. 120 A, de IDOJ, com 1897, com as res1>ectivas custas (:.:1' dhcussã.o); 
paro~er sobr~ emenda gtrcrecitla. na. 3a llis- Votar,ão do p r·ojecto n. 203 , de HJO!, auto
cussaC! do p~o.Jecto ?· 1-~· do~to a!mo, qn_e riza.ndo o Poder ExocaLivo a. ahl'it• ao Mini.~
autot'lZa o I odot· hxecuttvo a a.brrr <IOnii~ tm•io da. F~zetHh o c r·o•lit.o do 2l: :l40$456 
nisterio da. GuOl'r·a. o credito do ~:40 !$'00 para p1.1gar <L.A. Avenior & Comp. o n, Cor
par_a. pagamenmo ao _marechal .Tosó do Al- rôa. Ch;Lves & Pinto, de a.ccordo com~~ Bt!D· 

. metd<~ Barreto, em vn·tudo do SCI!_tCII(,'a do tença, jndiciaria quo ma.n1lon restituir-! !to~ o 
Supr{tmo l'I'lbnna.l FedePal (d1~cussao untc:L); que de mais pa.ga.t'<IJTI á. 1Ufantlcll'a d o~ta. Ca-

Vutaç.[o do projecto n .. 253 A,.do !00!, com pit;ll·(3" discus~ii.o); 
l>arecor sobro emendas olforoddu.s n:L dis- Vot<tçã.o do pr·ojecto n. 1G7 A, tle !UI H, t.le· 
cussão do pro.jcct.u n. 253, que tmtoriz<.l o clarando que, no caso de limlnç:t <L um lenta 
Poder Executivo a abl'ir ao Mini~turio da c:tthedratico dtt E~cola Naval, sor~1 u. c:1-
Fazenda os crcdítos cxtt'<LOt'dinarios do doira regida pelo lente substi tu to a ·quem 
2:6ill$445, oll!'o, o 2.054:500$332, papel, para cullliJetir .na oc c<tsüio o oxercicio das f un
attonder ao pagamento do div ida lle exerci- cções do repetidor dessa cadeira; com voto 
eios findos (discu~~io unic<>) ; em separado (la di;cuss1í.o); 

Votttç:io do :projllcto n. 174, de 1' '01, Votação do projacto n. 191, de 1901, con" 
mandando quo o Governo d<1 Rcpnblica cedemioa D . .Amelia Cavalcante do .Allm
indemnize, com a qut~ntia de 70:000$, a querque, vinV<I do capitão de engenlteiros 
Victal' Meire llcs de Lima, pelas despczu;, Antonio C;w;~lcante de Albuquerque, uma. 
que fez com a pinturt\ , montagem c cut!f.eio pcnsfl.o mon&li llo lOO$ (di scussá.o unica) ; 
do Panorama do Descobrimento do Br<tzil, Vot .. ç:io rlo projec~o n . 209, (le )!)01, a uto
com o substitutivo da O'mmissfio do Or- rizundo 0 Podei• Executivo a :J.brir ao Minis
ça.mento ao pl'ojcct o n. 201, de HJ00(2" dis- torio (la;; RelaçiJoll l~x l.m·iores o crmlito ex
·cus.~ão); tr<wnlinario de 100:0110$ , oUl'o, paru. occorrer 

Votação do }Jrojecto n . G A;rlo 100!, decla- <Lg tlcspozas COJit a missfw espocial que deve 
r a.ndoa bolida " accLJmnlal_·i'io llr~~ c;~tldms trat.ar daqucsti:Lo <lo li mites com a Gnya n;J, 
de 1ogica o do littcraturn d o InterJmtl• do Ingloza (3" t.liscussiío); 
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Vota~.ão do projacto n. H2 A, de 1901, 
rcorg<tnizaodo o corpo de P.ngcnheiros na.
va.os c !lxa.ndo o pe~sm1l do ,respectivo <iua
dro or·<lin;•rlo, com parcccrcsd1ts C()mmissões 
elo Marinh:1 o Guerra c ·de Orçamento 
(2• diSCliS3fiO) ; 

Vot;1ção do projccto n. 217, de 1900, t~.nto
r i7Atlldo o Podel' Executivo a ab1'ir ao Mi-
11 istcr·io da Marinha o credito especial de 
11 :7iJ(l$, para. pagamento do soldo ao vico
a lmir:mto Artbur Ja.ceg·uay, revertido ao 
quadro c1fect i v o da armada (3• cl!scussão); 

Votação do pro,jecto n. 1013 D, de 1001, 
com pa1·ecor sobre emendas ftprescntadas na 
2,, discuosão do projecto 1}. 1013 A, deste anno, 
que autoriza o Governo a <\brir ao Ministe· 
l'io da. Justiç.a o Ncgocios Interiores o credito 
necessa.rlo para pagamento do premio de 
viagem, ae que trata o art . 221 do Co<ligo 
!lo Hnsino, conferido a. Pedl'o Domosthenos 
lt:Lchc (fliscus.;ão tmica.); 

votação do projccto n. 101 A, de 1901, 
pm•mit tio do ao capitào de mar c guerra r c· 
formado Jos~ Duarte ria P onto lUbciro con
tribuir para o m ontepio do posto de contra
almirante, com as vautal{cns do mcio-Sv1do 
cOl'I'espondenço ao .mes111o posto , pola ta
()()Hu, v igonw ( t• <liscussão); 

Vot11.•;iio do pl'<•jccto n. 296, de 19()1, au
toriZ:\ndo o Poder Executivo a concetlcr a. 
JtJsuino ti;~ Silva Mollo a r.onstrucçã,o de 
uma pon~c metallica o de mn.deira. sobre o 
Riu ll i"J.mlo, no Jogar tlenomina.do Cachoeira. 
do Mar•imhontlo, enti'C os &~tatlos tlo S . Pau· 
lu n Minas oc,·:ws, sob as condlçuus que es
t:dJ"Icco (2• tliscus:;ão) ; 

Vot:u·:io do pt•ujccto n. 271 , uc 1001, auto
I'izanllo' n Po!lm• Kxecutivo a abrit• tiO Minis· 
Üll'iu du. L·'n;r,ondu. o CI'Cilito oxtr:wt•dinario 
tlll LD:2GI$~1JII, par:t eumpl'it• ;t sontenç1 do 
juiz ~ecc ional tlu~t<t ~apir.al , CiUC con<lcmnou 
·,, l~:LZm t ola Naclonal .<l rostituit• a. Romba.uet· 
& Comp., ncguci;uítcs m~sta. praça., a im
pot•ta.ncia. l[UC uo rnais p;tga.Nm como direi
tos do importução de ;a! importado C'lll 1807 
(2n disc nssiio) ; 

Votação do projecto n. 201, de Hi01 , a.uto· 
r iY.ando o Govcmo n. conceder ao Dr. Fer
na.ndo Torra., assí~tonte da cadeira de clinica 
dcrma.to-syphiligra.pb ic(l. da. Faauldado de 
Mt:>..dícina. do Rio do Janeiro, mais uin a.nno 
de llcen~.a. com todo o or·dcnado, para tro.to.r 
de sua. saudc' (<liscussã,o unica.) ; 

Vota.çã.o do projccto n. ::108, do 1901, au· 
torízando o Poder Executivo & abrir ao Mi
nistcrio d:~. Fàzonda. o crcditoqno !or necossa.
l'io para. cumprir :~ scntenç;~ do Sn]n•omo Tri
bnnal Federal quo contknmou a l'':~zond.;l 
N<~.cional u. rcst.i tuit' ~ A. L?. tln Olivoir•:L & 
Cmup. ;~ impot•ta.ncia do dir·olLu~. tlc irhpur
tação ;:;o bl'o Kct'ilZClW 'I uc do m:~t~ Jl"l-(": .. l';LJn 
no~ llltCrclcio~ do 1l:l0ü o IS\J7 (\!" di~•m$~<to) ; 

Votação do p rojocto n. 166, rle 190!, auto
r izando o P oder Executivo ~ u.brit• ;.o.o Minis 
tcrio da. .Justica. o Xegor:ios Interior~s o cre
dito d<l 13: 300,'1; para. pa.gamcnto do p1•emio 
àe imprcs;ão '1.000 mo;cmplarcs da. obra
Theorl:t do Proces.>o Civil o Commcrcial -
composta. :pelo Dr. Jofio Percirn. Monteiro 
(3• discull.'lã.o) ; · 
Vo~;ação do projcct o n. 250 A, do 1901, in

smuinilo um l'egls&ro da..~ opcraçõos ue Cl\ffi· 
bio (I• diseussi.o) ; 

Continuação da. 2'' <lisoussão d.o ,pl'ojccto 
n. 290 A, de 1901, com parecer SllUl'l! emcn~ 
das oll'erecidas para. 2• discussão elo projecto 
n. 21l0; destn anno, que fixa a despeza do 
Ministerio da Fazenda. para. o exercício de 
1902. 

2" parte (á.s 2 bora.s ou a.ntos) : 
3• di~cu;são do pro,jecto n. 247 C, elo 1901, 

com parecer· sobre emenda~ olferocidtts pa1·a.. 
3·' dhcus:lão do p1•ojecto n. 217, deste a nno. 
que ftxa a despcza do Minisicrio da. Il!dus
tri:\, Viação .e Obt•n.s Publicas p(l.l'U. o oxer
ciclo de W02; 

Discussão unica. do projecto n. 297, .de 
HlU1, autol'iza.ntlp o Poder Execut ivo a. con
cochll' ao conductor de t1•em de · i • classe An
ú:lnio Francisco de Oliveit·a, I~uda.do um 
anno de licen\''~•· coro ot•dcnwlo, para. . tt-ata.L' 
do sua saudo, om prorog:~i;ão tla em .cujo 
goso se acll<~ ; 
· Dhcussã.o unict\ tio projccto n. 200, d e 1001. 
:~.utori1.a.ndo o Podar Execut ivo a conceder 
um t~-nno de Jicen~.:1 <w cont!uctor do tt·om 
da Estrada, tio Fcrt•o Central do Bra.zil Fra,n
clscu Alves (la. Silvt~ Prado ; 

Dh;cuss~o unicL~ do projecto n. 186, de 
1001, estabcleccnuo que ao eng·•·nhe~t·u Aris· 
tidos Gu1vfto de Qucit•oz, aposontad•l no Cill'go 
de dil'cctol' d;t Séct•et<~rl :t do Mi nis~ol'iu da. 
Agricultura., Commcrcio c Oln~~s Publicas, 
ct,mpete, dcsdo :~. apasentadoi·i:~., o ot•donado 
de cngenheh•o-Jlse<tl de 2" cla.ssc, corro,~pon
dontc a. 25 anno,; de serviço ; 

2•discussão tio pt•ojecto n. 218, do HJOt, 
il.utoríz:1ndo o Pollcr gxecutivo (l. ;J.brir <W 
Ministeri.J da.l\hwinha o cretlito ue 6: 121$70 l, 
gupplomentar ú. verba. 8" uo ~rt, 8° da lei 
n . 746, (lo 2g do dowmhro de 1900, para. 
pagamento de soldos <lnecompetem ao~ o!li
ciaos tr~w;fcridos para. o quadro da reserva., 
depois <le a.nmd1o.das as re~ptJctivas refot·-
mu; · 

I• discussão tio lll'ojecto n. 182 A, tl.e 
1001, disponsan<lo •~ F:tzendu. Muuicillal de 
adca.nta.t• o pu.galllnllto tio scllo JJ;~~ eausa.s 
()fll quo C01· autora. ou l't~, perante a justiça 
lt>c<tl do Oiskict.o l·'l~lnra.l , u t!;i ou tt•as pt•ovi
doncias, com omonrla. dil uonuni.;sãu ; 

Di~cuss;'io nnilm tlo l""o.iec&u n. ~lU, do lfiOO, 
colltledollll.o ti JJ •. C.:abt•ioll:. MnllllL' do Cu.ot~o, 
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viuva do t cnonk-coruncl Sotero de Cas~t·o , l ~, d ~~eus&'io elo projocto n. 222, rlc 1901 • 
c a Sti<~ Hlh<l D .. Ga.bt'icii<Lt\c Ga~;teu, :t pensão detcrminanuo que ns otlici<ws do exercito• 
mcn~ ... l de ·100$000 ; :wmada c cla.s;;ns :"m cxa.s, ref,lrma.dos ou 

Di~cus..;ão unica do f•l'ujeo&o n. 2i5, do 1~0 I , Que se vonha.m 11 rerurm:~r do ;~ccot·do com 
concetiondo a. D. Dorothti•t da l•:ncat'tl<l~~io do os decretas n, , 108 A, tio 30 do dezembro 
Cot•a\:iio tio Josu.> G~.f'citt Zuniga c fJ. Mal'ia tle ISSO, c 193 A. de 30 de ,janeiro de 1800, 
Dolores Bartoh BeriHtrtliml Garcia Zuniga, 1•oluntaria. ou compulsor iamente, toem rli
fil lt~s do brigadcil·o bal"lo do Calet·:t, :1 r!Jlo- t·cito as vant-ogen~ oxa.ra.das no alv«.r6. dr, 
"HtÇniJ da. lJOII<t de prcsci.'ÍjlÇàO, }JJ.l':L. QUC 16 <le llCZOlllUl'.) de noo, e l'Osolu~w de 
}JOSSitlll pC!'CGlJcr o meio-~uldo quo rccobi<t 20 <l>J <IBzcmhro tle 1801 ; 
suamf10, vinva.daqucllc brigadeiro; 3' di,;cuss.'io <lo projecto n. 264, do 1000, 

- 2•. di~cu.s&"lo do projccto n. 305, do 19:11. a.n tori1,;1n<l.o o Governo a. pt•orogat· o prazo 
autol'iza.ndo o Poder g:~,ecu ~ivo :t <LUI'Íl' <W eoncndido á Sociedade Montepio Geral de 
Miuister·io tia Gum•t•a (l l:r·odito oxtra.ord.in:1.- J•;conomia. •los Servidores do Estado, piLl'a, 
rio de 2:414$4~() para p:t)Samento de dil'fo- indemnít.;t.t' o Tlu)Sont•o Federal du. quantia 
rOll\laS do Ol'dona.tlo quo dcL~<•u do receber o de que lho tl devedlH'<L, até 1111e ess~L insti-

. nmjot• do quadro especi;d do cxm·cit.o .lona· tui.ç:ão rcgula.t·ize sua :ü~tlll ç.io, pudcmln 
thas dn Mello Uat'I'eto, }ll'ofcssor 1ln Golle~io mesmo l'i.!loval-a. do pa.ga.mento da. impot•
Milita.r; · ·. tancia em que fioou a.lca.nça.tla no anno de 

· · Continuação <ht 2" di.~~us;;ão do pt•oje"to I tliYJ ; . -· . 
n. G2 A, de J9ill, alter:.ndo a classe 1", 11 • J, . L'. clt.scussao do pro.)ecton. 14G A,. de 1001, 
das T<tr!nts eles Alfande••as · lllstltmndo regras para. o estabaloctmonto do 

p di gouss:\o <lo }H'ojcdl'.o 1;. 126 A, llc 100 1, emp~'?zas .~e o.i·!naze.~.~ g_e~·acs, ~ctermina.~rl~ 
redn7.in11o d.n 15 a 10 anno~ 0 tcmp:J do sor- os d~t eit?.-~- c a~ .obrl.,,Lçoc.s <lcs'Jas e~prcz~s, 
viço exigido pelo •~t·t. :~35 do -regttla.mcn to D!~c11ssao umca da. em linda do Sena...lo ,w 

. dós Cm•t•cio~ <LL Rcpnhlica, :1fim de c1l1u Ol! l~l'OJ•;~t.~. n: 45, B, c~~ ,!~ll • <iUC: ~uto~·.tza. o 
respectiVOS Qal'h.JÜ'OS COIIlei:CIII rL )lOI'l'CbCt' a l, 0<.:~1 •. ] ,XCCIII.\\ <! :l. ,I Jl ll a,v M~nt~t~t iO ~il. 
gt•«.tifica~iio a.tldidonal . (,llf.lJ ,L -0 CJ €"!1to !JUC rol llOCCJ:'!S;LIIO pa,ta. 

• . '. .. . JHtg;u· ;1 gmtificaçan do CXCl'CICUl a ![llO 
Continua.çi'ío da. 2·' d~s<:n~sa.u <lo IJl'OJceto tlllllll dit'eito C:.1millo Jo;;ú .MootciL•u dos 13an

!l. 217, do lliOI, <LUtl)l'tZando o Gonn·no <L tos <J ,Joa.rJuim Gilnçalvns lht Cos ta., contra
contr:•ct:tr eom o~ CllgHnhi:ll'os Ang11~~o do rnc~<;tru 11 in<Lntlu.dor· <la extineta olUcin<L du 
Bittoncourt pal"mlho l\ll~ lll'Züs .tJ Allhlllo f{O· cuiT•wiro do At·;;cnal de nne1·ra da. Capital 
zcndo d;~ Btln• ~u <:omp:Lnln;L 'I.U<: ot•g:Lni· Fe<l<w:1I ; 
~arem o fol'll~'cunnnll• 1ln eart•~tH·Jlo:<t~cs 3• tl isc1188;i,0 <lo p1·o.jccto u. tO:l, de I !lU I, 
!Ilustrados, c da, ou t t·a~ )Jt'nvultJumas ; mnre:Lndo os c;1803 u u. fót'nH~ <111 rovisã.o da.~ 

Díscussfto HHica rlo lJI'ojc:cl.n n. lr.:l t•;, dü conolemn:t.çtit•.,; 
Hl.Oo, i.lllditivO' tlestac:Ldn na 3" <li~cussitO do 2• d i;;uus~ão !lo pr·ujlH:to n. 258, de LUOI, 
pt•ujllCto n. lm , <Insto illlllO, om vil·tutln' <In :1utol'iz:l.luho o l'udo t· ExoC11tlvo a. alJI'Íl' :w 
a.r t. t:m do H.ogímonto ln r.ul'!lO, :111 tot•iz•1111lo i\línis l.crio <.lu. Fazenda u ct·oditn cx·traorrH
o Governo il t!';Lnslct·it· p:LI'<L Manuul M:wi:t n:trio da somm:~ · •1110 nncessal'l :L lilt' para 
Vollul'. a oonco>~:íu tbi t:~ :1 Julio Benovillc.; l't ~sti tuir <L Joàu <la Aquinn Fonsnl'.a. o Fon· 
polo decr·oto n. 99, do 7 do nutu!H·o do 1 8(1 :~, ~eca lrmii.os & Gomp., nogoeiaotos no Recife, 
pod<:ndo prol'og<Ll-:L put• m:ti~ cinr.o annus: l•:st.adn <lo l'c l'llalnl!uco, a imp:Jt•ta.ocia <tno 

1> discussho <In projocto n. 74 A, de HJOI, du mais pagaru.m á Alfa.ndega. da.Quetla c i.· 
oonccdood.o o pmzo do nmis mn anno de du.•lc, por itup )rt;,ção do kel'ozone, do ac
matricula aos ox·alumnos do curso superior co.t·do Mll1 a. ~entcn:;a d. Sup1•omo Tribun:~.l 
da. ~cola Militar do Bmzil , clesligarlo; por Federal; 
motivo de reprovação em uma. mesma ma.- )~" di~cussã.o do projccto n. 285, de 1901 

- .teria. durante <Iom; annos oons~etitivo~ . com autorizando o Poder Executivo a. abrir o 
omendu. da Gommí'>.~ão rle Marinha. u Guor- credlU> extraordioa.1•io nccossa.rio ao Miois
ra. ; l.el'io d;~ Fazenda. 1nra. pag-a.mcnto a. D. Ana-

Discuss.'i.o nnica do pr(ljceto n. 8:5, •lo l \1!11, liu. !1 t·um Gon<;<). lvcs, viuva. do capitão Eleu
autoriza.nc.J.o u Poder Execuiivo a J'c lcwat• <L tcrio .lusl\ Gonç<~lvo, , h<lhilita.da, por titulo 
viuva. o her•ilcíros elo tin11do ma.jor Ilcnedicto de 12 de j:Lnoiro de 1900, do meio-soldo QUO 
Ribeh•o IJutr;~ :. divirla· pot• cll c c:o:lti'<Lhida lhe ú tlcvitlo dosdo 2·~ de dozomltro de lROB, 
c•nn o cofre ela. brigu.d<t }l<llici:tl da Capital em que l~\llcccu o seu m;wido , a.tú .5 de 
FedeJ~d.l , n:L irnpor· l.:.ttwia •I" · I: lü7!l;:-;24 ; dl'i'.Cm ht'O de 1899; 

2• uiscussiw do projccto o . 207, de l!JOl, [ a discuS'><\0 do projecto 11. 23!J A, ele 1001, 
crcanll•> ma.l~ dons Jogare.> tltl ll<!hl clü thf:soll· ma.nd:\n,Jo gra.du:tr no posto immetliata
roiro <1<1 H.ocolJCtlül'ia <h C;q oi totl Fedo !·:~,!, mnnte ~upcl'ior o oflicia.l do . exercito e da. 
C<llll O$ ninei meu to~ do.~ c:xi~lm\to~; :l.l'llla<h\ ftllC <Lttingir o n. l da 'csca.la., com-
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----------------------------~~-------------·~ 
Pl'chendillos os da."> cla>sos n,nnc~tts ; com 
omen<la. da Commissão de Marinha c Guerra ; 

~~ diacu.<;São do pl'ojecLIJ n. 170, tle \90 1, 
autor izando o Governo a abrir M Ministcrio 
da. Gucrr;L . o cretlito e~iraord inario qo 
2:860$207, par:~. occorror ao pagamento do 
ordenado que compete ao ClScrivão do almo
xarifado do ext incto .Arsena.l de Guerra de 
Pernamhuco Franci:wo Mauricio de Abreu; 

Discus.'lão unica da. emenda. do Senado ao 
projecto ns . lil B, de 1900, c 188, de 1901 , 
da. Camara dos Deputados, quo autoriza o 
Governo a mu.ndcn• ll<l.ga.r ao ·capitão rle fr<t
_ga.ta. llonora.rio e -1° tenente reformado Col· 
J;ttino Marques de Souza a. quantia de 
1:837$680, diffcronça. de soldo quo deixou de 
receber desde 1870, data de sua. rcformll, 
at11 1897, de aceot•do com a doutrirn contida 
no aviso do Ministerio d;1 Fazenua de 7 de 
j aneiro do 1869. 

SESSÃO NOCTT;RNA 

Disoussi\o de Orç-úmontos. 

Leva nta-se a soss~ á il4 horas d:1 t •1rdo. 

170' SESSÃO Ell 5 Dt; DE1.EMDRO DE 1901 

(Nocturna) 

Presidencia dos Sn. SalyJ·o Dias (2• Yice
l ',·esident.e), C«rlO$ de .Novaes (1° Sec>·eta
rio) c Satyro Ditl,ç (2<' !'ice-Presidente) . 

A's 8 horas da noit'},l'espondem :t cha.ma.tla 
os Srs. Satyro Diu.s, Carlos tlo Novacs, An
gelo Neto, Aga.pito dos Santos, .7osé Boitoux, 
G:J.stão da. Cun lm. Gabriel Sa.lg:\do, Sá. Pei
xoto, Hosanna.h tle Oliveúoa, ·Antonio I3aatoa, 
João Ua.yoso, Vi.r gilio Brigido, Nogueira. Ac
cioly, Francisco Sá., Sergio Sa.!)oya, Gonçn.lo 
SoutD, Eloy Jo Souza, Trindade, Camillo dll 
Holla.nda, B1·iaio Filho, Rodrigues Doria, 
Seabra., NeiYa, Augusto França., Tosta., Ma· 
nool cae~no, Paula Guimarães, Vergne de 
Abreu, Alves Barbosa, Tolentino (los S<~ntos, 
ParonbDS Montenegro, Pinheiro Junior, Josú 
Monjardim, Henrique Lagden , Antonino !'ia
lho, Custodio Coelho, Oliveira. Figueir edo, 
Theophi!G _Ottonl, Vir ia.to Masca.rcnha.s, 
Franclr,co VÕ!ga., João J.uiz, Pentdo L•'iiho, 
Espcridião, Bueno do P <\ÍnL, AlfrQilo Pinto, 
Carneiro de Rezende, Fra.ncisqo Stdlos, Ada.l· 
berto Ferra?., La.mouniet• Godofredo, Antonio 
Za.chat·JM, Henrique SaUes, Edmwdo Pimen
tel, Olegal'io Maciel, Lam<w~inc, Padua. !to· 

\ Camftra Vol , VIU 

zen.de, G11stavo Godoy, Moreira. da SHva, 
Dlno Bueno, Vu.lois do Cash-o, Rodolpho }<1i
rr.nda., Luiz Pir.a, Cajado, Alfredo Bllis, Ca.r· 
los Cavàlea.nti, l~ L·an<:idco Tolontino, Angelo 
Pinheiro, Aureliano Barllos<\ e Vespasfano 
1l.e Albuquerque . 

A bre·se a scs.'W1o. 
Deixa.m 1le comparccet•, com causa pa.t•tici

pada:, os Sr.>. V a?, de )1ello, Urbano Santos, 
Luiz Gualberto, Pedro Chcrmont, Rodrigues 
Fernandes, Chrístino C1•uz, Augusto ScYero, 
Ta.varo~ de Lyra. , Pereira Reis, Maln.q_uia.~ 
Gonça,l ves, Mot·oira. Ah es, Cornelio da Fun· 
seca, Elpidio de Figuoit•cdo, Jos<: Duarte, 
l•:paminondas Gmcindo, Joviniano de C:l.l'
va.lho, Fclh paapa.~, Eu::;onio Tou~inbo, Au· 
gusto de Ft•crc:ts, Dwnys10 Cerque1ra., Celso 
tios Reis , Sampaio Ferraz, Martinho Campo8, 
Julio Sa.ntos, Aureliano dos Santos, Joaquim 
Breve.'!_, Rangel Pestana., lldefo.il.so Alvim, 
Mo!ltetro da. Silveira, Carlos Ottoni, Manoel 
Fulgencio, Nogueir<> ,Juuiot', Lindolpho Cae
tano, Roclolpl10 PaL'(ão, Mlramla Azevedo, 
Bueno de Andrada , Paulino Carlos, üincinato 
BI'a,ga., Antonio Cintra., · Ovidio Abrlllltes, 
Manoel Alves, Xavier tio Valle, João Ct~.n
dido, Lamenhn. Lins, 1>brç.a.l Esooba.r, Jlr;Ln-· 
cisco Mom•a, Pinto dll. Rocha., Alfredo Va
rella c C;\ssiano do Na;cimento . 

I~ S3m· ca.usa, os St•s. Carlos MarcGllino, 
Albuquerque Scl'ejo, AI'thur Lemos, lndin 1lo 
Bra.zil, Serzedcllo Corrê:.~, Luiz Domingnes, 
Jos<: Euzebio, Guetlclha Mourão, Cunlm 
:Martin8, Anizio d(} Abl'CU, Joar1uim Pires, 
Raymundo Artllul' , Thomaz Accioly, Tito· 
tn<J.z C<LVa.ica.nti, João Loped, Fro(lm•ico l:lor· 
ge~ . Soares Neiva., Lima Filho, Silv<l Mariz, 
l!:smirio Coutinho, Celso de Souza., Toixeir<l 
de Sá, Gomes de :)-lattos, Joã.o Víeil'.!. Pc· 
reira de I.y1oa, Modoiros e Albuq UOI'c;uc, 
l!:rmera.ldlnD 13an<leira, Julio de Mello, E~ta· 
cio Coimbra, Pedro Perna.mbuco, Alfonso 
Costa., Al·aujo Gocs, Anoxcllas Ga.lviio, Ra.y
mundo :Mirand<~., Sylvio Romoro, l~austo C<~.r
doso, C.\stro R.ebello, Milton, Fl'a.nCitiCO So
dré, Acla.lbcrto Guimarães, Rodrigues Lim~. 
lU!ttard.o l{.amos, J\Iar~olíno Moura., Galdin) 
Loreto, José Marccllíno, Heredia do Sli, Iri· 
neu Machado, !'ielson de Vasconce llos, Oscar 
Gocloy. Augusto de Vasconcellos, Sá. Freir e. 
R .. u t Barroso, Barros Fr,\nco Junior, Dco
clcciano de Sour.a., Nilo Peçanha., Loul'enço 
Baptista, AI vos de Bl'ito, Sil v:1 Castro, Pe- · 
t•eir;t Lima, Ma.rtins Tcixcil' U., l~stevão Lobo, 
Jos<l Boni f;1cio, Monteiro de Danos, Loonel 
l~ilho, Mayrink, La.ndulpho de Magalhães, 
Artlnu• TOI'l'CS, I~erna.ntlo Praste.~, Domin· 
gu(•.3 cliJ Ca.~ t. ro, Oliveim Brag<l, Costa. .Jnuior, 
Adolplto Gordo, Joaquim Alva.t•o, I~dnmndo 
da Fonsec:1, AzeveLlo Ma rques, Herrrícnegihb 
de Moraes, Toixoiro. Drandão, Benedicto do 

16 
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Sou:m, Líndolpho ScrN, Alencar Guima.-' nar 11a, sua. reiJrO\'a.çfw, o qnc esti1 crente 
riics, Paula Rmnos, Bu.rbosa. Lim:~. Son.res que acontecer:~. em vist:1. d~~ gua magna· 
1tos Santos, Germano l·h\sslochcP, Fr;mci:>co nimich11lc, a.m!bili,lado, Cl'itcrio e esplrito 
Aloncnsr.r·o , Victorino Monteü•o, !Uva.davia justiceiro. 
Col'l'ê<L. Campos C;crtior c Diog o Ftn·tumL. E' uma 1wtorização que a Canuu•a conforo 

W litla c sem debate approvad;~ 1\ acta. da :10 Governo, fazendo viavcl o recebimento 
sessão U.iurna de l1oje . deste capil•1l orupataclo, e que sob esta íól'· 

ORDEM DO DIA 

~~· ànuunciad<t a continua~ão d;t 2·' dis
CtiSSil.o do projecto n . ~DO A, do WOI, com 
parecer sobre e mcnda.s oifcn·ecitias para 2• 

· discu&<ã.o do pt·ojecto n. 2!l0, deste n.nno, que 
fix<~ a despw• do Ministerio da Fa:wuda 
para o esorcicio de 1902. 

O Sr. Henrique I.ug<len co
meça dccla.rando ontT'!U' na discussãv do Or
ç.a.mento da. Faze ndi1 por tm· apresentado 
algumas em ondas. 

Analys..1. o parecer que contraria a em ond(l, 
que manda s11pprimir o artigo do Or<;amento, 
que extingu e a typograpt\ja da Alfandega, 
i.LI~i;o que julgi1 iniquo c deshumano . 

Iníquo, porquo incide na polilicJ. pessima 
de c01·ta.r no~ pequenos e operarias ou demit
til-os, atir:.mdG-os :i, misoria som so pl'eoc
eup;tr com o~ empregos rendosos, verdadeiras 
~inocuras que tanto pesam no erario. Dl!ô· 
humano, porquo <la r oincidencia dos actos do· 
sy~tcmaticu economia, a t i l'1L1Hio n: ~ inl'rllicl
dade milhal'CS de opcmrio.i c pr,ln·c .~ ct·ianç,as, 
que ftc:tm na-'maiot• dosoi;L<;ii.o em um:~ t1poc;~ 
em que tud.o e~t[~ para.lys:vlo o a. aggl'a.V<lçho 
«lo impo.>tos torna impossíve l a viofa. 

Act·clli~'~ que a Comnlis.~1io ]Jt·to sou 1·ela!m• 
· niio so oppor:i. ;~ .>Uõ1 pa ·S<~gem, momwntn 

tiU:tmlo emenda identica. a.pplit!atl;t :1 ttop:tl'· 
ti<~i.o · Geral do Est.;t tislic;~ foi r~ieiLad;1 pr·la. 
).Josa., })()L' cunt<it• d ispol>iç;'lo contr ltl'i:t ar.• J~o
~:imonto:- ell't!ito p tWffi llrwnto po1· ::l ll[IJWn~
são tlcJ emp1•egos. 

Dclbtll lc :t cmou•ht qur: ;~utol'iz:~ •1•1 (lol't:rno 
a pagru· :l viuva de ManoJol So:u•as Lisboa:~ 
impol't;tncia das pedras l'ornccid:L'> pot' sou 
marido 1.1.0 novorno pm'il a coMtl'UCr}iiO •tio 
Estrad1L de !•'erro de PoPto Alegre a Uru
guayiWa, bem como o respectivo transpot'!O, 
e afflemu. que o relator nilo fui justo no Reu 
parecet•, p orq tianto não leu o~ documentos 
que exhib6 lJ;Ll':l comprovar o seu direito. 

Tem certeza <le q uc, si nilo fosse o facto da 
Cotnmiss1io t•n· d:•do o seu parecer sobre as 
emendas a. cs&e orçamento, antes do acceitas 
ou regeitadas pel;t Mesa, tal não ~ucceder!a. 
e assim eviiar-so-ltia. este . tra balho in:tl.oriu 
I[Ue aü poilcr:í. aprove i ta r si o honrattu re
l<ttnr, no d i:1. tb. Yota.ç,'i.o, depois de l,ern 
ul'ir:ut:ul" o instl'nido 11olo cnc:trninh:11ncutv 
ria vv~.a.<;ão jusWicantlo a r·ausa nito S(l o losti-

ma o Governo ostâ habilitado a fazol-o O\l_ 
não, si assim o untendm•, om vi~ta. do cara
cter faéulta.t.ivo da precepcão orcamentaria. 

Agradece ao nobre rela,tor. que a seu lado 
Msistiu com a maior r~tt,onção e benevolen
cia o seu longo discurso, lastillhndo n.ponàs 
t ol-o enfastiado sem concorrer para. cscla· 
recor assumpto tão notavel como o que con
cerne a. este orça.men&o. (Muito bem.; muito 
bem.) -

F ica adiada a di~cussão pela hora. 

O Sr . PresideJltc-- Amanhã. ha
vcm~ se;:;&'\o nucturna.. Designo a scguiuto 
ordem do dia: 

SESSÃO D!Ultl'i:A 

Primch'(l. paNe (<tM ás 2 horas ou antes}: 
Votação do JWojedo n. 202. A, de !001, ;m

toriz;wdo o Governo a ilcspcnder até a 
I!Uantia tlc 50:0C0.3 para. auxiliar as despezas 
de ins tallaç;.1o o os tral>allius llo Congresso 
Agrico la (2" di~cus>U:o); 

Vot<tç5:o do pl'Ujocto n. 21i7, tlo 1901, u.u
i;orizu.mlo o Podc1· gxocu U v o :~ al.lrir ao Mi· 
ntsteriu ci:L Fazenda. o ct•e,fito <lo 477:12 ls620, 
ouro. sup11loment:\I" :i vcrbil n. :n uo •~Ú. :?fl 
dalni 11.716, !lo~~) do rle;r,t•ml!t'v <lll J!)()(l 
(3" tliseus.'<ã.o); 

VuLac;ão 1!0 pl'Ojrld•• n. 71}, tln WOt, autu
l' izanclo o P01IOL' fo:xe.eutivo : ~ :tbJ'Íl' :w Mini'l· 
t.orio ti :~ )1\tiii ::U-I'Íõl, Vi:\~··'•o ll ot.r:L~ J>nhl[c;t~ 
o crc<!i &o cx~r:tr ll'll'ill;tl'io elo ; UI:I~I":i;. p:~l'i\ 
ucc or·1·m· ;~~ tlC<llr'~ai "0111 :~ I'llt~eJl•,!:'io •la.s N:~
u~lllas llu l•'t!l'l'o lhhi;t :w S _ F1·:uwist:o, r:unal 
do Tiro!xi; o ltc(:if',l :w S. Fmuci:;.:o, l'tlOlg:~
·t :Lrlas em virtudu tlo :tu tot•ização legislativa 
(2• !l.iscrusio); . 

VotaçKo do pro,jecto n. 139 A, do i901, es
tabelecendo que as et.apa.s dos officlaes .do 
exercito e da armada nunca serão inferiores 
a 1$400, qun.lquol' quo scjt~ a guarnição a que 
pertençam, salvo a~ exuopções da lei (2• dis· 
CU.:l::l<.i.o); 

Votação do pl•ojocto n. 120 A, de· 1901, 
com parecer· ~obr·e emenda. o!lerccida. na. 
s~ di~cu;>são do projccto n. !20, deste anno, 
que (llli;odza o Poder Exo;';utivo a JLbrir ao 
Ministorío da G(let'L'a o cre:lito de 2:401$800, 
pa.1·a p;tga.men to :w ma r echal Jes&dc Almei
d il lli1l'l'uto, om virtude rtc: sontonç.a do su
premo Tl'ihunal l''nderal (dí~cussão uniea.); 
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Vuto.ção do p ••ojccto 11. 253 ·A. do !DOI, 
com par ecer sobre omenrlas o1fereciil.as na 
il.iscu~sã.o do pt•ojecto n. 2;13, que autorlz:J. o 
Poder gxccutivo a. a.bril' ao l\linistcrio cl:1 
Fazenda os creditas cxtl'aordinal'iÍJs de 
2 :(l76~445, ouro, e 2.9:14:500$il32. papal, )Ju.ra. 
a~t~O(leL' ao p~ga,mcnto do divida, de c.~Gr
Clctos finrlos (discussão unica); 

~ . Votação do projecto n. 174, de 1901, man
dando que o Governo d <t Republica indcmni
zo, com a quantia. do 70:001}.5, :t Victor Mni
rclles de Lima, pelas de.;pews que fer. com ,.. 
p~ntura, mont.agem e custeio do paaoraroa. 
do descobrimeuto do Brazil, com SLtbstitutivo 
tia. Commissào du · Orçarnento ao projec .. o 
n. 261, de 1900 (2" ui:>C!L·:são); 

Votação do projecto n. 6 A. ele 1901 , de
clarando abolidá a a.ccumulação das ca.deir ;J.S 
do logica c rlo litteratura d.1 Internato do 
(1ymnasio_ N;tcional, sob a. regenc ía. do un1 só 
c;~t lledra.tteo, o manda pôr · em concurso as 
ca.dcil·as l[Ue va garem e m conscquonch dc~-tu. 
disposiçã o (2• di,. cussão) ; 

Vu1acão do projocto n. 242, de 1895, el e
vando a 100$ mcn8a.cs a, pcnsfl,o qn()'}>ercot>e 
D. Cybc!c do \iontlonça Souza. Monteit·o, 
viuva do tenente honorarir> de exol'citfl !lo· 
1Gotloro Avcli no de Sunz•L Montcil·o (ilis
Cll$São nnic<L) ; 

Vota.r;1iodo pt•ojncl.o n. 185, do 1001, ele
vando rlo üüt; a. !fiO$ :t pP-nsão HH'II~>l. l 
do alft: t•e.~ hono t•at·io do oxCI'Cito Anl;un io 
Pa11s de Sa Jl:Lt'l'Oto (tliscu~:;:1o un ica) ; 
Vota~:;"lo .tu projccto n. 288, ri u l so I, : tu ~~~

riz<Lnclo o Puder Exmat ~ivo <L con~:doi' nm 
:wno do lit•Ciwn, S<JJII vencimentos, :1o .:i
dadão Joaquim B:u•boza l'ín l.o, pm•tHÍ I'fl ala 
IJiroo;;:iu Ucr:LI de Sawlt: riu Jo:xr:rdt.u (olis· 
cnss:"to IIIIÍ•~ •) ; 
- Vota1,::"r.u rl11 p t•qjrJCtu n . !![)fi, rir! 1!!01, ;w to

l'ir:tntlo o Podo!' J•:xl'cfltiv" <L ahr il• ao ~li 
H Í:iLel'io tliL l~;~z.,nrliL 11 <:l'f>d fi•' I ••xtr;umli n:u·iu 
du 47:22!J:i;i0tl IJõL I'õL d :tl' tiXr)Cfll;:'ür ;(:j ~Bnl.t•ll· 
as do S upt·uuro 'l' r í lrun;rl l•'orkl ':LI. t.[ tff! a:unlir
m at·am a.s do juiF. ~oueioual t!:L l'Mahylm, 
contlcmnaotlo ;; Fa:t.urlil:~ N:wiutHLI :1 J't.~Sti-
1;uit• a Paiv:L Valente & r:omp. , L ülll<>'i 1\lu· 
reit· :.1 & MuntH u :::i<ttHos Gomos & G<~tnJl. , no· 
gucitltÜcs na1.ue l.le Eskuk>, o qno d? ma is )la· 
gal'alll por dumtos do keruwno ltt t!HJrt:.t<lo 
em 1895 c 18!-!7, com <ts rcspectiv:.ts cus G<>~ 
(2'' di;cussão) ; . 

Votação do l1l'Ojecto 11. 203, de WIJ·•, au
torizando o'Pullcr gxccrHi I'U tt tLbrir •v> Mi· 
nistcrio da P•1zcnda o credito tlo 2 1 :34G:M56 
P<Lra p:Lgar <tA. Avcnier .~ Co1np. o <L Cor
rêa, Chaves & Pinto, rle aceunlo c..>m a ~en
tonç:<L jmlici<Lriq. rjtiC ma.nd.uu rostitu it·-lhe~ o 
que de mais pagamm :i Allitndego. desta Ca
pi ta.l on cliscuss:\o) ; 

· Yota\-,(LO do projcc&o n. 1ó.7 A, elo lHO I, alo
c1arandv I}UO, JJO caso do J i1:cnc,:a i~ um leu te 

cathedratico d <~. Escola NavuJ, see:i a cadeira 
regida paio 1nnte substituto a quem compll• 
tit• na occ<Lslã.o o cxcrcicio das i'uncçües do 
ropc~tirlor dessa. caileír"' ; com voto om sopa
l'Ullo ( l" clisc·ussão) ; 

Vot.ação elo projccto n. IDI, de 1901 , con· 
cctle!)do ;~ 1>. Amelia C<~.valcank de Al1m· 
quot•quc, vinva. do capi.tíio de engenhoiro.i 
Antonio Cll.Y<Li c:~.nte de Albtiquur que , uma 
pensão mensal de 100$ (dis~uss..'\o müca) ; 

Vot<:wão do projccto n. 269, de 1901, tmto
l'izando o Podor Executivo ::.abrir a,o Minis· 
~el'io lias Relaçõc.,; Exttlriore.; o credito c~>· 
traordioario <lc 100:000$ , ouro, para occor
rer ;í.s despez.'\s com a mis,;ij:o especi:tl quo 
<leve t ratat· da questão de limitcs .cJm a Gll
yana Iug lcza. (3" di~cussã.o) ; 

Votação elo pru,joct.o 11 • 142 A, de l!J!!I, re: 
organizando o corpo de engGnheiros navaeso 
fixa11r.lo o pessoal do respectivo '1 uadro ordi· 
f!U.l'iu, com pn.rccores das Commissões do 
M<J.rinh;t o Guena e de Orçamento (2a dis
cu.s;;ltoj; 

Votaçlio do pro,ject.o n. 217, !lo 1900, auto
l'izando o Po{lor Exccutivn a. ;~brir ao Minis
todo d:t 1\I:n•i illl:~ u credito· cspochtl do 
I!: 7üi.J8, IJil.I'<t p<~gtunonto t!u so!d,, t"o •·ice-al
mi rante Artht.n' J:tcogll,-'Ly, revortiJo ao qua
Lll'o olfncti vu rl:1 :wma.t!a (3• d i~cns~áo) ; ·. 

Vot:.tçãu alo pl'Oj ~cto n. 100 B, do lüOL,com 
Jl~L I'C~''l' sohre omun,la.s apro.>ontadi1~ na 2• 
ti i .')C ll>~fi,, tlv pruj oc!:o 11. L 06 A, de.> to tmno, 
11110 aut•Jt'iz:L o llovom'J ·~abril· :w Ministorio 
r.l:t .111st lç:t e Nngocim> Jntel"iol'l!~ o credito 
llt'Cl!SSaf'io p:tl''" p:~;;•uncnto Jo pL·umío do 
I"Í:l"lll ll, ri u l}ne tmta o :tl't. ::l:!-1 do Godigo do 
l•:ns'inu, culll'cl·hlo a Potll·u Dcllll)~thoncs l:a
t:lra: (ai i <r.: H~siio uni c<t) ; 

\'ut.a~·íLu •I•J Jll'll,ÍUcto n. lO[ A, tio I!JOI , 
ptwna it,~iru lo "·" Git.pitü.u <lo n1a.r· n gumTa. t'O
f,,l'fl t:<.a!ll .Jo;;•; lltt :tl'tu tia I·'•JIIW RihtJÍI'u non
tribuít· pal':L •I u1unLo..:piu ahJ po:<tu tlu cunti·a
rd ruir·.ontH, t:oJII as v:111 .a:.;-• • 11~ rlu uwio-suhlo 
C>ll'i'tl.'>Jl"fl rJCiltoJ :LO JIIIJS!nfl po,;to, [ll' llL t;LlJ<lllil 
V Í;.!Ofl ~t l ( I" tliso;U.~.<{tu} ; 

y.,t;wão 'I" pt·ujl!cto 11. ~Dü, 1le I!JOI, an to
l'Í:t.; ~udu IJ I'C:llltu· Exucu tívo :• concctlol' a .lc
sui uo tb SiJv;, .l\'lello <t eonst.J·ucçiio de um:L 
ponto mctttllíc:. o do rn ;J.Lluit•a. subro o Hio 
Gr·andi.! , no 1og<.LL' dcnominaclo C;teltooü•a do 
i\iõtl'imliundo, entre os l!;stados de S . Paulo 
o MiiHL~ Goraes, sob as cond.içiíee~ que ostabe
loec (2 · r.LisCHilsfto) ; . 

VL't«çll.ó elo pr o.iocto n. 271, do J!l(JI, i1UW
riz<.Lnclo o l'OtlOl' Executivo a abr.ir ao i\finis
tcl'Í<J d<t Fazenda o Cl'odito ex:tl'aordína.rio de 
IV:2GI$'2-t!O pm•a .cr.unprü· <t sentNtça do juiz 
~ecciOII;Ll desta Gapitu.l, que condcmnou a 
Far.uuda Nacíonn.l a, rc8Lit.uit· õ\ Rombaum• & 
COilll). , llnl-(oci:t\1 ~os nco;;~:t l iL'M:.a.. :1 imptn•l.an
a:i:L que <lo lll<Li~ pagar;•m como tl il'c ítos !lo 
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ímportaçiio do s:tl importn<lo om !807 (2~ Llis· 
cussã.o) ; 

Votaçào do projecto n. 20 !, de HJOl, n.uto· 
ri1 .. a.ndo o Governo a conceder ;w Dt'. FcrtHn
do Terra, a.~sistonte da cadeir;~. do clinic:t 
1lerro;tto-$yphiligra,phica da. Fac1tldado !lo 
Medicina do Rio d.e JarlCil·o, mo.i$ un1 anno 
de licença, coro todo o orueo<l.do, para tl•atal' 
de sua. sa.ude (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 3ú6, U.o !!lO!, aut·)· 
r iza.ndo J Poder Execlitl vo a abrir ao MiniS· 
torio da Fa.zendà o credito que fôr nccr-ssal'io 
pa.ra cump1·h· a. sentença do Supremo Tri

. bhnal Federal que condemnou a Fazendá Na
cional a restituir :J. A. F . de Olivcüra. & 
Comp. a impor.ta.ncia de dit•cUo~do importa.
ção sobre keror..cne que dll mais pa.ga.ra.m nos 
exercícios de 1806 e 1897 (2'• discussão) ; 

2" uisc u.,;~üo do Pl·oject o n. 218, <lo 1901, 
a utor izant!u o fJoder Exll~nLivn a <tbt•ir ao 
Ministnr io (LL Mal'inh:.t o m·odito de 6: 12 1!S701 , 
supplcmcntar<i. ver\n 8 .. do art. 8" dÍ\ lei 
11. 74tl, de )!:} <lO dOZOlllbl'O de HJ:_I(), para. 
paga.mcnto do soldo3 quo competem aos 
offieiacs kansferl<los par:t o qwtdro <h rc·· 
sorva, depois de a nnulla.da .. ~ as re~pccli vas 
rcrorm<~S ; 

1• discu~ão do projccto n. 182 A, de 19(H, 
dispcnsandu a F<tt.~rlda ll·!u n icipai de a.,le
a.n tar o pagamento •lo snllu m~~ causas em 
ílUU for autora ou t'ú, pura.nto a ,ju:;tiça loc:~.l 
do Districto Pcduml , c dá uut 1·as providen· 
das, com Qmumi:\ d;~. Gommissãó ; 

Vota.~.ão do projecto n. 166, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nisterio da Justiça e Negocio; tuteriores o 
credito de 1:::1:300$ para pagamento do pl'e· 
roto e impressão de 1.000 exemplares da. obra. 
- Theoria do Processo Civil e Commercial 
composta pelo Dr. João Poroil'<\ Monteiro, (3·' 
discussão) ; 

Votaç.ão do projecto n. 250 A, de lOfll, 
instituindo um reg LstN da.s opcraÇõo~ de 
e<tmbio (l• discussão) ; 
, Continua.\oâo da 2• discussiio do Pl'Ojccto 
n. 200 A, de 1901, com ll<Wcet.n' sobre cmcn· 
das o!Icrocidas p:wa 2• discussii.o do projccto 
n. 2'JO, deste anno, que fixa. a dcspoz:J. do 
Ministerio , d:~ F<tzend<t para o ol\crcicio 
de Hl02. · 

Segunda. parto (<is 2 horas ou ante~) : 
<J;• discus~ão do projcdo n. 247 c. do 1001, 

com paracer sobre omondas o/fcrecidas p<LI'a. 
~l· discus~iio do projecto n. 247, dosto annu, 
<tue fixa a tlcspeza. •lo :\fini;;torio da. I mlu~
tria, .Viaçáo o Obra.'l Publicas para o cxel'· 
cicio de 1002 ; 

Diacu.ssão unic<t do pt·ojodu n. 207,do 100 1, 
;lutorizando o Po1lcr lixccutiv•) <t concodcr 
<LO conductot• de tt·o1n da. I • classo Antonio 
Francisco do Oliveira Fur·t.-vlo um :tnno •lo 
licenr.a., com ot·dcnado, par;t ti-atar do su;.t 
Gaude, e m proroga.ção d<t em cnjo go>o se 
acha; 

Discussão unicado projccto n. 20), de !901, 
autorizando o Poder Executivo a concedet• 
um a.nno •lo licença ao conductor de trem 
dn. Estrada de Fm·ro Centr·a.l du Brazil Fra.n· 
cisco Alvos da Silva Prado ; 

Diswssã.o unica. 110 projecto n. 186, ele 
1901, estabelecendo que ao ongonhairo A!•is
tide~ Ga.1vã.o de Queiror., aposent<~tlo no 
c;u•go de diroctot• da. Scct·etari'~ do Ministc· 
rio ua Agricuaut·a., Curnrne•·cio c 01was 
P11blica.s, CJmpatc, desde <l ap:>S<~IIt:l.•lori <l, o 
ot•denado do ongenhcít''.o-fiscld de 2" di\SW, 
cor ro.'lpon•lr.nt<\ a. 2.'> anno' 1\u sorvi.ço; 

Dh;cussio unic:t (lo projccto n . 2G9, de 
l\!00, coucc!l.ondo a [J . Gabr iolla Mullcr ti<l 
Castt·o, viuva do tencnto- coroncl Sotero do 
CasLro o ;~ sua. fillm D. Gabriclh\ do 
Castro :~ pensão mensal do 400$000 ; 

Discu~sã.o tlnicu. do p t•ojocto n. 27ií, de 
1\)Hl, concodcmlo a O. Dorothéa da Encar
na<;lio du Cora~<lo do ,Josn~ Uarci;t Zuniga. c 
D. Mal'Í<L Dolon:~ Bar tola. Born:\rdi.no Garcia 
Zuniga, fillms do hrig;ulciro barii() tle Galera, 
a rovel<l~:ão •la. pcn:t tlo pt•O>;ct·ipçã.o, pa.ru. 
quo pos mm per~ohur o me io-soldo que ru· 
cobi:t sua rn.'iu, viu v;.~ d;~qndlo bl'iga.iieiro ; 

2•tliswS.~ãu do tH•ojccr.o u. 30i>, •le 1001. 
uutoriza.ndo o J.>odc:t· l•:xeen~ivo ;~. a.l>rir ao 
Minisl.cl'io da. Uucrra o ct·odito cxtraostlina.· 
rio tle 2: 414~·!71} p:t ;· ~~ p.1.gamonto dH cliflil
ror.~;<~~ do uJ·ci.cmvlo <Jlte <llli xcm do •:ecl!bor• o 
m:•jot• •lo l[ll:ull'o cspcmi:~l du t:KO!'Clt.o Jona.
tha.s tlo Mollo lla.t·s·etu, lll'Ofu~sm· do Collegio 
MiliLat· ; 

Con tinu:tçií.·l da. ~· •I isc•.n!>Úu tio )ll'Ojucto 
n. 0-t A, de ltlfll, :oltt w<LIHI<~ <L classo 1• 
I). I' ti: L~ Tm·i ra .. ~ ol>\S .\1 !'otnth.•;.:a..~ ; 

1;' discils~ii.• .• tlo pt•ojot~lo n. 1'26 ,\, de l~JOI, 
l'odnzindo <lll I f> :L 111 ;t;uws u iumpo <lo sor
vi•.'iw uxigido JUlhl :wt. :l3:, du regula lllt3llto 
d<i.i C:o1'1'11ios •liL ll!lpithlicilo, afi111 de (illll os 
l'OS!l:~ct.ivlls c:wooir·us ~~•Hncccut a percehor a 
:;p·:.Liílca.çii.o :1tldiuional ; · 

CunLinuov;no tia 2• discui!Siill do pr.Jjec~ 
n. :?17, do J!JO l, uuto riz:LO ilo o Goves·nua 
contru.cta.r com os angcnllOiros Augusto de 
Bittcncourt Carva.ll!o Mcno%o~ c Alfredo 
Ituzondo do. Silva. ou compa.nhh1 quo orga· 
nizarom, o fot'l1Ccimllnto de cartões-postacs 
illustt·a.dos, o dá outras l?rovidcncias ; 

Discussão nnie<t do proJecto n. H'l3 J.;, de 
l\){)o,·U.dtli t ivo dost<LCado na 3a discussão do 
projecto n. 153, deste :\nno.. em virtude do 
;1rt. 11m d•1 R<'gimentu Interno, a.utoriza.ndo 
o Governo a. tt•ansforir p:w:~. Manoel Ma.ria 
Volez :t concess::"Lo foita. a. Julio I~ena.videl 
pcltl tlPcvcto n . !19, de 7 de outnhro de 1892. 
pol!cndo Jll'Ol'Og:\1-a por m<üs cinco a.nnos ; 

I" ,uscus,:.1o 1l'> projecto 74 A, de 1901, con· 
<'.o;lcnuo o prazo <lo mais um o.nno do ma· 
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tl'icula aos ex-alumno~ do cnr~o super ior da 
Escola. Militar do Brazil, tlcsligados por· mo
trvo de 1·cpr-ovn.ç:í.o em uma mosma m<~teria 
rhn':\ntc dou.> anuo~ c .• nsermt.i·vos, eom mnon
drt Commis&1o de Marinha c Unct't ';L. 

Discussão unica,-uo projccto n. 115, tlo 1901, 
autorizando o Potlr.w J<:xccuLivo :t l;ell.lvat· ii. 
viuva o het•deil'OS do finado major Bccr!rlirlto 
Ribei ro Dut:-a a ui vida por clio contrahhla 
com o cofre du. l1rigada. policütl na GapHal 
l<'cdm•:Ll na i rnportanc:ia. úc 1:1 97:;,'924 ; 
2~ discussão ti() prujcdo lJ, 107, tlC l!'lú!• 

. crea.ntlo ma.is rlous logarcs de Hei~ rlc thr:.,ou· 
reiJ·o da Rncebnrloria tht Gapit:d F<~lm•a,l , 
com o.~ vencimentos dos existt-\ntc~. 

2a d iscussilo du prujecto o. 2:~-!.. do 1!101• 
determinando (] ne o~ ol:llei:ws do exol'c ito• 
armad:~ tl clnllSCS a.nne~as, r r.form<tdos ou 
que se venham IL rel'm•mal', de aecot•tln com 
os dc<'l'ctos ns . 108 A, tle 30 tle dezembro 
de 1889, o 193 A, de 30 rlc j :Lneiro do 1890, 
volun tarill on comJlltiMot'i:lmcntc, ter.m di
rei to <is v:Ln tagnns nx<>l·arlas no <tl v:wá. de 16 
clu de;r.ombr•o el o 1700, e l'Osolução de 20 de 
dl'zcmbro de 1801 ; 

3~ discuss:io d.o pro,jccto n. 2G4, de 1900, 
autorizando o Governo <I prorogar o pt•a.zo 
concedido í1 Socinr1a rlc Montepio Gemi rlc 
l•:conoroia dos Set•vidor cs rlo &tado, para 
indcm niz<:ll' o The:>ntt t'O l~ctlct':Ll da qu<\ntia. 
rle que lho ,; rlevcrlora., a.té q uc essa insti
tui ç:ào rogulal'izn su:t situação, podr-ndu 
mesmo t•clt!val-<L tlo pag:tmento da impor
tu.ncüL em •tuo fit;o·u a.lcanç-ada. no il.nno 
dn 1899; 

1• rliscussií.o uo pr·oje1cto n . 14!i A, <l<l lD01· 
instituindo rogrM para o csta.bclcclmcnto 
de croprcza.s de at·mazons gemes, t.lotcr
minando os úiroiLus o <1.;! obri6"'ll.çõos tlossas 
cmpt•czas; 

Discus.>ão unica da emenda tlo Scna.tlu ao 
prujecto n . 4!í H, do 1001, {lUC a.u tot•ir.a o 
Poder J~xccutivo a td.wir M Minisicl'io tia 
Guot•r·a, o Cl'e tlito .9.ue tol' necossM•io para. 
pagar a gt·u.ti f!C<J.çao do cxet•cicio a que te em 
dil'oi to Camillu Josó Monteim dos Sarttos c 
Joaquim Gonç(J,Jvris da. Co.,tJJ., crmora-me~tm 
o mandador da. extinci.a otflcina. do cot'l'Ceit'o 
do Arsenal tle Gucr t·a da Oapit.al Fetleral; 

3ad!scu•sãodopt·ojocto n. 103, rlo tu01, 
mat•cando os casos e a 1\Srma da rcvi.'liio tias 
condcmna.çõcs; 

2• discus&'io rio projccto n . 2.">8, ue 19{)1, 
autorlzn.odo o Puder Executivo a atJrir ao 
Ministcrío da Fazenda o credito ext,ra.ordi
nario ela somma que nC'Cossaria fôr para 
re~tituir a João de Aquinu Fonseea. c I•'onsecn. 
Irmãos & Comp., negocían!.Cll no Recife, Es
tado de P<.ll'namhuco, ·~ ilnportanci:~ rpto de 
mais pagar<~.m <i Alfaudega. daquclla. ci!hd.o, 

por imporl.:l.çilo rlc kerozene , do accordo 
<l'lm a. sentença do Supremo Tribunal Fe
<lurn.l; 

:~· !l_iscussfiú do projecto n, 285, de 1901, 
autom,an<lo o Puder· Executivo a abr-ir o cre
r! i to extr<tordina.rio neoo;~Sario ao Ministerio 
da l•'a.zenda. para pagamento a. D. Analiii. 
Brum Gunç~lvcs, víuva. do capitão Eleute rio 
Jos~ Go_nça.lvcs, habilitado po1· t i tu lo de 12 
tl n Janeu·o tlc 1900, do meio-soldo que lhe é 
devido desde 22 dn .dc7.embro de 1893, em que· 
fa,lleceu o seu martdo, ató 5 tlc dezembro tle 
1899; • 

l•lliscu~são do p1•ojecto n. 230 A, de 190!, 
m:urtl<~ndo graduar no posto irnmodiata.mon te 
supcriot' o oiTlcia.l do exercito e da. armada 
q!ll'l :Lttingir o n . I da escala , comprelten· 
dtJ oK o~ das clas.~es annexa.s ; com omenda 
da Comm iss:1o tlc 1\fa.rinha e Gntwt·a · 

3" rli:;cus-fu> <lo projocto n. 176, ;In !.90 1, 
auto1'11.a.nrlo e Governo a abril' ao Mioi8-
ter!o <liL Guorra o credito ext raor<lina.rio do 
2:860$207, paN occorrer ao pagamento <lo 
ordenado que compete ao escrivão do almo
xarifado do extincto Arsenal de Guerl'a do 
Pernamhuco, Francisco Ma uricio do Abreu ; 

Discussao unica da emenda do Senado ao 
projccto n. 171 B, do 1000, c 188, de 1901. 
<1~1 Ca.mara. dos Deputados, que autoriza. o 
Governo a. mandar paga.t· ao capitão de fra
gata honorm·io e l• tenente reformado Gol
latino Marque.> de S:JUza. a quantia do 
I :837$5~0, ditferonça do solrlo qur) dehou de 
recebor dc.~le 1870, data da. sua. ·reforma, ató 
1~97, de accordo c•Jm a rloutrina contida uo 
aviso do Minlst~rio da. l'azonda de 7 de ja-
neiro do !8CJ9 . · _ 

Leva.nta-sc a. so~sã.o ~s l O h oras c 35 mi
nutos da. nottto . 

l'resi,lcncia J.o s,·. Ya: de Mello (J>reli· 
dente) e Satyl'O Dias (2" Vir.e-Presidrmle). 

Ao meio <lia proccrlc-sr. :í. chamada, a. que 
t•espo ndem os Srs. Vaz do Mollo, Satyro 
Dias, Gat•los de No vaes, Angelo Noto, Aga
pito rlos St~ntos, Gabt'icl Sa.lga.do, Hostmnah 
do Olivcit•a, Serzedello Corrêa.. Urbano dos 
Santos, Vit•gi1iu Brigi<lo, Nogneira Aecioly, 
F t·c~i.~t:ico florg:cs_.~crgio S:~hoya, Wo~ de Sou
z:~ , I rmthulc, Bt'tClo l<'ll\w, ~~~meraldino Ban· 
dci ra, Jtod l'i~ucs Doi' la., Sea.lJJ'<L, Tosta, Fr•an
c i~co Sodr·t:, .Manoel Ollot:wo, Paula. Guima
rilcs, AI vcs Tla.ruos:~ , 'J'oleu ti no t.los sa;n.tos, 
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I>:n~:lnhu:-; ;\ ( fnll.c).nn~t'<\ T'i n hüil'ú .lun i c)l', ~n .... , P h r' 11::.\SS:L ()f•I\;L~iã·· u~j 1 '~ ·-, t.h" pala.\Ta., ü 001 
P n•.•:wlt:L, :\l r · ·~ de !k ll•• . cn~t.utlill Cunl hü, I'OS]II ISI.:l :t ,] .. ,];u ·a ~Úfl ,, .. , S. Ex . llL'OCllt'Oi 
).[:ll.'ti ll ~ Tl!ÍX" i.t·;t, Olil•eit·:t Fig-w:it'•" lu, Tlwu- ll!fl~ot·ar 'JI"' :-;, l·:x .. n:'L•> l. inlla J':1ziil) n:'i.oJ 
:Pllilo 01;\vni, .loü.o Lu iz, E,;l'"t·id.ii\o. Btwn•• :tccni •:\1ldo a.< niiHll ll l: ~s . u uu-· oll t r•,:tuntu, no 
do Pai vil, l!. l t't•e•ln P.nto, C:u•ncit·o dn H.e- /Jinrio do Crmyn:.w1, tlt! hoje, v eri fiquei que as 
zontlo, LL>VIl<'.l Fi lh o, Frn.ncisuo Ka,llns, :'urtonio t'azüos o.qwe;;.,,ll.a,!a,; 11~u ~:\ v precisamente a.~ 
Zaclnl'ia ;:, Uülll'i•pJC Sa.llm;, M;~,yri nk , G:u·l•l.~ mc6mas, o assim V. Ex. comprehendo que o 
Otl.oni. J.:du:ol'tlo PimenteL Ohg:u•io i\!a.<dnl, meu cli:;cm•,o fica t'ia clnslocauo, desde que es
P aolna R•:ZOIHle. Gu;L:Wcl Gotloy, Dino Uneno, ; as 1';1ZÕ08, c nag qu:ws ou 1t10 b:tseci p~1·a ('a. 
Val tli~ de Ca..~tro. Rod•llph o ~ l irantl:l., Alfl'ello zor ;~ impugnação quo tlz, Jlàl) são as mesmas 
lo:llt~. · l!m•mnnegi!do •l.c ~IIIL'<te;, Lindol.pho <tuo me p:u•ocm'alll $01' pronunciad~s · pela 
C;~ntann, C<!. l'lu~ Cav;dca.nt.i, P;\Uli\ H,\·mo~. Mes:L 
l?ra •wi~c" Tulontino, ~oare; dos S:tnt.o; , Vos- DO\'o 1lizor que apr~scntei estas ometula.~. 
pasiano do Allmqucl'<JilO c Di•>g-o Fo•·t:11m. qna V. l•:x. l'l',jniton, IJaso:tndo- me no,; pro· 

Aul't!-'n a ~()K;; iio. rtJ•I.cntes d<t C:1mara c b:t:le<tJldo-mn a inda 
," . . , d ' , .. ,7' • , •• nt:tts no prtre.cm· n:>si;;n:~clo pot· r.oda a. Mc.'l:l., 

L h •l>t c po~ta em tst.u ~s.w ·1 ·"cta.. !J tlB ful aqui :t.[J[Il'O\'ado n:t S<'.<;.Jiio de 5 sn-

0 I!!J•·· Set•zedello Co1•r ê n - S1•, l.en~L~·~~ do eot'l'on co :w no. . 
Pr· ~' jtJ,nh • , pc•li ;}, p;Ll<tVl'il. :tPB IJi ~~ v:•ra. f:l Zill' ~~ Jl· ~ li(~ ··~tll ll 0ilJJ! a pa.l:IYl'<l:· ". g;c hõt 
UIWt t•;•difiCil·{M :ta t!hCHI'i'ú ((UC JH'OUllJlCi<Ji t.lo l~il'lll ltt.JI '_' l' ll' pc•o;:~ ~~ ~~ ~ ~~" lho~ il Mesa pat'IL 

·ltontnm , cx:n·a.do l 1ojc no D if11·ià do Co.>- s:~!Jot' o l.l' l_n" •Jllll 1\st:• em V1g01': sa n. ci•JtL· 
g•·cs.<o, n:1 inl.c!gl'<t , cmbOt·a. !'<olJ a. tlt•claa•:u)LO ti'IO:t '-'·" il'!~ll:ula no l!.t):..(llll!lll l.o on st a don
dn qn" nilu foi revisto pnlo oJ·a.t!oJ·. i.t•ma. ,'l:t llttlwa•;:l" l'n u l:1. l: :tmos, engul:ttla 

'l'<'m, pot'(~m. nm r1'rt> g1•:wí"' imo, •l"' '· n:"w .Pt!l;• C:,,.q. , . . . ~ 
po~'" tini x:~ r pa.o<><:u• ><c>ln f~tml' i .mnwd i<ü<t- htr;H o., L: L u: Lni 'I 'O;!:H;n n, j)Ol'IJU.o_ n:t.O q uot·o 
Jl)OJ\tl\ a t'l>t : tifi~wful. l~L«:u· p 11 l11 oi LS."Ihlll' cl11 f.tw IJI\Cô~~lil.O do a.pt'C· 

J~~· :o·:~int 'L1h3, llo fill:\1. d.o di~Cil1'i:lO ~ fliz-:-:e :·wnt.a l' ouu·w~ «!lflfltHia.~, n Vt ll-as l'(tjP. it:trl;ts 
<I ••• :1. uma ~ir.tw ç.-to tltl <;,tnl'i!itla.d." n pl'la Mni:L . . _ 
impc!tllndn o govet'Jl(l de Itl;,;i ~ l <LI ' c :td!IIÍ· l't•t\tt !IHh:l la~C I ' ou l.t•:L·: e:t ll >'lll<J raçor~. m:~s, 
ni~tJ•;JI• . ; u c11w l!i.-sn f 1)i: « iri tpod indo 0 g 11• clnstln •11111 V:. l•,x. oluo:I:;••ou (! IH: na. d tscu!t».tt~ 
vct·uo tln ~o\'CI' Il<.LJ' c o.dmiuis~r:l l'.~ di\ act;1 t.a. l nau~~: l'•Hio laz,•l', a.;:u:u'dar-mc-llm 

O ""•·· ' I "hontnz Cavn l c nn.tif) 
-Sr. P1·esiuunto, sin i,u-me n:J. ncco.;~id<de 
d 11 diZt'l' a!gnma.~ Jll~ilLV l'<1.> l'illU.&iV:tlllC'll l!l 
1w f[llt\ SI\ pa .. ·;sou llontom, no explldict t~u . 

n Stt .• ·!.''"l':SII!ENTR.- Ch<tmo il aLf~m<!:ÍO 
Jl:Ll':L o 'ogninte: o qno ost:í. om tli~cns,iio 
ú a n.et.:,, 11:1 q11:1l só se pó•lc l'cclam:n• ront J·:t 
qual•JUo: t· Ol!l ÍSil:"ln 011 att.ern.~c;i o qun )JOt'· 
vun Lu1~1 h:oj:t. Si o noht·c nepubulo tnm elo 
f:lr.m· •pmlqnct' t•nr. I<Lma.(:ilo, o llllll lltl!lto 
Jli'O)Il'ÍO (• iL hül'i1 do l\ XlJI~;: it.! llto. ])tn'O 
p ondm·:tt' quH temos lln. oroicm do oli<L d is
cussãu ti <' llt·•.~•mnntos c est:1mo~ nos ui L i J HO~ 
lliil.S t! t\ ~~~S>'ll.IJ. 

0 Slt. T!I II~L\Y. CA\"Al GAI\Tl.- \'ou fa.?.cl' 
UtlltL r e<.: •iilll:::ll<:'to, IJtlll e~M. cont.iLI:~ 11:1. :tc l.a. 

Pot· on:;tsiivJ, Sr. Pl'c~itlen~o. tia .Me~:t 
. pl'onunci:tl'·>'l\ hun l.nlll subt·o <~~ omcmdas 

que ap1·n~nntt.ü :L c.:on sítlt:'>i'<~t~•J .cl:1 Ua.sa, alirn 
rU:l serem i no:o t•poradas ao Or~:mwnl.o da. 
GtlOl'J'a, o illus J,,.,,, J!Olli'O o cli!;n" D()].lu 
t~Mio pllla. H:dlia., St•. Sat yro> I\ ias, <t'Hl 
então prcs i.d ia n. scs~ü.o . flalc l.trott qun Hii.<l 
us a.cccicav:t, por•qtH\ i;l'étzi:l n.uguwnto •k 
dospe7a, umrt. rJ a outt•:• pol'fLllO ,j:l ~cY :lch avn. 
om a.nt.l<1.memo nc~t:1 C:v:a 11 111 jn·ojt'cb J'C· 
~ula.ndo a q ltestfw. 

( •) !':~ta dise.ur~o n~o foi revisto polo N~tlol'. 

p:u·a a ucc<~< li'ín " JlP• •rLun;L, <Lftm rle mostrar 
' ' Cam n.r·;~ <! ;i. Mns.,. '1"" a llti lrlta. condncta., 
aprcse !J~Ill'!u :1~ onum<.las, não de,toou rio · 
l lli~<lo :dg11rn ,]a, maneira e"m que co~tumo 

.proe<~l.r.t•. 
:'li niin fiJS.~Ii :t Cil'CillflSt.'\fi i;ÜL rio t~\L' COII· 

vct•;atlo. com o Bxm . Sr. Pr. Scttyro Dias, 
lw•t•·ado Vicoo-PI'O' idoJHo da Cu.rn:.u-:J.. sobt•c t>S 
enmntln.s }ll>l'.llli ll1 apt'•''lunt adaK, com •~ sin
col'i<hldo eum r pu~ cnsl.utno fo.li;Lr, mostrando 
q.t to a.c; mclsnm~ nii.u ><lÍ niio tea.zimn a.ngmen~o 
d•: dos1w""·· ellli!O ,sJ.I nth U fl!lt d.ellas p otli:l. que 
f"'-'fl o;llmpldanu~n l c1 e .u1en t.a.d n. nma. l•~i tptn 
nsü Nn v i.!ífH' dPsdr1 IIW·J, niio volt:~t'i~ :t 
k ihuna. 

llla-~ , t.ft'sdn lj !lf: si nem•ammlL1! ta.l disso a. 
S. l•:x ., ve.io·mo !li.~ nnco~~i• la.ole dt) volta1.· tL 
tt•il;mu, comn JH'Ot.•••~tlu f:lzc l-o. p;wa pr•ova.1.·, 
por 11nt:.\ C.'lt:.t LL~I.ic: l <JIIO JH'ctnudo mostral', 
tJII"' longo olc a u;.:ul<•nlo tln tln~pcza <~ mucnda 
t1•.u t•r•d.nct,~:'lo. 

Nà u ~<··i pt·oci~~merüo qn:LOs <l.s r a.zõns por 
qne esta r·merH.l<L n;'J.O loi accoito.. 

g• n nll\ OIUl'llll:t (Jae cst:i dentro d <.LS nor
mas J·ogula.rnoul.an~~.poequc pede a. c:tocnção 
mm~ l ei pet•m;Lnr.ntc c nfto traz a.ngmen tl.> rie 
rtc do~por.a. · 

·O Sr. I"'••osident.e-Dcsdo quo . o 
noLt·e DqlUt'ttlo U(lCl<lt'tt (l\te se aguarda. para 
m:ti~ <lct.'llh~tda.mon to, n ;~ ltoJ•a ilo expediente 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2110012015 10:32- Página 3 de 17 

SESSÃO EM 6 DE DEZEMBRO DE 1901 . 14& 

f a.ll ::w sobl'e o ::t.Ssumpt.o, :t Mr>s:tnspel'a rpl<' ol ' jnnb.n•ln (,ui o'' 111.:tl1n'in.l ,j, lnl'[li'CJlsa. Na-
faA:tt, 1111.1'(\ dc•:id i e P. maol Vl\1' <\ í[llft.;i..'ícJ. t.:inn:d. _ 

Ana.ly~·~ clcti<J:un0nlo os incon vcnientP..; tla 
O Sr. Curtos <>ttoni ~ Pu<li a. Slippl'Os~ito, Jnl>ltl'a (lue não ha oconumi~ c; 

p_alu.vra. pa,ra com rnunicru· - ti. Cam~\r;J. c a sim :.wgmento do d<'.spez•\, pois a Imprensa. 
V. Kx. qne tonho dci.lado de comparecer á.~ N;tciona.l consultadn por quanto faz o mesmo 
sessões pot• -pil.decimeritos que me Uvor:tm suevi{'~J. oxecmado nlt typograpbia. da Alfa.n· 
pri.ISO ao lci-,;o por mui~o tempo. olcg:l,responrleu que por 24 :000$, rr.sulta.ndo, 

Quiz f<tzm• eslbrçus para vet• si p0d1<1 com- por t•1nt•J , um accrcscimo de do3pcza, no 
parecer• <i~ scsoõed, mesmo purquc S<tbí<t. q_uc valor do HJUO~OOO. Al~m di~~o sol'á. despe
se cstantm discutínr!Q us or<;,uncu&os. c a dido o pcsso•tl da typog1apllia, o que A nma 
minlw. presEm~a era. nece!!ilaria., ruas a na.. 1 calatnitl:\de . · 
tm·cr.a pôde wai,; quo <t minha vontade. l Na. Impr•cnsa ~aciona.l a.s opiniões dos 

Assim, Sr. Prcaidcnte, peço a V. Ex. o i1 funccional'ios são conko~.rias <i cxtincc:ão; na. 
Camar:t que ruo dosculpGm. Alf<uHlcg<~o tamborn; como so vê <~ r;ondc· 
~m se.,.uida. (• i1pp1•ovada a neta d<t sessão mna.c~:io é ger:J.l. 

nooturn~ de hontem. · ~C:sp~r<l. q_ile o relator não f.t•<l. r1uestio rla, 

OODEM DO DIA 

O Sr. Prel!l!idente ~Não havendo 
numero legal , par<L se pJ·oeerlm· ás vuta.o~ües 
das mal.crias constautc~ da. ordem do dü;, 
p;LSsa-se à makria. em discH$sãO. 

PRIMEIRA PAltTE DA ORL>E~·f DO DlA 

E' annunciada a contümação da 2' tliscllS
são <lo projGctl) JJ. :~go A, do 1901, com pa.~ 
rocer sobro emendas offerccidas para. 2• diô· 
cus;;ão do projcctJ n . 21l0, deste anuo, q uc 
fixa a degpor.a do Ministol'io da J:o'azenda. 
p<~ra o o~ercielo tle I \!02, 

re.]CJ~.ao tl:~ emeud<t. 
Trah aind<l da. emenda do Sr. Henrique 

Sall r.s c outro,; Juaudando imprimiL· a Ca?·La 
!Je$c>·ipt- i ~''· par·a o cn~ino primaria. Fa.z 
.sentir tllle a. instt·ucçã,o prirno.ria não est;L 
sob :t acção do Governo Federal, em todo o 
caso vot:l. rtL p::la me..litla., esperando que· o 
1ligno relttt c.r, quo lhe l'oi favot·avcl, ced;J. no 
ca.so da typograph ia. da. Alfilndoga. . 
úcoupar~e em seguida do. omontl<L 1lo St•. 

Vit•htto Mo.sc:ncnha.~ e Thcophilo nttoni , 
rnamhn·lo o Governo rc!oval' a Mos:.t Atlmi
lli.-HI'a.tiva da Santa C1kl:t tln Sal>n.t•:t, da obt·i
g a.c;ão ilo paga.mento tlo l :73'i$25() . S:dicnt.t 
a felicitla.dc um quo csL:t Min:ts, que obtem 
pat•ccor f11vorM'Cl para. qua.~i tod1~d Ul:i srta.> 
erne1Hlas ; affirm:t que votaf';_i a üwot·, po· 
d\nt:lo, pot•i3m, aos dignos rninoit'OI! que se op-

0 Sr•. Presidente--· Tom a P<Ll;1- ponham ti. cxlincçii.o d:t typo.~raphiu. da Al-
vra. o St•. Briclo Filllo. fitn . .lc;;a. 

l)i:;cort·c sobre r) tdt•as emonda'! o <lcilw. de 
O 8••. B~·icio Filho nã.o pàdo <lei· dobatot• al.~un~ ponto> pDr l\~trtt· :~ hora. os· 

:x:ar de discuti!• o Orç<1mcnto tl:> Fa.zcnJ:.l, t:tl gotacl<L. 
a sua import ancü1 . N:io :Jualtdon:Lt'á, por~rn. a tt·ibÚna sem 

E' o primeiro " rccóoJ hccor 0 valor !lo ,;a.l íonta.r um fuc t,o impon.antissimo. H.olcrc
traba.lho do Sr . Francisco Veiga, Cltjo cri· so ao quo uc!!orreu om tornu •lu projocto do 
torlo, intelligencia e a.root• no~ bbor·c~ ostá mnis~ã.u un ~0.000:00\M cn1 valo~ our·o, pelo 
pt•ompto r. a:;signu.la.r. (llpoi"dos.) H:~nco dil. RopulJlica.. · A pt•oyldoncia trou:~:e 

A rcjciçii.o de umas ta.n ·tas emc.nd<tS oon- 0 s,•, :Ministro Jo. F'ltzcnda 1í Commissíi.o de 
tendo medida~ tle Ci.ll' itCter permanen te , al- Or·nanwnto e s. Ex . que lll il.nda. (! llcimar 
gumas cncerran1lo pt·ovidencias que exigiam paÍ>el porque 0 meio oir-culunk 6 ~xagee:J.rlo , 
la.rgo deba.te, voiu f,tcilit:u· um pouc-O a. mar·- [)l~ liu a. emissão porque o meio cu·culantr. ó 
cha. (lo prosent c pt' tlJ!lctu q_ uc, nm oa~o t\OU· insumcientc _ 
t.r .trio chamaria :i trtbun<t muitos oradores I .- · . 
0 a COUtl'OYOJ'SiO. scl'in, inteD-i(l. . ~a.O C:Jntentc COffi ISSO afianç·ou quo OS 

Principia. estnd;wdo a emHnda. do Sr•. Hcn. _pa!ZCS nnv_os são t~nt~ nmls prosperos 
riqne La.o-don distincto ·a oporo.>o rcprcson- r1uant•1 mator 6 u mc1o clrcuh\at•~. · 
t:tnte do "hisÚicto Fetler<).l, rtue se occupa O St• . . Joa.quim Mnd inho quo_imon todos 
sempre com o maior atineo da.s quostõcs quo os c:wtuchos. Tamhsm o c:\SO na.o Ol':t par!lo 
cntendcm com :t circum~cripç.w que ropt'f)- monos ; os sr.us a.mtgos, parentes, protO!fl· 
sontn., alem tle tru.ttLr dos interesses gor·aes dos c :tdhorcntes, bem corno a. command_!·ta 
dn. Nação . que o acompanh:l, tlnlt:tm compr<tdo acçoes 

A rucdid:t t•csta.bolcco a. verb:t de 20:000:) tlo Banco da. RepubliC<\ em dó.se colu;;sa.l, cun· 
p::tl'<l. a secção typogca.phicil. _U(I. _ Al fa.n~og:u., tando com a alta, com o lucro cer to, como 
vc-l'ua. q11n a Commis..«ão manda. Sttppr\rnll', da.~ outra~ vozr~-; . 
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Avisados em tempo, em segredo, enche
ram-se :L va.leJ'. 

A lVIe.sa, porém,1·ecuson acecit.ar tt cmcntla , 
c em p1·ojecto espncial é 11r ova vol Que niío 
t enh a tem})() do pas:lat' :~ autoriza.r:i"'t.O. 

Experimcn tal'n.m talvez o pt•imeiro logt•o, 
ti ver:1m o primeiro rcYc~. 

Go\n a noticia da sentença, la.Vl'atla pelo 
Presidente d<l Cama.ra. as a.ccõos começaram 
a. ua ixa.r. 

E' bom foito, exclama. o Ol'adot•. Soffeam, 
tenham pl'~juizos, experimentem contra· 
r icd11dcs, p orq uc sü assim poderão aq uila ta.r 
os solfrimentos, prejuízo.~ c contrat·ietlades 
(lUC t mn sofl't'ido a popul;t.Çã.o ht•azilciJ·a, 

· victima delles c rlo St•. Ministro d:~o F:lzentla. 
Al.Jonçoudo c:t~t igo ! (ilú<ilo bem ; muito bem. 

O oradm· c cttmpl'imenlado .) 

mingue:; d(l Castro, Bueno de Andrada, Pa.u
linu G;ul<J.~ . C i uci11 ato Rl'aga, An Lonio Cin l:ra, 
Ov idio Al~t•:mtes, Manoel Alves, Xavier d.ll 
V;tll tl, Júilo C~•nuiolo, Ln.mrmh:t. Lins, Març.'l.l 
Eseohar, J?r:t.ncisco Mom•a, Pinto cit\ Rocha. o 
Cassümo do N a,.'>cimento. · 

}; sem cau~ o~ Srs . Albmtuerque SClrejo, 
.Jo~é Enzebio, Thomaz Accioly, Gonçalo 
Souto, Lima. Filho, S!l v:1 Mat•iz, Et•rnit•io 
Coutinh o, Gomes de Mattos, Joã.o ViciL·a., 
Affonso Costa, At•roxollas Ga.lvão, Sylvio Lto· 
mero, Raymundo d o Miranda , Atl:tlbcrto 
Guimarães, Rodl'igucs Li ma,Ed.uartlo Ramos, 
Mn.rcollino Moura.. J osé Marcellino , Jl'inou 
Machado; 03ca.r Godoy ,ltaul Ha.rroso, l:lat•ro~ 
Fl'anco Jnniot·, Dr.ocle~iauo da Souza., l!:sttl· 
vão Lobo,.Jo,.c, BoniCacio, Monteiro de Barros, 
l>.Lnd n!pho de }!a.galhãe.~ •. Ar thm' Tot•t·n~ . 
trero:\ndo f't•cstcs. Oliveirtt Bt•aga, Joa.quim 
Alvaro , l!:tlu<trd!l tlõt [?onseca,Aureliano Ba.r
UfJS:L n eampos Cat•tiO!'-

Po.ssa-se á. 

SEGUND:\ PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnuncia.d:t. a 3• lliscn.~são do projoc to 
n. 247 C, de 1901, coro p ar ecer sobre emon
(las otrnrocidas para. 3" .d iooussão do projecto 
n. 247, de$tc anno, q ue fha o despeza. do Mi
nistcriô da. IndustriiL, Viação ~ Obras P ublicas 
pa.m o exorclcio de 1902. 

o Sr. Preside nt.e- Tcm a p alavl'il. 
o. Sr. Rourigtzes n •• ria. 

F ica. a di~CtlSSêío i~.d iad ;t pela. hora. 

Compa.l'OCmn mais os Sr~ . J u.;.·, Huit~nx, 
Clir los Marccllino, S:i Poixotu, Al'lhn•· Ln
mus, Indio do Bt•azil, Lutz DomingueB, Guo
delha Mom·ã.o, Cn!Jha M;tr t.ins, Aniziu tlo 
AI.Jrr.u, João Gayo.-;u, Jo:tquim P il•cs, H.a.y
mundo At•tlmr, Thomaz Ca.valc:~.nti, . João 
Lot•Jc~ , Francisco S;'t, C:>mUio do Hollanda, 
Ce so J o Souza, Teixeira ,[c S<i, Pereira d o 
Lyt•a , Mouoit·os o AllJuquorfJ.ue, Julio de 
Mello, Esta.cio Coimbra, P.::tl t·o· P m·m\mbnco, 
Araujo Góes, Fausto Cardoso, Castl'o H.eh~llo, 
Neiv;l , Augu~tv Franç-a, Milton, Vorg.ne de 
Abreu, Galdino Loroto, .José Monja.rdim, 
Horo:.lia. do Sá., Hcnt·iquo L<~gden, Nolson do 
Vn.sconcello~. Augusto •lo v.~':leonccllos, s~~ 
Proit•e,.'Antoninu Fialho, Lou renço Baptista, 
P.Ot·ci:ra _Lima, ~iriatu Masca.renhl\S, l<yan- o Sr. ftodrigúes Doria -
c1sco Vetga, Gastao da Cu~ha, Pomdo Fdhli, Apre>entoi uma emenda ao Orçamento da 
Adall!erto I<'ot'l'~t, Lamo.~;~mer Gllrloft'etlo, _La- Viação, a~ttorizando o Go verno a fazer pas
m:~.rttne , Mormra _da. ~tlva., <?ostn. Jurnor, l s;u', ao menos um:~ vez por mcz, um vapor 
Adolpho Gordo, _LUiz Pr1.a.,_ CaJ~dl', Azevedo da linha do nol';e, do Lloyd Brazileiro, pelo 
Marque.~, Telxetra _Bral!_dao, Henedtct<? ne porto de Aracajú, capital do meu Estado. 
Souza. Alencar Gmmaraos, Ba.•·hosa L una., ' Com estranheza. U o parecer da ma.loria 
Angíllo Neto, Germ::~:no ~-Iasslochcr_. l<'ran- da commissão de Jt'a71lnda rejei~ando a. roi
cisco Alenca..~tro, Vtctouno Montctro e R t· nha emenda, q ue teve, sem melindrar os 
vadavia Corrêa. contr:Ll'ios. votos favor<weis; que devem ser 

Deixam de comparecei' com causa parti- con,;ider:~.dos qualit'.uivumeo tc, com o o do 
c ipada os Srs . L uiz Gualberto, Pedro Clter- rel t~tor do Orç:tmcnto da. Viação, quo molhor 
mont, An tonio Bastos, Rodr•igues Fm•nandos, e3tudou o assumpt.o, e do pt•csidcn~ ~a Com· 
Christi no Cruz, Augusto Severo, Tu.va.r,1s de mis..;ã.o que já. teve o prazer tlc VIRJ<I.l' poL' 
Lyra, Pereira Reis, Soare.> Neiva , M<Llaquias a.quellas l.Jell:J.S paragens , o conheco·::t.S. . 
Gonçalves, Moreira Alves, Cornelio da Fon- Antes da tutlo é oslro.nhavel, Sr. Pr~sl· 
sce<\, Elpidio Figueiredo, José Duarte, Epa.- dente, qu~, pcrcorrc?~o .. o Lloy~ Braztlctro· 
rnlnondas Graeindo, Joviniano d e Carvalho, todos os Estados m<\rntmos do :pa1:r., na hnlta 
Pclix G:t..o;par, Eugenio Tourinho, Augusto do do nodAl pas$e pelo J·:~p irito Santo, Bahia , .c 
Froita.s, Iliony~io Cct~tuoil'a , CelsQ dos Reis, dahi salte para Alagoas, Pern:tmbuco, ltJO 
Sampaio Fet'raz, Martinho Campos, Silva Grande do Norte :~.té Amazonas, dcixa.ndo 
Ca.st ro, Julio Santos, Aut·cliano dos Santo;;, de pa~r apenas por Sergipe. . 

- Joaquim Breves, Ra.n~ol P.estana, Ildcl'onso Allega a íllustro maioria da Comm1ssã.o tio 
Alvim , Monto!t•o da Sil vc•ra, l\tanool l?ul· Ot•ç;tmonto «Serem as oscala..<J tlo _Lloyd fixa• 
gencio No"Uilil'IL .Junior, Lin<lolpho C:wtano das em contril.cr.o, c que a. ct:C<1t;l<to de uma. 
Ro tlolpho "p :dxão, MiJ'l~Jlilt~ A~cvot.lo , llo· Jiovt~ e:~col :~. em ponto . do dltncil acccsoo, 
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trazendo ret<mla.roento de viagem, oolJL'C 
prejudicar ás oscMa..~ posteriores. cre:.tl'ia 
novo onus sobJ'e a companhia, ll qu:~lficrtl'i:\ 
o direito llo exigir compcnsa.ç~o . » 

Sr. Presi<Jontc, a. mi nlla em~nrla é conce
bida mn tei·mo~ taos quo p:Jdía n. viagem 
mensal sm• feita som prejudicar as esca.la.s 
posteriores, desde que o serviço fos.~ bem 
determinado, o não andou bem a maioriu. dn. 
commissao de Orça.tnento . 

Suggcriudo ao Lloyd uma. oomp~nsaç1io do 
·quo clla t al voz nem cogit,asso, tal ~~ n. sumnm 
de favores que lhe concedn o Govm•no, c-)m
para.da. com o onus rclativ<tmcnte r idículo 
que a minha emenda pede . 

Si o porto do Arae<tjú pareceu ;l. Commis~ão 
de diffieit accesso aos vapores da. Compn.
nhi:t rlo Lloyd, é porque não se lembrou 
rJ no hn. tGmpoJ a barra de Aracajü accusa 15 
ptis de agua na préa-ma.r, ou 22 palmos e 
meio, e que o Lloyd tem va.p:n•cs apropria
dos p:1l'a esso.s barras, como entre outros o 
Pr·udcnte de Mm·aes, o Santos e o Aymol'é ! 

E' preciso aindn. lembrar quo a. entraua 
ria bal:'ra. não é uma condição necessi1ria, 
pois que a. vapor pôde ticar flira como tina. 
em Natal, cuja. barra não pGrmitte a en
trada. dos vapores do Lloyd, e temos no 
Aracaju um vapor de reboque., a.da.pt:tdo â 
lJa.rra, e cmba!•cações da pro.tica.gem, que 
podiam fa.zet• o ser viço do tra.ns}JOl' ~o d c 
pa..ssageiros e cat•ga. 

O porto de Aracajtl não é do modo algum 
inlol'ior ao do NatnJ . A exportação pol' 
aquelle porto no c~m'Cicio de 1000 foi de 
35.156.563 Jd los de genoros, c<•.berido ao a.s
suca.r, 18.700.620; ao sal 14. !08.581 e a.u al· 
godã.o em 1.383.502 c o resto pa.t•a.aguardento, 
ccroa.cs, etc . 

A importação, que foi no mesmo exercício 
tlG 4.032:992$924, sendo pO L' C:J.bOtt\ge!D, en· 
tre p•·oductos nacwuacs o <'l..~trangeíro; 
3.364 :731$733. . 

me ira it concm·;La.l' om C[ ue a Ca.mara a.ppro. 
vn a m inh:t muondi.l., tã:O pouco exigente 
parn. o Lloyd, cheio >le f<tvotw: e para o pe- . 
qn eno Estado &3fJUCci<lo. . 
. Ninguem mn.is pNlinrlo a. pa.lavra , é en· 
cerrada a discusslo o adiaria a votação. 

E' a.nnuncia.da a.. discussão uuica. l'o pro· 
jccto n . 29i, tlo rüOI, autorizando o Pode r 
Executivo a conceder M conductor de trem. 
<le l• classe .(\ntonio Fr<~ncisco de Oli.vclra. 
Furta.rlo um a.nno de l iccnç.a., com ordonad.o, 
p~tr~t trat<W de sua saude, em pt•orogaçiio dtt 
em cnjo gu ·JO so a ·;ba.. 

Niliguom pedindo a pahtv1•a, ú encerrada. a. 
discussão c a.diad<t a, votação . 

W a.n uuncía.da. a. discu!!Sio unic:J. do pr o- . 
j coto n . 20fl, de 190 I, auto rizn.ndo o Poder 
Exe llutivo a conceder um anno dfllicença ao 
conductor de t l'em da 1\stra.da da Fer ro 
Central do Braz;il Fl'ancisco Alves ua. Silva 
Prado. 

Ninguem pedindo a p~la.vra, é encerrada a. 
dis~uaoão e o.di:tdo. a votação. . 

E' annunciada a discussão unic:J. do pro· 
ject •> n. 18!\, de 1\JOl, ost:lbelccenuu que no 
cngenheil·o Aristides Gal vao !lo Quetl•oz, apo· 
sentado no cargo de. ·director da Secreta· 
t•ia du Ministerio tla Agt•icultut•a, Commercio 
e Ob1•as Pllblicas, compab, desde a. aposonta· 
dod a, o nrdenadu do engcnhciro·tlscal do 
2& clas~Q. corre>spondcnt e a 25 aunos de 
SCl'VÍ~O. 

Ni nguem : .Jdindo a pala.vt•a., é encerra.da 
<t diseus:!.'iO o ;u.liada a. votação. 

E' a.nnunciarla a 2• discus~io do IJl'ojecto 
n. 21H, de \1901, ;~utoriza.ndu !l Potlcr l!:K
ecut ivu a abrir au Mini~~urio da Marinha o 
croi.Kto de.G: 121$7111, aupplomenta.r :t vm•l.Ja 
sa du art. s· da. lei n. 746, de 29 dn de
zembro de 19<10, para pagamento de ~o ldos · 
r1uo cumpotem MS olllci:tcs trnnsferidos para 
o quadro da. t'OSOL' \'a., depois do annulladas as 
t•ospectiva..'l reformas. 

Prevc,jo uma objccção, e ~ que a. sec~.üo 
do Lloyd que c~nstituo a. Companhia, Ba.
hia.oa. vao a SorgLpo . 

A isto r espondo que esta secção tem · um 
contracto p11.ra ir tres vezos a Sel'gipo po1• 
mez, ató .PenCldo ó Maceió, gosa.ndo por
tanto des33. secção· a lh bía o Ala.g<~as, quu 
gosa.m tambem da.linlla do norte do Lloyd, 
e no contracto ela Companhia Ba.lllana, rlc· 
vendo esta faz:)r tros v iagens de ill:l. e vulé•~ 
por mez, a.goltam <lo tal modo o nogocio 
quo os po1•tos do Scrgipo. inc lusivo s~a ctt
pital, toem tro.;; vapores }JOt' mcz de · ul;t, c 
sómente ~ois de volta., os qua.os se111Lo em 
geral nó começJ do mez,deixam <L capit;ll do 
-meu Estado por 20 ou maL! rlias, sem com
municaçã:o com :L Bahia. 
São estas as considerações quc jn!gunillcvcr 

fazer, o csp()ro quo ;~. Commi~&\o será a pri
c,.mar:> v •. v ui 

Vtnm :t Mn.~ <t, são Iíúas e a.poü\das, a.s ~fl · 
guintc,; 

tJ)li!:NDAS 

,lo Jll' t~ec l.o n . 218-f90f 

Accl't~scentc·sc: 10:260$ para complotar a3 
van tag ens •ruo compJtcm ao cheltl doEs
tado-Maior Gene<•a.l tla. Marinha., como a.lroi
l'ante e commandant~l em chefe, do aceordo 
cJm a. tab:llla n. li, do decreto n . 389, de 
13 de ,junho de l8'J l, o mais 2:192$ . pat>a. o 
secretario o ajudant3 de o1•dcn~ do dito clulfe, 
como gr:\tificaçiio, tlu a.ccordo com a. l11i 
n . 232, de 7 do úezumbro du .1 8H4. 

Sah da.s >:e.;sÕtlS, r. du doz~mbr(} tlll 1901.
l'idsoa <lo VC1$00nccllos, 
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· Acc:>esemd.cm-s" mais f<411$ paea ]la.gamcni;o 
dn wldo do e;tpiti\<~-kn"nt.olludolplw- FutHt:~, 
·qtw Jl.)l' de~J·..to do i::! do eurr,•tÜO mez ru
vt;rl>~>il :í. aet.ivitlachl p;t,saurl0 llal'a o r1uadt·o 
da rosoi·vo.. 

Sala das ~ns.-:õn~, G de dl'zembrn de 1901.
Rod;·igt~cs llorii.;. 

Ninguem pedin,lo a paJ:tvra é encerrado 
em 2' discus~ãu o artigo unico do projccto 
n. 218, de HJOl, ficaHdo adia.da a votaçfio 
que a respectiva Connnissiio d(~ parecer 
sohr·e as cmend;ts olfm·cciúa$. 

E' <mnunciada. " P diKcu~sã') do 11rojccto 
p . 182 A, do J 00 r, dispensando a l<'azonda 
Municipal rle a,[,;:m f.<n· o pag-amcn t,o <lo .-:o !lo 
nas ca.ttsa.~ om quo fúr a.utura on l't\ ]lrr:mt.e 
t1 justiça local <lo DiStl•ici.o Ferteml, c !ht 
outras ]Wovidolll::ia~. 

Ningnem pedln•lo o, po,l:wrn,, ü enrclT:ttla ~~ 
aiscn~~[o () adiada. a votac;li.o. 

E' a.nnunciado, :~ dis0nssão unic:t llo ]JPojc
ct.o n. 26!), de 1000. r.oncedcntlu a D. G:t
briclla l\Iiiller de Casktl, v luva. do tenente
coronel c;otoro do Ca~trn c :'L ~uo. lllh;,, !J. G:t
b!·ielh dn Ca.stm. :1. pcn~:\o nwma.L de 
400$000. 

Vnm :í. '!\Ict~a., ,; litla. :t}lniatla, c po:St.:~ con
juncütmanl.!< mn disenssão, n ~eg-uinto 

EMf!i'IIJA 

An p~·ujcclo-H . 269, ele 1000 

Em ve7. de .1f)(J_é;, tlig:L-BC!-20oSOOO. 

Sala 1las ~:ossi'ícs, 11 dt; •lczt1mln•o tlr. l!J01.-
Paulc~ Ha•-to~. 

Ningnem pc,Jintlo:t pahtvJ'!I., (o nncm•t•a;h, '' 
• iliscussiio c; :tdí:lda a Yotn.c.·Q:o. 

São sncccwüvarnmitn som dehatto ~ •WCl'
ruclos em 2'' d i ;cu~~iLo o.~ :wi;s . 1", :~"o :r• do 
projcdo n. :21:-;, dn J !lO], conceclcndo a D. !Jo
rothéà d:t "nc:tt•n••Q~O do ÜH':lC,,áo ile .Te~u; 
Garcüt Zuni:-r:• (\ n. :..lai'Í;l lloloi'CS Jl;~ J·tola 
Bét·narilino (:areb Zuni;r:•, filha~ do ht·ig-:t
tl.ci ru h:wão ci" C:tleJ':I, a vt!lm·;,ç;lo d:1 pona 
do pr•csci'ÍI><'<LII, para CJUO ll<ls~a 111 pm·coluq· o 
meio-soldo IJUU 1'<\cohi:t ~ ~~··• lllito, viu v:~ th
qu cllo bri :-ra<k it't ' ; Jlc:utd(l :uli:.ula, a vu· 
l:tçlã.o. 

W sem debate enccrr<vlu l>Ln 2~ discuss:io o 
a1•ti go unico do l)I>D,jPc l;<> n. ::os, do WO!, 
autorizanllo o Pod11r l•;x i'.CIItivo a abrir ao 
Ministerio d:~. Guerra o cr edito oxt.t·am•di
nario de 2:414$47/J p:trn. pagn.mr)nto cio dim:
ronças do orcl, :"n,.d.o CJil l' tlnixou do J'ocdJC!' o 
major tlo qpa<lt·o ''spceül do oxcr-c il,o .l un;t
th;t~ de Mello Har·rdo, pt'OlilSsol.' d u Cuilcgio 
lVIiJft;u·; Jicantlo atli:1da a vo i,;Lçfi.o. 

E' a.nmliH\ia.,J:t n. r.on t.inuação d;t 2• di8· 
CILS.~ii." tlu pt·o_jecto n . G2 11., ele l!IOI, alto
r-•illllo <1. cl(LSS<) l", n. l , <l<~s Tarifa .. ~ das Al
lluJdoga~. 

O Sr. l-'Ier•nenegildo de Mo
raes-Sr. Pro>itlente, quanuu, ha di<1s, do
po i~ d:t brilll:tnte oração p roferida. pelo ta
lentoso repee.,entanto de Mi nas, o Sr. La
mat'tin() Guimari'íe$, sobre este projecto que 
tio tlireclauwnte a!Iect~~ os int eresse.! do E~
ta.do que repreõont o, V. Ex. deu-me a. pala• 
vra., acll;wa-me prc~o ao ' lcHo por tcrrivol 
cnt'ermídallc,que !lnrante 20 di:1~ mo impediu 
rto cmHpn,J·ecer ás ~ossõe~. motivo pC'lo 
rJnal só hoje venho á tribuna. 

ncü:qre\ ~• ou ~ro~ !lc palavra ma is fn.cil c 
eolol'üla csl.udar a s tlivcrsa:l fa.ces pe las 
quae~ p,),[o ser encarado o projocto; c u mo 
limit<Lrci ·a justifica!' uma eme nda qne me
lhor gae:1ntô1 os fins qne c ll tJ te rn ell\ vista, 
c responderei ans to pico~ qne me parcce r <J.m 
prineipacs elos tliscur"os dos il ístincto~ r·c
prcst~nt:LntP.s elos l<:~ t il.dns 1Lc Per!l:tmbuco e 
Jtio GrJ.ndc, os Sr~. Pedro Pcrna.mbueo o 
Gornnnn ll:l.ss!ocher. 

Qnanr!o se et•cou o im posto elo 15$ pat~:t o 
f(:tuo imporl;ado, abriu-se uma exc~pçio em 
1\tVlll' tlo imp or t>tuo poln rron teir:.t do Rio 
Grande do Sul, cxl'cpç:'io !tllc, si n:.tctuoll::t 
úllOe:t podia sn justi fica!' pelos grande~ pro
juizos callSô\ILos á ind11~tri :L pa~to1•il daqnd !o 
Jo;~t.tdo pe la rovolnçii.o, hQjü não tem ma.is 
t·azão do ser. Esl,a. cxcep~~i\o , quo ~e acl!:~ 
consip;n:ul:t rJo § :31 1lo :tl't. 2" <1 :1~ Di.spo
Si\:Õ<.•S Prcllmin<Ll'OS das Tal'ifa s, burla com
plct:t.men~c us in tu ito~ d1J p rojecto . 

O Rio Gmnclo p''"lo, :tpt:zat• tla nHim:t 
pari.•~ do !ii :H,IJUO cort.~i•lnea. eomo c~ ontJ-aban
dn O ga,<lO impcú·twJo pnl;t rr•onloim ~~ (JIIO 
J'ck t\111 ~~: r;ni•h expot"ta<h"J p;tra os por tos tia. 
JW]mhlic:t, aha~toet !l' n~to c tlll tr·o~ nHn·cados , 
JIOI'.qtt" dilfidl , sinã.o impo.;;in d, se t'<i a. lli.~
<\I'Í tninaçfLo d.,; p;:tdo in1port:" lo uo pl'lilluzhlo 
no J ~:~t:u1o. L,; n.i"io só pt)l' ost( ~ S. lnotivo~, mas 
t:tlllhCILH p tll'l)llO a nll:t Sfl oppÕ() o § 2" 1ln 
:tJ•t. í " da Con;;titui (:ito, tlove sot· rovog;ula 
o~l.a dis p,mi<;:-w. J·;' cluJ'o o §2": «Os impns
J,us ili\lll'llt:J.tlos pnla. Dniii.o tlovom snr uni
li>J'Jnn; ll:U'i.t liotlo~ ns "Jo;~tados .» Totlos os K~
ta.dos, 111eno~ o do Rio G!•:tn<le, ostfio sujeitos 
a o im tlosl,o do importação do g; tdo . 

Pot· cs1,:ts mziie~. enviare i á Mesa nm.1. 
(:menda., tornam!" cxto11 ~ivo tútnellc J~stadl) 
o i mpo~tu . 

O :Src t!JlRMAN o lJA.SSLOC!!ER-V. Ex. apr e
sent:t esta. emenda por amm' ;i. Constit uiç:ão ~ 

O St~. lhmMmmwr.no nE MoRAEs - Por 
;~mot• ;~ Gon>titui<;ão o :L industri; ~ pas~m·ít. 

Pass::n·d t>I:(Ot'<L a rc~pomler a.o illustr·n t'e · 
JIPOSt!n t;w t11 do Pm'Jl :tmbnco, o Sr. Pedt·o 
r' m• n umbuco. 
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Disse S. l~ :oc. qnc o impo,;to d tl 30:j; ,; p1·o
. b ibitivo, que se d.-~yi:l. o;;ta.f)eloc<Jr ntu:\ WL:.::t 
!!UO permit.ti,:sn :!.0 gado Vl::tt itlO competir 
com o no.>.<;o. 

O illnstre r eprcson'ta.n te do :Mina.~. o Sr. 
La.ma.rtine, rospondeu a esse topico tltl' tlis
cu rso de S. Ex., provando, por meio de um 
estudo com proba ti v o do impo,;to que o pro
jecto estabelece com o ta~:tdo por dive rsas 
nações da. guropa., quo ello é mcnoe que . o 
estabelecido, por o~sas n açõos, para o gado 
que importam. 

Eu penso melhor interprotar o pcns1.1m onto 
de S. E lC. demonstrando, por meio d e um os
t udo comp:~.ra.tivo do peso; custo o •loi;per.as 
de transporto do gado platina o do nos.~o , 
que, mesmo com o imposto de 30$, o boi pia·· 
t ino ficará em melhores condiç:ues c1uo o 
nosso c com c ite poder<~ concor!'Cl', c con · 
correr com grantle.i V<lnt;tgens. 

O peso médio de um boi platina, peso 
b ruto, é elo 540 a 550 k ilos. 

0 S1~. ÜBRUANO HASSWCHim -· E' ll lll(l. 
média. cleva.dissima.. 

O Sn.. Ht~ tt~J.F.NE<IlLDo rn: Mon.Ar~s - Absn
lutamente não . V. Ex. S<tbo <ttre o boi pia
ti no pe 'a U.e 400 a 700 kilos . O nobrn Dnpn
tado pódo crer na cxactidão do~ me us tlu.dos; 
colhi-os em boas fonte~. 

O boi pl~tino d!l um rcnd'monto de 57 a 
60 % . Si tornarmos PM'a. lnl.:lc do.cu.lcu lo o 
poso de 545 kUos po1· bui c o rondimcmtu d.c 
57 •/ •• p orcentagem mini ma, Ycrificarom.os 
que um boi p la.tino d<i u m r endimento li
quido de :uo kilos ou 21 a.rroba.s, fracçõos 
desprezadas . 

Um boi <lo 545 kiloti fiM, po~to no porto 
desta. e iU.a.do, ao cambio tle 11 l / 2, por 
136$000. Do porto a San ta. Cruz taz cada. 
r cz a.<; segtúntos despczas : direitos pagos 
á. Alt'andega., ao cambio de li 1/ 2 , 2(}.;;0fj() ; 
desemb;wque até cl. Cl;; ;aç-.ão M•Lritima., :.!.'1;200; 
freto na Estra.da de Fe rro a.tó Sv.nl; a. Cruz , 
2$400; direi to pago ú. Profeitur a ,6$0lXJ; total , 
3<1$660. 

Fica., pois, c1.1da. boi platino, posl;o no ma
t arlouru de Santa Cruz, lJOl' !G6$GGO, ~all i ndo 
cad<t kilo do mu·ne ú. . l'a.züo de 537 réis, ou 
8$055 a arr obu. , 

VP.jamos agot•a o boi nacionaL O poso mú
dio do nosso boi ó do 380 a 360 kilos, peso 
vivo. 

Toma ndo-ao p a.l·a. b(1.So do c ;J.lculo a. mes
m a. porcontagom quo tomti.mo~ pJ.ra. o re ndi
m onto do boi pla.tino, 57 "/o, porcunt<tgcm 
q ue o nosso gu.do , de ra.<:<L inf'orior, ab.>olu
t amente n·üo <Lttinge, c o peso de 340 kilos 
.por bui, t c1·emos quo ca.da J'CZ rl<í 200 k ilos 
liquidos ou 13 1/2 a.t-rohas, mais ou menos. 

O pt•c)Ç'.o das ultim:~s vend:1s l'C>l.lizada.s na.~ 
feira.,q minoiras osci ll<t cntri ! l:! o 9'ii0rJO 11or 
I).~')'Ub:1 , 

Tom:ula. a ml"di<t de 8~00 por 15 1\ilo~ . sn.
lt ir:~ f·.:1.1b l;oi po t• ll 3$·200. At.ú R<tnta C!'U7. 
r,tz e:11l:l r1:z " ' ílü~pc'l.a.s sogui nt.c.s : impostu 
mi neit•o, 4.S; f re-te na. l!:st!:a.da. de Fcrm, 
J:t.:; ; di roitos pagos ilO 'l'bc.,oHro, 4$ ; direi
tos il Pl'et'eitu ru., G$ ; total, 27$000 . Addiçio
lli.lthl. ~ta i tnp<Jd;1ncia a o cu~tu de cada r cz, 
voromo; qne cllcg" c acla, uma ao matadouro. 
polo preço de l 4US200, sahi nd.o cada. kilo pot' 
701 réis. 

Cotojan,lo-so o preço pelo qual fica em Sa.n
t~ Ct•uz o k ílo do c~n·no do boi pia. t ino com a. 
t!Ll'll11 em vigor, com o preço peJo qua l fica . 
o kilo do carn<l do n os.-!;J, oncont!'a.remos uma. 
di ll'ercn~~t de 16-t réis em !\J.Y01' do p lat ino. 

S i addicion•n•rnos mais os 15$ que o p t·o
jocto augmonta. ao boi p latino, ftc:J.r·á. este, 
em S:mt~• cruz. por !Sl$ey6o, ou 586 rüis o. 
k ilo, h:wendo ~Linda um<l dillerença de 115. 
réis para monos em ~cl~..ção ao p.t•oço do k ilo 
do n ;J.ciona\ . 

Creio, Sr. Prcsillentc, tcl' illlmonstrado :~. 
pl'OpooiQão qne ava.ncoi- que o impo~to do 
30$ nlo 1i p r olt ibitlvo c quo pot•mit.to ao ga.do 
pbtino eoncurrcr e com v;Lntagnm com o 
OOS.'lO. 

P••~sarei a.~OL'<t a. J'es}rondcl' a ont. 1·o to}Jico 
il1J d isc urso do tlig-no rcpresco l<•n te do Pct·
n a.mlt tt r.o. 

IJ[!i,;o ~ - Kx. : 
'< Tal como csto~ c.>tabelcci<lu o impostu do 

que so truta. , vejo quo o~te :ttl' p<tt'cee uma 
Cl'llOl<lado Jeita :1.0~ ct• i adurrc~ <J t10 pl'cten
dorem melhot·•~r raças lxJ vina .. ~ . Diz Antll'l~ 
Sau~on que h u. 12 pt•incipaí'~ r aças do bo
c 30 e t:mtas va.ric,l:tllos o stt))-ral.~l..'! . Jo: pm·
gun lal'ei: o imposto, t al Cl;mo so :Lcha. c~~ t<L
belocitlo, abr·e cxcop~fio p<Ll'~. a impol'ta•.'iLo 
elo 1-\':l.do 1ln ho<~ raça., no mt.tlltn :In JJ l(\lhot·:H• 
:t indu~tt•h p:tstot•il on·tt·o nú~ '! ' ~ lL'to <ttlll 
não. 
A~;im, pois, P'~rgn nto aini1:1 : niio Jll'llju

tlic<t aos cr ia.illl t'tl~. u~ quo <JIIiz,lt·nm duson
vol vm· o gado naciona l , ~·>l'lla tttlu-o mais 
for to, maio!' "lll peso o t 'l.lllanlw ~ Pois não 
rlcvcmu~ c11git:u.' disso quarulo \ 'Cffii)S qu!l o 
gallo arg·cntino pcs:t :)00 i\ GOO kiloR t: o g" i.tc lo 
nacion;LI m a l atting-o a :100 ~ 

Nem a o me nos a~tcndcra.m a isto n.qu clles 
quo rlovem fAJt' I'..Stwlailo convcnienLmnen to 
u as~umptu . ~ 

g• liiC:il <1 resposta. 
B' Ltast.anto lor o !:l 21 dll art . 2" tias Dis

posiçõos Prnliminarcs das 1'(~l·il'ad . 
Diz o art. ~· : · 
Sor:L concedidn. isoncão de d ireitos elo cíJU· 

SlllllO , mcdiantO as CilUtO [U~ 1iSl,:tOS IJU O O 
ínsptlctm• du. a l flurdega. 011 admi nistraüor d;~ 
mesa de re ndas j ulgar ncerl:l.~r~rin.s, ;1..~ sc
g uint<\'l merca.tlol'ias o ol>j r.do;;: 

!:i :l l, Ans mlli mHCs in iJ·orlit.dr.ios p t!l'l! o 1'1111· 
l-hu-ra'intml.u d(.~ ~ ·)·ar. ~os úttligenas .. 
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Vê V. Ex . . que, si o projcr.to nada. dispoz prott'j;•mos it Jloss:t indu~tria p::Lstoril por 
.,·. o rcs})eitn foi pelo l'acto tlc .i•L h;tvm· dispo- um imposto mudico, como o fixado pelo pro

·siçfio 1egiijh\ti.va ro,:u lalllltl u. hypotltesc ftgu· .icc:to. Jlur•lno ~om es>a protocção cHu. nfio 
r ada pelo nobt·c Doputatlo. Jlo."lcrd. c:urnpct.ir com n. p l<J.t ina, fic;~r i1 com-

A ultima accusaçi'io formulada peh• lli~nu Jlld:tm<,nte annlqnilada. 
r opt·eseutanto pP.t'na.mbuc;Lno é a. de que es l.(1 P:\t':t pt·odnzil' nm hwg;t .rs!a.lot, 6 noMs· 
imtJOsto vem ditflcultal' <L viiliL á. popnl;tçiio s:1rio tJlHl os crciltlm·cs tnuh•·•m ;\ cortcza do 
IJOhre. . quo <is sem c.:tpit:L<'s c os ~ous esforços não 

.lã tem sido nmis de uma vez demonstra.<! o seja.m saceífteMos por uma coneureencl :~ com 
nest a. Casa. <IUCJ :t popn laçio poln·o dc . .;t;l a. qu;tl não podem lnt<lr. . · 
c idade não come came Ym'<lc. DosC'Jamos uma. t ;trifa. pt•otoctora. unic1\-

- · . E parn. peovar est:t as>crc.ã.o ó sulficien tn mente para collocw :1. no.~s'~ iutl rrstr-ia. orn 
:· -(lividir o numDt'o de kilos <\o C:Lrno tio gauo sittt;Lç1í.o de competir cvm :L platin a. ; <lcseja-
: a.l.latido om um dia para o consumo <la po- mos:. Mncurt•cnci:t porlt uc ella. servirá de 

pula.ção, pelo numm·o f](, l!idJi~~Lnl!!s (la estimulo :LOs no-:s:is prorfuctor<~~. que t i'n.ta
cidarle. 1·1ío de mclhor;n• <\ i l';tças existentes. a.fun 
- Tomei par;t e .:te calculo um dos rlias mn <lo le\'<lt' v:.nt:ogon>l aos :;cus compcti.dbJ'es. 

quo maior n umcro tio reze~ w :Lo:\tel'am. S G v 
Nesse <lia 0 po.so <.la carne :~r.tin.!.du :L O • 1·: . J·:gMANO IIA ~SLocm:R- • J!; x. acre-

69.933 ld los I!UO, divldi<los pulos 8fi().O!~J h :L- .tli ta. 1111n '1lgnm l?:J.i1, pu~;:\ fu.wr concm·ren
bit.antes dosttl cilhtdc, tocl m ~7 ,4 ~l'<\lll!IHIS c ia o:n as.~uc..·u• c c:t!í'• a.o l:lt•a.zit '? 

. para. ca<~1. um. O S~t . lfim~rr.:-~"n 'r.l H) 1 • ~: Mo~tAES- Não. 
Ora, soodo necnssaria.s 2:'í0 g'l'anlln<L$ p:wa M:ts voj:t o nolt i'O Depntarto qnc, qtmnrlo in· 

a alimentaç:âo diarin. de um ind ividuo, c1n:tn· llnst.r ías como nsl;as. :\" rp~;ws nen huma. 
tid11dc cst:~. qno ü fixa.d:1. no cxorcito Jl<L I'a. s imlla.l' 1lc uutr•o paiz p ú<lc !'a.zc.· concur
cada. solda.do, snguo-~o que :.~.penas 211/.752 ronci:t no Ht•azil, dil•igcm-so •to~ pollere.s pu
possoas se a.limontam com c:wne wrdu, ü;Ln- bllcos pedindtl med irlM qu<: a.ttanucm a. s i· 
do·so a. cada individuo 250 grammas. tuação diJiicil em qun se aclJa.m, não !l do es
. l~st.a torça. p:trl.o d<t população quo como. tranl lilt' ![IIC n inllu3II'Ía. p;~storil , que agot·n. 
ca.roo ft·csca. na~ut•almcntc nã.o é compost:.t. comoott ::1. rlcscnvolvor -so, venha pedir uo 
pela classe pobre. Com as considcraçucs !J.llO Congrns::;o uma. tariflt pt•otectot•a. 
venho de 1\~ZCl', julgo te!.' respondido <LOS I>ar:t ftna.lir.aJ·, ~~·. Pt•esiden te, poJ•qtw ,iú. 
pont.os pl'incipaes do tlbcnrso do dis tincto m e ~i n to :ti;(O Jhtíg:ulo o >) meu estado lle 

_Ueput:do Sl'. Miguel Pol'Hamuuco . s:mde n:io mnpn1·n·1 itto maiot• esforço, da.wli 
o Sr... 11~etuUN!l iLtssr.ocmm <M. um aparte. lignit'<l rcspo~t:~ ;~seguinte a nil'lnllt;>ão feita 
o sn.. H gtt)!ENEGIJ,r.tO n~: MottAEg _ !'as- pur S. Ex. : •~>i csto imposto fôl' transfot·· 

sa.t•oi ;~go r·:L a' 1.e~pondot' ao !lisem•.;o dCI rn:vlo n1n lei, iL Co mpn.nlli tL tlfl C:tJ•no~ Vrwdcs 
v. l~:c - tr.lll\ recm·~us ll tll ~r.n CiJll Ll'f\Ctn pa.r·lL oleYa.t• 

Aos <lignos l'epi'CScnt an tcs rlo gst<tdu, ~ 0 Pl'iJÇO da c:t J'IlC. » 
cspcci:~l111on to ao <lis&inct.o n opu tatl•> St•. La· O S1t. G1·:r:~J.INO Ibssr.ocw:tt rlú. um :Lp;n·tc:, 
rn:~Ni ne, u. <1uom V. !!::-:. nom!nalmcntll con- 0 Sn. 11,,1011,NI·:mr.nu 1, 1; Mort,\8.~-+:dl'.n :w -
v i•!ou a .. vi r ;i, tribuna cuutost:tt• as :r.ccu~tL-
eõtH [JÜr: frlz <LO g , ta!lo de Mim~s. n que. estou gumon\o •ln V. Ex. nii.1.l tom llo,i,, v:~lt n·. J)OJ'• 
êorto, Sl' U.Jll'o:.-s:u•á em attcnrlor ao convitP., quo temos no mat.~<lon t' <l rln Nhltllm·oy o 
compota l·nspontiCl' :t p:~rte em que V. J•:x. currcctivo par:~ o::! :\huso~ que porvontnt•rt 
uollo se occupou. pr·:nir(IIH a coOLll:tnltia. . . 

lliSS::l o nobre ncput;tdo que doviamo;; eles- l~dizmontc a Companlt ill tle C:t.I' IHl.~ Vonlos 
1 ·' .i•.\ não é ~cnhom, <'li ~olutu do mot•c:td<) . 

envolver il inllustrla P'tstori l>:Lra vonum• St•.Prn;;id(!Otl!, si, com u.~ rwnrler:wõcs <JUO 
bara.io o pro!lucto. venho tio t\J.zcr e m minha lingu:Lgem chií. 
·' O S R. GERMANO JlASSl.OC I!EH - I~u não n'iio consegui lcvn.l' a convic~.ã.o ao ospirito 

.' · disse isto . dos Sr .-. Depu tados que me ho nra.ram com 
o SR. I:ltm.ME:-.<EC:ILno n•~ MORII.ES - o dis- a ~na aitençà.o, xwocure i Cll lllill'~t· com o <1uc 

cm·so da v. E.'< . a.inda. não est:L pnhticatlo e se n1e a ligurt~va o meu dcvor, <lotondan<lo 
ou ostou lhe rospondorido polo resumo do com convicçã.n csto pro.jecto qne prormra 
D.im·io do Conurcsso. Qrtc disso ent.:lo v. Ex.? amparar a unica. industna que no meu l~s· 

tudo tem conseguido re~is&ir u. cs~a cri:ic trc-
0 SR. Gr,:IntANO HM;sr.ocJim~~ Eu di.>Re uwnd:t que assvl>ln'ou. t orlas as indns tt'Íi(S do 

·quo et·:t preci~o que M in:~~ IH'<I\lnzis$0 em p:üz. 
gr:Lnde eseal:t o vendesse. b:Ll':Lto. Vt>n mwin.r (t Mr.~\ :1 minha mnentla, cnrto 

O Sl! . Ifl·: ltMt'N~:mr.tJO JlH iV[oR,ü :s -- J>al':L rio quo a Ca.11lõll'!l, p :ttl'io (;L comi! tl, ma.n t.or;t 
p1'01luzir por cs~n. l'lrnt::., 1'. nnetJÍ;~al'io qun 11a~ votat;íins ] JOl' que uind:L tom J.u p;~~sélt' o 
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pr•ojccro o vo!o de <tpprovaçUo que deu n<t 
pr•imcira . 

Tenho dito. (Jitdo bem.) 

f:MENilA 

.4u projecto n. 62 A, de 1901 

S ubstitutiva.; 
O Congr·tJ>so Naciona l decreta.: 
,\rt. 1. • Na,s t:trifas das alfanuc~a.s em 

vigor sr.r~í. feita. :.t snguin te :1ltOL'<l\<íio : 
A' classe P, n. I, ontlo se <liz:- gado vac

cllln em p~ ou :tfn.t.ido, irnpot• :ado quct• pelo! 
pot·tos ma.ritimos on !luvia.l:s ,qucl' pcl:JS l'ron
t oira.s da Repu blica, :~1)$000. 

Ai'&. ~." Revogam-se :1s di:lJ:IoSi0ucs em 
conk:\l'io. 

Sala dt\S scs;õcs, u tlo clczombl'o do 1901.
I[cnJUmegi/«,o de lllor((CS.- !.amw·tinc.- 1'ei
xcira B1·andtTo . 

Fica a discussiio adiada pela hora. 
P:l~;;.'l.-so á hora. 1lostina.d ;~ ao oxpcu:icntü. 

0 S1·. Paula Gulmul"iies (se!·
vind~ de 1• Sec•·elm·io) rn·ocdo ti,. l<:litm•<t do 
scguulte 

Offido~ : 

Do S1· . l• ~ce,•cta.r·io do Scna ,Jn, de 5 do 
cot't'l3ute, cnvin.ntlo um tios a.u G<. o~t'ct}lhos •l;t 
rct~oluç:io t\o Congresso ~Mion:\1 , dovida.
mon t~ s:tncciomula., u.utoriz:lttdo o <.:ovcr•no :L 
conlil·ma.r rw primoim posto do exercito os 
:.llht•cs l;l '<tduatlu~ quo ti V(II'Oill ohtido as <1]1-
lii'O ViLI,,UI'S p[un;L~ 1k rpw ti'<\ tiL n al't. Q5 tlO 
rogul:t!III\OI.o quo b:tixou cu 111 " dueretu 
n. :!.BHJ, dt\ lt:. de ahJ•il do 1:->!:IH. -lutei· 
l'l\ll a.. 

IJo Pl'tJSidelll:c tio 'l'l'i J,un ;~l ti ~ Gon l.a~ . t[U 
:J !lo COI'I'Un h:, l'cmctiAIIHlo :c~ excmpl:~rc~ 
1lo roliLto!'iJ desse 'l'L"iilnnai . - Ao ;u-chi \'u . 

O Sr. Lindolpho @erra tliz que 
•lCcnpa. <~ tl'ibuna nã.o ~ú JJ:.Ll'a. re.Jpomlet• !LO 
illust••:tdo rcpr·esen t;m te <lo ecrna.mlmco. o 
Sr. Bl'icio Filho, corno t!tlllhem a topicos do 
discur.;os Pl'.J l'c!ritlos Lto Sonadv. 

Q,~ acontcCÍfficniOS qtLC ~(l tlC~Clll'Ol:Ll'<\lll 
ultimamente orn JVf:\t to G::osso $i'io muito 
conhccülos. Sabe a. Calllf\l'il IJUO o coronel 
M<l.~ca.nmlta.s, <~ fronte de pm•(l.gnayo~ arma
tios, invadiu ?.btto Gro:;so cummnttantlo tl'o· 
pulius e dopt'l!d:~çties. 

Pot· es;a occasiiio, como si t11tlo obodccel!so 
n. um plano (l.e •wtomãu combinado, •lnra.m
~e movimentos sedicioso~ em IJi:~m<~ntin o e 
na Usina Concciçfto. 

Diony8 io B'm itc~. tend.rJ convulsion<tdo 
::-l:..n t'Annrt de Paranallyb;~. m;u•chn.va, dizia
se, pttr;\ o sul, a l'l.llmil'-se a. Masca,·enbas. O 
momcntJ er:t dillicil. Pois bem; o Governo 
do l!;s~&lo w nhe cmnprir ,Jignamente com o 
seu deve:•. Mn.ôca.rcnha.s foi derrot:J.do e 
morto em comb[do tl il•ighl.o pelo in t repido 
coronel l•'olippe de B1·um ; os movimento~ 
S(l(liciosos <lo Diamantino c Couceiçã.o foram 
abafados depois de ronllido tirote io. Depois 
dcsti\ vic\Oria. o q uc fazem os no.ssos adver
sat•ius? 

Corocço.1m a g r itar qne houve fuzil<L
mcntos. Como rn·ovar ~ Po1• tclegr-a.mmas 
susp3iéos? Mas cssDs tolcgt·amlflas der•am o 
coronel M~soar•onlt:t~ victorioso elll todo o su~ 
\lo Est<tllo, tomando c;w:dhada, armamento o 
muni~•tio. Pm• e.;sos tclogrammt~s. o mesmo 
coronel ca.ilíu em ·1Hil<1 emhoscad<.~., scndG 
depois fuzilado c mutil:ulo, c ma.i~ tar1le os 
propt•ios pa.t>agua.yos que o a.compa,nba.vam 
disseram em ,\s.~umpçâ.o quo a.quono vn.lonw· 
c t u~!Ji l guor-ritheir·o ha.vi<~ siolo mo1•to em 
c<JTnba.tc. P ortanto, <.1. fonte do inJorma.ções 
nli.O é vorill.ica. 

Um pal'tido, l).uc do.>de o seu inicio tom-se 
mosti•nrlo tão goncroso c1m o. u.dver~~~~·io, 
não pótlc lanç<U' mão tle.-;ses meios ''iolcn tos. 

Kl(o tiCJ'Cdita. nesses ftlzil<1mcnto;; c pa.ru. 
conobor·ar o que uiz JG o extenso telegr:Ltnma. 
do prcsidon te do Eshdo na.rmn<lo os sangui
no.lontus com hat os d:L Velha. Omnde c da.
U~ina Conceiçã.o . 

Fica. assim pt•ova.do que cs.~03 homP.ns nã.o 
foram fuzilados o sim mortos em comha.tc 
ont.lc t:.tm'hom p3rcceu gJ'alldG numero de 
guvot·ni~~n.s . 

Diz o illtu t. l'e ~r. Dr•. fk! liO Filho flllG o 
cmi non t;o Prnsidcnt.c dt\ Reptl !tlic<t s<tti~luz 
ao pt·imoit·o roq•lct·imonto t!c inlbt'nliLt)õos 
do Senado o thd;u•ou qwl não po1li~ a!t,c,Hiot• 
ao segundo. 

O Se·. llr. UumJlO~ SitUe;, por um impulsn 
de generositlatlo, pm• gentileza pa.r·a. com llllH\ 
dí.ltinct;1 Iam i lia. elo quem so llizi:1 Ci:!L:tt· sol~ 
!'rendo vcxa.me.s o privaçõus, tlir i . ..rin-so ao 
pro.i idonto do J~etado · pcdind•.l inform;Lcõos. 
lfojn, t, t•:.tt.:Ln•lo-so tlc suppostos assassinatos, 
S. Kx. noga-so, com jus r.a. razão. a sa.tisfa· 
zcr o requcrimouto de inlol'ma~\Õcs , porque, 
si o llzesse , :üém de in('ringit• lt carta de 24 
de !'ovm·ciL·o em 8l)H art. ll•, ficM•ia :11norcd 
do nobl'O .':ionndor Azorodo pa1·a este senhor 
cxcrcet' a. s tm ' ' inganç<t suhro o govet•no de 
Mat to Oro,:;so que commcttou o crime de não 
~c deix:\l' vence!', que uerrotou ";.~dvct'ili\l'io, 
o I[ tiO u :"~u aoon tuccu M lll o l~'~l'ticlo •lo S. J.;x. 
qua. :d•'lll cl n f1•aeo, •:s~ava. h:·LIJituadissimo 
c•Jm a in tfl t'\'Hn•;ãu fcJ.c!'lll, uma c.--;pccic do 
(JIJfj.;_i:l <lO COi t/i:LII',~t o'OHI <t qlt<ll llÍÍ (I SO gas
l;;w:i dinhcil'tl. 
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Cou:;a cu!"io»a l Quo.ndo o nobre Scn:~do.· 
.julgava. quo o ;uovimontu serlicioso ia i J'ium
phar, S. E~. bPadtvv:~. 110 ~cnatlo contt·<1. a 
'intervenção; hoje S. Ex. qnct• a intervenção 
p;~m su.tisf:~oç.íi.o de suas paixões pa.ri.iu;t\'iu.-; ! 
Armar um movimento sedicioso o <lo pois gri
ta.r pO!'fliiO não foi lmm sncccrlido. nã.o li 
muito logieo,nw.~ 6 deswlpav!\l; porém csta.r 
·constautome11tc 11. <letnt•p;u· 1\tdos, tl innx
plkavel. 

Diz o nobre Scmulor A1.m·cdo · que o Sr. 
Pt•esidento dll. Repu hlic:t devo ter a v id.a 
·cheia dCl remorsos. i'vl<Ls o quo tom o St•. Pt•c
•sidentc ua ReJlublica com este~ acontecimen
tos de Matto Grosso ? 

Em discur3o pt•oferido nc~t:~o Casa, e pu
blicado no JJilwio do Congra.~su de lO du no-

. vcml•t•o, provou que a, condnctn. do Sr. Prc
isiuunte da Rcpublic;J. ha.vht ~iuo corructi;ssi
ma, <! uc o seu modo tle pt·ocedtll' em J 8!JH c 
~ora m·a perfeitamente idcntico. (U essa 
dtsctwso.) 

Quem deve tet· remorsos não ú o cmiucnte 
Pl'csidcnto da Repu.l•lic:t; CJ.lllom <leve t e:· re
morsos é justa.mcnto aquol!c de Assurnpção 
m tmda.va tclcgrapha.t· pwn. <1~to. capital (b.lt
do rocur·~os phantasticrts aos revoltosos, at
tribuindo-lhcs snccessiva·s victol'i:~s, tclc
grammas osses que da ,.tui ct•ll.m pr1>sa.dos par· a 
Cuya.IJá. c1.1m o fim de illlluzit• os tímidos e 
cautelosos a cmpcnlla,t;;m-;;o na luta, o que 

·de facto ;~ontrccu. l~ssc cid;llliio, quc,lov:Ldo 
pela amhição ae m;~ndo, fuz o sen n·:~cú ].)11!'· 
tido cmponh:tr- so Clll nma lnct;t p origo,.;a, C 
que d CVO !\liii Lit• I'CIJIOI'SOS. 

Aqucllus fJUU o :~cousclhat•aru ~ dar essa 
cartada :~t·d,c:ulissinm não podem tDr a 
conscioncí:L tt·alltjllilla, ti~nthcm tlevum te!' 
l'Olllu I'S<'IS. 

O Sr. Scnadut• ~r[omo..; Bar l'OS pt•onunciou 
um longo •li~cnr~o, uo s~nsiYCl}J:u·r;i:;liihulc, 
~ubt•o u pulitic:L do Matt.u Ut'o.;so. 

0 Ol'iLf\01' ll'L>J VOIII l 'CSjlOIHI OI' a S. f•: ~., 
pill'<tllu tod:t:i ~~~sas suppostas ac.~usa.r,:õcs 
,já. fomm convcniontmuont.e r cbati<las desta 
tl'ibun:~ <J tla t.ribttnn. do Somulo. . 

Apona.s rptm• li.Lzcr• um li.7eiro r cp:wo . 
Diz S, .Ex . : << 0~ c:.~ndidatos ela d.i>si

doncin. so1fl·e t·am unut cstt•ondosa. tlor t'ota.. 
os candidatos uo pn.etido rcpablicano que 
eram, urn, c:mdida.to á pt·esirlcncía. c dous , 

. a vice-prcsidcncia., saltil'nm victorioso3 com 

. ··enorme mu.iol'iu.: obtiveram 5.600 e tantos 
votos, quando os c;todita.tos da dissidcncia 
aponas tivm'll.m 'JOO o tantos votos . » 1!! mn.is 
adea.nte: «AS aut!idd;L(lo.; o>t:tduac.; p:JUCI'<Ull 
apenas reunir urna forç<\ t!e l.200 homens, 
·com os quaes se entt>incheira.Pam para ue
fonúer os poderes constituídos do -Est ttdo . » 

.Pois um partido poderoso o puja.nto ll!IC 
infiinge ao outro cstrontlu.;u. licn ot\ nu.~ 
).lrnll.S, na occa~ião ela luct:J. lUcttc- se duntro 

da tl'inchoim, o quo ·jú. 6 uma. po~ tçao de 
infodot·idu.de r. só r.onscgue 1 .200 homens, 
corn t.o<lo o runccionalismo, quando o out ro 
pal'Lido tem p ara. m:\is 1lc 4 .0 00 homcn~ 
p<lr:.t defcndct• os seu~ direíio.s ? Onde a. 
maiori:.~, otHle a. puj;1nç.a.r. 

A vcrdt\do ti ~~ta: esses 5.000 Yotos nii.o 
r eprcsenta.vam n, vBrda.de das urnas e foi 
justamente este o moti vn da lu ~a. de lO do 
ll.bl'il , que dt\U a victoria. ao partido consti
tuciona.l . 

O Sr. Senad:Jr i\ILlr aes Ban·os falla constan
temente em seu d isc ut·s~ no sang u e que 
hu. d~ ma ncht\l' a.s vestes d u eminente Sr, 
Dr. C;lmpos Salle~. 

Isto é um log:ir cvmmum muito us:~do 
pota opposiçã.o,ll uma verda.dcit·u. declaraç.ãQ 
c é l<J.1!1C 11tavel que esses acontec imento.~; 
send<) t il.o antigos c rcpugna.nrlo tanto <J.'J 
Rr. Senador, só hojJ depois da dissidencia. 
de S . Paulo, é <tuc S. Rx. vem fic<Lr ao lado 
dos seus qucl'idos amigos de Matto Grosso. 

O Sr. Presidente -A ordem do di<~ 
P<tl';~ a s~ssã.o de mnanhã ó a seguinte: 

Votar.:ã.o do pt•ojccto n. 247 C, de 1901 , quo 
fie~:a. " de.;poza <lü Minist(lrio da. Industria, 
Via(:ão c Obras Public;\S para· o cxcrctc io 
de 1902 (3ndi$CUssiio); 

Votação do p :·ojecto n. 202 A, da 1901, au· 
tortza.ndo o Governo a despender ató a. quan
tia. de 50:000$ pat'<i. a.uxilia.r :ls despezas do 
insta.llnqão e os trahalhos do Congresso Ag r'i· 
cola (2• di;Jcussã.o) ; 

Votaç:ão do projecto n. 2f37, de 1901, aut.o
riza.ndl) o Podor Execu tivo a. abriL• ao Minis
torio da Pazertda o credito de 477: 121$6~0. 
om·o, supplomontar á. vct•ba n. 35 do art. 28 
d t ~ lei n. 746, tl ci 20 de dezembro de HJOl 
(::!" !liscus.~ã.o) ; 

Vot:t(,'io do projectà n. 70, de !001, auto
rizando o Pode!' Executivo a. :~brir ao Mini~
tnrio tb Inuu8tl'Üt, Vbçito e Obt' as PulJlicas 
o crcúEo cx é1•aortlinat•io do :30:000$, pa ra 
occurrot• ás ucspot;IS com a rocopçl o das Es
trada$ de Pet•ro Bal1ia uo S. Fmncisco, m 
ma l do TimM, c Recife ao S. Francisco, 
rcsg,tta•bs em vil·tudc de autorizaçã.o lo
gisliLI'.iva (2·' discus.sã:u) ; 

Vot:t<"J.o do p1·ojecto n . 139 A, de 1901, 
P..st:tbe lecendo (lUC as etapas dos officiae.~ 
úo exercito e da ar mada nuncn. serão infe· 
riores a !.~400, q ualquer quo seja a g uamição 
a que pertOllÇ<Iffi, SalVO aS OXCeiJÇWS d(l, lei 
(2a d!::;cu~'São) ; 
Vo~ação do proj()c(.o n. 120 A, de 1901, 

q uc ll.tl toriza o Poder Exoouti v o a abrir ao 
Minis terio da. Guer ra o credito de 2:401$800 
pa.rt~ pu.ga.mento M marechal José de Al· 
mcida Bi!.t'l'eto, em vil·tudc Je sentença do 
Supre mo Tl'ibunall<cderal (:3• di.o;cussão} ; 
Vot<L~·1io do pru.iccto n. 253 A, de 1901, 

'lUC :tuto1·iza o Pouor gxecutivo a l\\lrh• ao 
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:lvri.nb_tcrio _da,_ Fawn. d:J. OS Cl'Cdit~s exll.'il/>l'-1 i'uucÇÕOS ·.de. l'Opotírlol' _dessa.._ cu.deü•a.; com 
rlnJo.t'lOSdc ~:b,6$H5, ouro, e ~.9.,4:500$3:l:~. voto em separado (l• dt~ew<&1o) ; 
pa;pcl, pa~a. a.tton!l-!1• :v),yag:unün_tc de (li- vnt;~ç,ae 1 rlo prujodu n . UH, (lu !t1iJl , con-
vula. do exPl'ClCJOS findos (.)• dw;nss:tO); ceJ.nrrdo <i D. ArwJtia. Cav,tlc:m Gi de Al.bu-

Votaçào do projecto n. 174, ele HJO:. m~n- l_lrtnrqnc, Vi uva do capitã o rl.c ougonhcir os 
dando que o Govanu da Repuhlica inrlom- ,\otonio Cava.lc;tn"i· üc Athuquorque , urna. 
nlzc, com a. qna.ntia de 70":000$. a Vlctol' p<lilll<\o 11\et\S~ü ,t,., !00$ \dí~cussão unica); 
MoiL•cllcs rle Uma, pelas tlcspoz:1-> qnc í'eY. 
com a pintura, Jnontagem c custaio do Pit· 
nor·ama do Descobl'iment.o do Hc;túl, com 
substitutivo da. Commisilão de Or~.;tmcnl;o ao 
pl'Ojecl;o n. )2()), de 1900 (2~ disc;l.~&'io); 

Voutçrão do pl'tJjodrJ n. 6 A, de !DOI, de
chrando ~~holida a acctunllliujiio d:ts cadci• 
l'<~s do logica e t!c littcratur<l. tlo Internato 
do. Gyllln<t.'lio Nacional, soL ~~ 1'cgoncia rlc 
um só C<1therlJ·atico, o m:tuda pôr rm1 con• 
Cll!'So a.H catleiras quo v;tg:trom em con~e-

. flllcncí<J. tlcsta diSjlO~ição (2"' rlísmtsofio); 
Vot~t~.\í.o do projccto n. 242, do \.S'.l5, ohl

vando a 100$ mcn~ae.~ a pcu~ão t(ue jWmnhe 
D. Cyhclo 1lo MoJ.Hlonç<l lSonza :Montcit'tJ, 
viuva do tcnenj;e-hurwr<.tl'io ri o cx!lt'cito !Ie
Icodoro Avelino rio Sol!Z;~ Montcit·o (discussào 
nnica.); 

Vot;1ção do Jll'Ojectv n. JN7, U() HJIJI, ele
vando de f.O.~ a 100$ <L pr.n~iio rnons;ü llu al.
fel'es llonomrio do exercito Antonio Paes de 
Si• Bart·uto (<liscttss5.o unic<L); 

Vot:J.Qâo rlo projedo n. 288, rle 190 l, auto
rizando o Pnncr ExeentiYo a. eonuedrw um 
anno de licença, sem vencí;nentos, i10cidtt!J.;Io 
Jo;Lriuirn B:n•bos:L Pinto, porteiro da Vi
l'l'CÇã.o Gm·al de Sauüc 11o" Excrdto (rltscn$Sáo 
unica) ; 

Votai)f(o do pt•o.iGcto n. :!Gfi, de iOIJ l, :.ul;tJ· 
rizanrlo o Poder Exccuti vo :1 abrir ;w l\.Ji· 
ni~krln rla. F•tz(:nd;~ o 1\l'eíl \to 1\Xtt·;~n\'\limw\ o 
de tl7~2:t.n~700 pa.1·a i.btl· t~x~~~~IH;':Ln :i.~ ~nn~on
<:as <[tJ !-lUPI'OiliO 'i' I' i lmnal l•\~lii!'iL!, IJ.li!~ COll· 
tli'!n:~t·:uu as do jui1. H!'e<:ion;LI •1:• l':•J•a!Jyln, 
<~onrlulillltLIH]o tt Jo':tZill!rl:L N:Lcioliill :1 l"ll,;W,IIil' 

:t l'aiva Vahmln '"' t:o111p., l.nHWS ~lo;•" i ;•:t 
& i\lout1: o SitH&tM Uouw,-; & COlllp,, IL!g~Jei .. 
tt rJLOS JliMJlWllll EsLado, o eflm dn m;ds l"'WL
l'll.lll por <liJ•ottos ;In ktl!'nznntl imp<wL:~<lu 
••m t8Hii {I l8!J7, com a~ t'e-wectív;~" eu~\.;1.,; 
(:.J·· d iseussã.o); 

Vot:1ção do p!'ojeeLu 11. :m·1, du I UOI, au
·torizll.mlo o Poder i.!:xl1cutiYo a ubrir ;~,J Ml
nistcrio da i"azcnrla o c r·cdito de f!! :êt46.\4GI; 
parn, pagar a A.A venicr & C:.~mp. c it Con·Oa 
Chaves & P into, de accortlo conr a sentença 
jurlicütria. que mandou rostituir-lhó~ o que 
de ml\is pag a1•aru ti. Alntn•lcga de>l;a. C<tpiêa.t 
(3a rliscussã.o); 

Votação uo p~·ojccto n. 157 A, rlo l\!01, 
clectar;tndo que, no ct~so tlo llcençt~ a um 
lente catttcdr·a.tico da Jo;,;cob Nt~WJ.l, SCL'i.t 
a cadeir<1. regida. pelo lcnr,c substituto ;1 

quom comp<ltir n a. vccttsi1\.o o ox!Jt'ciaio das 

Votação ,to projccto n. 2()!J, ilc !DOI, auto
t'i~a.ndo o Po!lm· Executivo t1 a.ln·it· ao Mi·· 
nistor•io dus Relar·êie~ gxl;cl'i<H'os o credi to ex~ 
tmol"d.Lmn'io <ie ÍOIJ:I lOOS., mu·o, v:wa occor
t'Bl' :L~ uospezas corn u, mis,iio especial quo 
rt.wo tra.t.a.l' eh q11cstii.o do llmitris com a. 
Gnyau<J. !ngluzt~ {:l" di~cu~;ãu); 

Vot:J.çiio ,Jo p1·o.kcto n . H2 A, rlc 190i, 
re,ll'g,mizc.ndo o orJl'lJo de cngcnl.ciros nav<tGS 
e fix,.~ n,fo o pessot~.l do J'cspactivo qutul!·o 
r>l'din:wio (2" disw~sfw); 

Volõ:t<:•1o dn JH'o.]<~cto n. 217, il.e 10:)1) , auto• 
át.~Uil.o o Pot\m• \·~~ocutivo a. u.hril· ao Ml· 
nistoeio tl<> Mar·inlw. o ct•ocli ~n esp~ci :11 de 
Jl :7(\Q$, ll~~l'it pagnmen to do soldo :to v lcc
a.!mit•a.n tc Al'tltU\' hCC:.(Ulty, I CYQI'Lttlo ao 
qu:~rh·o r.llileCivo tla arm:ttht (3• di~cuBsão); 

Yot;t~::ío do projcci;<) 11. IO~ JJ, de 1901, 
rrnc cmtor\?.a o Govct·no u, a brir c\O Minis
tnl'ieJ dtl .Just.ie,,:t o Negoci.os lntel'iol' tls o cre
tlito nccc•~sat·io Jlill'<t pag;~m,wt.o do ]"lPemi o 
tle vbgelll , tln qtH:J tNh o <tl't. 221 t\o Co· . 
ilign 1lo t•:nsino, conreridú a Pedro Ue!Uosthe~ · 
nes Rada1 (:)" eli8ell~sã.o) ; 

Votaçiio elo pl·ojccto n. lO! A, l!c 1901, 
pomütLimlo ao capit.'í.o de m;u• e guerra 
refvrma.\lo José Dnartu d;~ p ,mt e Ríbcír.o 
cnntrilmir p r\l'a o montepio do posto de 
corttt·í_L+almlt'~tttte, ccnn a.~ vantagen~ do 
l!Jeio-suldo corrtJS]lo:Jdcnto .;w me~It10 posto, 
pnl" ~·,,])('.\L I vi;:;ente U' \li.scu21\iÜ•)·, · 

Vot:1çã,n rio ptojccto 11. ~!!)() , elo 1!]() :, twto• 
l'ir.arl!lo o Pu·lm· l·;xucr~ t.ivo <I connorlcr a Jo~ 
~•;inu rl:1 Silv<L Mcllu a co ~tnwçfto •le mna, 
pontn m(\(•~llic<L u de m:.Ltlci L·;~ 8obrc o Rio 
1 ll':lnclt ~ , 1110 logat• tlt)lJorninado Cacllooir:L do 
,u;u·iruiJuridu, on~rn oH E,,t;ulos de :-;, P<mlo e 
~li n•1~ r ;ut'M'~. sol> ;~., contl i<;·ÕH~ quo e~tabeA 
]t\l~Ü c~:~ disl~tzssã.o} ; . 

Vot;~ç[\o tl1J \l~oj<•ct<~ 11. 271, úe 1\JOl, auto· 
l ' i~lw,Jo o l'.•dm· Excent ivo a ii.bri r ;~o Minis• 
~c t•io <h l~:tzenrla o cr.Jdito oxtl·aordin:tr io do 
l0:2GiS200 P<.tl'iL cumprir a ~entcnç11 dojui ;r, 
;;cceion;~I de;;t ,~ C<lplta[, quo condemnou a 
F'a%onrla Nacional <t ros~i m it• tt l~ombauer 
& Contp., negociantes nesta praça, u, hnpor• 
ta.ncia quo de mai~ pt~.garam como direitos 
de i mpor•t:.tçiio J.o sal i mpot•tado om 189/ 
(2• di.S~UiBli.O) ; 
Vott~ção <Lo pl'ojccto n. 201, de !901, aut"o" 

r·izando o Govemo t• wnc·~dor ao O r . F.er• 
mwdo Tol'l'a, assiston to ri.:~ c;tdeir•a do clinic~ 
<lerma.to-~yphiligra.phic" da Facnldar1o do 
l\icdidna do Rio de .Jn.rtcit•o, m~ü' um anno 
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do licença com todo o ordenado, para katn.r 
de sua saudo (discussão nnic:~,J ; . 

Votação d(> projcct iJ n. 30c., elo 190 1, :m
todzando o Podm· Executivo a al.irir ao 11i· 
nisterio da F:Lzcnu:J. o crc;litu que f11r ncces
sario para cumpri!• a sotonç:\ do Supl.'crnr> 
Tribunal Fcrlori\1 que c;mclcmn.rrtt a Fazonda 
Nacional :t ro.;tituir a A. F _ de Oliveira. 
& Comp. :1 importanch\ ele dil•oi tostlo im· 

·. portação sobl'C kero:wno que de mais p:tga-
ram nos exercícios \lo 1b'V6 c l897 ( 2• <Hs
cu!li!io) ; 

Votação do pt·uject:J n. lfl6, de HJOI, :'l.Uto
rizando o Poder Executivo a :tbrir ao Minis
-terio da. Justiç:t c Ncgocios Intet•iMes o cre-

. ditO de 1:~:300$ pa.ra pagamento do premio 
e i mpressilo de I .000 exernpl,.res da olll'U.
'fhoor ia de Processo Civil o ConHnm•cia.l
composta. polo Dr. Joã.o Peroir<t Me!ll to i t'u 
( 3• discus.'lã.o) ; 

Votação do projocto n. 2:'Jl), A, de HlOl, 
instituindo um registro das opcra,çõc~s tJ., 
ca.mbio { ta discus_são) ; 

Votaçã.o do pr~íocto n. 2D7, de 1 0{)!, auto
rizando o Poder Executivo :t concell.er ao 
conductor ele tr<lm de 1• cht~sc Antánio f?ra.n· 
cisco de Oliroira. Furtado um anuo do --fi -

. cença, com ordenado, para tratat• de sua 
sa.ude, em prorogação da em cujo goso so 
acha (uiscussiio unica); .. 

Votação do projocto n. 200, elo lOOI, n.uto 
riz'Lndo o Poder Executivo a concotlcr um 
a.nno de licença a.o conductot· de tt·crn da. 
Estrada de FcrJ•o .Cent1•a.L do Brazil l<' t•a.n
cisco Alves da. ,Silva. Prado (discussão unic~); 
· Votação do projecto n. l H6, do 1901, o.sta
belecendo quo a.o engenheir o Aristides Gal
vão de Queiroz, aposentado no cargo de di
rcctor da SOcroiaria. ·do Minlstcrio da. Agri· 
cultura, Commercio o Obras Publicas, com
pete, desde a. a.posClntadoria., o ot·dcnMio de 
engenheiro-fiscal de 2• classe, correspondente 
a. 25 a.nnos de serviço (díscus.5ão unica.) ; 
Vot~ção do projccto n. 182 A, dn 1901, dis· 

pens:~,ndo a J.';~zcnel:t Municip:d ue /Lucanhtr 
o pagamento do Hli!O na.~ causas em lfUO fôr· 
autora ou rê, pm·antc a justiça lor .. al do Ois· 
tricto Fcdcr·a.l, c uli. outr·u~ Pl'OVidoncias, 
com emenda da "ommissüo (L' lliscus~ãn); 

Votação do projccto u. 2GO, <lo 1900, con
cedendo a JJ. G:thr·iell:t MiUIBr' dn (5astl'o, 
viuva. do tcncntc-cot•onel Sotoro de Ca~tro c 
á. sua fi! h a. D. Ga bricll<J. do Uastt·o, a p~nsão 
mensal do 400$000 (tlbcussü.o unica); 

Votaçiio do projecto n. 2i5, do 1901, con
cedendo a D. DrmJthéa da Encarn:tçii.o do 
Coração do Josus G:u·ei:1 Znniga. H [l. M:tr•i:l 
Dolot•r,s Ba.r·tola Bet•nardinu r;arci:.L ?.uuig:L, 
filhas do bríga.doit·o bu.rfw tle C.!:duz·a., :L z·olo
vação da. tJCna. de JH'Oscr•ir•ç'i~u. 111\l ':l >Jll<l v•s
sa.m jJf}l'cOIJCr CJ m~;io S<Jlt(O IJIII' I'I.'O:Cl iJhL ~ 11<1 

mã.o, viuv<t tlaqudlCl hl'igadciro (2" cliscus
~ão); 

Vota~•i1o elo projecto n. 305, de 1901, au
torizando o Podm· Executivo a abri r ao Mi
ni~tot·io tl:J. Gnerm o cr-edito oxtt•aordinario 
de :2:414$476, pa.ra. pa.ga.monto do difl'ore nGaS 
d.o or!leuado que deixou <le recel1or o major 
•lo qu:J.dro espocial do C11:ercito J onatb.as de 
Mo1Jo Barreto, professor do Collegio Militar 
(:!.• discussão); · 

Con t i nuaçã.o da 2" discussão do projccto 
n. ~A, de 1901, com pa.r>ccor sobre emen- · 
das otrerocida.s para. 2• discussã.o <lo I>rojecto 
n. 290, deste anuo, <tuc fixa a despeza. do 
Mitlistceio da F:tzenda pa.ra o exercício de 
íOOB; 

Discussão unica llo pl'ojccto n. 162, do 
1899, couccdenclo :í. viuva. do jurisconsulto 
o OJc-Sonador Joaquim Felicio elos Santos a. 
pensão mensal elo 500$000 ; 

:~· d is~ussão elo projccto n • 165, de 1 00 l, 
antol'iz~.nelo o Poc!cl' Executivo a abril• ao 
Ministerio tlll. Marinha o c r o di to do 
77:;">21$<'l!!9, supplcmental' á.s verb(].S ns. 
H, l•l o f~l elo art. X" da. lei n. 74G, d() 29 

ele: tloz•Jrnbr·o dCl l\JOO, P<tt':.t pagamento · de 
voncimontos ao corpo ele pa.trücs-moros, au
gmcnto do vClncimontos do um c:1pitiiCI de 
m:~r o guerra, um capitão do fragata e ven-
ci monto~ de tres medicos ue 5•. classe; · 

3 • eliscnssii.o do projecto n. 131, de 1001, 
;mtul'izando o Potlcr. Executivo a abrir ao 
~Iioistc.rio da. Fa.zcnd(]. o credito cxtra.ordi· 
nat•io de I: 132$ para. pagamento a rlivet•sos 
opcrarios da C:Lsa.' da Moeda; 

1~ rli~cu;>São do projecto n. 76 A , de ·t90 1, 
r~Jstab::lecemdo a ]" clruEe de a.rtifiC<JS mili
tat•ns na bt•iga.da. a quo so t•e foro o decreto 
n. 2.207, de 30 de dcwmbro deJ 1895, o dá 
outras providnncia.-,; 

Discussão unica da cmnnda do Sonaclo a.n 
pt•ojocto n. 61 A, dnsto anno. quo cxtinguo 
a secção de pagadoría. da Estt·ada. de Furro 
Contt•ál do Brazil; 

2• d!scus.<i.Lo do projocto n. 92, do 10()1, 
autoriz1l.ntlo o Govm·no a conceder a quom 
maior·os v:.tntagems olferc;cm•, privílngio para. 
construcçã.o, uso o goso de um:.1 est rada dn 
í'orro, qun, partindo do Sant.arém rm outro 
ponto melhor, que os n~tuclos doterminarnm, 
na margem deJ Tapojoz, no Pará, vtí a 
Cuyabâ, com um rami\l quo vá tnt• á fron· 
toira. boli vi:~na, r) d;t outr:1s providencia•; 

1~ iliscussi.Lo do projccto n . 126 A, de 1001, 
reduzindo do 15 a 10 :moos o t empo de scr
vir,:o cxighlo prJlo art. 335 rlo regulamento. 
elos Cor•t•eiiJS 1l iL H~ ; publica, a fim de llUO -os 
I'~J.~IJCet.ívos cat'teiro~ c:omBcem a perceber i.L 
1-( l' lL( i licaçã.u a údiciona[ ; 

fJi~c!u s.-;i~•> unir.a rl;~ crucm1a do Sunado ao 
fll'~>jc>ct.n n. 171 B, dn 1000, · c 188, «lu 100 1, 
ti<L C:uwtt':L •los IJ!,pu,;ulos, que autoriza o 
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Governo a mandar• P~"'·ll' ao c:tpitií.u tlc 1881), o 103 A, dll 3,) de j:1noiro de JR'JO, vo
frag:tta. honot·az·io o l" 

0 

tenente rorormado ltwtaritt ou compttlsoPiamcnte , t ecm <lireitc. 
Collatino Marque~ de Souza a. í[U<mf.l<J. 1lc :i.~ v:1nt,agcns ex<tra<Las no alva r:L de 16 tio 
1:837$1380, <lilfel·ença. ao soldo quo deixmt 1ic dezembro de !700, c resolução de 20 do dc
roccbcr desde 1870, rlat1 de sua rol'ot•ma, zcmbt•o de !SOL.; 
ató 1897, (lo aceordo com a. doukina contirht 3"-discussão do projecto n . 264, de l901l, 
no a viso do Minísr.er•ío da l•'azenda, de 7 lle autor·izando o Governo a pro rogar o Pri17.0 
janeiro de LSGD ; concedido ã. Sociedade Montepio (lera! de 

Discus>ão unica rio projecto n. 15:} E, de Econorni<L uos Sct•vidoi•es !lo Est;tdo, para 
[0()0, allditivo destacado nu, H• discussão do índcmniza.l.' o Tlwsouro Fetlm·al da quantia 
projecto n. 153, deste a.nno, em vietnde do de qllo lho é dovctlora, até que essa. inHti
~u·t. L:~ do !{egimcnto Interno, <1lltoriz:tncLo tuiçi"io ~cgulal'izu sua situaçã.o, P?Clendo 
o Govcmo a transferir pu.m Manoot M;tri<\ · ~eSI!lO rdeva L-!1. 1lo ~aga~:-ntG da. tmpor
Vcllez a concessão feita a Julio Benevides t .. tnma cru qnc ficou ,tLMnça~a no anno de 
pelo decreto n. l~J, de 7 !lo outttb;•o tlc W92, lHDJ;. _ . 
po1londo IH'Ol'O"'<tl·a por m:tis cinco unnos; ··· 1' d1sctFs:w tio proJccto n. 146 A~ {[e l!JJ! , 

. _ "' . _ . instítuímLo rcgl'as para. o cstabclocnuento do 
Gonbnuaçao da 2" ~tscndsao do pr.J,]ccto LliU}Jl'Cl\a,s 1Je armawn~ geme~, determinando 

n. 2!7, de 1901, autonz:1n~o o Governo a os direitos c as obl'iga~.l·ics dessas cmprczas; 
c'?ntr<~cta.r com os engeuheH'US Augusto de Discussão un.ic~t da cmend1~ do Sena-do ao 
I:!lttcncour~ Carvalho Mcncz~.~ c ALfl•euo ~~o- projecto n. 45 B, de l()Ol, que <lnlori~a o 
zendo da S1lv~ ou companh:a que ot·ga:rnz:J.- Poder Ex.ccuiiivo a abrit· ao Ministcrio da. 
rem, o for~ecllnonto do cJ.rtu?s postaes !llus- Guerra 0 credito rJtH3 fõl' necessa.rio para 
trado•; B da outt'as provtdenc1:ts; · paga1• u. gl'ü.tiflcaçã.o de cxcrcicio a que toem 

2• discussão do pl'ojccto n, 207, de 1901, di1·cito Canlillo Josú Montoit•o uos Santos e 
creando mais dous logare~ de fieis do tlte- Joaquim Gonça.Lvo~ da Costa.! contr<t-mos~rc 
sourcü•o da Roeeb2doria da C:J.pital Feder•aL o ma.ndador d11 cx~mcta officma de corl'een•o 
com os vencimentos dos existentes· ' do Ar-lenal de Gum·ra da C11pital Federal; 

' 3• discus:'!ão rlo projccto n. !03 , ~~~ 1901, 
Continuação da. 2• discussão do proje0to marc:wilo. os casos 0 a ror l'lu da rcv l3J.o d~.s 

n. ()2 A, de !901, alterando ~~ clo.%c !'·, n. I, condcmnaoõcs; • 
das Tarifas dil.s Alfande gas; · 2 _, di~cus~ã.o tlo peojccto n . 2.58, da 1901, 

l" discussão do pl•ojccto n. 74 A, 1lc !GOl, autoriza.ntlo o Poder Executivo a a.br1 r ao 
concedendo o pr.:tzo de m.:tis um anno de HHl.·' Ministerio d:1 I•'azenda o credHn ox:traor di
tricnla ll.os ex·aLumnos do cur.;o superior da na rio da somma que neccssa,ria. fór par a 
l~scola MiliW.r• do Bt•azil, desli~1tdos pu r rostituil· :t .Ja:io tlu Aquino Fonseca. c Fo nse ca 
mr1iivo do reprovação <Jnl uni:t mesma Lrmtl.os & Comp., negociantes no R~ci Co, Es· 
ma teria dut'<Lnto dous a.nno; c Jnsocutivos,. t.ado tio PerwtmlJnco, ,t tmpot•tJtn ,_la qnfl 1lc 
com cmon:la da Gommissão 1lo M:tt•ính:.t c m~~L~ rn":tram :t Alr<tnrlega da.quclla cid11de, 
Gum•ra; pot' illliJOt•t:tçii.o ue kerozenc, de a~cor,do 

Di~Wussão unica do I•··ojecto 11 • ::;;}, ll<J 1\.101, num :~ 8<Jnten•.':~ 1!0 Supremo Tt•tlJuna l Fo
autoriz~tndo o Poder Exocutivu a. rnloVlH' ;i der~~~; . 
vi uva e hortloiro~ do ftn;ulo majot' Honod.icto !• tlis~u~>ão tio pt'ojcct.o n~ 23:) A, tle 100 1, 
Ribllil'o llutra a lliViila por ollo contrahi-llt m:~n<htn~•) gt·:vh.:u· no postll 1ffit!lC!h :ttaml3nto 
com 0 corro d:t bt'i,!ia.da. poli<:ioLl da C~tpit:d supoJ'Í<II.' 11 otllcial do exercito e d~t armada. 

d 1 · · L L 1n7"''l 'I qtw atting-ü· u 11. L l!:t c~cala., Cflmpreheo- · 
Fe ora • na nnpot•tanma (c : " · r··~, ; tlblu• o; tb; cl1tS&J~ annex:ts; com emenda Ll11 

2• rliscu~são do pr.)jocto n. 2g5, de l!JOI, Cunllnis>ão do M<Ll'i!llta. (J Utten·a; 
antorizn.ndo o Poder Executivo a aht'il' o cr·e- a• di;c 11~.~ão du pro,jccto n. 176, ~~~ 100 ~ , 
dito cxtraor1linario nccJ~$ario ao Ministerio autoriz:.mrlo 0 Governo a abrir ~o Mtmstcno 
da Fazendr~ para pag:tmento a ll. AnaLia. <h Guerra 0 credito extraordinario do 
B1•um Gonçalves, viuva do capitão Eleuterio 2 :86D$207, par·a occur rct· ar) pag11monto do 
.JoSt1 Gonçalve~. lmhilita1la por titulo de 12 ordenado q uo compete o.o escrivão do aLmo
tle j;meil'O ile 1900, do meio-soldo que lltG é XllT'ifado do extincto Ar>en:U de Gnerra. de 
devido dosde 22 de 1lcwmbt•<> di! 1893, (}ffi Perna.mbuco Francisco Mauricio do Abreu ; 
quo fa.llecou o sou marido, at6 5 do dcr.cm- I.ovant'I·Se a. sossKo <i; :J hora~ da ia!'rle. 
bt•o do 1899; 

2• discussão do projcct.o ry. 222, de L~OL, 
determinando que os oll"lclacs do excrc1to, 
a.rmaua c classes annoxag, re formados ou 
quo se venham a t·efot•nmr fie (tccordo com 
o~ decretos ns. JOB A, 4lc 30 de tlezombro de 

l)~mMa Vol, VIII 
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l'resirlem;i,,. t/o .'il' Sa1y>·o Dias (2·• Vin:-
1 'rcsir/,;nlc) 

A's ::-i hcu·as •ht n oiLc, J'espon lem tL eha
m:vl<t o~ S t·.~. t;a.tyl'o Pla~. CM·Io~ de NOVll'lô. 
A~apit" 1Lo~ ~u.nto~, O:t:st.'ír> d;~ Cnnlnt, :);l 
Peixoto, llosanu"lt •lo Oliv<:im , Aniúo de 
1\ brcu, .Jofiu Oayoso, Vi r·gilioUrigid<l, Bril:io 
F ilho, ltorll'iguo~ llur·i:t, Se:dlf·a, .\'l;~rwcl Cae
tano, Pt~otda. li u iiTI<bl'i'iC~, :\ln)S B;tl'IJO~lL, Pa
r~.nhos Montener.tru, Ctlllfod!b Guc lho, Vil·iat n 
MitSCill'COha.;;. Ft::wci~co Y!!i g<L, .T<Jão Luiz, 
P~nillo 11illlo, J\!J'n:clu Pin i.(J, Citl'll<::il'" do 
Rellcndo, Fra.neíf;ell /,;:Lllt~<, AtltLII.nrto J•:cr-raz, 
Anl.ónio Z:tcha.t·ia~. Gusl;avo rludoy, l.lino 
Bueno, Rotlufpho ~lit·anu : L, Luiz Piza, Gaje~do, 
Alfl•l•tlo Ellis, Ca.r·lo:; C:cv;t.l<!i.lillLo, Fr·;,m:isco 
TolenLinn, Vespa8iarw do M bnqlltll'flrtc o 
l>logo Fortml<~ (;:n) . · 

Deixam llc CIJi llji:LreCCl', eoll\ c:ti!Sõl }I:Ll'Li
cipacl;b, t)i:! Srs .· V<LZ 1l<l MdloJ, Ur banu l;;tn to~ , 
;\ ngn!u Nclo, Lu iz Ouallttwto , Jo~ê Uoitoux, 
P1.1dr·o CllUl'nlllllt, Antonio B • stn~, Lui z llo· 
mingue~. H,.,Jri:.:.ucs l•'cro:Lnd!~5, Gln·i~tinn 
Cruz, Au~nsto SC'voro , T;cv;Lr·cs ,]:, Lyr':L, Pc
rtiil·:d {ois,S ilva. M:ll'iz, M•~laquk~s oór\,,:alvll~. 
·M1> r·'~•!'<l Alvc~s. Col'llclio llil FunstJCa , J•:l pidio 
•lc Figoei t•ed.u. .José IJna.l'tc , gprtmioond<l~. 
l.lr~~cindo, .Jovinia.no do Cat•ntlho, N'niv<t, Mil· 
ton . Folix na~p: Ll' , Eugooic1 Tor ll'inh<J, AnguS· 
to de Frei ta,~,' Diunysiu ()!rqnuir:~, Celso dn.-; 
Rei~, fo;:nnpaio F<ll't' :l7., Mai'l' nho GamJtos, 
Sílva. Cits tro, Julio S;tntos, Atll'<!li:tno do~ 

· S~nt.o~, .)oi,lt[IIÍIIt Bt·cve.>, H.l\li~C I Pt:~t:w ;l, 
Ilclofimsn AI vim , Muntcir'·<> da !,;i! vcit•a , C:~l'lu l 
Otton i, ~I:Lnocl. Falg-onr;io, "lo~tlflir·: t .Jull í:ur·, 
Lindolpho C:wtanu, ltodol]Jiio l'; ~ixii.<~. ~lir• : ur · 
•l:L Azcv•~""· ~·!oi'nit·:.L th Sil v:1, !Junr illg ll"' 
tlc; C:tsku, lltn ~no d.11 /\r: <lr:ula, P:LU!inu 
Carlos, Cincirurtu Hr<Lga., i\ntuni" Cin t.!'a, 
Hct•mctwgiltl<> •l•l }lo r•:~.c.~ , Ovitliu :\ ltl·:Lnto.i , 
1\-l:UliJCI A lve~. X>~vi et· du Vali!!, .luilo C:a 11· 
dino, L<unenlr:t Lin~. lVl;u·<,,.tl l•:..;coh;t>', Fran

. Clisco Mou t'iL, l'in to ela Rocllil, AIJ't·eúv V:~-
l'lllla c Cas;iano do :'>: iL~·Jimenl,o. 

\1; :>em c:tu.l:<., o;: St':>. Car-los Marecllir)l), AI· 
lluquerque Stwo.io. U<LiJl'iel :->a li(it~lo, Arthnr 
Lemos, ln•lio tln llt·a.zil , Scrwtlnllo Gorr&•, 
.Tmli ~:nzobi ''• Gnotlellt:L .M<JUI'iÍ.o , Cu nl11r, M•w· 
tlns, .Jcml]uirn Pil·o~, lt:Lyttllllulu A I'tiJur•, 
Th<mmz Accioly, Nogu nh·a, AIJI~ioly, Thom;t7. 
Cav:Lle:.nti, Juã.'t t.opos, F r·anciseo S;.l , Fm· 
tltll'i•lO Burgus, Sni·g io S:tboy:L. Gonr;:~[ ,, Son t.o. 
l·:l ~>y ·!lo S u11z:L, Soarr; ' ~'e i v:L, Li li I<'. l''i1hcJ, 
'l' r•i tul:u!u, !!atnillo •I<! linll:uul;t, l•:f'lnil'i u CIJU· 
Milho, Cn\..;q 'h ~ So111.a., Tl,ixnil':t rh~ ~ti, Oun~os 
,J , M;tr,t,"·'· .111:·11, \'i•oir·a, l'or·llil'a dll J.y r· ; ~ , 

Motici • ·o~ o Al.louq ntll'fl lln, lO:<;mei·aldino H~11 · 
d.cit·:L, Julio ele Mollo, l·:~l;acio Coilllbl':.t, Pr~lro 
Pnr·namhueo, Afl"<JII~O Custa., Ar:1.u,io Oút:l>, 
:\ t'I'oxolla~ (;;~ lvti.o,_ l~.u.ymunclo do Mira.nd;~. 
Sylvio Romert>, Fausl;o Car·closo, Ca.stl•o Rc· 
helio, Aug11~to l~r·arH;a, Tost;t , l~mneisc:J 
S<JÚr•'·· Vm•gtHl úc Abt'Cil , Adal ui.H'W Guima· 
rãcs, Rudrigw~ Lima, Tolcn tino elos Snn~os, 
ErlU<Ll'do lla.tnos, Marw>lino i\fom•a, G~.!dino 
LoJ•cl:o, Pinlwir·.> Junior, Jo~ê lVl<Jnjardim , 
.lu~!l M:u·cellillo, Hct•nrli<b dCl Sá, frinou M:t· 
cl t: ~dl) , IIrlo t· ique La~don , Nols> rl 1IH Vas.~on
c'ollo.;·, Oscar· Gorloy, Augns~<J de Va~eon
oollos, S[L Fr·ci!•ll; IUI.ttl H;crroso, Barros 
Fmnc.1 .Jun ior, Antonino l~ialho , Dc:>clcciano 
de SouuL, Ni.lo Pe,::\nha. Lour·en.;.o git!Jf.isLa., 
Alves de Hrit •>, Püt'ei t•:t Lima, Mat•tin~ Toi
xnit·a, Olivdm F igucÍl'llliO, J•:stcvã.ó Loho, 
'l'hcuplri lo Ot h ni, ,Jos!l Bonifa.cio, MonLeiro 
de B:tt'l'OS, l•:sporicliiio, llrwn o rle P<Liv;L, Lco .. 
uc! Fil ho, J;tmuu niot• Godofrerlo, Hcnr ir1ue 
Salim>, M:Lyt·in k, L:uJ•lulphu tle !\f;1galltã.o~, 
Art.lnrt' Tor t•cs, Jo:•Ju:n·•lo Pitnon1.c!, OlcgU.l.' io 
M~tcic l , I.am:r.r&ino, J>adu:t Rezondt!, l~Ht' · 
na.n•lu Prestes, Ol'ivcit·a BF.Lg:.t, Valois tio 
Ca~t t·o , CJSL[I. ,lnn it>r, Ad~Jipho Gurd<J, .lou.
quim AI varo, J•;dmundo ll•• Fonseca., Azevedo 
i\bl'q ncs, 'l'c ixoit '<l Hranú:'i.o, Benedicto de 
S.)uz:t, Lí n1lolpho Surr;~, Alencar Gnirna.riío~. 
P:Lul :L .R:uno~. Ba.rbos<L Lima., Soat·es dos 
::;:.n tos, Angc!o l'inheil·o, Gm·m:tnu Hasslo
chcr·, Francisc'' Aloncash·u, Yic~orioo M(JO
teii'IJ, Ri v:cd a VÍ<L OuJ·rüa, Au1·cliano B:tl'hosa. 
e C <.li !I I Jl<!S Cat'i.illl'. 

O Sr·. I•••esi<lenic - lto>Jl•Jntlltr.a.m 
:i elmmarla 3fi St•s. Jlnp<tt:ttlos. llojo uiio h tt 
su<>sã.u. A or·dcm 11:u ·;l a Ht~<;sfi.o rlll anltLIIh[i é 
a . . sn~ulnt,~: 

Vot•Lvã.u t!o pr·o.i• !el.<> 11. ~,17 C, tlu! !lU!, tJIIO 
ri~:• a dnsrH:~ <t cl ' i\lini.,kn·iu da lnclus~!'ia, 
V i ;u.~i.o n Obra~ Puhl i<!a s p<t i ''L o mw rdeio 1le 
1!10'.! (:1'• tlb;crrs.'iãu) ; 

V oi,a•;i1<J do Jll'< \jnr.lu 11. :dlt A, úe I !JO I, 
au tut·iz:Lrlllu o I i<JVt!l'llo it dtldpourltH' <.~f.t) ;l 
'f u;w Lia tlt! r.o:tll)f)()::> p:u·a auxilia.t• a~ lle~pC7.<J.S 
<!ti in8t.:tllar;ii<> o tJ~ ti': .• l>il.!fws llo Gongt•usso 
A~ricol:1 (~" tf L>ciiS':i•'ín); · 

Vot;u)iiu llO IJ I'Oje~t.o n. :517, •l c 1~0 !, <UÜO• 
l'iZMluo o Pod<w Executivo •~ alH·ir 110 Minis
t!n'io <!;,1 J•';tzonu:t o . creu i to tio 177: l~l$6:.!0, 
ouro, snp[1lern11nta.r <~ vorba n. a5 tlo =.~t·t. 2R 
•h Jn i n. 7'10, 1!1: 2!) •h: tl.u?.ornbro elo IUOl 
P' tli K!ms.~i1o) ; 

Vutat;ii.o ri <J prujécto n. 7(), llc ! !lO!, auto
•·iz:uHio o !'od.m· l':lmcu tivo <t abrh· ;Lo Minis . 
tet·io ú<t Indus tl'ia, Viação o Obms Publicas 
o c r•ntli!.o ox1.r<~or.lin:H·io do 30:000$, para. 
oeco•·rer ás clcspnz;r.s com a. rceepçõ.o tia.~ Hs
f;mrlas do l~et•t·o B<Lhht <w S. Franc:isco, r;tmal 
tlo 'l'i rnM, o RCI!i(c <LO S. Francisco, r·e~:,:a t,a• 
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1las em virLudo de autoriwção lcgisla,tiv<J. 
(.~ discussio) ; . 

Votat.,iio do pPojecto n. 1:3!1 A, de HJOJ. 
c~t.:Lbelecentlo que :ts et apas dos ofnciacs rlo 
cx1~rr!ito o da arma.dn. nunca serão in fedores 
it 1$40(), rrnalquer que sej:~. ~. guarni<;flo :t que 
pnrtonç<)Jn, salvo a~ cxccpçõcs da lei (2~ dis
cus.~ão); 

Votação rio projecto n. 1:'20 A, de WOI, 
,qne autol'iza. o Poder !<:xccutlvo a abril• ;w 
Ministcrio da Gucrt'a o crcrli to de 2:40!,1;800, 
pn.ra p:tgamenijo :w m:u·cchal.Toge de Almeida 
Harrclo, em virtwle do sentença do Supremo 
Tribunal Fe<lcra! (3• discussão ) ; 

Yot;u;ão do projccto n. 2!í3 A, de' JDO!, 
que :wtoriza o Poder Executivo:. <thrir uo 
Ministcr·io da Fazenda. oH credi'tos cxtra.or
rlinnrius de 2:0'768445, ouro, o 2.954:!íOO:f:::i:12, 
p;.qwl, para attcnder aop<tgamento de divid<L 
de exercidos findos (3• discussão) ; 

Votar,,fio do projecto n. 17 4, rl o IDO I , 
mandando que o Governo rl:.t Rcpuhlic;L in
demnizc, cum a qua.utia. de 70:000:!;, <L 
Vic'tot' Meirellos cio Lima, pcl:>s rlespeza~~ 
que j\)z Com 11, pint-ura., montagem C l'Wi1;{)iO 
do Panorama. üo. Doscohrimon(;o do Bl'iJ,Zi!, 
com o subs~itutivo da Commi!::sií.o de Orr;a
mcnto ao projccto n. 26 I, do 1900 cza dis
cnssáo) ; 

Yotaç5.o do projecl;o n. G A, clH l!)O'J, dc
da.rn.ndo <Lbolida. "' accnmulaçii.o rlas ca
deir~l.s de logica e de littet'<ttura do Inter
nato do Gymnn.sio Nacional, sob a rcgen
chl. rlo nm sü cuthedr<1tico, c m;wda. pôl' 
em concuh!o .as cadeiras que vag:trom em 
con~equencia. de~ta (li~pusiç:i.u (2• di~cus~;],,l); 

Vutaçií.o rl o projceto n. 242, de !DO I, 
clcv:oHlo a 100$ mr1nsa.cs :t p<;nsü.u qlfc 

p!'rcobo D. Cybelc rle Men(lon~a Souza 
Monteiro, viuva rio tenente honorario do 
cxcrcHo llcleodot·o Avclino de Souza Mon
tcil·o (discus·;:'to unicn.) ; 

Votaçiío do Jll'O.ieeto n. !87, do lHO!, elr ~
vando dc_liO$ a 100$ :1 pcn:iw mrmHal do af-
1'el'OS honorario do exm·cito tlntunio P:ws rio 
i:l;i B<tl-roto (diseussão unica) ; 

Yot~r.:iio do p1·ojedu n . ;~s8, de HJO!, auto
rizanuo o Poder J•:xecutivo a conceder· um 
a.nno de licenç:a, snm voneiment.os, ao ci· 
iladão .JoaiJUim BarlJosa. Pinto , porteiro <h 
Dirccç·fl.o Geral ue Saude do Exerci to (d is
cussii.o unic;t) ; 

Votação do projcclo n. ~?iifí, rle l!JOJ , auto· 
rizando o Poclm· I•;xccuüvo :1, <Lbrie :w Minis
teria da Fa~enr.h u cl'crlil.o l'ÜL· :.wr·tlínal'io rlo 
47:22D$70U pnr:~ dar exectt<:iio <í:i senten1;a~ 
rlo Supl'emo Tribnnai Federa.!, que confiJ•
maram as do juir. seccional tla Pu.l·alJylm. 
coJldcmnando a Fazenda Nacion:.tl :t r csti-'
tuir a. Paiv a Valente & Comp . , Lmno8 ~lo
roira & Monte e f>antos Como.~ & Cu1np., ne
gocütntu~ narruclle ll~t<trlo, o l!ll() de lr:<ti~ ll<l,· 

ga1·:tlll pot· dirüHos tl() kc!'()Wnc ímpor ~:ulo 
0111 IH\JO c l:-1~)7, com as l'c.~puctivas cust'ls 
(2• d iscu~~ão) ; 

Vot;~<:ão du pr·ojedo n. :!O:l, ole 1001, auto
r·i~:tnrlo o Pr~lrH· Executivo a a hd r ao Minis
tcl'ío üa Fawnrla o ~- l'e<lito ""' 2l:B4G.$456 
pat'iL pa g:u· ib A. A ven ier· & Comp. c a Cor
J•ü:• CJ1avcs & l'into, de accortlu c t'll1 a 8cn
tonç· :.t jndki:u·ia. qno mandou ro'ti tui l'·lhos o 
rrue do m:~is pagaL·al\l á. AI J'andcg<t tlo~ta 
C:tpital (:l" <li~enssi'io); 

Yo!rtçllo do projt;do n. 157 A, decl.ar a.n do 
CJlH\ no caso de UcmJç:t :L um. leu te caLILL'Iira
tko tla Escoln Nn.v:d, ~<n·ü n e ;.vJeii'c~ rcgkl:1 
pelo lento sul,~til.u I, o a 'l uem com J>otie n:.L 
occasifio o exercido das fu neç:ucs <lo l 'Ope
t.irltll' tlu;sa. <:·.adoir:t; eom voto e m snpa.r :ulo 
(!" (\iSCII~do); 

Yot:tr;ií.o do lll'u,jceto n. til, de WOI , con~ 
~ctlünllo u. lJ. Amolia. U<lval<,ante Ull Albn
rJUOI'f}uo, viuva rio eapit:l.o <le migenh{li l'U8. 
Antonio c~.v:tlc:tnte de Ali llli[UOL'Ili!C, ll!U:t 
pcnsi"io mcn~~l <lu lOfr.)OOO (r1iscussão unie<t) ; 

Yo1~v;i1o elo pl'Ojnet.o n. 200, de 190 1, (J.U
tnriz:.milo o Pode1· Exueul;i v o "abl'it' ao Mí· 
nü.torio rl<J.s ltolar;•ucs l•;xtel'iorc~ o credito 
nxt;raor·dina.l·io r!c IOO:IlOO$, out·o, p al'it oc
cot-rcr ás dc<peza~ com ;t missão C~]llmial 
que dovo l.l':Ltal' rl:L ques~ii.o de lim i tes com 
a Guy:w:t inglcza. (:l" ili~eu~s:l.o); 

Yotilçiio do pmjer:to n. 142 A, ele IUO!, 
reorganizando o corpo de cngenheit·os mw:tcs 
e fixando n pr!.'>~oal do rc~pcctivo quadro or
dlnal'iu (2• rliscuss::i.o); 

Votar,,iio rlu proj~cto n. 2 !7, <lo 1000, au· 
tO!'iwnrlo o l'oder J•:xccntivo a auriL• <10 
Mínisí,cl'io d:~ Mariui1:L u Cl'lld ito osp.:ei:tl d o 
I l :7GO.'ii, [H11':~ pag:wwuto rlo ~ul<lo uo vice-· 
l\lrnil':inte At•thi!L' .J:wr~guay , rev~ll'tirln ao 
quar1m otrccLivo <l:~ :tJ'IIIarh (:l• <lis,:ussão) ; 

Vota.~'ii" do Jll'ojndv 11.· J06 B, de 1001, 
r[UC aa'tm•iw, o !]ovcrno a :Liwír 1w Min.is t.erio 
<lil .Jusl;iça. o 1\r:f(ocios lnte l'iorcs u !.'L'l~lito 
nccc.isttriu vam }I:J.gamnn irJ do ]H·e mio rlc 
vi:tgem, de qull l;t'at:L r> cu·t . 22! rio Codigo 
do J.;rlsin.),. conlol'ido :L Po:IL•o IJcmosihcnes 
l~uellll (::'' dbcussão); 

Vot:Je,iáo do pr·ojneto n. lO[ A, do ll!fl l , pet·· 
miti1ulo ao c:1pi Uw ilrJ m:u· e gnerra. 
rcl'urnmrlo Jusü Dual'to · r.l<t Ponto IUIJciro 
eontr·ibuir para o montepio rlo po.;to (le eoll· 
fjt':~-almirantn, eom ~~~ van t:~gens do mcio
~nlrlo correspoudoutu ao mr:srno pn~Lu, pnh~ 
l,aiJ<:JI:L VÍ;.(OliLO (l" diSI'IIiHLll); 

Vota<;ilo rio fli'".it!ci;o n. ~2Hi i, rio !!lO!, a U· 
tori~antlo. o Porlm· '"Xf~cu ~ i yo <t eoncml ll!' a 
.lc~uino ri:~ 8ilv;t 1\kllo a <" >JIH tl'IIC~·liu rio 
uma }Jonl;o mnt.:J.ll.ica ~~ <lc lllil.d<di'it ~obm o 
Riu G:t•:tnllo, no log-:~1· dellnmin :tdo CaclloCil'a 
do MarimLonrlo, cn.\.ro o~ Est:.,fo~ <lo S . P:tulo 
u Minas CJt,r;tns, soh :>s contl í <jõu~ quo estnbo· 
lee0 (~" diNitS"~n); 
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Votaç-.'io rio p rojccto n.. ~71.. tl'c !~O I, an t.o
Z<\ndo o Po;!er Executivo <\ abt·ir t~u ~Iiili ~to
rio cl<t Fazenda o nrudit<) tn(;r;vm!in;u·io dn 
10:26 1$200, p;tra eunrprir <I scntm1çn. do juiz 
sec~ional dest<~ C;1pital, que con<lcmnou a. 
Fazemla Nació nu! tL re.Jtituir :.t l{omb:J.uor & 
Comp., ncgocia.nto.; nest<L ·praça, :t impor
tancia que de mai~ pt~g-amm como d'u·eitos 
ile importação de Sll impJrt:vl.o em 18U7 { 2• 
discussão); . 

. Vof.:lçã.o do p t•ojcrtto .n. 2ill , de 1001. :~utcl· 
· r izando o Governo a concoàcr ao llt·. Per
D<Indo Tcrr<t, as.o.;i~umtc 1I<L c;Ltl!lira rtc cliniea 
dOl•ma.to-syphiligt•aphica d<1 Fttculdailc tlc 
·Medicina do Rio du J:moiro, m:üs um a.nnn 
de licenr;a, com t.of.lo o ortlcn<1do, p:U'a t t·at:\1' 
U) s9a ~a.tulu .(discu~sã.o unica); 
Votaç~o do pt•ojccto n. ;)Qt:, do 1001, :wtu

rizando o Pmlci· llxccu~i \'O a :~b1'ir ao Ministo 
torio da Fazond<' o crctlito •ruo fót• nccC$Sõl
rio Pill'a cumprir a se'ntonç•a. elo Supromo 
Tribunal Federa l , <lUC con•lcmnou <L F:>zenda 
Nacional a rostituit• a. A. F. de Olivci r:t ,'i,. 
Comp., a. imp;irttLncia. de di1·eit~s do impor-

. ta(:ão sobre korozeno que rle mo.i,; PtLgara.m 
nos oxct·cicios de l89G c l H97 (2" di;eussão); 

Votação tlo pro,iocto n. 1(\tl, !lt• !DOi, ""
t orir.ando o Poder .l•;xecutivo a al!l'ir a n Mi
nistcrlo da Juiltil)ll. c Negocias ln l~u·iol'M o 
ct•ml ito de l3:;3(}()$,Jla.t•a paganw nto tlo p remio 
e impt•essã.o <lu l.OOO cxompltWC'il da olm\
Thcoria do Pr·occsso Civil u GonuneL•ei:ll
compostu. pe:o D1·. João l'orclra Muntoiro (:1' 

· rli~C IISSâo) ; 
Votação dopyojocto n. 250 A, de J()!ll , in

sLituindo um ·l'<lg l~tro das upurac;iíos tio 
Cl~lllbio na disc:uss.'io} ; 
. Vota~;.ã.o do p r·o.j<lc·to n. 2!l7, do lVill, :Lutct

rízumlo o Podm· EXtJl~nt;i vo t\ conco•[,;· Ml 
conductor d<l tl·cm ti<~ I" cht,;~3,1\ n t\'nio Ft·a.n
císco tio Olivcit'<L 11m•t:Ltl<l, um anno d" li
ce nça, com OJ'dt!nado, p<L_ra. tra\ar do s·úa 
S<.\UU(l, em )H'II l'<Jg'll\~0 da t:IU Cil,jo go:JO S!l 
acluL (discu&~ão uníc:L) ; 
. Votaçã o do projecto n . 2i10, do I!JfJl,au
iorizando o Pode!' gxecutivo li con ~cdor um 
anno de 1iconç·a ao condutor UU trem d;L E.'l· 
trad:L de Ferro Central do Bl'<\Zil Fr·tmcisco 
Alva; da Silva. P rado (discu~ão unica.) ; 

.Votação do Pl'O,jecto n, l 81i, do J!J:ll , cst_a-
1•eloconrlo que ao engcnlwiro Aristtdo,; G:ll
vtio do Queiroz, ap:>oon~ado no cargo d_o d i· 
rcctor da Stlcrataria do Mínístcrio da ,\gri
cultu t•a, ·commercio o Obra,; Publicas, com
pete, desdn a a po,;cntador ii\, o ot·douatlo tio 
engoobciro-fisca.l do 2~ cla.<;Sc, corre~pon
tlonto :1 25 anno.~ du se!·viço (di.~enssilo 
unica) ; 

Votação do IH'Ojocl.o 11 . 182 A, de J!)úl, 
dis pe nsando a. Fazenda .Mu nicipal úu adean
ta.r o pagamento do scllo n_a.s c~wa!>Sltn c1 UI: ~ór 
autora ou ré, peranw a. J UStJÇ!L loe<Ll do DI~-

t.eic t•) Fntltll•al, n th~ ontl'as Jll'uYi'le ncias, 
carn ccHtlnrl.l da Cummí~oão (I• cli~cus.;ã.o} ; 

\'o ~:t\:àu !In projocto 11 . 20H, d e l9(H) , con
C<ldemlo ;t ll. Gabl'ielht Mlillut· de C;~st.ro; 
v i uva do t~nontc-coroaol S<Jtcl'o tio Ca.~tro e 
<i. ~U<\ filha D. O;Lbl'iclh~ de Ca->íro, " pensão 
mon ~a L llc ~00$ (tl i~cus~ã.o un ic:t) ; 

Vot;LÇ-ão elo projt:cto n . 2i5, de HIOI, con
cedendo a. D. Dorothú1t da J>;ncflroação do 
Cor-a~.;w ilc\.Jo:;u;; Garcia .Zuniga. o D. Mar•i:.t 
lJolores fl :trtol<t llcrn;u·dino Ga rcia Zuniga, 
lillt<b~ elo bl'i:.;ü.dciro b:1r~i.o t..lt ~ Ca.lora., a role· 
V<IÇltO 1111 ptina. llO prtlSCl'ÍlJ<,)io, ·pat•:.t quo 
}ltl"-~'un pct·cebcr· u rn eio-solci.,J que recebi<~ 
su<t mr(o, vi uvtl d<l'lHCllo bl'igu.tlcit•o (2" c\b· 
llll&;iio) ; 

Vota.1;ão (lo p1·oj<..-cto u. :!03, (lo HJOI, a.n
torizotndo o Poder Exocuti vrJ a. a~1·ie a.o Mi
ni~tm·io tia Glllll'L'a. o credito oxtl'aordina.rio 
de :i::4l4$n!l tJa.ra p:Lgttmenlo llc diltl.mmças 
tio ordenado que deilwu do r·cceb~r o uutjor 
elo (I u;td L'O o~poci:.l do exercito .Jonatlta.< do 
·Mello Barreto, v rofossor do Collogio Milita.r 
(2• discus>ií.o) ; 

Continua~:5:o da. 2> clisett<>são llo lll'ojecto 
n. 200 A, de l!lOl, com p:trceor · sobre cnum
t.h~ ollilrccidas para 2• d iscussfio rlo p ro,jecto 
n . 290, tlc~cc anuo, 'lllO fi~ t\ a. rlof;pcza tio 
Mini.>t ct·io !la Faw nrla p a r·a o cxct·cicio do 
H!O.'.!; . 

Discu3tõtlo unie<~. tlo pt·ojocto u. l ô2, de 
t8fJ!I, concndt!nrlo :l viu v:t do ,jm•iscons ulto c 
ex-Sena.tlor ,lo;tquim l?el'lcia tlu:~ Santss, <t · 
pcn~:io rncn~al elo 500$000 ; 

3 ' discu.-<.~ilo do pro,iecto n. l65, tio 1\101, 
antor ir.a n:lo o Poder Execu tivo :t aiJrit· <LO 
Ministcrioda, M<trinlm o ct•odito rlc i7:ii21:(;89'J, 
supplmnonta.r• :iH vm·o<M ns. 8, 14 c 21 ,do art . 
8" <llt l0i n. 7•ki, do :.l'J de llezamht•o dr! lílOO, 
p<W<t pag;tmoni.u ·,le verieimcnto~ ao cot·po 
<lc )I:L~I'r'iwHnr•t'cls, an;;mcnto de vent1imentus 
tlc um C<Lllitáu tle mar o {!UCL'l'll. , um c:\pitão 
tlu ft·agaLu. e .vencimmüos de tres mcdicos do 
5~ class~; 

::J" discw.silo (lo pl•ojocto n . 131, do l!JO!, 
ttutori Y..i~Odo o Porler ·J~xocntivo a. abrir :w 
Mini.;icJ•io Ul1 Fazond<L o cr·odito cxti'MI'di
nario do I : J:-!2,t, PM'a p<tg<tmcn to a di vorws 
opcra.rios da Ca."la. da Moeda.; 

1" uiscuss.'io do projoct o n. 76 A, do 190 I, 
t•ost;tlJOiocondo a. 1• classe de <lrtificos mili· 
tc1res na. brig;l([ ;~_ 11 quo se t•eíiJl'O o decret o 
n. 2.207, de 30 de dozmn bt•o do 1803 , c dá. 
outra~ providonci;LS; 

Discussolo unie:; d iL e menda. tio Senado ao 
projce:oJ o . OI A, de.~ t.c an no, 11110 ex t i ng!tO a. 
scr:r;ão do pa.ga.rluria ti a E~ tradu. do Forro 
ConLral rlo Brazil; 
· 2" diJ:Jcus.;;ão !lo pt•ojecto o. tl2, de 1901, a.u

i.ot·izn.n•lo o Governo a, conceder, a quem 
ma.iot•os va.nt.agans olfel•ecer, p rivilegio para 
construcção, uso c goso de uma r.strad<l-do. · 
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ferro q1te, prtl'tíndo de S:tntarén1 ou outro 
ponto mel!JO.t', t[UO os estudos rloter·n~.iuar-om, 
nn. ma.rgem elo Tapajoz, no Partí, v:t u. 
Cuy:1bú., com um ramal. qur; và ter 'á t'ron .. 
tcira. llolivin.llfl, n dá out.ms llt·ov idon
cias ; 

l• tliscu:l3ão do projcctG 11. 126 A, tlo 1901. 
reduzindo de 15 a. 10 :m nos o tempo do s.OL'
viço exigido pelo ar~- 33::; do regulamento 
dos Gor1'eios da Rt~publi<:<l, atlm d!!· qtte os 
r espccti vos cnrtcir'OS comecem a. perceber a 
g t•atific<tção a.ddiciona.l ; 

Discuss;10 nn ica. tla. emenda. do Scnaclo a.o 
projecto n. 171 B, tlc l9JO, c 188, de lUUJ, ch1 
Gama.ru dos l>opntados, <Jll!.' auto~;iza. o Go
'vcrno a. manda.t• pa.gM ao capitão rlo ft>a.ga.t.a. 
lwnorm-io o 1• tcnont.t~ reCormado Gollatlno 
MaritliOS tle Souza a. quantia. do l:SB7~iil0 , 
tlill'orcnç~'l. tle s:>ldo. q uc deixou do t'nMlxn• 
desdo 1!370, da ta. de :-!n•l r!Jfortn<l a.ttl 113!1.7. 
de a.ccot•do cmn :t dontl•ina contida n:> a,•igo 
do Minlstct•ío da I•'•1zonua do 7 ([e j :weit·o 
ilo 1869; 

Ülscussão unic:\ rlo pmj.:cto n. 153 ]~, do 
11)00, additivo dcstac:ttio na <I" discttssã.o do 
pt•ojodo 11. !53, deste anno, om vi t•ttHln 
d.o art. I:Ja do ltog-imento Interno, müori
za.nrto o Governo :.t.Lr.ln!>l'el')l· para :Ma.nooll\b
ria. Veloz a.·eonccssiio tcit.a. <t ,lnlio'Bnnevülüs 
pelo dr.crctn n. !JU,cle 7 do oul.nbro olo IS!J2, 
pJ tlondo proroga.J-a por rn:.<'is cinco itnnos ; 

Continuação d:t 2• di snw::sií.o <ln lH'•>.icclo 
n . 2!7, dr. Hnt, au toz•iz:w!lo o Govo;·no · ~~ 
C•Jiltl'actar com o~ nngonhei ;.·u;; Augus to do 
Rittencourt CIU' V<llh·J MnntY/.f'.> o Alfr c•l•• Ho
:~.endo da Silvn. ou compn.nhi.:L quo o;•~:tn i · 
z:u-em, o fvl'tlt'· ~imento dfl ca.l'l.iit>.>-post:tcs H
lustrados e clâ. outt·a.~ pt·ovicltmda.s : 

2·' discusS,::i.o c lo p rojccto n _ ~07. elo 101!1 
c t·ca.ndo ma i~ dous loga.rr:s rio lini 'l tio ~hesom
r eiro d<~ lffico herlot•ia. tla. C:•niL:tl L~mlm·al ,eom 
os venci tncn tos do.; cxistcn'tcs ; 

Con t.immt;ão da. ~' tliscn ;~o do projoc:;o 
11. fi2 A, do lfXJI, :Ü~1'a.ndo a. cl:\~>o~o L", IL L, 
das T:trifas riM Alt':~nrlega~ ; 
. t~ discnssão do projoctu 11. 7 i A, de lOGl , 

· conced.endo o praz<J de m:\iS 11m a.uno <I c ma.
tl'icnta. a.os ox-a.ltuunos elo· ctH·~o superior 1la 
J~scola. Militai' elo Ht••tlil, cle~\igatlo~ pot' mo
tivo de rC'.provaç~i.o t~m um<t me~nn m:ttt~t'ia. 
dill'UlltC llóUS ll.llllOS COilSilCII tiYOS, COill 0011\11 
du. da. Commi,sfto de Mal'inh:1 o lltwna ; 

JJiseu.>sii.o nnica ''" pl'q jedo n. xr, do• IO.J l, 
nutor·izando o Poder· gxeeul;iv•• 11 ;•olr.v:u• :i 
v i uva e berdci l'Ó.i tlo lin<~<lo llÜijm· llmm<ll~ "" 
Ribeit•o Dntr11 a rlivida p•u' (•.Ue cont.r·alndu. 
eom o cofro da hrigada pol icial th Capital 
P t>.der·a l, m~ im}mrt:~nej il ti(' l: I ! 17$:1~ ; 

2n discussão rio ]H'ojacto n . 28.'), riu JfJO I, 
a.uto,,izan<.lo t~ . Po~ tl~r Execut ivo <L :1.hrir o 

credito extra.orclinl'l'iO nCCCS;i1l'ÍO <1() i\finis
terio il<J. F<o,7.enda. pa.r.1 p.:tn-umonttl a. D. Analia 
Brum Gonç11lv•~s. vinnt d~ ~.apitilo Elrmt.erio 
JoB,,\ Go:lc;<tlvcs, habilitada · por titulo do 12 
de pnen·n dr. HJO .1, do meio soldo que lhe; é 
dnv hlo dnsuo :~~ tk dr}zt~m bro li o: 1 ~; 9:~. em 
qnc f:ül~cmt o ~cu marido ftté 5 do dezC!m· 
bro .elo l 8i"J9 ; ' 
2~ rl.lscu,são do projecto n. 2\?2, de 1901, 

determinando que os offieía.rn do exer cito, 
at'll1ada. c. classes anncxa~. reformados ou 
que se vcnhilm a. ref'ornmt· de a.ccordo com 
os docl'cto~ ns . JIJ3 A. de 31i de dczeml.ro do 
lflHfl, c 1!13 A:, de ?.0 de j •tnci ro de 1890, vo
l nnt:~ol'ia. ou compulsoria.m!lnte. toem direito 
:L~ vantagcn:S c~<ll'at!as no <tlvar:~· de 16 rle 
dowmbt•o do 1700, o t•osolurã:o rlo 20 tln do,.. 
zornb1'o tle 180 1: · 
~" liisr'""'~ãu do pro.icctu 11- 264, ele W:)(), 

a.u f'.ot·iz<HHio o Govnrno n. pt•oroga z• o prazo 
c.on<~Nlirlo ;i, SJcir:th•dn Montepio Ger:~.t de 
l•:conom i:t tlos Sm·vitloro>~ dll Est<vlo, lJa t•J. in· 
<lentlli7m' o Thown1·o Federal da quantra do 
<[lte lho ti t!cvollO.I.'LL. <ttt'' qun essa. insl.ituiçllo 
rngul:11'izr; ,;:n;t ~ituaçKu, porlonclo mesmo t•r•• 
lrwttl·n tio p:o:;:amento da. irnportanei::t em 
que ík ou :tleatJç<ulit no annn do·J890; 

1" di~c : 1~~f~·.1 do pmj~do n. 141) A, de l\!01, 
ingl.ituin<lo> vngl':t~ pat•a o ostabolecimen to 
tlo Olll Jl l'Or.a~ olÓ i1riWLZCn.; gerat1~; tl ntct•ini. 
IHtnoto o~ 11 i t•citos tJ ~t s obrigar:õos dPssa.s cm-
pt•czas; · 

Disr:nss:io unie:t rl:t e nnnrl:1 <lo Se natló a o 
lll'Jj t>do n. · 4:'í H, tln 1!101, ·:qup <lntm·iza o 
Porlt:r Bxoentivo> <L ;~bt·it· ao Mioisf.ol'io ti:\ 
Gll<n' l'& •J cmolíto ([11<1 fOr• ncc1~.sari •> ))1Wa 
pa.I-(:W ;·~ ~ ~-;~t ific ;:u;,-ão •In exorcicio a rJlW t nllm 
oli l'uii~J C:tmillu .Josü Montcil·o tlu~ Santo~ c 
.loaquim nn~c:••Ivns ti ; ~ Cosf.:t , con(.t•a.-mo~t••o 
o lT\ILllllarlu t• d<~ extinct1t ollleioa rle corroeiJ•o 
1lo },I'St!ll<ll rk Gue r ra. tl<t Ca.pi l.:.1l Podnr;1 I ; 

~~ il iscuss'to tio projnc i } Jl , w:l, rlc~ 1!101 ' 
lll <~Pc<~.ndo o~ ea~o~ tl a fút•ma cl<t l'oWisiio ria~ 
cvnrlcmn:tçõcs ; 

~" t!i~cuss;'Lo do p rn,je .!t.o n. 2-·,q, r lo 1901, 
rlul.o;·izanu.o .u P·J•ler K..:ccttlivo <l abl'ir ao 
,\finistct·io d:t l•'a r.r.nu:t o c t·edito oxi;l':tot•di· 
n:tPio t.l:t somm;t (tuc noooss;-tria fór pat•a 
;·ottit;rlt• :1 .João ele Aquino Fonsec:1 e Fonseca. 
lt•múo~ & Comp .• negociantes no R<>cire, &
tado d.o Po;·namh~tco, a. impot•b ncía. ~no de 
m:d~ pagara m :t A! l';tndcg:t da.qucllôl. ddado. 
pot• imj).JI'L:t(;1i•J <111 km•.oz.mc, de acctJr!lo 
eom :1 scn l,onc:n dn Supt•mno T;•i iJn ua.l Fo· 
tltll'al ; · -

!• 1l í~<~lls~:to tln pt•ujr\etu 11. ~3\J A, tltl !HO I, 
llti LIII] ;Wd !! ~l'"thl ótl' n 1 ~~~~to Ílllllllloli;dn.· 
ll1LI'Ilto SUllll!' LtJr O ofli<'ial du I~ X lli'CÍto t\ 1la. 
lll'm : ul ; ~ qtw <t ;tingir o n. l <111 nsc;tl:.t , com· 
pruhonclitlos· os r [a.~ clas.-m.s anrrnxas ; C<Jm 
nmootla. da. Commis.-y'io lle M:IJ'iuha. c G llGl'J'a.; 
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-------------------------------------------------------------·~ 
3• .-liscw,sãn du projoci;o n, liô, de HlOI, I O Sr. Presidente- T em a pala

autorilandu o Govomo a rdli'Ír ao Minist.erio vra o Sr. l~ra11Cisco Vei g:t, 
da Guerra o credito oxh•aortltnario de 
2; 860$207, ))&l'<\ occon·m• ui) pagamon to do 
ordonat.lo quo compete ao escrivilo rlo ~dmo
xaritMo do extincto Arsenal do Guerl'a. lf.c 
Pernambuco, Francisco Manriclo do Abreu. 

l i2• SRSSÃO EU 7 DE 1\F.ZRMURO Dl' 1001 

Prc.•idcllcicr. dos 8!:'· Ya.• rlc Mcltn' (l'rC$i
rlcnte) c Ocr.rlo.• Nopaes (1• Sccrelm·iol 

Ao melo-dia. procedP-·SC à chamada, a que 
respondem os Srs, V;tz de Mollo, C:Lrlos de 
Nova.e~. Angelo Neto, A,K<Lplto tlos S:\ntos, 
Gabt•icl Salgad.o, Hosann:th dt~ Oliveil•:1, TJr
bano Santo~, l.;ttedellt a. ~[ouriio, Nog~teíP:t 
Accioly, .João Lopes, Franciscr> Si1., Sergio 
Saboya, Eloy do Sonz:t, Trind:t<i(), G:1.millo 
de Holland:t , Ccl~a d~ Sou7.a., ll\'Ído Filho, 
Mf'..deil'OS o AliHtque!'qno, .JulicJ do Mnllo , E~
mcio Coimbra, Pcdl'o PePJta!11buc:\, Sc:thra, 
Tôsta., Francisco Sodt't\ ~I<tnocl · Ca.otrtno, 
Paul11 Guimal'ã.fl~, Y•~rgnc 1ln -·\lil'l)tl, Alves 
Bat•l10sa., Par:tnllüs Mont.cncgro, Hore1li:~ ilo 
Si, Ctl!sG rlo' Reis, Nilo Pe,;-.:tnll•'· Porcil•:t 
Lima, M:~dins Tnixeira, Oliveit':t Figneil'e<lo, 
Theophilo Ottoni, Yit'iatt> Masc:trooh:ts, 
Fl'ancisCt\ Vf!iga, (f;L~tã.u cla. Cunha, Ponido 
Filho, I<;spLlr~tlião, Btmnn cln Paim, Alfh1rio 
Pinto, Ct1t'nolro tln RowndP, Ft·:tnci~co R:tl
!Gs, Adalb<wto FetT:Lz, Autonio Zttclt:tl'ias, 
!Ionriqur. Sallc.~. Mayl'ink, Carlos OLtunj, 
l~duat•do Pimontnl, uu~ta.Vtl Outluy, Dino 
Bueno, Co.~t:L .]Hillot·, ltodolt>ho Mít•:Lnrla., 
Luiz Piz;L, Caja.do, Alrt•n,lo lWts, Lint\olpho 
Scl'l'a, Carlos C:wa.lcanti, Pnui<L Ramos, 
Francisco Tolontino, Vi('.tol'ir~u Montcil·o, 
Vespasiano de Albuqtll1l''!IIO, Ca.~sio.no do Nas
cimento e Diugo Fortuna. 

Ab•·'1-So ;~ ~essi'Lo . 

São successiva.men te lidns c approvadas a 
acta. da. sessão diurna, de Ci üo corJ•ente, c a 
da. noctHrn<t do mesmo dia.6. 

ORDI~M DO .ÓIA. 

O Sr. P:residen~e- Não havendo 
numero legal para. so pi'Ocorle r á.s votaç,õe;: 
das matcriit;; constan-tes (l;1 ordem do dia., 
passa-se á rnatcria. em tliscus.>ão. 

E' annunciada a. continuação da 2" dis
cussão do projccto n . 2DO A, do WO L , com 
parecer so bro emendas, o!l'erec id;ts para 
2a di scns.são do projccto n . :!DO, deste anno, 
que fixa a despor.;L tlo .Min i~üwio da Fa;wnchL 
para o c :xel'c1cio do l \JO't , 

o S:r. Francisco Veiga diz cmu· 
]Wil' um dHvllr, toma.n tlo em c .msid.oraç5.o a 
critica f<:íta ao prvjacto do Oeça.mento da 
F:lzenda., Lle quo é relator, pelos nobres Depu
tados que ~c occnpar<ml do assumptG. 

O nobre Deputado por Snr gipc, Sr. Fa usto 
C:Lrduso, foi quem p r ilnniro .occupou a iri· 
lmna . 

.rulg:t·Sn <Uspensado Llc respondera S. Ex ., 
porc1ue as suas considerações versaram mais 
sobl'C a. politic:\ !1nanceü•a <lo Governo, poli
tíca que S.Ex. combate, do que propr iamente 
ao objr:cto <lo orçamen to. Apenas lembra ao 
tlig"no roJn'csenta.ntc de Sergipe q u.c a inci
nul'açi'i:) de :papel-moeda, que tão acerbas 
r:ensut·a~ mereceu de S. Ex., é obt·a do Con
gt·c~S <l Naclomal e niio do Governo . 

O Potlet' Executivo cumpriu a lei. Debaixo 
deste- pouto de vist:1, a c~·it ica. não a lcauç'a 
ao Hlustrn Ministt'O d11 Fazenda. 

Em defesa de suas cmeudas, occupl)n de
pois a. attcnção tla Cama.ra o nobre Dcpu
tatlo pelo Districto FelLoral, SL', Honriquo 
Lagdon. 

O ponto capital da sutt or ação foi a t!ispo
sit)(o uo § ~2·, tlo art . 5• do projecto, quo 
i>. Ex. m:tnda suppr ímir, rcstabelocen<io a 
vcl'h:• de 20 con tos uo a ccol'<io com a lei 
n. 7,10, tlu Zl tio 1\ozumbt'O do WOO. No meom o 
sentido f:tHou tamlJom o n•)b t•o Deputaria 
BJ'i(;io l~i!IJO. 

1/o.qpunüot•:l a ambos. 
Antes do pro~c.gui r , a gr:ulccu cop1 llosvano

eimonto a gentiloza qttO lho foi tlisponsa.da 
potos nobres Depu taüos, <1 quo vem so I'efo
rindo, especíulmeuto o digno reprCl'ontanto 
do Pm'JMm buco. 

Quem Jor o llÚ,rccor <l a. Commiss~o sobre u. 
ernend:1 do St' , llon rir1uo Laguen , faci lmotüe 
cornpreheni\(! que o orador cllmpr iu sim · 
plu·mwn to o seu tlc;·ot·. 

ifão :J.cccitou a.emonda, por estar cunve1t· 
cido de quo, mantendo a União a Imprensa. 
Nacional; estabelacimeni;o de 1• ordem, 
que foi creado pü.ra sat isfazer todos ()S tra
balhos graphicos de que pl'eciza m as di
versas repartições feucrae~ e que para esse 
fim csHí. pllJ•feito.mente 11pparclhado , custei
ttm-~o u.o mesmo t empo pequenas otncinas 
typogt>aphicas, pat•a uso exclusivo do a l
guma~ tlaquc ilas repartiçõea . 

a lei quo 
de longe. 
já teve a 

A tendcnoia pal'a desr espeitar 
crcou a Impl'ensa. Nacional vom 
Atú a E~trada de Ferro Central 
sua officina. typographica. 

Os interesses dos upet•arios do rtue tanto 
üLll:mtm os dignos Deputados, merecem 
tarubcrn elo orador a ~naior sym:patlli~ . 
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Nfio houve iMa uB « J.it·at' n pã.o >>, ~cgunrlo 
a phrase sensacional hoje em mod<t. 

A !mpt·cns[l. Na.cion~ll, 11elo~ llt'ívilc~io~ 
que possue, estú. em mollwt'<~' condit;õo~ de 
attendet· ao~ operarios, <1 ue c~ tas pcr1uena.s 
otficinas. 

Não está longe da n.ccci ta r a idda de a n
tori~ar o Governo o pt'efcril', no ca,so de ne
lless!tladc1 neste estaiJelocimcnto, os opcPa
l'ios dá. oflicina supiJrimirln .. 

Em relação á Casa da. Moeda, o St•. Lagden 
foz ta,mbcm algumas observações, lJaseada~ 
na hypothe~e. qne nã.o so ror.lizou, por não 
sm· acccita pB!a Mesa a. emenda de S, Ex. 
sob1·c o R~'umpto. Ni:i.o ten1lo a. Comnü~sãrJ 
tomado conhecimento d:1. ·J·r.íhrida omen<l<t, 
pon~a, que cstiL dc~obrigarlo <.lrJ dízct' :dguma 
cousa a respeito. 

O nobre D0pntatlo por Pot•namhuco foz 
alnrla.ligclir:l!', ~~ üir:í mnsmo,gontis olJserva
~õcs subre algum:ta cmr~ncl:t~ <jnn S. ~~x. tln
nominou « tl;t bcmca1bt minnit•:t ». Nilo 
conhnc1m, mt.qnn.lülatln i!u. J'ola1:ur, •k>WIS 
emendas, mnbora. algtimas'!bs uflhmcillas ao 
Pr~jccto traga.m a as.~i~na.tm•:J. de collep:a~ 
([o hancat.l:~, P"l' intin'".ss:tl'in11 in~tituir;õl's do 
Esta.do qun rcprrw,nta.. 

A resposta,rpw o ot'al.lOl' p:1:lm•'i:1 d:ll',,j:i rl1m 
o nohrr.Dnputwlo, tloclara.ntl" votat' )HJL' clla .. 1. 
Estn voto import<J.na justka. tlo JH~<litlu. 

A nmonda 1l.o Sr. Lag,[(•.n m:1ndantlo pa.gar 
á vi uva do r.hnod ~im.ros .Li.~boa., nio tovo 
pal'ocne f':tvrmtvr!l, pot• 1úo tm• <t mnsma 
vinv<t om sr.u l':tvor JWffi· uma. i[t\Ci~fi.o <Ltl mi
nistJ•t.tti Vlt, comn n:1 ca~o. tlo rtnfl tra.til :.~ 
nmontla. d·• St•. Sylvio R, ,m•n·o, ncmnm j11l
gad11 dos tr[IJanai!S, conw 110 ca~u r!:\ 1Los ~I'S. 
Trind;1do o 8ilva. Mu.riz. 

Ao Congt·o~u I':Llleet\ ciJmpt~tr,nei:\ p.\r:t li· 
qui,J:Lr dü•tdtos. -

gr;tm nsta~ as con~i,\orar,:ií~~ quo tinha a 
1\.lZot', mn at.tmu:ito aos honra1lo~ flnputatlos 
qun sn uccupal'Mn do Ot•çamnnto em rln
ba.to. 

Lamnnta qun a. ostrnitnz:L do t;ompo niio lhn 
permitta. ser ma.is minueiuso na t'<\JJiica a 
SS. E\<1x, A brnvidadn do sua rnspost:l. n~u 
impOJ•ta. mn rlosattrmç:To ao~ snu,~ distinctos 
col\~g:ts. ( M1ât.o be·w·; muito lwm_) , . 

Nwguem m:Lts porl!ndu :i p:1L:tvt'a., I!CtlcOJ'
ra.do BTU J~n UÍSCUSSii.O O 1\l't _ 1° e SllCC()>HÍ Y:l.
meJlOO os de m11is a.rtígos do projr.cto n, 2l!(l, 
de lYtll, fica.ndo arli:L<La :.1 vutfl.çiiu, 

g' annunciada IL disc11S~ilo nnic:1. do p ro· 
jacto n. H\2, d.e !Wr.J, (!Oncedmltlo ~L viu v:~ <~o 
jurisconsulto r: ox-Scnn.dor .lo:VJ.lllm Fel1et.o 
dos Sa ntos a, prn~Ilonuln s:tl de: Wll:j;O!IO. 

' 
O S1.•. ClarluJõO Ottoni .. -Pe,;o n. p:t

lavr.'l. , 

O Sr. Pro!ó!idente-Tem a. pala.vl'a 
o nohre DeJlli.tadn, 

O Sr". C:u•loM Ottoni comr.ça. 
agradeclfntlo li ~les<> o to1· tomado pos;i vel a 
diicus,sã.o do parcet~r n, lô2 A, de 1890, cQm 
parecer l'a.vuravcltl'.L Çonunb~ão de Pcnsõas· 
c Contas, que wncede um:t pc~n iião de. 50()$ 
ll11l0Sllll~ á. viuvn, 1lo ex-Sonatlor o juri:léon
snlto Dr_ Joaquim F()licio dos Sa.ntos, v ict ima. 
do seu llSforço p;ttriotico n<t elaboração do 
pm,ioc to 1lo Cotligo C i v i L Rra.zileiro _ 

Nii:o lla projo~to mn.is cqu il•ttívo, mais 
jnsto, 1ln m;tis offoito moral. 'l'l':Ü:Hlll, 8fl • 
nhot.'ü~, t.lo pagamento 1le ttmll. rH vi• la sa· 
g1'adn., dB nrn:1 vol'• bttlüfra. I1Cpn.r:tç'fto. 

Qn:LIIrlo IIHI !'oi cilosonti<la a hont·a. do m
Il 111n'nr :L ins1~rr:fio •Ln-<tr. !Jl'~jr.cto na or.lem 
<lo tlia., rlissB com ü•a.nl!lltllll\ o m nvol llo ~ütl 
pt'OCI!I!\lflr.nGo: «as c:ü·<:l.lHJsl antü\~ pl'HcaJ'i,,s 
1L1h vinva do Si'. Dr •• TtHLqui m Fcliei.o». 

Con~inta a.go1'a. •t. Cn.n1a.r a q no invoqno e1n 
apoio <lo 111(1.-;mo p!'ojr.el;o concnilcntlo :t pen·. 
><fl'>-o vo\,1) lttmino~i~.-:inw rht Commiss'io lle 
P nn"õ"s t) Contas: 

«A CnJnmhsilü t.lrJ Pon;;õ.,s e Coni;a~ , t<múo 
m<i;urlallo conv,minnl,nmcntn o pt·o,ioc·to n. 13, 
•Lo <tnno p~.~s:ttlo, no qual so p l'opue seja con· 
c":li.1l:1, :í, vinva do (lX- Snnarlm· n jiLL'i~con· 
sul to Dt', .JOiL'JIIÍtl\ Ft!l ici:> llus s :~nto;: a pens~o 
mnm<al 1lc 5\HJ.~ , vem nmittil' Q. >lNt pm•c<.! (\J'. 

'' A ·totl.n.: o.q jm•isemHtllto.~, ao~ q naos f1Ji 
cnnftwid:t rt t.iti'Cíit da. ot·;;anilntií•J do pro
jocto •lo Cotlig·; Civil, toom siilo eonccdir!ns não 
pnquonas vanta;;ons pccun ial'i as como pug1t· 
mon to do sorvi<,,os un tan ta munt:.t; cntm· 
i;anto ao Callocitlo Dt•. J1mqnlm Felicio dos 
Sant.o8, 11110 {'oi um dos enna.t•pegarl.os desse 
tra.ha.lho o o levou a ellb ito .:;tnn e~twlo o. 
mm·Ho, olauorantlo o~se noi;:w nl pt•.)jecto do 
Co1lígo, e r.scrcvont.lo um va\io~ i.;simo com
montado, flt!O Jbz imprimir• ;l s11a. cust<t, 
ncnlmnn comp:msnçiio so rlnn-

Pa.!'CCC, pDiS, dn inteira jus tiça l'<ltribuir 
do alg-um modo os ín1llOrtan tes ser viços quo 
:t Nação pi·oston o illustro j urisconsulto, 
eompensunrlo os ~acl'ificio~ qno lhe custou o 
sou tl'aba.lho o qun dotmmltutram as ditrl· 
cnltl:tdos com (trm luta. smt l':.omllia.. » 

Atli :Htni o pltrccne rll Commissão_ 
Agor:1 <tccl'cscenta !'<~- « o t.aes ~orviços 

lhe cnsl;:wam :t vida. l)['ocios.isAitna,, tendo no 
af:ln dos estudos ailrtttiritlo i nsidiosa. t u lJor· 
culosc, ([!lO o mat.ou ». 

Sabe perfeitamente n. Camn.l'<L dos Dopn· 
tarlos , pelaR tab~llrls do Thcsom•o, as 
g1•andP$ dn$lll~zas re<tliza.lla..s pelo om rio pu
blico, no intuito dn -~lll' dot:uta :1 Nnr,JJ:o 1lç 
nm Gorligo 'Civil, 0111 rlosomp1mho rla pro
rnoss:t con~~it.ucion:tl do lr.gi~l:tdol' do 1824. 

Pa e a l;:wt:m ilo j;pntamon n 11 n< ~:1 Jora.m il\l$-

C ttrado~ o~!'or••;os, • 
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E lhe soja. consentido r olcmbm.r , em 1".1.· 
pido oscol'ÇO, om ligeiros t r aços, ((Ue seis 
to raro os p t•ojectos de codifica~·ào das leia civis. 

· ,; Não a.bu~ml'á. da. p:\ciencia. da. Camara. 

. Erâ. ello t ambern ora.dot• das ma is l)rilhan
tes fót•mas ora. tol'ia.~ o .iuriseonsulto <ligno 
df!'.~~e nome . 

O primeil•o p roject:.> foi confiado â~ luzes, 
ao saber, á alta. capacidade do Dt•. A.ugusto 
Teü:eira. do Froita.s, considerado pl'imus ínte1· 
pm:er dos juds0onsnltos bra.zilciros. 

Escolheu-o seu emulo, na.quelle tempo 
·apregoado o principe dos juriscon~ultos, o 
Sr . . conselheiro Nabuco de Ar<\ujo, então 
gestor ·da pasta. de Ministl•o da. Justiçl~ . 

O contracto foi de 1855, estipul.~udo a 
obrigaç.ã.o prclimina.r da. consolidação !las 
leis e ín v igor; como base da ela.horaçfLo do 
projooto. 

P ublieou-n. o Uluske St•. Teixeira 1lo Ft·oi· 
tas-um livt;o tle ouro, que tigm•a..,,cm todas 
as bibliothoca~ . 

No a.nno do 1859 o contra.cto fui innovallo. 
obrigamlo-se clle a Mct·evcr· nlaid um titulo: 
«AS disposições comnums do~ dit•eítos rcae\S 
e pcssoaeS» . . 

Desses tl'ab:tlhos pt•ovcüt. o tE:;boço !lo Co
. . ditto Civil llra~.ileil·o», oo1·a ele grande valot• 

sc1entifico, que mereceu, com pequenas tLlto· 
.·.: rações, ser convertido em Coclig•JS Civis

. Urnguayo o Argen tino. · 
A brilhante consoli1htç3o, Pomodclada em 

diversas cdi~1õcs, ó precedida. ele mn:L in
trodttC\~O ampla, intm•.:Jssante, luminosis
sima. 

. Toixeil'a •lo lo'J'Citas, ospil'ito de an:tlyso, 
})l'Ofnnc,l:~mento vcwsado mn dircito-a.~pi
l':lVa p r·otluzil• o melhm· - irnPQndo seu 
nomo as m<ÜOI'lls t·e~pon~:tbi!i tlades; o d•~hi o 
osct•upnlo em t•econwçn.t• a.qníl lo 1!HO pn1·cd:t 
aoa.boon. 

Na ful,;,lí.o ultim:1 1lo St>u ~~·aba.lho- <I 
crença quo sa imptmha ao seu espil•ito (1\':J. 
l'unrlir os dous J'a.mos do elil'P.ilo colllmell'cial 
c civil, ;precetlcntlo·os elo ulll coel.igo gm•al 
110 pr inctJiios communs ás dua..~ l<lg i::~ Jaçõos . 

No cvoiuit' (la. scioncia - ·o fut u l'o di r-J. ~i 
cllc Ol'i~ ou não um vitlcnte. 

Sou· conü'llcto foi de 1872, tando arc~bou
cado todo o projocto do Codigo Civil, mas 
apenas a.prosontado redigida a loi prelimi
nar da a.pplica.<~o. execu~:ã.o o etfei.tos das 
lo i~ civis. 

A Na.buco distra.hia.ru as altas fuaeçõcs 
de c!tef<l pJ!itico, c scu3 trabalhos elo Forum. 

Agsim como acon tecen a Teixeira de Frei
tas, a morte, a. dm·amor to, não conse.otiu que 
cUc ligasse seu grande nome ao codigo 
por elle planeado. Recebeu de vencimentos 
!20:001.>$00). 

Dcscng<umtlo o Govemo p:n• tan1aa ten ta
tivas mallo~t·rulas,já. não cogitava da cla.bo
raç.ão do Couigo Civil, quando ascendeu aos 
conselhos da. corôa o vooet•ando Sr. conse
lheiro Cans;~.nsão de Sinim bt"•, o qua l tevo a 
I'M'a int uição do cha.mat· para tHulal' da 
p:~st:1 da. J us,lça. o ominente Sr. conselheiro 
Lafltyctt!'\, pnblicist<~., historiado!' e j llrls-
con~ulto. · • 

Coincid iu ctuo a. OS!'lC tempo viesse ao Rio 
tio Ja.nciro o DI'. Joaqúim J<'e licio--'-talento 
pl'Í vilcgiallo, advogado perito e jol'nalista. de 
1~3. . 

O con:>elheiro Lafa.yette o[ereceu-llle os 
cargos mais c leva.U.os, mas l?c licio rcciJSou 
agl'aliecor.do, por nii.o lho sort•it• a idéa. do sot• 
funccionario publico . 

Df'.cla.rou, ontt'etl.tnto, que acceita.ria a. 
intmmbr.ncia da. eod iflc:~.çiio das lclis c ivis, si 
o novol'no o julgasso npto para ol!a . 

1<:1•a o Dt•. Joaquim l~elicio um o~pirito 
cul t i;~~inw, illustt~ulo, tendo eoliela. o vario.· 
ti(L iu~tl'nc~iio, eleito se poclonúo dtzot'! 

• qno Hl':\ illustt·n o glorioso orgulho do 
Minas , )Jalmeim cnlmin<~.nto do uma famllia 
r!ca. d e talento~ o lllust t·u~ã.o . :. · 

S:to pu.la.vr;\s do a u tor da. Pnnaphora his-
to,·ica. . 

Seu> tt'U.Qa.lhos incessantes, a pnnas in ',c r
rompillos ern 18~>6, pt•olongara.m-sc ata l872-
J6 a. onos da v iela de um .'lll.bio. 

>' Quo a.rdua. cn1praza. ! 

Désintm•cssado, o Dt•. Joa.quim Fclicio nã.o 
pcd in :t(leantamentos, vencimentos, c lu.usnlas 
cCHitt•a.ctna.e~. uponus quo se lhe assegu· 
ra.•;sn o pra.zo du t rcs a.nnos para. aproscn· 
to.tçli.o elo Sfltl trai.Ja.lho, ficando a arbítrio 
do Govnrno a indomnizaçã.o qna.ndo clle 
pt'Ompto. . 

A mortn !lospiollosa n(í.Ll conBOiltiu que 
e llo pudesse gru:vm~ ~ou nomn uo p<n• ctco 

. magc.stoso 1lo nosso elircito escr ip to -.d~1·e 
· perennius, n ;L phra'c cinzolalla de Candido do 

Oliveira, u m tlo3 no~sos professorns mais 
· CJ'Uditos. · 

'l'ollos os tt•aballto~ forum o não po,liam 
doixar de ser remnnct•ados. Opem•·itu 1ll<n:ctule 
-~UI!. 

O sogunelo pr~jocto foi. Cl~nfi:~tlo a _u m bn.
htano illustrc, g t'a.nelo c.'lta.lllst.a. c pa.rlnme.n· 
·tii.'t•-o coriselhoit•o NaiJuco do Arauju, 

... 

I.1~fu.yotto annuiu a. ist~. 

O Dr. Joaquim Felicio SC!guiu então p:u•a. 
Diamantilm; a.fim do medHal' o redigir o sou 
projecto .. u~. fecltando.o seu cscriptorio do 
advoca.cia-utRdos maiS procurados-passou 
lhito~, não rHspondeu mais a. cçmsulta.s, quo- . 
u i'Ou o sou alviiio do t r abalho. 

E' evilhmtc o prejuizo que llalll resultaria 
ne,:s,t dm!Organização de sua vida. . 

.Joaquim l"t\licio, <lmulado pel!l. noi.Jro :u:nbl
oâo elo dar sem nonto ao CLiiligo, orttrego•t·SI~ 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 21105/2015 10:33 + Página4 de 24 

SESSÃO EM 7 DE DEZEMBRO DE 1901 161 

•núna et corpo1·e á sua obra, tendo :por A eommissão, que, como disso, ··come-
lemma: labm· omnia vincit. çou a des:J.ggrcgar-se, não se reuniu mais e 

Isolou-se do stv1 família, priyou-sc dos seus foi afinal dissolvida em I8ô6. 
amigos, atü•ou-se á labutaç5,o do trabalho, a Esta foi a torceit·a 't.enLativa. 
seus estudos e vígilio.s, abrindo o peito â 

-minaz c traiçoeira tuberculoso, quo teria Dispersa e dissolvida a granrle commissiío 
em pouco de vict~mal-o. dejurisconsultos, seguiu-se um periodo de 

cs,agnação, de desanimo até 1889, quando 
Infeliz amigo I foi chamado para or::anizar o· governo o 
Nesses trabalhos e fadig1ts decorreram preclaro Se. Vi~condo de Ori1•o Peoto, desi

os annos de 1879 a 1881, e chegou a termo gnando para titular da. justiç;cL o illustra.do 
escrevendo o redigindo 2.692 artigos, dando Dr. Ca.ndldci uc Oliveira. 
modestamente ao seu projccto o titulo do Nomeou ello no vi commissã.o composta de 
A,.Por.tamen!os. Olcgario, Silva Costa, Dantas, Alfonso Penna 

O.methodo que seguiu na divisão das ma- e José Julio, todos illustres jurisconsultos e 
terias foi o do sabio Coelho da Rocha, autor publicistas. 
do Direito Civil Portuguez. · A commissã.o celebrava l'egula.:rmento as 

Vciu olle pes~almonte trazer o seu traba- suas sessões,já. tGodo accurnulados matblriaes 
lho-fructo de grandes estudos, e o Governo de v<.~lia, quando opeeou-se a revolução de 
nomeou uma commisaão, composta do 111- 15 de novembro, quo derribou o Impel'io,. 
fa.yette, Ribas, Justino de Audr::uie, FerNi~<J. implantando a R.eiJubliea.. 
Vianna e Coelho Rodeígues, para daP P<.t· Organizado o Governo Provisorio, sob a 
recer sobre o mesmo projecto. , presidencia doinclito sr. Marechal Deodoro, 

A cómmissã.o, após muit11.s delong11.s, em· o illustre Sr. Dr. Manoel Ferraz do 
bora reconhecendo o alto valor dos estudos, Ca.ropos Sallcs, Ministro da Justiça., i'ez 
opinou ·em conclusão, aliás nã.o justificada, contracto pa.ra e!abol·a,ção uo Codigo com o 
que o trabalho procisa.va ser remodelado lau['eado profos~or c juriscou,~ulto -Dr. A. 
para um franca revisão . Coelho Rodrigues. . 

O Governo lon vou-se no parecer da com- O p!'azo estipulado fbi de t ros annos, os 
missão, mandando que ella mesmo fizcsso honorarios do 2:000$ mens<~.es , c o p1•omio a 
a. revisão, addindo a ella. o autor do pro- ser conferido do 100:000$000. 
jooto. - Estes trabalhos mereceram os m01ioros 

Vae sem dizer-que todos os proiectos louvores do Dr. Briedcl, professor de togís-
" lrtçã.o compa.ralla. de Guueôra, é do Deão, da. 

. são sujeitos á revisã.o, não sondo de pro- ~'aculd<\de do Direito de Gronoble. 
sumir quo elles sahisscm arri:w.d.os, como o Governo d eclarou, entretanto , não aocei-
Mincrva da. Mbeça de Jupiter. tar 0 projecto. 

A commissão reuniu-se, foram distribuídos Coelho H.odeigues ,propoz ac>·;ão c .i:!. a son· 
os tra lialhos parcellares, roas a. dl~cordia tença de pJ•imolra i nstancía tbí conflrroo.da 
appareceu, a commissão · comel}ou a fra- pelo Supramo Tdbunat Feueral, condo
gmenta.l.'-se, retir~.ndo-se R.ib:~.s, Justino de mnando a União a pi1gar·lho o premio do 
Andrade e o peoprio Dr. Joaquim Felicio, tQ0:000$000. 
malferido e _desgostoso, indo escrever, alla· No intervallo quo mediou a. tê 1899 -os 
lysa.r e justificar o seu projecto. dous Presidente> da Repnblica - o Marechal 

E' ·obra de· grande valor, I)ledít:1damonte ~'lol'iano Peixoto e Prudente de Moraes man· 
escripta, erudita nas suas fontes, brilhante daram otlhrecor ao sabio juriscomulto o Sr . 
nos seus commentarios, c mostrando a du- conselheiro Lafayette a confecção do codigo~ 
J~la: face do [lireito- constituto' et constitu- Lafayntt(l recusou, pot• motivos pessoaes ou 
endo. de ordem polttica. · 

O Dr. Joaquim Fclicio publicou 'a sua~ ex- Scrü~. em verdade, ímperdoaveLque -tivesse 
pensas, da seu bolsinho, cinoo grandes vo· sido dcslemorado para a confocçao do codigo 
lltmes nitidamente impt•ossos, não tenrlo -o S<11Jio auctor de Direito de Familia e de 
podido publicar o 6' volume por se achar CouS().S - iudicn.do pch~ sua gr<\ndo illustra.
exhausto, esgotado, ç.ã.o, fundos estudos e obras c1assici1s - para. 

De todo o seu trabalho-PJ·ojocto o Com- a gloriosu commissão. 
menta.rios-elle nada recebeu, nem a til;ulo Agot'a, pt'esidindo a RcpubUca o venerando 
de despezas de viagem nem de ostv.dia,. 81'. Dt•, Campos Salles,f'oi celeur(ldonovo con-

.Toaquim Fclicio nunC<\ soube podii•. tra.cto com o Ill'. Clovis Hovilaq_ua, que, 
Todos sabemos quanto a vldu 6 car<L ntl )tio eumo ct·a justo csp0rar dos seus talentos o 

de Janairo e póde assegurn.r :i. C<~ill:J.l'l\ que })rutkicnci<t, ~qwesonton um t rahalllo na al· 
lhe escasseanm recursos. tul'a dos Bous Cl'Cditos, 

C:tunari\ Vo!, VUI 

--
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O n.utor do DiJ•eito de Familia. de Obri- Duas vezes foi ella. ferida em seu a.man 
gações, Succossõr1l c Janrl'-:lllo pt·ofcssot• de tissimo cora\\ão. Niio podorú. por muito tempo 
}egisla.ção corup:u•ada, (lo Rocifc, tinlu\ ca.- ~obrovivcr u. sou esposo. 
beda.ilS accumulados do est.udos para. o. glo- · A opoca é de crise, bem S"3.be, mas o devl.lr 
rioso tenta.mon. ó de honra.. 

O Sn. EsTACIO .CotMilRA -Tem gt•:tnde ta- Invoca. a. justiça dt~. Ca.ma.ra.. e espera que 
lento e muita illusu·açlio . vote o prvjocto da justis.~itna. penslio. (M'uílo 

o sn. CARLOS ÜTTONl- E é tão illustra.do bem; muito bem. O orador e muito . cumpri· 
çomo modesto. . mentado,) 

o. S~t. EST.A.CIO comun.A- Aplliado. Ninguem mais -pedindo a pa.la.-vra., é encer· 
rada. a discussão e adiada. a votação. 

O Sn.. C:\Il.LOS O't'TONI- Sobro o snu pro- .. E' annunc iada a 2~ discussão do proJOO· t.o 
jecto de Codlgo, toom-so pronuneia.dõ todas d ·' 
as nossas summida.dos jurídicas. n. \!2, e 1901, autorizauuo o Governo a con-

ceder, a q11em maiores vantagens offorocer, 
O ru'oject.o va.o de vellto em :pôpa. priv ilegio para construcçã.o, uso e goso do 
E espora.-so qun em breve son~ le i, r oce- nm<Hlstrada. d<:J f~rro, que, partindo de San· 

bendo o iUustre Sr. D1•. Clovis a ,iusta. r.1com- t:wém 011 outro ponto melb?r, que os estu-
pensa .que merece. p!uitos apoiadas.) dos determinarem, na .margem do Ta.pajóz, 

no Pará, v<í. a. Cuya.bá, com um ramal que 
E tom eUc l'eccbido os sons honora.l'ios cou- vá. ter á fronteira. boliviana, e- dá oütra.s 

tra.ctuaes. como é justo. provictencla.s. 
Do retl'ospccto,feito a.ligeír.os tt•aços, so vê 

· que sómente o Dr . .To:lJluiru Folicio na.da1•o- O Sr. Drielo Filbo (pela ordem) 
ceben dos coft•es publicos pelos seus tl'aba.- - Sr. Presidente, o projecto quo a.oa.ba. da 
lhos, tendo, aliás, feito obra. de subido ser discutido ~ o que concede á viuva do 
valor. jurisconsulto e ex·Scnador Joaquim Folicio 
. D(1.qui a goneros~, a alt!'uistica. id6(). do úos Santos o. :pensão mensal de 500$. o o pro
projecto, concedendo á. vi uva Felicio ...,. a. ti· Jccto que se segue (l o 165, do l!JUI. ~ não . 
tulo do pensão- a. recompensa peouniariu, o 9Z, d0 1001, que tr<~ta do ostl·n.dt~s.delort•o, 
que ora devida o. seu mttrido, o d.• quu.l tm1m cu,j<~ disaussã.o V. gx. aoah:J. do a-nnunoi;~r. 
gozado todos os codificadoros antes e dopais Ou isto <í a.s.~ito, ou a 01·tlcm tlo Dia os!A. 
dolle. errada., no avulso o no Diario do Congre1so. 

, Nada. mais justo. O Sn. Pm;sw~:N1'1~ - O nobro Di1p1tta.do 
- Oporada a t t'a.nsformação polHica. do paiz, tom raz.'Lo • 
. om 1889, ·Jo:14uitn Foli(lio foi oleit ú qua~i por W u.nnuncl:uh~ a. 3• dlaculltlã.o do· projooto 
·a.ccla.mação reprcsentanto dtl Mina.s (ltm~cls n. lOS, do Hllll, nnturir.aodo o Poilot• Ex· 
no Congresso Constituinte. ncmtivo u. n.lJI•ir no Mlnist:orio lia Marinh:~ o 

O SR·. LA.'IOUN!R. ll. GoooF' neno- J>t"'Sidlu Cl'll<li~o do 77:1i~J$HI)!), lmpplomenta.r llB vor-
.. " - "' bas ns . 8 11 o ~I du art. s• du. la\ n. 740, 

ao mesmo Congresso. do 20 1!o àozOinbt·o do 19:10, .para. Jll.lga.monto 
osa. CARI.os 0TTONI-Sem duvilla.,o.dopois do vnncirnontu~ :10 corpo <lo pn.trõerHno1·o~, 

ao Senado Hrazileiro o honrou a. sua cut•nl :Lté augmonto do vonclmcntos de um capitão do 
que :} terrivel tuberculoso, fazendo explosão, ma.t· o guet•r:L, um ca.pi\1\o de fragata o vcn· 
lb.e desse o seu .cruol/lasta. Na Coostituição chncuto3 do tros medicas de 5• ~Iassa. 
de 24 de fevereiro, c om todas a.s lols de 
o1•ganiz<~.ção po!itica., a.dministt•ativa. o civil, o Sr. Henrique Lagden -· 
sua. opinião foi sempt•e ouvida., respeitada.; Sr. Presidente, não se me :podia. depa.1•ar 
ellc era considerado-<> Ne~tor da Ropublica.. mais opportuna occasião do que P.sta, em que· 

Aqte a visão do túmulo, Joaquim Felicio a Cam:1ra tem de de li bera.r sobre um projecto 
teve ainda. fo1•ça.s para volt..·w á su:~ Diama.n· de lei quo consigna croditos supplemontares 
tina, que olle idolatrava, para. pedir-lhe um a ve1'b11.~ do orç.1\monto ein vígor, a.tim de 
pedaço de terra. p:n•a descansar seus ossos. fazot• fa.ao a. de.~pezas extraordinariilll. que 

Aos operu.rios da fabrica, !\OS seus pobres resultaJ•am de a.ctos daqui ema.nado~. 
amigos, clle pediu que. o sepultassem ús por- Até ahi, Se. Prosidente, é bem justo o pro· 
tal! de sua Ca.pella.. jccto ctue se disaute, razoaveis sã.o os motivos 

Paz ao seu corpo. quo lovat•am Q.Govar·no da. Republicn., pelo 
seu Pre.>idento, a. enviar á Camara dos Depu· 

Justiça á sua memoria.. tados umo. Mensagem em que pede o credito 
Sua. viuva. ficou em penul'ia., aMm de gr11.· snpplement :w pa.1•a. solver ossos compro-

vomento enflll'ma. ! mis~os. 
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Na.d:>. b~ ~o oxtr~ol'!linario o nom se pótle 
ver oppostça.o no impulso quo tive do podit• 
a palnvr<~ - Jamais ptocurei aqui, n. nf~o sm· 
quanto au credHo de 100:000$ para a. verba. 
-Diligencias policiaes-, impugnar qualquer 

vid.uo gne om vi.da contm.tou com o Governo 
oh!'<t8 cl.e e~tra!la de for!'O, ctUpatou c~tpitao.9 
11:,1, anu. construcç~o o ai111.la, niio os reom
bolsou. 

. projecto cuncernonte a. cr01litos e concer
nontc a. solver compromissos legaes. 

Mas, considerou-se no modo por que se vem 
pedir um credit,o ;í, Canw,ra dos Deputados 
ou ao Congresso ~ 1 . 

Allegando-se, para motivar este mesmo 
credi to, paragraplloS do orçamento aci:ual 
que realmente contrastam flagran temente, 
pela maneira por que so acham di:;crlmina.
das as verbas no orçamento, colU o modo 
porque o Governo pt•ocurou, apegando-se os 
essas mesmas verbas, dirimi!' obt'lga,ções 
muito dtlferentes da.quellas quo se acham 
~lli encerradu.s . 

O ncbro Deputado, ouvindo-me ante-boa
tom sobro o assumpto, ficou scionte do que 
:1 questão e1•ad:1il mais jnstas c, para. compro• 
val-o, eu di:lse que os documentos ach:wam-se 
processado~ de modo a não sofft·er contes
tação o a não dP.ixar transparecer duvida 
quanto a. sua. natureza o veracidade. 

o· nobre Deputado cb,egou mesmo a lêl' 
:Lquollos papeis com aquella clarividencio. e 
perspicacía. que muito tlistlnguc S . Ex. c 
que 111uito contribuo, como predicamento, 
pai•a nobreza do seu caract.or o rectidão . do 

E' cedo que, mesmo nestas condiçõe.;,cu 'não 
poderiaaba.lancar-me a. levantar a, tninh;t vo;. 
cuntt•aria.mentc a esso acto,quando ninguem 
melhor que o proprio Ministro ou qualquer 
funccionarlo junto á. adminilltm~fu> se púdo 
manife~tar nos~. sentido, e vér quaos a.s 
vm•b..·1.s por onde, em virtude de fa-lb como 
Ol'C<.Uto supplementat•, se pódc d<~r s•\hida 
indc~nizando os funccionn.I·io.> que mereci
damento foram promovi(los c pa.gando a 
outt·os que jú. pt•esta.ra.m serviços reaes, in
cquívocod ao nos.go paiz. 

Trata-se de dous offioiacs 15astan te illus
trados como mesmo de funccionarios que, 
como pt•otlssíonaes, exerceram snus misteres. 

Vê; pois, V, Ex. , que é bem .jttstl) o fim 
desro projecto; elle contém uma medida 
e<tuitatlva, apofli!,S destoando d:J. pl'axe csta
belooida,quantlo polo orçamento em vigor se 
faria o o:rtorno para jugular essas dHUcul
dades, nã.o obstante e~t:J.s parcella.s retiradas 
irom prejudicar positivamente m~cos::;idadcs 
que urgv serem solvidas até o fim do a.nno, 
como sej;\m a.s munições de bocca. · 

E' um~ vorba. bastanto ela.~nica de onuc 
sempi'O adveem l'CCUl'SOS para. o Governo 
fazer desappareéer cot•tas dlfliculdades quo 
do outro modo não'podem ser superadas. 

Si abordo esta. qu~~tõ,o, a. Camara se col)· 
vença, de que não é com o fim do obstruir 
nem de desempenluu· o meu p.:1.pal de oppo
sicionista, mas do proaurar, nas minhas oxi
~uas f llrças, levar a. intuição ar, osp·trito 
JUsticeiro dos nobres Deputados, fazendo-lhes 
notar que a Commissiio muitas vezes é com
pellida a dar parecer contrar io e a com
meiter iníc1uidados, não por fl~lta de Ol'ien
tação, m tiS quasi sempre por falta do escla
reciment·os. 

sua. decisão. · 
· EUo interpretou as minhas phra.~es pelo < 
emprego da. palavra processados, como si eu . 
tivessso querido dizer quo houve prócesso 
juuiciario,que houvesse sido ·submettido a um 
juizo e que tivesse passa(lo por um lit iglo 
perante um t t•i!Junai. 

Não, não foi istll e aproveito o ensejo para 
decl:Lrar que j.;so não foi o resnlta.l.lo, o pro- · 
ductG de uma acção perante os t ribuoaes, 
mas :por-que achei que as contas estavam 
expurgadas de objecçõcs e, si não fosso o 
suicirl.io a quo foi lovado csso inrlividuo, 
naturalmente o Governo j:J. teria. pa.go imme· 
diata.mente essas contas quo siio justamento · 
devidas, evitando assim cs~a dila.;<ão, essa. 
proerMtina.çào, oonsinta.m-me dizer em mui
t c)S actos do Podet• Exocmivo, negando-se ao 
pagamen1o do cortas contas. 

Eu, talvez porque ignt~re ossa. pl'alicr~ do 
parla.mento~, entnndi l!Gr a ooca.siiio a.zw 
para convida!' n. Ça.•1l1J:ra a d:u • sua oplnll o 
sobt•e ossa matow1 c :~~o 6 o quo so do pro· 
hondn do a1•razoo.do quo venho do oxpo1•. . 

F•n'<~m osta.i as razõo:il quo a.ctnam,m p:11'11o 
a min !ta ''vinda <l tribuna. e, an tos tio terrni
na.r, declaro a V. J<:x. quo não mo opponho 
u.o projoc;o, mesmo port!ltll o coosiuoro lou· 
vavel o tonlto commigo a. convicçõ,o dCl quo 
(1uem trabalha deve receber os sous hono-
rat•ios, seja. ol!e um operario, seja um nobre. 

o nobre relator da l!'azenua, o Sr. Fran
cisco Voiga, referiu-se 11 emenda que apre
sentei ao orçamonto,a.utorizando o Govm·no 
11. pagar ú. viuv11. tle um dutor.mina.~lo intli· 

Eu, Sr. P reoidento, ja.ma.is negarei o meu 
apoio a projec.to dessa naturoia., embora nãt? 
concot•de com extorno do verbas, como j<L 
tive occasião de fazer notar, na occasião .do 
discltl.il' o cre(tito ; illll hypothesa alguma 
excusat•oi o meu voto, a minha vontade, 
embf)ra, os cl'oditos que o Governo pedo ao 
Congresso Na.elona.l ·attinja.m a quantia. tã.o 
fabuloS[t quo f;~z descrer a qualquer huma.no, 
ainda. mesmo o mais leigo na~ q uostões po
litico-sociaes, . nas questi,cs vitaes do paiz . 
Este$ saldos quo dizom oxi~iir são para toda 
gento moras utopia;, vol'dadeira.s chimeras . 
Oesta. sorte, explanado o 1notiv<> quo. ma.is 
mo obrigou a vi.r <i tribuo(l, polo onsOJO qll!l 
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me prop01·eionon c~te peojecto, dccla.r,; a 
_, V. J!;x. quo sou a favor tlo mesmo o qne, 
· no dia em que entrar em votadio, darei 

o meu Yoto consoíonto com a rwüor dodi
C:),cão e sincot·itlade, cunscio de- que pt•csto 
um serviço não. só ao Governo, como a estes 

· _ otnciaes que tcom direito a rccebot• osta.s 
!lUantias dovidas. · 

Tenl_lll concluído. (Muito be-llt ; mv.íto bem;) 
. Nlnguem mais plldindo a palavra, 6 en-
-Côl' t'ada a discus.'lã.o o adiada a votação. 

-. .. E' a.nnunciada a 3• discu:sslo do projoclo 
.Jj ,·.l31, do !901, aUtorizando o Po:.Jct• .Ex· 

-;cecutivo 1l a.brit• ;w MioistiJI'ÍO da F'<~.zenda. o 
·:,_ lJredi to elltraot-dina.río de 1:134. prU'a. pa.ga
,-<·.mento a · divm-sos opot•a.t•ios da· Casa da 

:Miieda. 
.,... Nlnguom peclindo o. pala.Vl'a, é cnconada. 
· a d!scusSO.o e a.tliada a votação. . 
· E' a.onunciada :1. 1• discussão do pt•6,jecto 
.;n . 76 A, de 1901, rcst.abelocendo a. I" clas~e 
:::--de artifieel! militares n:l. bl'iga.da. a que se re
:_!fere o decreto·. n . 2.207, de 30 de dezom
:_. bro de 1895, e d:l outras providencias. 
·. , Ninguem pedindo a palavra, é cn~orrada 
a discussão c adiada a votação. 

. ~. · .. 'E' annunciada a. discnssã.ounica da CJl).cnda. 
Y4_o Sona.do ao projecto u. Gl A, dosto a nno, 
_. -que exíil'lgue a secçií.o de pa.ga<loria. da. Es-

-. tra.dô\ do Forro Central do Braú l. _ _ 
Ningucm pedindo a p alavra., ú cncot·t·ada a. 

discussão c adiada a votaçli.o. . 
E' mcccssivamontc onc<l!'l'ada. sem <lcb:do a 

-a~ dlscus~ão d'-os arts. t•,2•,3• c 4° do projccto 
n. 92, d<l 100 1, autorizando o Governo a con

. .. ceder a. quein maiot'OS v<~.n\agcns otret·ecor, 
· privilegio pa.t·a constt•ucção, úso c gos1> de 
- unia. os:t>adtHle fert•o, que, partindo .de Sa.n-

tM•ém ou outro ponto melhor, quo os es-
.· tudos diltonninarem, na marg-em do 'rapojús, 

no Pará, vá a. Cuyabá, com um ramal qLtO 
vá .ter á fronteira. boliviana,o dá out1•as pro
vid.encia.s ficando adiada a. votação. 

;, -E'· annunciada. a. I ' discussã.o do projccto 
: ,n .' i26 A, do 1901, l'Oduzindo do 15 a lO an
·~nos o' tempo de serviço exigido pelo art . 335 
··.' do regulamento dos Cor1•eba da. Jtopublica, 
· ';à!lln de que os t•cspecti vos . eartei ros come
' cem a perceber a gr<~.tiftcação àddícional. 
~<~: Ninguem pedindo a palavra , é encer1;ada 
~ ~a; dt~;~cussão o adiada a. votação. 
· ·-E' a.nnunciada a · discussão unicada. e monda. 
.do-Senado ao }Jroj tJCto n . li I B, do 1900, 
c 188, de 190l ,da Catna~·u. dos Deputados , quo 
autot•iza o Govc9.1o :~ mandar pa.gal' M ctt.
p lt.ã.o dn fraga.t'a honorario c I• tommto !'O· 
fot·mrulo Co!Ja.tino Marques dn Souza. :~ qllan
ti,ll. do l :837$Gl:'O, ditlill'llll\~\ tln soldo tJIIO 

defxou de r·ceebei- desde 1870, 1latá. de sua. 
r•oti)l'nm, n.té 1897, de a.ccordo com a. dou
trina contida no avigo do Miuisterio da Fa
zenda de 7 de janeiro de 1869. 

Ninguem pedindo a palaVJ'<t, é encerrácla. 
a discussã.o c adiada. a. votação . 

E' a.nnu nclada. a. discussão unica. tlo pro
jacto n. 153 E, de 1900, a.ddittvo destacado 
na. 3• dlscus>ão do pt•ojocto n.l53,deste a.nno, 
em vir ~ude do 11rt. 13:! d:.> Regimento ln· 
torno, n.utorlzando o Governo a transferit• 
para. Manoel Maria. Vcllez a concessão feita 
a Julio Benev ides pelo decreto n. 99, de 
7 de outub1•o do 189'Z, podon<lo _ pi'Oroga.l-a. 
p:n· mais cinco a.nnos. 

. Vem ;1 Mesa., 6 lid.il., apoiada o posta con· 
jnncta.ment o em discussão, a seguinte 

EMENOA ' 

Ao jlrojeeto a. 153 E , de 1900 

Em voz do so dizer :- autoriz-lmlo o Go
verno a tt•a.osfel'ir para Manoel Maria. Vellez 
a conces~ã.o, o te., dign-sll:-pa.ra Manoel 
Maria Vcllet. ou companhia. que organiza~• a 
eoncc:!Sã.ó, eLe . 

Sal;t da.s ~c;;.~ues, i dcdczembi•o de 1901.-
Carlos de N ovaes. · 

Ninguom p'odíndo ~ palav t·a, é oncot•t•nda.a. 
discus.>1lo c auiad:t. ft votn.çfw. 

Compa.rocnm mais os St·.~. C:trlos Ma.vcol
linu, Albnquel'quc Sero,io, S.~ Peixoto, Al't.ltUL' 
Lemos, Anl.onio Bastos, Indlo 1lo Bra;lil, Sot•· 
zcdollo Corrlia., Luiz Do mingue~, Cunho. Mat'• 
t.ins, Anizio Ú<l Abt•ou, .Joã.o Gn.yoso, Joaquim 
Pircs,lta.ymundo Al'thut•, Vírgll io Rrigldo,Fro
d<Wico Borges, Gonçalo SOuto,Toixoir•a do Sá, 
Esmeraldino Ban<lclra,At•au,ju (Mos,Rodrigul!8 
D:Jt•in, Augusto Fmnça., Milton, Rodt•iguo.~ 
Lima, Tolontino dos Santos, Eduardo Ramos, 
Ga.ldino Loreto, Honriquo I..a.gden, Nels:>n 
d o Va;;ccoeollos, Antonino Fialho, Alves de 
Bt•ito, Custodio Coelho, João Luiz, Ul.rooll· 
nier Godofródo, Lamal'tino, Pa.dua Roroodo, 
i\foroil•a. da Silva, Ade>lpho Gordo, 'l'eílleira. 
Brandão, Benedicto do Souza, Alencar Gui
mllrães. Angelo Pinheiro, Germano Hasslo· 
clmr, llivadav ia Corrê~ c AurelianoBarbosa. 

Deixam de compa1;occr, com causa pal•tic i
pada, os Sr$. Satyro Dias, Luiz Guall!erto, . 
. Josú Boiteux; Pedro Chet•monL, Rodrigues 
FcrOilndes, Christino Gru;~; , Augusto Sovero, 
Tavares elo Lyr·a, Ptweira. Reis, Soares Noi
V.<\ , Mahl>IJUia~ U<mçalvc~. Moreira Alves, 
C'JI'nnlio c1!1 l~onsec:1, Elpidio Figueiredo, 
A1fon~o Costa., .J osr: Duarte, Epàmiuonda.s 
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G['aoindo, Jovinia.no de Carvalho, Ca.stt•o Rc
bello, Neiv<1, Felh Gasp<l.t', r~ugonio Tou
rinho, Augusto de Freib.a, Dionysio Cor•
queit'a, Sn.mpa.io Ferraz, Ma.rtinho Campos. 
Silva Castro, Julio Santos, Aureliano dos 
Sa.ntos, Joaqrtim Breves, ·Rangel f>cstana, 
Estevão Lobo, Ildefonso A! vim, Monteiro da. 
Silveira, Leonel Filho, Manoel Fulgencio, 
Nogueira Junior, Lindolpho Caetano, Ole· 
gario Ma.ciel, Roclolpho Paixão, Miranda 
Azevedo, Domlnglles de Castro, Valois de 
Castro, Bueno de Andrada, · Paulino Carlos, 
Cineina.to Braga, Azevedo Marques, Antonio 
Cintra., Hermcnegildo de Mora.es, Ovi[lio 
Abrantes, Manoel Alves, Xavier do Valle, 
João Candido,Litmonlla Lin>, Barbosa Lima, 
Março,al Escohar, Francisco Monl'a, Franci.Jco 
Alcncastro, Pinto da Rocha c AlCrcdo Va.-. 
rell:L. 

E, sem causa., os Srs. JoJé Euso1Jio, Thomaz 
Accioly, Thomaz Cavalcanti, Lima Filho, 
Silva Mariz, Ermirio Coutinho, Gomos de 
Mattos, João Vieira, Pereira.. de Lyra, 
Art•ox.ellas Ga.lvã.o, RrLymnndo ele Miranda, 
Sylvio Romot-o, I?austo Ca:rdozo, Adu.liJerto 
Guimarães, · Ma.rcolino Moum, Pinheiro 
.Junim·, Jo~t! Mun,jt\rdim, .Tosú Murcllllino, 
ll'inrm Muclmdu, Osc:u• üorloy, Augusto de 
Vasconcellos, ISú. Fl'CÍl'C, ltaul l:l:Lrrozo, 
flarro~ Ft·u.nco Junicw, Doocloúa.no du Souza, 
Lout•enço llaptls~a •• losú Bonifac io, 1\Ionteiro 
rio lla.t•t•os, Landulplw do M:tg<tlllãe~, At·thur 
'rol'ros, lloL•nanrlo Pmst.os, OliveiL'tt B1•aga, 
Jua.qnim Al.,:wo, l•:tllmr[iO tl:L l~on~oca, 
l.'loii.J'U~ dos Snntos o Unmpo.~ !'<tt'!Íol', 

J~' :1nnuncl:t.rla 11. continua.r;ão rl:t2• disct~ssiío 
do Jll'njocto u. 217, do HlOL, :tut.oriz:tnrlo o 
r.ovorno a. contl':totar com os ungonheiro.i 
Auguijto 1ln BlttlmcolH't Cat•valho t.fonozos o 
AllhM!o U . .ozonllo rl:L Silva,. ou cotnpa.nllia ctUtl 
orgil.Tiizm•um, o f0.rnocimont.o c],, cal'tõo.i· 
post~oS illustl"<l.UOS tJ uli. ouh·a~ proví-
ilnneiaa. . 

' O Sr. (";erJnano U:asslocllca• 
(I )-Sr. Presidente, a ntes de tliscutil· pro~ 
pda.mcntc a ma.tcd:ulti proj~ctu n . 2 l7 ücste 
anno, ptwmitt:t-mo V. Ex. que ou t ire <J.l
gllnS corollarios tlo facto lia simples apre: 
scnta.çãó de um l'C~Ue l'imento da natureza 
deste qtul coustitu3 objecto da \Uscussã.o . 

E' preciso que sobr() o Congresso Nacional 
do Brazil se haja formado um conceito ba5-
fa.ntc deprimente pa.m haver quem ouse vir· 
bater ás porta~ desttt Casa com nma preten· 
ção tão a.b.mrda, tão de~ arrazoada., que cq ui· 
vale a uma. verdadeira affronta aos prin
cípios que estão consagrados na nossa Con
stituição. 

W preciso, Sr. Presidente, que se haja pn 
completo perdido a .noção do direito, para se· 
ter a aufla.cia. de sur·gir do3.nte de um par la~ 
mento a. solicit:.r uma. modidu. que importa 
em uma. ·violação dos direitos os ma.is respci"· 
tavcis . 
· Com effeito, doui engenheiros bra zilcir os 

que na.da inventa.ra.m, nada de1cobrir a.m, 
nad<1 melb.ol'aram ou aperfei çoaram, lembra· . 
ra.m-se um dia ·de Jil.zer fot•tuna ;Ls pr·ossas 
com a"'éxploração de gonet'O quo ê objoct o do 
commercio par<J. can.tenu.t•cs do c1sas e vie~ 
t•am solicitar privilegio om seu fa. vor piHa. 
esse Ctlmmercio. 

TOllos quo mo ouvem sabom que a imht9-
tria UO~ cartÕ 1S postaos illus ~ratlos é hoje 
gcner:1lir.a.tl<t. Muita.i cus<LS commerdaas o.l 
vendem e Nt'a oxmnplitlcar mo~ko aos que· 
quizcrem ver quo no 13 t'·.tzil já. existem em 
a.bunduncia cat·tõos postaos i Ilustrado.! , •1uo 
repro,[uzem não sô paizagens como sconas 
d<~ vitla lH'.It.lloil'a, t t•ar.cm rct1·atos uo pcs· 
soa.s notwcis, stlndo isto uma fon to t.lo 
!'onda p:~.r;L a Unifio, por•tiHt.n ío cada. cartão _ 
paga para. circular dentro dn Repu!Jlica. 
50 réis, e p:lra o o:c:tor ior 100 réis. 

l•:sta intlustria ca.da. vez se a.per [\Jit;Olt mais, 
pela concu!'rcncia entre os productores e 
commorciantcs, porque ca.tla ttual procura 
tornar mais vcudav'cis o.~ seus productos o 

O lir• P!'esldentc-Tom a paia.V!'a por isto· mesmo tra.ta de lla r aos seus 
o Sr. Brlcio Filho. car~Õ33 uma fofç,ão m:llis e leg:w te, vistas 

mai~ b:mitas. retratos tlos homens mais co· 
O Sr. Drieio l<'ilbo - Sr. Presi

dente, l'Oa.lmente eu tinha. podido a Jl.ala.vra. 
sob1·e o projccto llm deb:tt.e c fni j11stamente 
p or isso que a. tliscussão fico li adiau(.L ; os tan -

· dn, porém, l'll'CSiln~o o riabre roprtJsentante 
do E.~ta;clo do Rio Gramlo, o S l'. Gormurw 
Ha.sslocbor, que pretonrlo orar snbrc a ma~ 
teria o quo tr•a1'<t :í lli8eus.,;'ii.o osolaroetmon· 
tos importantes, uã.1> fa,il;u·oi a.gtn•a,, Clltlon{ln 
"'palavra a. S. Ex. 

Lebres que coltabol'aram na obr a lla civili
zação bra.ziloira. 

Pois bom, estes .ongenlto!ros, :1llegan<lo qu~ 
scri:t um moio d•J propttganda. do nrazil, po
diram pl'ivileg io pam a vcndil. de c1w tões 
po.~ti!.eS, matamlo um commnroio quo já ó 
lar,;:1mcntci oxplorarlo. 

Cumr!çam por piidit• o~ au lrJros riu pt•ojocto 
•1no sr: rlü untt·urb li VL'•J na Alfit11tlogu. para os 
mLrl~õcs quo llto8 vim·mn tl.a. ~ul'o p :\. Pot'- -
t:tntu, ll:wora tosão p:u •:t o ti~0.o . Nilo tl só 

o 8r. Pre sidente- 'l'orn a pu.·~-- . 
la v r<~ o S~. Gcrmttno Hasslochm· . VI)' Este distmreo nlío roi revislo pelo or ador, 



Clinara dOS DeptJados- lm!)'OSSO em 21/051201 5 10 33- Página 9 de 24 

iM 

isto; tivora.m aind.a :t peregrina itl~:~, de JlC
dir que e~~es cartõos,•l.os quacs se to1·n:.rit~.m 
monopolistas, fossom carim~ados. na. .Rcp;L!'
tiç.'i.o tios Correios, paga.n<lo cada um 20 réid, 
para dcpoi~ cil·cularcm livmrneutB, quer 
dizer quo os cartões que ;.\til hoje pt~gam 50 

· r óis para circularc.m dent1•o do 11aiz, c os 
que pa.gava.m 100 réis para ~ahirem> começa-

' ria:m á. pa.gá.r uma taxa. tmiformc de 20 1'é!s, 
b que seria. uma. C:ou~a escan(la.losll,porqúantd 
o scllo a._clual é mais que Hwlilco, porque 
esses cartões roprosenta.m•o luxo, são cmpre-

. 8a.U:os por pessoas fa. vorccil!a.s da fortuna., 
quo se utilizam delles. para mandarem cum
·primentos, etc. 

Diz a Commisslio que isso impot•ta. em 
uma. renda. de 200:000$. Mas CStluece-so que 
com esses ca.rtõod, quo vão circular livre· 
mente a 20 rMs, a Uni1lo vaa ser dasfil.lcada., 
no mínimo _em coroa do 1.500:000$. n estes 
l O a.nnos. · 

Não ó só isto: ostes cartões, quo ~crão sim· 
plesmentc carimbarlos nu RGpa.rtição dos 

.CQt'J•eioJ, hão de ·dar Ioga. r a. muita~ fraudes, 
J!Pl'quanto, não h1.1vcndo :fi.<;calizaçrio e sondo 
oapallla4os por todo o torritorio da Ropu
bhca já ca.rirnbu.dos, nft.O sor<L difflcil falsifi
car os:~c ca.rimllo. 

A l'emla da União será., pois, assim, aimla. 
dosfalcad;J. com o prejuízo quo so.trrcrá. com 
a uiminuição da hxa em favor el os felizes 
concessiona.rios do pl•otcmlidJ} privilegio. 

Dat··so·ha. a complet:~ a na.rchia do serviço 
postal, porque nó~ veremos particuhwes se
nhol'O~ do ventloy cartas post:~c~ de livro 
CIU'SO, 

Entro os sigii:~t:wios tio paroçor cruo acon· 
sollmrn.m a. adopi;iw ti u projocto, flgm·a. o 
illu~tt•a.flo Dr. All'l'cdo Va!'oli:t, moa eompa.
nl\oiro úo hfl.ncad;., o uoico dos mcmbt·o~ da 
Commii!Sã.o a. tJUOtn mo dil'igi PM'<\ fazer-lhe 
olJsct•vu.çõo.~ sohro o projecto. 

Disso-me S.Ex. que, •lcpols da loitut·n. mo
llihda do as.~umpto, o:;l;á agora convonci.tlo 
de que ~c tl'a.ta do um monopolio c como cllc 
é contrario a todog os monopolios retirava a. 

. . sua assigna.tura do IU"ojeoto. 
Croio quo nuda. mais prcci;o dizer sobro 

a. medida. A Commissã.o vo1•á quo isto im
porta. num verdadeiro escanda.lo c que, a sct• 
faculcado, abrit·omos a porttl p<J.l'a que a.ma
tlhã., usand•) de pretexto idontico apparcçam 
prQtcndentes que venham ~licita.t', pot· 
exemplo,o privl!eg!o exclusivo para. •~ venda. 
da louça c put•collitnas q ué tragr1m cst<Lmp:t.~ 

· o paizagens brnzileit•as ou do c i<l.:J.~lãos H
lustre.; ou assim t'azor á ~u:J. l'rtlll<Lgttnda. o 

·ganht~t· a.vulta.tla..~ sommas ~~custo~ tio ::;nr vtç.u 
alheio. 

Não pt•nciso cliscot•ro t• srJb1·o o qnn signi
flc:un os prlvilcgíos que são eoneotlidus or· 
dinariamcntrJ áqUOllOS C!UO COllt:Ul'l'Clll J:lClu 

seu sahnr com alguma. deséobet;ta impor:~ 
tanto para faciliti!.t' os meios d~ villa (l; 
Jmma.ni(la.de. 

Apeza.t• de ter o m ou juizq for mado a re
speito de t11os invontod, não é de mais oli~ 
sm·vt~r (1 uc 3.8 tlesco Hcrtas não sã. o si nãO 
a consequenCia .tla obra di!. humanidade e 
que cada i nventor , para levar avante a. ~ua. 
invenção; lança, mão dos t•ecu.rsos que. en
contra n.o grande laboratorio da huma.ni
dilde ; 

Nós não podemos dizur :~.té que ponto é 
proprio c legitimo o seu invento para con
stituir um objecto de exclusiva · elabo1•:tçã.o , 
Ai~1da esta.mos na época em quo o desejo 

do ga!Jho é a grande força que -impolle o 
homem o si n1to fosse garan tido . um p remio 
<Lquel!os que tra.lmlhan.:J, dando-rios inventos 
qua.esqucr, iria.mos talvez ma·tar os estirou
los, mM<W a vontade de t rabalha!:' e o dosejo 
de conquista.r o resultado da labuta. · 

Ma,s no caso pres('nto, não, porque se tt•ata 
tle uma. indnstria, conhecida. hn mais de 9 ou 
10 a.nnos no nosso p aiz, constituindo o ne
gocio de varia.<; cãsa.'>. commerciacs e qne de 
um momen to para out ro pJdotn se ver pri
vadas tle fazer o seu commorcio, por haver 
sitio decret:.1.:Io o privilegio em favot• do 
duus engenheiros. 

No Rio Grattde do Sul, na ca.pital do meu 
Esta.Uo, uma. ll<l.s r~ commm'oial fez, ainda ha 
bom· pouco ~empo, importação, no valor• tle 
novo contos, de ca.rtões-posta.cs illu8tl'M08 
com r•ot.z·a.tos de grandes homens e paizagens 
as mal~ Lunítas do Bra.zil, por i i!SO que não 
di'-punha. do elementos para fabricai-os c1n 
POl'oO Alogt•e. 

No ontrct:~.nto , agora., j<l. está. montanclo a 
su" ollicin;t , visto cowo a tarifa é olovadi~
sim<~ pa.t•a. f'Stcs carcões, e como essa. in
tlust.rh\ se tlo.~cnvolvc é natural que anime 
os cmprohondimontos particulares. Aqui 
mosmo, na Ca.pita.l , nós tomos a oillcina. lytho· 
gl"J.phica das Lot criu.s Nacionacs, om Sa.po
pemba., que está habilitada. li fazer os me
lhores o maid apel'feicuados tra.ba.lhos em 
igna.hla.tle de condições · ao estrangeiro, 

E' por is.~o que entendi que devia. tomar a. 
pa.l<wi·;~. afim do que a Ca.mara, de8perce
llhla, não votasse este projecto, que vem vio
lar a~ disposições eonstituciona.os asso~~ra.
dora.s da. libm•da.do dCSila commorcio. (Muito 
bem; muito 7JCmt . O Ol"ador i! cumprimon
!a,to ,) 

O Sr. Drleto Filiao não põdo 
dnixar !lo •llscutü• o pt•ojoct,o llUil n.uto
rir.:L o <iovorno u. contrncttu· com o~ oogo
nheiros Augusto do lllttoncom·t C;~rvalho 
Mnncl!:es o 1\ L Ct•Cflo Rozontlo d:~ Silva. 11 fot·
nt}l'ÍlllOuio de cal'WlJS posttt.eS lllus.Lru.dus. 
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Trata-se 1lo u1n dos mu.is inu:uditos mo-
rtopolios. · 

Os referidos doutores, multiplicando van
tagens e apont:i.ndo benefir.it•~. como costu
mam f:IZBl' OS JÍl'O[lOOentes autia.ci,;SOS, cogi
taram de forner.cr ao llUlllico da C<~pital l<'e
deral e dos Estados d.a. Republic:\ cu.rtões 
illustrados -e coloridos, com retra.to.l do um· 
zilE~Iro$ not..wois, vistas de u.o!!SU:& éidaclcs e 
povoM.os, monumentos, pa.ii<tgons, mari-
nhas, etc. · · 

Para. fa.cilmonto obter o que alrnejaV1l.m, 
obrigaram-se a pagar o imposto de 20 réis 
por cartão exposto á vend;t, do pois de tim
brado pelas repar·tiçõos 1le~ignadas pat'a a 
cobranç-a. do referido impo~to. · . 

Como compnn8aç~'io a tlio pesado onus, po
diram isencão de direitos para os cartões 
posta.cs que para u.quélla emi~s~o. import..'l.
rcm da Ent'0[13 ou dos Estados Unidos, hcn
çll.o cujo va.lor, a.lfirmaram elles, s~rtt in
(ericir ao da ronda. proveniente do imposto 
do 20 1'éls. Pedii•a.m ainda p)rmisslio para 
o~ cit<ldos cartões circularem nos cot•roios 
fedoraos, durante o prazo do lO mlnos, não· 
pode11do 1lcntt•o do pra.zo circular óut1•os 
que não os quo são actua.hnonte fornecidos 
polu. União. . 

Exigiram ta.es favores em vista dos muitos 
sacdflcio~ a empregar com a. exeeu~iio (lO 
set•viço, en .;re os quaos ftguru. a acgui.~ição lio 
um apparelho photogt•a.phico paru. a. prupa.-
raç.ã.o 1lt\~ vistas. · 

O ca.so n.tó pa.racn 1Jilhot·h ; nKo csti vos~c 
na. tribuna., não estlvos~o lendo um Pi~roccr 
da Commi!!SÕ.O do F:\1-Unda, cujos mombros 
muito lhu morccom, c julgarilL quo u.'lktV<I a 
sonh~r. 

por haver !leclara.(hl no pr·ojecto que, tlul'ante 
os lO annos do ccJntl'acto, cominua.rão a. cir· 
culat' nos cort·cios f<>..Ucracs, símultaneammtio 
com aqucllos ca.t·wos illustrados, os cartões 
simples actualmentc cmittíJ.os peLa. Uníiio; 

Exanlinada a questão suvcrflciahu(mte, 
pôde parecer que os cngonheiros Ca.rv<>l".ó 
Menezes P. Rowodo Silva s,ão uns . benen:ll}; 
r itos que so pro~õem <l p~gat• imposto ppr · 
simples prazer~ l•,xaminad,Ls bem .as· causas, 
entretanto, vê-se que elle.os querem é . fun· 
da.r uma omptcut enormomonte lucra;tiva.·. 
(Nesta 1nomerf!O ó a ordem perturbada por 
um espectador das gaterius, gue em vo.~ ulla 
p1·ommcia alfJI~mas pala,ras dirigitldo-~e aos 
companhei•·os . O Sr. Presidente, .. depois de 
reclama~· 't atcrmçt"io mais ele uma ve;; sus· 
pende a scsst'io , até •·esta'•eleçer~se u sUencio ._) 

O 81•. Pre&ident.e- Continúa & .· 
2• diScUS8fiO tlo projocto· fl. 2!7, de 1901, aU~ 
torizr\mlo . o Governo a. contra.ctar com os . 
engenheiros Augusto do Bittencourt Ca.t•vtl• 
lho . Menezes e Al(l'odo Rozando ·da Silva o(t 
companhia quo orgliniza.rom: o fornecimento · 
de cartões-postn.ns i!Lustrndos o dti outrM 
providencia~ . <> 

·continUa. com "pala.vr'(l. o St• . Brieio Filho. 
· O SI~. llnrcw F!Lllll (continuando)· - O pt\• 

gu.mcnto do imposto lle 20 t'éis por O.'lortão 6 

0 (!UO tl admiraytJI !Í li SOl'Ítl de COilSitl!WtLn· 
dos com que 11 ComtHi&~ií.u justit!r,;~ n pl·n
jec'to !lllO formulou, em l':tcn do l'tll[\l()l'hncnto 
dos citrulos ongenholror 

um lml'-~ oxclusíva.mon kJ tlt.J.~t ina.du u. tlisfu.!'• 
ç:u· os g•·:~n1lo~ lucr·o~ u.ufet•idos pelos oo1t· 
ccssil!n'll'ius. A~sirn, . pa.gt~ntlo tão snmon to 
insignithlanto cnnõrilnlição, ficam com (l ui• 
t•oito 1Lc vomlor o ca.l'tão, !JUO sat~J. rocohitlo 
na.~ rcpart it;lícs do~ correios, sem maior 
ta.:m . G1~Stnmlo apon<tS 20 péis, podom von· 
tltJL' a :10 ou a 40 réi~ . ontrt~otlo em con· 
clll'I'cncla com a. União. J•:St;\ Mn•inmu·ú. a 
razfll'CÍL'Cilia..r OS Cll.l' tÕflS Simp[OS qnC,Pl'llSOil• 
~cmento mmtto . Além <lo Uca.t· limttada. a. 
mniss'iin tio~ ~implo~. ser·<!. collocutia em info· 
riurhlt\tlo de contli(:õos. 

Tcrd.·!JUU vomlor.a 50 réis, ao p:LSso quo c>a 
conccsM!onu.rios poderão lh.zel·o Pf'l' munos . 

Ell;J. acha quo a J:)t'ctunçfio imptwf;a em Ltm 

progt'OSSO lla.N o nosso 1mil'.; nntcrulu <tuo a. 
ornamontMão, •tt•tls&ic;~mcnto oxncntatl;t, dos 
cartões contt•ibúirá p<tra augmoato d~t cit·cu
I.açã.ó po.;t(IL, pon~ando 1Linda quo •~ adop•.:i'io 
do syst.cru;1 coucot•rerá ptlra tomal' o pa.1z 
mais conbcçido no o'trangoiL·o o dcntm dn 
propt•io p~iz. (São pal;~.vra.s toxtuaos.) 

Salienta que a taxa. do 20 réis 1101' cartão 
consiituirá uma parto do rondtt, quo não ú 
para despresa.r, a v aliada. em cerca uo 
:?00:000$ annualmente ou 2.000:000$ dur:mto 
os 10 annos do pJ•aso da concessão . . Nií.o (!, 
porém, do parecer quo soja tlt1da. a isenção do 
direitos aduanch•os pedida., por impot•t<H om 
diminniç;\o l!o t•entlu. 

O t'e.~u l~!lo não se f:m1 esperu.r: o povo 
comprará os Ca.l'tõos mais baratos c a facul..; 
da<le da. omissão pelri. União ficará intoit•a
mcnte bul'lo.da. 

A Commis$lio fa.Ua na renda de 200 contos 
por auno, resultante da. percepção do itn· 
posto, mas não cogita do decrescimento da. 
ronda.~ que decorrerá d<~ diminuição ott 
mesmo oxtincção da. vomla. dos cartões po9• 
t;\e:> de 50 réis. 

Por tal p1•eço não qUI\ r o orndor o pro-
Esta.ho[cL:iclo~ o~ fund11monoos, t~ Commissão 

olahol'OU o projoct,>, lazontlo tnda.s :i.S con
oe&SÕOIJ so!leitn.du.s, monos :L l~ron•;i\n tlo di roi
tos ad.nanolroa o julga.n(lo-so IUllito ~>u.ti~!'oiti~ 

g~asso do paiz, não f!ULJr tornal-o conbecldo 
no o~t;·angoil'O, nã.o ([llor o a.ugmonto da. 
cireui<Lt)ão po~tal , f!UC ~ó v:Lo aprovoit:tt' ao!i 
donos !l:t r.oneo.~srw· . 
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Não dará o seu voto a uma t<tl mcdidn., Dos delegados do J<:strulo de Ma.tto Grosso e 
embora reconheça o eno1·me sacriftcio que do Estado do Pará, submettendo á approva-
1azem os concessimlarios, adquirindo mu a.p- çã.o da Camnra. dos Deputados a questão de 
parelllo photog1•a.phico pará. trabalha!' no limites, entre os doasEsta.dos, e já resolvida 
littoral e no inte;:oior do pa.iz (riso); no lit- .-pelos mesmm.-A' Commjs.;ão de Constitui
torã.l, arriscados a serem engolidos pelas çã.o, Legislação e Justiç11,. 
ondas, no interior sujeitos :1 morte em com- Requerimento d.e Justa Emilia da Silva 

. báte, si so l~mbra:rem de tirar vistas em Costa., pe!líndo s_e lhe mande eJtpedir título 
Ma.tto Grosso, em algum momento em que a de meio.,soldo, a que se julga com direito, 

'1egiã.o Campos Salles estlvel' em suas pah•io- etc.~na conformidade da lei. de 1898, etc.
ticas evoluções. (Riso.) A macllina de pho· A' Cornmis&"ío (!e Fazenda. 
tographar ·será. considerad::. machina inf·Jr- Ficam sobre a mesa, a toa ulterior tlelibera-
na.l, cheia do~ mais perigosos explosivos, ~<1-o, os seguintes 
pr·eparados para. a J~struição do bencmerito 
governo, (Risos), quo naquellc ~sti\do prc&ti1 
o assignalarlo serviço de eliminar do meio 
·social uns tantos rebeldes. 

AnalyZ'1 deta.lhadamento o pa1•ecer da. 
CommissD;o de Fazenda e observa que não 
está. datado e não dir. quem foi o r·clat()r. 
São cineo as assignaturas, quando a Com
missão é de nove membros. 

Faz inteira. justiça aos merecimentos e 
mais qualida.d.ea dos signatarios, mas sente 
DiMiser IJOSSivel acceita.rum tal k~balho. 

Hontem tentaram alguns industriaes um 
privilegio. para descaBcar o M'l'OZ: foram re
}lellidos. Oepois, um i !lustre engenheiro ten
tou por duas vezes monopolizar o serviço 
do abastecimento de agua ;t Capital Federal 
e felizmente não encontrou apoio no Con
gresso. Um outro teve a idéa. de concentrar 
em suas mãos todo o commercio de infiam
ma.veis e suas exa.ggeradas ambi..,ões até o 
presente não vingaram, para. hom•a do Po
der Legislativo. Ago1•a, protendom deus en
genheiros mondpolizar o serviço de cartões 
postaes. . 

Faz a justic~:~- de acroditar que a Cama1•a 
não sanccionará. tão revoltant.e e inexllli· 
cavei monopolio. (Muito bem; muito bem. 
O oradm· é cumpri>nentado.) 

Fica a discussão· adiada pela hora. 
Passa-se á hora. destinada. ao expediente. 

O Sr. Oelli!o de Son.za (se,·l)i!'ldo 
rle 1" secretario) proce<lo ti. leitura. 1lo se-
guinte · · ":. 

EXPEDIJ];~Tli! 

Officios : 
Do Ministerío da. Industria, Yíaçioe Obras 

Publicas, de hojo, rernettendo dou8 dos auto< 
graphos da. resolução do Congresso Nacional, 
'devidamente ~anccionados, autorizando .o 
Poder ElCecutivo a. prorogar por um anno a 
licença coucedid<.~ com ord(•nado a Manoel 
Joa.q_uim FerNira., porteiro da cxtinçt'~ In
speetoria Gera.! de Estradas de Ferr.}, uddiilo 
á Secretaria.- Inteirada, remettendo-so"um 
dos a.utogra,pbo~ ao Senado. 

PlW.rECTOS 

O Congresso Nacional. decreta: 
Art. l. o llicam equiparados em venci

mentos o pagador e fteis da Pagadoria do 
Thesouro Fe~ero.l, ao pa.gadol'e fieis da Cai:s:a. 
fla AmortizaQã.o. 

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

Sala das sessões, 7 de dezembro de· 1901.
Alfl·edo Pinto. 

O Copgressó Nacional decreta : 
Art. 1. • O pretor 111.10 não houver sido re· 

conduzido nos termos dõ' art. 17 do decreto 
n. !.030, de 1890, e for· nomeado, já. tendo 
exorcülo o cargo em v irtude de uma nomua
ção lnteríor,gozar(t tlo t í tulo de vitaliciedade 
e mais regalías confcritlas, pela lei no caso do 
recondueçiio. · 

Ar.t. 2. • Revogam-se as dispesiçüos em 
contrario. 

Salt\ ilas sessües, 7 de dezembro de HlOI.
Nelson de Vasconc~Uos . - Henrique Lagden . 

O Sr. Moreira da Silva-Sr. 
Prosidont o, sou p:wlista, nascido na cidade 
de Sorocaba. Venho i"t t r ibuna dei'onder os 
ir.tcrogsc.s d(l.. tcrl'a nata.!, da zona. em q_ue 
tenho as miniHIS mai~ bom fundadas affci- ' 
çves, os meus mais legitimas interesses. 

llepublic:l.nn pt'ebistorico, · porque o sou 
1tosdo os meus 15 annos de idade, aprendi 
que a Ropublica. é o governo que offoreee 
mais rcc11rsos pttra. o bem estar dos indi
víduos e da cornmunhão social, p or isso que 
clla ac;segura aos indiviuuos o principio de 
que cada nmé livre, é igual e é i r mão do 
outro, sem outra distincçãe mais do que 
aquella que é conferida a cada um pelos seus 
meritos, independente da. lei c sem inda-
gação U.o nilscimento. 

A R.epublica qué eu p ropil.guei é aquella. 
que fundou escolas nocturnas par<1 adultos, 
diul'nas para. menores, bih~ioth<lcas . popu
lara5, associações littcrarias, scientificas o 
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1mma.nitarias, e espalhou por todo E!!ta.tlo de tet•t•a.: uma entre o rio Tieté e o rio Pa.ra.na
s.: Paulo a imprens~-; bem como em tO\los panema e a. outra. entt•o oste ·e o Ribei.ra. :de 
os municípios da . antiga província. animou Igua.po, .fecha.das pelo Itararé, . Parapanema. 
a. actividt\de industrial, em todos os seus o.Paraoã, co:Ostitaem a mais promissora e · 
ramos, estabelecendo fab1•icas, trabalhando amda a mano~ explorada parte do Estado. ., 
por novas culturas, como a do a.lgédão, de S. Pa.ulo. H~ I) esta zona riquezas mine· . 
1acilita.ndo a abertura. de viM de com- raes,: como a do ferro ,--a do carvão, a. do pti- · 
munica.~:ão pOI' meio de est1·auas de rodagem, troloo, a do chumbo, a. da. prata, a da. · pia ti-
de estradas de ferro .o navcga.çii:o fluvial. na. o íl do ouro. · .. , 

Tenho a. vaidade de reeorda.r que, humilde As Cf~rdilheiras, as montanhas que pa~"- · • 
e desconhecido, concorri ·.em tã.nto quanto cem dellas se isolar, toem as vestimentas 
as minhas forças podian1 alca.nça,r pn.ra. que vcgetaes denotadoras da. excellonela ·cultural · 
? J?l'!lg~·esso se llzes~e. senti r a par- e por das formações zoologicas e a. experiencia va.e 
lmctattva dos esptnto.s mais adeant~tdo3, demonstrando ~ue. nella~ vt'cólam c~"e-
quando não de republicanos declarados. . . ~ "J ~1' 

Poderia·pôl' a nota pessoal minha em cada. saes quo compe em D3o producçito com a das 
um dos melhoramentos real!za.dos na minha mais aoredi~1S regiões da part.e que se 
zona. naln.l ; não o faço, porém, para não tem donommado oeste do S. Paulo • . · . 
ca.uçar a preciosa. a.ttençli.o da ca.ma.ra, que · Os ca.mpos nativos o os ca.piozáe,; plan~~: 

t d t dos, polo numero e estado da.s creaçõ·M que 
pre on o ca.p ar. para a justificação do pro· nelles pn.st.a.m, dão_ a. cer_teza de •'ue a. sua· 
Jacto que tenho presente, autorizando o Poder f " 
Exei!Utivo a. a.dquirü· a.s linha.s fe'rrros 0 tlu- orça nutrttiva. é .tao recommend:J.Vol, como 
viaes da Companhia. Unii\o Soroea.bana. e a dos decantados ca.mpos do sul o centro da 
liuana, com .ós seus ·aocessorios 0 com as Republi!!a. 
vantagens resuHa.ntes de contra.ctós com os N6s, os do sul do S. Paulo, não temoa mo-
governos da União e do ~tado de S. Paulo tivo de inveja das molhares terras brazi- · 
e mais a.utorizações legislativas. leira.s para. o cultivo do café, da. ca.nna, do 

O projeclo autoriza. o Podor Executivo a algodão, do ft1mo e dos generos alimentícios 
abdr os necessarios creditos para a. solução c-para o desenvolvimento das iodustrias 
dos accordos que fizer com o Estado de São pastoris. ' 
Paulo e com quaegque1· outros intereS!l3.dos Vivendo em uma. zona assim, propagando 
na. empreza. ferro·viaria o fluvial para. a com as idéas republicanas as do progresso 
acqu.isição das mesmas linhas fcrreàs e mot•al e material das populações que abi for
fluviaes. roam muntcipioa paulia~. tive occa.sião de 

Fica. ma.JB, pelo projecto, o Poder Executivo advogar com o nw.:ümo interesse a.~ vantageM 
autorizado a, feita. a acquisição, collooa.r da. ~on.strucQão d3o Estra.da. Sot•oca.bnna.; a prln
sob admln1st1•ação, arrendar ou vender as clpto de !tu a Soroca.ba,a depois da Capital a. 
·uesmas.linbas forrea.s o fluvla.es como me- lpanoma,por falta. de accordo com os ltua.nos, 
lbol' convenha. a.os intet•osses da União. que rowlvora.m fazor sósinhos u. Rua. estrada. 

Justificarei o meu pro,iccto em primoh•o do ,Jundial!y a !til ; ti vc occa.sião <iL' divulgat• 
loga.r sob o aspecto cconomico, e depoi~ , sob a idéa. do prolongamento da. Soroct~;;a.na. de 
o a.speoto financeiro. lp:~.ncma a.lta.potinínga., pas~ndo pelos oaro
. Nos pa.ize.s novos, ainüa. nllo recortados do po~ o vallus do Guarapira.nga. e Alambary. 
vias de communicação,:o maior de todos os Era esta. a. !lirootriz natural da. Soro
problemas economicos consisto na. constL-u- cabana., quo. dovoria. -·ostonoor-so além, 
cção da.s boas estradas de rodagem o de pelo valle âo Itap13tininga, a. cortar o Para
ferro. . ~ napanoma,o Pa.ranapíta.aga. e o Aplahy pa.ra, 

Sem ellas não é possível o ~ransporte facil passando pela. Faxina., ir ao limite do E~ta.do, 
e barato da producção do nucleos agrícolas no Ua.ra.ré, -do onde, a.tra.ves.iando o &ta.do 
para. os . centros consumidores. Plantar e do Paraná, iria. até os limites do Estado dó 
ci>lher, trallallta r e produzit• não conseguem Rio Grande do Sul com o Urugmiy. 

· mais do que crear riquezas em astado de Adireetriz assim advogada. por. mim nã.o 
dorinenciaj;,O contrario quande,ha.vendo faci· é precisamente a. quo está. em via. de reali
lidade dt;l_-êommunicaçã.o p3ol'O. os negocias e zação ; ma.s o certo ~que a. Soroca.bana., no 
de tl'ar.:.porte para a producção, a. 1·iqneza seu actual prolongamento. de Tu~ahy, tra.· 
indi-.;fdual dormenie se torna. viva c corre fegado até ltapetlninga., com movimento de 
~~Xva. para. os mercados do consumo, for- terra. feih até o rio 'Para.na.panema, com 

:~nando a. riqueza. nacional. des tino a passar pela Faxina e Rio Verde, 
.,--· A zona chamada ·~>ul-p:~ulista , por ser visa Jiga.l.'-se no Uara1'é com a. EstJ•ada de · 

aquolla. em quo se abdu a. pt•imitiva. estr:Wa. f/erro do Paraná a Rio Grande, da. primitiva · 
doH bandeirante~ paról. Missões, o qne cl conces&w Toh<lh'!\ Soares, que va.e ligar-se 
aquollu que fórma (luas longa.~ l':Ültllo~ de ~ ostradalle Sll.ntu. M:\l'Ü> da Bocca do Monte, 

Callllf& Yol. VIU 2a 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2tl05120t5 10:33· Página 13 00 24 

170 ANN.Ü:S DÀ CAMÁti..Á. 

no Rio Gra.mlo do Sul, nos linJ.itos do...'llo Si a ostra.Ua. fosse a Setfi Bá.rr as , a na.và· 
Estado com o Urugua.y . ga.ção fluvial estava abet·ta pelo Juquiá. e 

Este tronco tla Sor·ocabana. tlevet·h~ I'ami- pelo lU beira., <.\t O ·Jguapc; onde a fa.eil des· 
flcar-so, a. p:w th• d!l Jpa.nema, a ·procurar o ob~trucçã.o da. ba.rt•a. de Ica.pa.ra. fa.cllita.riá a. 
vallc do Tietií o tlahi., pela margem dos~e. iL• navogaçáo costeira do norte para o sul; iitdo 
.;!, cidade.de Tiottl , a Botuca.tú é a S. M;moel do nol'to a passa. t• "pot• Iguape, Cànanéa e 
(que aliá.s ainda não oxistia), a Lençocs, a. San,os . · · 
Agudos,qurJ a.ind;~ era sort.i.o inhabitarlo. atri A navegaçiio do Rlbch•a. ,já. ó uma. reati
á francJ. navegação do larg•) c fumlQ Tietê, dado até X.ir-irica, o a praticagem da ba.rt·a 
quo se lança no Rio Gt•a.nde ou Paraná. do Ico.par a. já. ustâ nas vistas do governo 'do 

Ainda. desie 'ronco dovcrh~:sahir um r~\ma.l S . Paulo para. o proximo csLaboluéimento do . 
ç_entr;\l Cllto, partindo de Gmtl'a.piranga., p"its· mh.a lintUJ. de vapores quo po·r alli t erão de 
$a.ria por Tatuhy, Cluarchy, E~~irito-Sa.oto transitar . · 
tla. ·l3oa · Vista. .(atltigo Rihoírao Gt'aodo Seja como fel!', porétn, a SorocalJa.na está. a. . 
dn Itapotinioga.), Avaré (uutigo· Rio Novo), l.iga.r.so com a Estrada do Ferro Paranã a. 
Piraj•\ (antigo S. Sebastião t.lo Tijuco PI'eto) Rio Grande. A Sorocabana está a chegar as 
e <(ah,i p elo Pu.i·anapanema abaixo, até ao margens do Tibagy, do onde, ptJlo Parana.• 
Salto dos Do. orados, <le onde, da.hi em dea.u~c. pa.nema, Va.cca.:·ia. o Br ilhante; enveroda 

. ~o abre f1•an~ navegação, salvo dous saltos, dentro do t crritorio m1.1.tto·gtosscnse, po-
~ · · uru delles rlesobstrulvel e out ro o Sete dendo ir procurar Goyaz . . . 

-Qi.ie!las, que pócle ser vencido por meio ~c Uma empreZ& ferro-vi& ria. o fhtvlal nes
comporL<.IS, contot•me a opinião de engenhci- tas condiçpes, que tanto tem a r eoommen· 
ros com quem convo!'.sci . · da r-se pelo lado oconomi.co; da facilidade de 

· · Do ·Sete Quodas um dcanto, o Paraná dá. communicação o do t,ransporto, e pelo ladó 
franc;.~ na.vegação a.os navios de maior ca.- cstra.tegico para. a defesa. !le · tantos Esta-" 
lado,é dalti urn deante, como se sabe, está a dos P fronteiras da Republicn., nio póde o 
navegação do Rio da Pr<tta o a dos seus não devCl ter contt•a. si, como tem tido, a 

· a.fllueil t.es. · indilferença o até · mosmo o abandono do 
Não c.~tã.o , porém, u.:;sim realizadas as OS· Governo Fedora.l. 

tradas da !erro sul paulist<IS. Não me alongo mn r_elembrar a impor-
A SoJ•ocabu.m~ lbi á. oi!lade do Tioté·. D<i tancia das linhas fo1•roo.s e tluvia.es que pa.s· 

os,;J.ção rlo -Uoituva ramifiéou-so par'll. I ta· saram da. Companhia. ltua.na. _pa.ra. a Oom· 
petininga, pasatt.ndo por Tatuhy, com dcsl;ino p:~nhia Sol'oca.bana, pela fusao desta. com 
a. Ital'al'tl; da estação de Ccrquilhu pro· aquella., :vorquo, dada. a a.cquisiç!ío do es,eo· 
longo u-so p:mt. Botnoo.tli, a.ba.mlmll\,IIUO o ra.- lio da. Sorocaba.na. o ltua.ua pela Umão, 
mal quoia \1.0 porto•lo Martin~ . Do Jlot uca- os habitaaitos da. zona da It~a.na sa.bClrão 
tli. foi a Bom ,Jn.rüim,pa.sl!l>ndo pot· S. Ma.nool tazet• v;~tor a.s_~ouvonioncias dos respectivos 
o Lflnçóos .• Do Capão Iluni,o, o.;tação a.l6m dcsonvolvimontoa p:J.t•u. a.ttondar ás r iquezas -
ctu Botucaiü, p t·o.long<Ht·so Jl<\l'<t Ccrquelra quo lhe são pt•oprla.s. 
Cezat•, pa.s.~a111lrJ por AVM'ó' com dc.~ti-no a A Soroc<Lbqta, devo 'l-inda. lembrar , tom 
Tib1~gy. privílClgio para prolongM·-so ele Itú a Sa.n· 

Nii.u eram oslas ;~s tlit•eot ri Y- u.i m ais convo· los, ostaml11 j á. consl.l•uillo o trooho quo 
nion tos a ta ma. r 0:o1 Pt'cJiongamon tos c ra· lig" Itít á. l!:strwla So1·ocaba.na., na. csta.çã.o 
macs da SrJl'~<Lb:t.n<\. l:li Olltt·:u fo~~om as li· Ma.yt•lnk .. 
nhns tt•a.nsvtrr:jaes ou cruzltntonliOll (lo~tu.s _ Pelo aspoeto economico mais nada . 
linh'a.~ cliroctrizos; tl fl:u•iam nt<tis lmtn SOl'· . Polo asp3Cto fitiancoiro, ;~ actua.lldaúo da. 
vidas as loco.lirlarlns m•tis importantes nos Uniiio Sorocab:tna o ltunna. ê das monos fa.
oontros das du<tS tachas do ;orr;t a quo vurccirla~ possivei.i, não obstante tar UClo 
a.llu(lí . · ern 189!J. conformo o Rolatot' io da. Direciorla, 

Lembro-m o de dizer que, pol' minha inici· do . 1000 uma receita. bruta. do cerca. 
ativa, ha ao nus p:t.ssados, o Congresso Na:cio· de 9.500:000$ ; ·uma dospeza. ·<lo cerca do 

· .lia! autorizou o Poder Execut lvo a. contra,- 6.000:000$ e um saldo liquido de cerca. de 
·atar com a. Corapa.phla. Somca.bana o prolon- 3.500:000$000, alúm d:~. ~a.ro.ntia de juros 
gamento da sua. e ;trada de fol'ro , do !tape· que recebeu pa i mporta.nma do 334:779$616, 
thiinga a. Sote Bil.rrM, ptiSsa,ndo por S. Mi· R' inacredltavell Ha muitos a.nnos que a. 
guel Archa.njo. · ,. União Soroca.bana e Itua.na; não distribue di· 

Por dooouitlo ino:q_>licavct da. Soroca.baoa, vidcndos, nã.o paga. as suas dividas, àinda as 
caducou ossa. a.utortza~ão logislativa, que ·mais privilegiadas. como a.s dl1 hypotbeca. ·e 
tinha, ontt•e outra~ vantagens. a. conces.'lão as de de/Jen tures; nã? tem rogula.ridade no 
do terras devolutas aos líldos da linha. ·o a ·pagam ento dos 11811.~ amprega.dos, .desde! o 
garantia. de juros de 6 •/o sobre 30 contos 1Lo operario de pical'êtaa.tê aos ma.is grn.duadQ9, 
réis por kilometl'o de o.;t~ada. construicl;\ , com o~ llUMls vivo em const~nto a.tra.zo, 
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corao ainda agoea o ~st<i: Nã.o indemnizou 
os proprleta.rios marginaes das suas linha.~ 
a. importancia. dos te1·rcnos que lh~,s tomou 
para o seu uso o · que não tL•az eonvonion
tcmente feclladós, dando constantemente 
:Prejuízos aos prop1·ic>arios do gado solto 
em pastagens cortadas -!Xlla estrada. . 

A a.ctua~ administração ainda ~tá a.ggra
'Vando mrus a situa,ção da. Companhia. com sçu 
IirOC4tlirnento deshumano para com os seus 
Eimpregados, ml,lit os dos q~Ja.e;, com longos 
ii..imos de. serviço, e reprovad~ para. . com 
a. c~dadê de Sorooaba, antiga. séde de fa.cto 
e de direito c ainda ha. p ouco s~e de ·facto 
da Conwa.nhia. , . · . 

Procurarei ser breve, fazondp o historico 
da áctual administr11ção nas suas roi<LÇões 
P!lol'a com os empregados, para. com a. cid<l<lo 
de SoL•ocaba. O' p11ra com os ·JlrOpl•ios pa-l
pitantes interesses da. Co!IJpa.nhla, em t odas 
·ás lipb~ a soa cat•go. · 
. E1n melados de fevereiro deste anuo, 
deixou o cargo· de pre;ideuto da Compa
nhia. o Sr. Joã.o Pinto Ferreira. Leito o ap
p~reeeu em sua substituição o St•. Frnncisco 
Casimtro Alberto d~t Costa., não sabendo eu 
expllca.r como se operou qsta suoatituicoão 
por basofiar o Sr. Casimiro da Costa, om 
artigo . na · impreosa de S. Paulo, quo ú 
preposto do Sr. Ministro da Fazenda. e 
quo se ha. do manter na. presidoncia da 
Companhla,omquan~o ti ver a cunftanç.a deste. 
· P<~.rece·me que isto não pMo ser assim. 
A Companhia Uniã.o Soro~a.bana. o ItLtana 
\om o~ seus estatutos, polus qua.es xc devo 
rogct•, salvo nos casos omissos, om que devo 
regular-se: pela. !oi da.s sociodadoo a.no
nymas. 

Os estatutos dossa. Companhia. tratam da 
sub~tlttilção dos sous dous dircctores: o 
dlreutot•·prosidente ·o ·J diroctol··~ccrott~rio, o 
a lei das socieda,les . a.nonymas nã.o faculta 
ao Ministro da Fa~enda., mcsino quando a 
União SEI)a. grande ;~ccionista o gL·ande 
credora. do uma. companhia, como u.con1oce 
neste caso, nomear preposto que dirija a 
com_pa.nhla., da qual a União ~ sócia por 
a.cções ou credora por qualquer titulo. 

O facto é que o Sr. ·Casim\ro da Co~t.1. 
está.. inycatido da cargo de presidente. (\a 
Companhia Uniií.o Soroca.bana. o Ituana desde 
fovereiro ,e nesta qualidade tumult uam con
tra st'roclamaçõos, muitas das quaes fios pa· 
r eC(lm de 'todo ,Wstas. 

Pelo (tl!-e vae succedendo, acredito que 
S. S. acceitOu a administraç.'ío da Sorocabana, 
de animo · de liberado a cxecuta.t' inex;ora' 
·velmonte um plano sinis,~o contrt\ <~. So
rocaba.na., contra. a supeeintondoncla da 
Companhia, contabilida.Uo, corpo toohnico 
o opOL'arla!lo em goJ•al, •~ titulo elo <'.co
nomia, 

O s<Ju plano tornou-se conhecido por· tl.tefus 
isolados, que inspit•a.ram a descontianç;! publi .. 
c11. Um !lestes f,tc'tos foi dispensar pouco a .. 
J:puco muitos empregados da confiança do su
perintendente da Est••ada., representante da 
directoria no E8ta.llo, c afio ai díspcnsott o ~1-
moxarifo, o chefe do h•afoga e o proprio 
suporlntl)_ndontll ; o ou~ro foi suspender a. · 
velha ordem dada. pelo superintenden.te de· 
mittido a commel•ciantes par<\: o forneci
monto do gonero:~ (1.lirnen ticios aos emprega
dos da. F.stra.da, aos quaes a Companhia era 
devedora do ordenados em a.trazo. 

Fez-se lL impaciencia pela .fomo, os empro• 
gados c o.~ forneaedores da. companhia, ilD:o 
p11go~ dos seus salarios o dos seus forneci-: 
montas Sttspensos. combinaram uma g1·éue 
pa.ci'flca.,de:Jlarando que sõ voltarja,m ao t ra- . 
ba.lho depois de pi:!ogos dci!ScS s(l.la.rioA e forne- · 
cimentos. . . 

-Aconteceu o que sempre acontoce em ~s 
occasiões: o Governo intervOÍ!J e, depois de 
um, dotts ou t res dias uo suspelliliio do tl•afe, 
go, ru~owatteu-sll prompto pa,ga~Qeoto, e o 
p(}ssoa.l .voltou ao trabalho, l'eab.rindo-se o 
tralego. · · 
· Relontimentos t~a.tur a.es. provindos de pri
sõ~s de opararios c até do jornalista que lhM 
advogava a causa., ostaboleeera.m entro a. · 
nova. <~dministraçã.o da Sot·ocabana e a popu
lação. da cidade de Soroeaba, e talvez da. 
rn<~.io t• pa1•to dos hoJDens mais influentes que 
se sorvem da Soroca.banil., prevenções, ro<ll'i
minaçõe>.s e repugm.qcia.s, quo jú. agot·a. me 
parecem invcucivcis,- em con;~equenciu. do 
prociJS1!0s crirrtos, <lo amcaç;.u~ do ~cções c i v eis 
o, pt•íncipalmento, dos c<~pr.ichos o erros n.d
ministratlvos do Sr. Ca.somiru d:• Costa. 

A Companhia. tinha em Soroca~a. a. au
porintonrlenola com o a.lmoxarifiido, com as 
orncina.~, com a conto.hilida.do, o corn o os
ct•iptodo technico. TUIIO mudou-so pat·u. u. 
c:tpital, monos as oltlcina.s,quo foram fecll&4Lt.S 
o desmantelada~. pa.L•a mudar-se par:~ a 
ootaçã.o de Ma.yrinli. Soroca.ba,que de l'eoonto 
data ha:vi<~. !lido assolatla. cr-uelmonto J,>ola. 
epidemia. ela. febre amarelh~ c qu!l a.inda. 
tinha. por esse motivo muitas !las suas ca.«a.S 
fecha.das,solft•ou o onormo abo.lo de vor do um 
momento para otitt·o retrallir-se o seu com• 
mcrcio pela. cessação do tralldiLCÇÕcs equi
valentes a. 2.QOO:OOO$ pm." anno, tanto 
quanto a . Sorocabana. pagava, ainda que çom 
atrazo, alnda que mercê d,e fornecll)le.ntos, 
aos SBl!S em!>rega.doe e operarias, 300 c .1sa.a 
ou mais se lecharam pela. rotir11<rla do pes: 
soa. I da CQmpanhia . . ~<; a. Companhia COil_l isÇo 
no.nhuma economia foz, antes desperdiça. a. 
olhos vistos os dioheit•os postos sob sua; 
administração. 

Os empregados, que em Sol'ocaba. SQ satiB• 
.f11z.ian1 com o ·ordenado do 70$ a 200$ por 
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torem C:LSa e mesa a preço commo\lo, na. ca.- A lavoura clctma contr a a falt :\ do meios 
pital precisam do duplo e mai~dos OJ'uenadus uo tl'an~portc p:wa o sett ('ate, que se u.tulhi\ 
que tinham, para viverem mi~cravelment.e. wts m:w.hinas, omle ú beaeficiado, e nas 

As officina.s, que se fecharam fl quo U.ovem C<~sas alugadas pa,ra guardai-o, pot• niio 
ser mandada;; para Mayrink, vão d;tr, ost.ã.o encontt•ar mãiB luga1• nas estações. l<~n
da.ndo loga.r :~. grandes e cxtr·:1ordinari:1s das- tl'Cianto a Sil.fra. de cate deste anno foi 
pezas,que são as de numcroJ<ts con~trucçõos pequc~il., em conscrluoncia.. da. grande sccc<~. 
que devem ser feitas 0 que ost~o sondo .cau~:~dora. da perda do dous enftommentos. 
feitas· no log:1l' pat•a. onde se mud;tm, que, Não tenho tempo de da.r uma iút!<L tiio 
como todos sabem, tem apenas a estação e ex:wtõl., rtuauto desejo, da má administração 
umas, duas ou tr-es casas, <~lêm da antiga act1ml da Sorocabana c, ne 1n que ti v esse 
casa da. fazenda do Manduzinho. tempo :eara tanto, a Camat•a não me suppol'· 

taria, tao gr<mdes sã.o os claiUol'es c· a. irri· 
E' _certo que Mayrirll~ estava dostinad;~ a tação que a, Mtuu,l administração cont,ra, si 

ser a estação-centro dos s~rviços. officio:J.es tom provocado. 
da Compa,nhia, mas isto sómente rlopois de Basta dizet• quo o hom•arto Sr. Sect•etario da 
.construído o prolongamento a Santos, o Fazenda. de s. Paulo viu-se constrangitlo a 
que pareco que tão cedo não B3 dará. 111:wdar intima.r a Sorocabana., na p r,ssoa do 

A inexpnriencia dos novos empregados S3U pr-esidento, pat•a entrar para o.~ cofl'es 
admittido8 ao seniço da Companhia, etn do Estado, no prazo de 20 ({ia~,com a quantia. 
~ubstituição do~ seus velhos c dedicados ser- d.o I. 246:000$ pt•ovenientes da arrecadação 
vldores. caust~ a todos re~eios de encont1•os do imposto do t1·ansito, que ell<t não havia. 
da trens e outros desastres nru; Hnha.s. Jo;lTecti· recolhido ao Tllesouro, sob o pretexto de 
va.mente, a. Sorocabana, que era uma. das preci\\al' J"egultu·iza.r a sua escripta.. Chegou 

-:·companhias que menos prejuízos tinham o mesmo o honrado scct·etario da. Fa zenda de 
menos receio inspirava.m ao publico em vir· S. Paulo a tra.nsfedr o serviço dea.rreca
tl.lde de d~a.stres, começa a.gora a ter dação deste imposto da Sorocab<~.na para a 
contra si a desconfian~a, dos passageiros, as S. Pmdo Railway Company, e só voltm1 esta. 
reclamações insislentes e bem ·fundadas arreca.daça.o para a Sôroca.bana depois da 
contfa. o seu mão S!lrviço, por estragos nas sua directoria pagal' o irupost'J correspon
linllas o no material rodante. dente aos mezos de abril, maio e junho o 
. · Quasi diariamente leom-sc ·na imprensa protest~w entmr dahi em dea.nte regular· 
paulista reclama.çõc.> contra o serviço tele· mente para o Thesouro com as qu~\ntia.s 
gra.pllico e contra o serviço do transporte do arrecadadas. 
cargas e do passageiros. . Não mo romrtio, porém, de t or lido no 

As locomQtivas, os carros de passageiros expodiento do g ovcrn·J de S. Paulo not icia 
c os vagong de carga queimam-se, tombam <la Compa.nhi:~ tor satisfeito o so1t compro· 
ao lado da.s linha.s e chegam muitaN vozes a missu cQrresponden t,IJ aos mezcs !lc jullw a 
obstruir a. ·estrada. A possiiM conservação nuvcmbt•o ultimamente findo3. 
da estrada,pela. demissão dos antigos mestres 6 governo .tln S. Paulo cstt~ can.i<ltlo do 
de linha, a;terrot•iza. os passageiros pelos S1· suppot'L:\r M incorl'Ol'\•Õo~ d :~ actua.l dit·o· 
lavancos que os trens dã.o na sua ca.rreir;; e ctoritt d;t ~tJror::thana. 'fonho lido noticil~s do 
agora, na estação pl11vial, JlÓ!Ie-se provm• impo~iç.i1o tio multa~ o do osta.r imminente 
desmoronamentos e interrupções do tt•afogo propositura. do ncçõcs pela snspen~ão a.rbi· 
pelas obstrucções das linhas. traria o prcjudici<ll ao publico t.lo serviço da 

Não raro voem-se trens cundnzi<l•r.; -por navcga~ão dos rios l'iracicu.ba o TiAté 
duas locomotivas, um:' a.tra.z e outra na Apt•oveito o momont ll para. dizer que a 
frente, o quo, segundo a opinião dos enten·. Sot·ncabana, soguntlo consta, vac a rrendar 
didos, prejudica. a supcrestructum da. estrada som autorizaç1io tlo g ov erno de S. Paulo, 
pelas fortes trepidações do materia.lt•oda.nte. aquelle serviço _dt~ navegação, assim como 
O estrago do mataria.! 6 tanto que· a C()m· que, em vez do p:tgar suas. dividas, pretendu 
pa.nbia, que possuía mais do que 70 locomo- concluir o traba lho da construcção da sua. 
tivas om boas condiçõB~, pelo trabalho de l!:strada, no prolongamento d~ Bom Jardim 
reparo que r ecebiam nas officina.s de Soro· a Agudos. · · . 
caba, hoje não possue a.s nocoss:wia.s plU'a Esta administração é do dasp ozas i nuteis e 
o trafego. O~ seus· numerosos vagões de de grande.> prej uizos. Parece a. tê incrível o 
passageiros e de cargas j:i são insuffi· que so di z della. Conta-se qne, em abril, ell:1· 
cientes para. o serviçJ ordinariu do tra- encommondou 80 vagões fecl1ados, a 6:500$, 
fego, pois que na. mail)r•pa.rto estão arrui- tluando a anterior dircctoria. comprá t·a. a 
nados c sem olllcina.s onde se concertém, 4:000~ o a 4:500$ ; 30, abertos , a 4: 000$, 
reco1!1em-se ao deposito dus cat•t•ns insor- quando a. :mtcl'ior óirecbria. comprára a · 
Yiveis. 3;000$; 12 vagõos de pas>a.goiros a 22;000$ 
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cada um, q_uundo aanterior directoria com
prâra ~ 16:000$, monttLndo estas diíi~renças 
om 262:000$ co"ntra a Companhia. Contv.-se 
mais que a act.nal administração oncom· 
mendou a osse mesmo tempo a casa Flint & 
Comp. de Nova·Yorl' lO locomotivas Bal
dwin, a 10.200 dolla.l'S cada. uma, pagavois 
em prestações mensv.es de 10.200 .rlol!ars. 
Conta-se ainda que estas·encommendus foram 
feitas por contracto celebrado pelo rlreetoP
secretario, Sr. Dr. Henrique Guerrai com tL 
Companhia J~diticadora, ria qual é o maior 
interessado o ·Sr. Casemiro da Costa, dü•c
otor-prosidcnte de ambas as Comp:1nhias c 
1mico competente polo.g cstamtos da Soro
Ci\bana para fazer ta.es contra.ctos. Consta 
ainda que a Edi!ic<tdoru. niío tem credito na 
casa Flint & Comp., o que se justifici\ com o 
facto .. daquella ca~a. tlll' mandado, nlio h a 
muito tempo, requerer a fu.llenci<\ da mesma 
Edific<tdora. · 

Conta-se mais ainda que a Miticadora 
·adquiriu e vendeu a 22:000$ cada nina ·pat'a 
a Soroeabana, depois de concertadas c pin
tadas de novo, duas locomotivas da Compa
nhia União Valenciana, do gencro dus an· 
tiga.s. maeharnbombas, completam"nte irn
prestaveis, e que comprou e vendou por 
igual preço á mesma Sorocabana duas outras 
locomotivas em igualdade de condiç.õns, n 
Companhia Piáu, E:>tes conta-se, ~iio (](l um 
nuncct aaabar. - . 

Conta-se mais ainda quo a gdilicadOl'•L 
entrou em.negoeio com o Sr. Dr. Cordeiro da 
Graça, dircctor do Lloyd Brazileiro, para tt 
compra · de caldeir as e bandagos :pat•a lo
comotivas, que vae montar, para igualmcnt(! 
v ender â Sorocabana, a 22:000$ cada uma, 
At~ndain os Srs. Deputadõs para estes 

conta-se e vejam si o aaso merece, ou não, ao 
menos a exigcncia de expliC<\ÇÕes complettLs. 

Niíoquet'O mais preoccupat' a.Camarn com 
- a historia da. adminisiraçiio actual ; prefiro 

ju3tificar a. conveniencüt da Unilin tLdquirir 
a.s linhas ferreas c Jluviaes dn. Uniã.u Soro
e»bana. e Ituann. com o~ intere.>ses mais im-
media tos da propl'ia Unii\.o. · 

A Companhia U11i1io Sorocabana, e Jtuana 
t em L ltl6 kilometro:itrafogados de estrada 
de fert•o,que pt·odnzem o seguinte res ultado.: 
758 kilometros de conce;sil.o coiadual, da 
Capital a Capão Bonito, com a renda liquida 

·· em 1899 de 3.591:628$'>50; 104 kil()mott'O> 
de concessão fellet·a.l, d~ Capã.o Bonito a 
Corqueira Ce~ar, com a renda líquida, -em 
1899,de 30: 779$3l0; e 43 kilometl•osdo Ta tuhy 
a ItapeUninga, com um deficil , em WJO, do 
50:794$850 e 2~~ kilometl'os Je na.vegaç-iio 
nos rios Pi~aeieaba e TieM, com um deficit, 

.. em 189J, de 83:637$890 . 
Ain(h não conheço a. renda dos 53 kilo

me tros de Capão Honi.t.o a Agmlos~ 

A Companhia União Sorocabana e Ituana 
tem o seguin te : 

P assivo 

C<~ilil.i\l l'o:\lizatlo : 
150.0(13 iLCÇÚC.S 

do 21~!$..... 30.0LB:ô00$ 
150.0\J::l di tiL~ do 

40$.'....... 0.003:72.0$ 36 .022:320$ 
Debontm•o9 ouro : 

l. 500 del.umtll-
l'CS 1lC C 100. 3.000:000$ 

3.5::/U •littLS de 
~50 .. """ 3.530:000$ 6. 530:000$ 
llillll'.n tnl'ns papel : 

13n.O:JII ri!.L l" 
S(ll'iO 100$ .. , 13.900:000$ 

300 . 000 da. 2.• 
sorio IOO:j;... 30.000:000$ 

l . R7:J dita; I tu· 
a.rm de 200$.. 374:600$ 44.274;600$ 
.Tnt•os rle (luhcntnrm: 

Uc rloiJontm·es 
0111'0.... . ... 1.000:000$ 

Do ditos p:tpol, 12.:100:000$ 13.900;000$ 
Di vi•l:t lluctuanro : 

POP HhJiig'fLÇ!ÕOS 
.i\ pii:,(ILI'.,,.. 8 .000:000$ 

Rs ..... 108 -626:920$. 

que s~ pa.tenteia com a seguinte · demon
stmçii.o : 

S. E. ou O. 

Capita.l GOVCL'nO J)j Yersos 
00 . U01 l acçiles 

(]0 200.~ ...... 
40. O() f) !Wi~ÕOll 

de ,11)$ .••••. 
54 . ou:-1 ae•:ün~ 

de 200:i: ..... 
llO.Oil:.l UCi•Üi>S 

do 40.~ .. .' ... 

19. 200:000$ 

I .600:000$ 

DoiJontlH'lH 1)\!l'O : 

,!,?. 32G,500.0.0 

10.818: 600$ 

4 .4.03: 720$ 

;wc:ambio l~U. 6 .530:000$ 
Dohentm•es papel: 

13:J .OOO tla 1• 
serie !00$... 13 .900 :000$ 

39 ,000 1la 2• 
SCl'ie 100$... 3. 900:000.$ 

2G l. 000 dt> 2" 
SOl'ÍC 100$ . . . 26 . !00:000$ 

1 • sua 1lu. nua.u a 
de 200*... ... 374:600$ 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 211051201 5 10:33 - Pêgina 17 ae 24 

174 

Divida fluatua.nte : 
Por obrlgações 

a pagar . . ... 
Juros de debentlll'es : 

De debentures 
ouro .......• 

De ditas papeL 10.200:000$ 

Excluídos os ju
ros dedeben· 

57.100:000$ 

tnrcs........ 10.200:000$ 

46.900:()()(}.$ 

S. E . ou O. 

8.000:000$ 

1.000:000.$ 
2 .700:000~ 

51.626: 929$ 

3. 700:000$ 

A União ú, pois,· ct•cdora d~ Companhia 
·União Soroca.bana. e Ituana.. <lP. 96.000 a.cçõ<:>.s 
de 200$, ou diga·se 19.200:000$; de 40.000 
acções do 40$, ou diga-se 1.600:000$; ele 
2GJ .000 debentures,pa~l da 2~ SOl'ie de. 100$, 
ou diga-se 2G, I 00:000$ e de j ut·os dos debett
lw·es, ou diga'-so 10.200:000$, formando o 
credito um totnlllo m .100:000$, o (l ttO tudo 
quer dize!' qne a. União l! a maiot• accionlsta 
o a maior cl'cclora. da Companhia União So· 
rocabana c Ituaua, pelo que, zelando dOllse 

· capital,'amea.çado de perda pela má ndmi
nistração da Companhia, devo, tem mesmo 
a obrigação de comprar o patrimooio dest a 
companhia, embora oneradisslmo para o· ef
foito de colloca t·. sob sua. administração as 
vias ferreas o tluviaes. que deixam desde ja 
do renda liquida. cerca de 3.500:000$000, 
sem leyal• em conta mais d e 334:000$ quo 
a União. paga actna.lmente de juros, que 
podem ser elevados á maior qu:~.ntla, desde 
que a. Estrada so prolongue e a. m:L Mhnioís
tração continue. 

Póde não convir á União tt-ansformar-se 
em exploradora do serviço de viação. no 
Est:l.do de S. P aulo, mas o caso esta. pre
visto no projecto que estou tendo a hODt'a 
de·submettor ao conhecimento c deliberação 
da. Ca.mara. O projeJlto autori.Zil. a. União a, 
feita a. acquisição, arrendar ou vender as 
linhas compt·adas com os accessorios e van· 
tagens resultantes de contraotos e <l.utoriza.

--~-ões legislat ivas . 
Sa.tisf'a.ço-me com o quo hei dito em just-ifi

cação do projecto quo apt•esento; o estou 
bem certo que, estudado convenl.entementa o 
assumpto delle, a commis.~ão a que fôl' elle 
aífecto dará. sobre elle com a urgenciQ. que o 
caso merece o parecer, do accôrdo com as 
·conveniencias do momento. . 

Não devo, p orém, rotit•at'·me da tribuna. 
sem dil'igh· um -appello ao Senado c aos Se· 
nadores indiYiclual () sulidal'iameoto, lJa.ra 
que tommn conuncim<' nto <lo p1•ojC\cto o o 

tt•nnsfot·mmn em omend:~, ao "Orçamento do. 
Viaçã:o e In(lustria, :pa.t'<t se r•omedeM' sem 
maiul' domot•a o3 males !"!'itos á zona. su l 
paulista, e, portanto, ao Estado de S . Paulo, 
provenion tes da atlministracã;o da actua.l · 
!L irectol'ito da Companhia Uuiã.o Sorocaba.aa 
e Ituani.l . 

Afinal assignalo bom o que aliá.s ê sabido 
de todo munúo:-A Soroc(l.bana adquirida 
pela União Sel'ã a continullçã.o da Estrada. do 
Ferro Contai elo Bt•azil, n o ramal de São 
Patilo. 

Est:t cum~t·ida a minha m isM:o de hojo. 
(M-uilo bem ; muito bem. O orador- e cumpr-i· 
mcntacro.) · 

J?iea sohr•ü a mesa atl! ultm•ior delibat•a~.iio, 
o scguinto 

. I'ROJ ECTO 

O Congresso Naciona.~ dect•ilta. : 
Art. 1.° Fiea autori7.ado o Poder• Ex

cc.utivo a l\dquil'ir pata. a. Uniiio com os seus 
a.-,co.~s<>l'ios o vantagens roguHantes de cou
tr•actos o autorizaç'lH~.S· logisla.tiv:ts, a" .linhas 
Cnrl'eas o fluviaes du. Companhia União Soro· 
caba na e Ima.na, podendo para tal fim t'azer 
accot'llo com o Estado do s. Paulo, o com 
quae~quor outros interessados c as opera· 
çõos de crcrlito neccssarias para a solução 
dos mesmos accordos. 

Pamgra.pho unico. Feita a acqu!slção, o 
Poder Executivo poderá. conservar sob' sua 
administração, a t•rendar,ou vendet•, as ditas 
linhas f'erreã.-s e tlu viae.s con... os a.ccP,ssorios 
e vantagons que tiverem. 
· Art .. 2." H.evoga.m·se as disposições em 
contra,rio. . .. 

Sala. das scssõe.~ . 7 de dezembro do 1901. 
- J1[m·ei1·a ela Stloo. 

O SI" .. Germano H a &81Õcher 
- Sr. Pr·esidento, contrariando a.pparente· 
mante uma norma de conducta. que sempre 
segui, e que é a que compete ao Parl.:l.monto, 
da nã.o pedir conto.s ao Goval'no quanto o.o 
serviço interno dos varios departamentos sob 
a sua. a.dmini<>tração, ou só o faço por se tra· 
ta.r da assumpto relativo aos trabalhos da. 
Cama.ra.. 

E não é ao Governo que me dir•ijo, nem a 
serviço a esse subordinado que me refiro, 
ma~ á Commissã.o de Policia da. Camara., a 
quem cabe fisc.:~liza.1' a publicação dos debil.te3 
no Diário do Congresso, objectu-quo" me traz 
á. tt•ibuna.. 

Nunca, desde qua existo o Día1·ío do Con-· 
fJI"esso, foi o serviço da publicação da doba· 
te.'! poior do que o ll.ctua.l, sob o. adrillnistraç.'Lo 
do llr. Flot•esta, de Mirand<~, 
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Ma.!s de 20 discm•sos estão encalhados nas 
officinas da Imprensa. Nacional, uiSCUl'SOS so
bro p1•ojectos em tliscu:;_<ã.o e,porta.nto,ncces
sa.rio; pa.ra. aquclles que pret,cn<lom refutal
os, como para os .que se querem guiar por 
elles. 

Diz-se quA ha. serviç.o d~ mai~, 9.ue a.publi· 
cttção dos deh-tes do Cod1go Ctvll emba.ra
C1l a marcha regulat• destas outra.g publica
ções, que ha falta. de operarias e fa.lt.a de 
verba. para augmentar o numero dostos . . 
Não ~ verdado. 

Só para os debates do Codigo Civil rocebeu 
o l:;r. Floresta de Miranda. o credito extraor· 
d.ioario i.le quarenta conto~ de rt!i~. . 

O Diario do Congres3Q,cntretanto, sal!o mlr: 
ra.do; r esumido em e:dromQ, como st (l.qUL 
nii:o se pt•oferissem cliscursos, quando bem. sa
bemos a intensidade com que gra.sso. o VICIO 
da. pa.rol.a . · 
Pessoa.lmcn~e ouvi a. m uit.os opetarlos ty

J1ogra.phicos, mortos do fome e que,sa.b9dores 
<lo muito serviço parado na Imprensa Na.
cional, foram pedir tra.ba.llto a.o sr •. Flores~ 
de Miranda., que este sen lior despcdm·os, di
zendo não precisar do ty pogt•u.pho.l. 

No qnc empl'C'l"'a o~ qua.l'enta eontos elo Co
diuo Civil1 Que destino lhes dou? Si é a ptlbli· 
ca~ií.o dos debate.> ({O Codigo que prejudica. a 
dos da Ca.ma.ra, é porque está custca.ndo o 
·serviço novo com a. verba. destinada. ao a.n· 
tigo. . . 

Espero de V. Ex., Sr .. Presutente, as pro
videncias que o caso cxigo, }lrovidencia.s 

. enet>gica.s contra ess.e direc.tot> que perdeu o 
• direito á nossa. constderaça.o, surdo como tom 

· sido á.i! reclamações diu.ria.s contra o sotviço 
que dirige. · · . 
· Nã.o resta ma.is duvida. quo só á sua m ca· 
}la.cidado se dev9 e3te estado de cousas, ~o 
qual p~.ço a. V. E>:. 1le pÔl' t.el'n\0. (M>J>IO 
bem; mt'it o bem.) ,: · 

o Sr. Pa•cs ide:u'te - A Mesa. atten
dm~.i. a. t•ccla.mação do nolH'e Deputado. 

O Sr. Brlcio Filho- -Não vem se 
oppor á. rP.Clamaç-1í.o rlo no!Jra. Doputado. 
Quer apenas ~>O.lienta.r qtle n ma1s um argu
mento contra a extí'ncção da typographia da 
Alfandega.,pots a. Impt•en.sa. Nacional niiopótlc 
dar va.'lão a. iodo o serv11;o. 

Do pessoal tlesta. repartição defenda o que 
tem vi~to ·trabalhar: o pessoal typograplüco 
e o da. revisão. São r·epresontades por func
ciona.rlo.~ zelosos, activos, cnmz>rldores r.los 
seus llcvores . Tom obset·vado rsso sempro 
que vac á hnpl'cnlla Nacional corl'igir os 
seus discursos. 

Não c~be a.o·.1 mesmod a. culpa' das falt<J.s 
apontadas pelo orador pl·eccdcnte . 

o Sr. Preside nte....:Sot?unua.·feira. 
haverá sessão n<Jctul'lla pa.r3. ~~ ri• discUssão 
do Orç.<~omcnto <1.1. Guct:ra., caso vã. a. impri
mir hoje a l'tldac.,,[o para a a~ discussão «lo 
mesmo orçamento. 

Vã.o a imprlmir os seguintes 

l'ROJEOT03 

N. 199 A --,. !901 

AutoriJ-a o P oda1· Exect<tivo a ab1:ir ao llfinis
te>·io da Marinha. o c>·edito d e 47:284$441 . 
para pagamenl6 ao capitao de fragata 
Aristides il[(mtei!'O r/c Pinho, reformado 
Pi"'" dcc!·do de 22 d o ~gosto de 1894 

Pt•cs~nto á. Commissão do Or(:am"nto o 
projecto n. 1!)9, tle 1901, autorizando o Poder -
Exoc.i'utivo a. o,brir ao Ministerio ela Mai•inha. . 
o Cl'~> .. dito de 47:234$~H pa.r.~ }la.gamento n.o 
C<tpit.'io de frag;t ta Aristid~'> Monteiro de 
Pinho oos vencimentos a que tem direito e 
deixou de percebel', corrcspr,ndentos M tem· 
po em ([UC e~t.ovfl reformado, cuju a.cto fõra. 
annul.liLdo; e tendo om vista .t\s inrorma.ções 
pl'estadas pelo Governo, ab;oixo publicada~. 6 
dn p..>l'CCCl' rtue sej:~o a.dopta.do o mesmo :pro-
jacto. · 

Sala. das commissões, 6 de dezcmbt·o ele 
1901, - Pa«la Guimart1o•, presidente. -
Aiayrinh, l'cla tor. - Franeis;o Sá ,- Vic.lori?>a 
Montei·1·o .-[,ui :; Pitía. - Cassiano do Nasci · 
mertlo , ~<serzcdello Cor1·8a , . 

N . 199 ~ JUOl 

Al't •. 1.• E' o Governo autn••iza.Uo a abl'ty; 
po1· conta do Ministorlo <la Marlnha, o cre· 
rUto de 47:2:34$H l para pagamento ao aa
pitü.o de fragata. Aristides Monteiro de. P inho, 
rofvr roado por <lccroto do 22 ele agosto uo 
1894, o il.nnulla.([Cl es3e acto pelo decreto de 
21 do agosto 1lc IDO!, pu.'>.~ando o mesmo 
oiUcial pat·a o quadro da rcsor·va.. · 

Art. 2 .• Revogam-se as disposi{'.õos em 
contra.l'io . 

Sala l.las scasücs, 12 de setembro ilo 1901, 
~Fre<lerico JJrn·gcs 

Miaistm•io da. M:u~inh :L- 1s secç,'io -
N. 1.510-C.'l.pit.a.l Fedllral, 20 do novom bt•o 
de ' 1901. 

Sr. 1• Sect•ecat•io da Cami\:'a dos Deputados 
- Attendenuo ao que t·cquisitou a Oom
misoão do Orçamenro dcs~a Cama.ra ~ ao_ quo 
soli citastes no officlo n . 26i:l, do 21 do cor
rente, declaro-vos que a annulLu;~.o da l'C· 
forma do capitão do fragata. Aristides Mon
teiro de Pinllo c s ua conseqnento p11.ssa.~em ·. 
pa.ra (ll'escrva tcJC ill por otfe\to immedta to 
ser llllo CQnsldcl•;tdo na cl$30 da a.ctivida,de, . 
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sem commissão, durante o tempo decorrido 
entre a. da.ta. d" reforma. tl a. 1lo decre t.o 
que· a.nnullou a.quelle acto e collocou o dito 
official no quadt•0 da. reserva. 

Nestas eondições e em f<1.ce do di~posto na 
17• das observações ger<1.es que acompanham 
o decreto 1.. 389, de 1 :~ de junho do 1891, 
.não póde o Governo deixar de considerar o 

. a.lludido . capitão de fragata. como addido a.o 
quartel general, no mencionado periodo. 

· Saude o fraternidade. - Jose Pinto da 
Luz. 

Cópi'l.-N. 275-Gablnete- Contadoria d.a 
Mario Im-Capital Fedm•a.l em .3 de outubro 
"de 1901. -Sr. contra.-a.lrnira.nto Ministro 
da. Marinha -o projecto n. 199, de 1901, 
da. Cama.m dos Deputa.rlos, aubrizamlo . o 

. Poder Executivo a. abrir ao Mhüs·terio da 
Marinba. o credito de qua.t'euta c sote conros 
duzeutos e tl'inta. e quatro mil quatrocentos 
o quarenta. e um. réis para. pagamento a.o 
ca.paã.o de r~~~ga.ia. At•istldes Monteil'o do 
Pinho, reformado pC>r decre to de 2'~ de 
agosto de 1894 e revestido a.o sm•viço, no 
quad.ro da. t•eserva, por docreto do 2l de 

·agosto de 190!, que aonullou o da refot•ma, 
·>. ·dá. . ao r eferido otfieíal os vencimentos de 

ad.dido ;w quartel general, no íntet'regno 
de 22 do agosto de 1894 a. · 21 de ·agosto 
de 1901. como se vê do calculo junto. 
E' tudo" quanto a respe.ito tem csW. · ro· 
partição a ióformar, ca.bendô, portanto, 
ao O"Overno resolver si considera ou não 
na sittl~.ã.o de adtlidD ao qua.1•tel ge
neral p referido official, 1lurMk ó tempo 
em que este ostcve a,fasta.d.> do sOi'"iço 
activo da arm:üla..-saude e fraternidade.
. O contador (assignad.o) Antonio Babo Ri/Jeiro 
e Souza Junior. - Ccnt\Jrme, Teixe•:ra de 

· J:i'Yeitas. - Con foro, .llfat·io B. Cm·nei1·o. -
Ferrci,·a Pinto, 

:capitão 1le ft•agata. Aristides Monteiro de 
Pinho, reformado por decreto · de 22 uc 
agosto de 1894, cuja reforma foi a.nnulla.da. 

. por decreto de 21 do agosto de 190 I , pasrundo 
· para. o quadro da. reserva: . 

· . Vencimentos I!Ue lhe competem de 22 do 
agosto de 1894 a. 20 de agusto de !901, no 
caso de ser considm·a.do como addido ao 

.:: qtiat•tel general: • 
·- Ditrerença. de sold-.~ na razão de 

· 2:880$ pat•a 3:840$, a contar 
15 de dezembro de 1894 a 31 
de dezembro de 1900.. ....... 5 :802$666 

Dous terços da gratilicoçã.o como 
otncial addido ao quartel gc· 
neral elo 22 de agosto ile 189-l 
a 20 de agosto elo 1901 , a 
2:368$ por anno..... .... .... I6 :Ci69$419 

a 20 de agosto rio I 90 I: 

Etapas a 3$000 U.e 22 
do agosto a 14 de 
dezembro de 1894.. 3ô8$000 

7 Etapas a 1$370 de 
15 de dezembro a. 
ftm de dezembro 
de 1894, 17 dias. . 163:j;030 

7 Ditas a 1$370 de l 
<ie janeiro a 30 . 
de junho de 1895, 
18! dias •.••...•• 1 :735$790 

7 Pitas a 1$370 de 1 
,julho a. 31 de dc-
zcmbt·o de 1895, 

• 184 1Uas ........ 1:764$560 
7 Dita..~ a 1$180 cle ( 

ja.nl!iro a. 30 d[) 
junbD 1h 1896, 
182 dias. :. . . . . . 1: 503$320 

7 Dita.s a 1$~3 de 1 
julho a. 31 de de
zembro ele 1896, 
184 dias ......... 1:639$524 

7 Ditas a l$100 <le 1 
· janeiro a 30 de 
janeiro de 1897, . 
18 1 dias.... ..... I :773$800 

7 Ditas a. ·1$.'100 úe I 
de julho a 31 d~ 
1Lezembroclc 1897, 
184 dias ......... 1 :674.~00 

7 Ditas a )$380 1le l 
de janeiro a 30 

. junho 1lo 1898 , 
181. dias .. , ..•... 1:748$160 

7 Ditas a 1$320 ele 1 
julho a. 31 tle elc
zombro do 1898, 
184 dias......... 1 :700$100 

7 Ditll.il a. 1$370 de 1 
<I c janeiro a. 30 de 
junho de 1899 , 
181 dias ......... i:735$790 

7 Ditas n. 1 $..~70 tlc l 
dejnHLOa 31 de de· 
zembro de 1899, 
184 dias.. . . . • . .. 1:764$560 

7 Dita.g a 1$400 de 1 
uc janeiro a. 30 
do junho do 1900, 
l S1 dias ....... .. 1:773$800 

7 DitlS a. 1$314 de 1 
de .iulho a 31 de 
llor.ombrodc 1900, 
184 <lias ......... 1 :692$432 
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'i Ditas a 1$341 dn 1 
elo janeiro a. 30 
de junho (to 190 l, 
181 clias ..•.....• 1:699$047 

7 Ditas.a l$250 de l 
([e julho a 20 do 
de agosto do 190!, 
51 dias ..••.... ,. 446$250 23: !83$023 

Somma................. 47:234$44i. 
ContSJioria. da Marinha, 2 de outubro de 

1901.- O contadot', A. Babo Junior.- O la 
e>criptm•<wio, Dini.:: Affonso Rod,·igHes da 
Sil1la, · 

N. 263 C- 1901 

Parecer sob1·e emendas otferecidas para 3• 
discuss<To do projecto v-. 26.9, deste anno, 
IJ1'B ji;r,a a daspetia do Minisle!·io aa Gv;ern' 
para o exercicio de 1.902 · 

A Commissão de Orça.mento vem submet
ter á apreciação d<J. Camara o seu juiw 
acerca de oad:t uma das emendas ofret•ccidas 
para 3~ discussão do projec~o de orçamento 
da despeza de Ministcrio da Guerra p<J.ra o 
:Pro"imo ex:ereieio e que fot'am a.cceitas peb 
Mesa. 

1• 

Seja. transferida da rubrica n. l para a de 
n. 15 a consign~çã.o de 700~ pa.ra pagamento 
de telegrammas e&teriores. 

Sala. das sessões, 2 do dozaml)ro de 1001, 
-CassiaM do Nasoimento . 

~sta mncnda tem por fim claS3iftca.r n[l. 
devida rubrica a despeza a que so rcfore, 
pois trata-se de m~taria.l e nií.o do pe5soill. 

2~ 

N. 7. do art. to: 
Consotvo-sa a. verba de 19:170$ da pro· 

posta do Governo pa.ra o I.:tbJratorio Pyro· 
tachnico de Ma.tto-Gro~so, visto faltar cnm. 
petencia 4 Commis~ã.o de Orçam~Jnto para, 
em projecto>S do leis annuas, supprimir em
pregos (p~ragrapho unico do n.rt. 132 do 
Regimento). 

Sala das sessões, 3 de dezembro de 1901.
Paula Ramos. 

A Commissão propondo a 'suppressão do 
Laboratorio Pyrolechnico do Ma.tto G1·usso, 
melild~ acceita pela Camal·a na. 2• discussão 
do projec to, attendeu as razões oltposta,s 
pelo Sr . Ministro da Guerra em seu ultimo 
rela.torio, que a considera. providencia in
adiavel. 

CBmara. Vol, V!I~ 

As~im se exp1•imn S. Ex.: 
« Qllando n~o bastasse 6 facto u;J, inso.ffid- · 

eneia.. euustame ([e verbas par<t adeantal.' 
as obras, quo ha nmitos annos fora m ence·. 
tadas, deveríamos pondet•ar que o!lto cstabe
!Clcimontu, mesmo cumpletamcrrte montado. 
com o lll<Ltcri;·,[ que lhe está. dcstiua.do, só
mente Íl'<Í pl'oduzir cartuchos de ouropeL 
usatlo no arma:morrto Oambbin, hoje des· 
classificado, c espolotas de fricção pn.ra arti
lharia. Isto por corto não compensa a des
Peza a fazer com os productos que, suppondo 
optimo3, niio 1H\ probabilidade de applicação 
para esto Ministerlo.~ · 

Acceitando o <l.lvitt•e peoposto, a Com
missão a.ccrescentou em seu primeiro pa
recer: 

«Não seria, comtudo, ra.zoa vel que dest a. 
medida resultasse ficar ~em trabalho t odo o 
pessoal antigo alli empregado o por isso a 
Commissão, attendendo ainda. ãs razões Ol(
postas no citado relaiorio, pagina. 239, 
relativamente :1 neca~si.dade de ser a.ugmen

' t.'"lda, a verblt destinada ft Fabrica do Pol
vora do Coxipó, afim do serem contractados_ 
ma,is operal'ios r1ue auxiliem os a ctuaes, em 
numero e.videntemonte in,ufficiontc, os quacg 
terão um di<t d.c deix<~l·o, som que se p ossit, 
la,nçar rn:i.o do outros pal"t~ subst i&uil-os, 
resolveu, curno Já disse, oleva.r do 6:000$ 
<t Vet· ba para pos&Ll dà. referida fabrica d,o 
polvol'a.>> . 

Assim, em vr.ràn.do ha a suppressão dq 
alludido laboratol·io, parte do re$pcctivo pos" 
soa! é transferido pal'a a fabric:1 do pol v ora, 
tla Caxipó. 

r'ln<J.Lmento, :\ Commi~~i~o ·cansi(lora som 
fund:tmento a allcgaçiio <lo sut• :t tlisposicii.o 
do projccto o!fotúivu ao ltegimouto, v(sto <lo 
$Uaaccoit<l.ç1io pm.· pat·~o tla MB.~:~. 

sa 
Art . 1° n. 15: 
Conservo-se a verba do lR:OOO$ rla propost:t 

tio Governo pnrt~ o U~bora,r.orio Pyt·o tecltnico 
de Matto Grosso. 

Sala. <L~~ sessões, 3 da tlozombro <lo WOt .· 
-Paula Ramo!T. 

Não pódo a Commissã.o sm• t'avoro.vcl :í. 
emenda 8upra , pui~ nã.u plidll ser con.,orva.r!;L 
consigna.çã.o destinada. a material de estabe
lecimento cuja extincção é consillcradu, ne
cessaria.. 

Art. 2° n. V: 
Su.pprima- so. A Cama.ra não púdc rlelegar 

a.o Poder JtJ(ocutivo uma attt'ibuí~-:'io priva,.._ 
tiva swt (a.rt._ :!4, n. 25, da. Cons citniç:io) o 
nem p~do snpprimir ompt•egos om . projoctos 

~3 
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de leis annuas (pai•agr avho 
do Regimento). 

unico' do a'l't. 13 a.cceito, sondo, portanto, assim modificado o 
n . lll, do ar t. do projeclo : 

Sala. das sossõus, 3 do rlczcmbt•o de !901.-. 
Pau.la Ramos. 

Onde diz: nãc> excedendo tle tres, diga-se: 
não· excedendo do quatro, 

K~ta cmcúd:L ·t(lm l'l!laçã.o immmliatn. cmn Snla drs Commissões, 7 tle dezembro de 
·as antcl'iorus. A sua acccittç;i.o, uu não, de-· ·l90l.-Paula Guima,•c1es, prcsidente.-Ca,ç· 

i 1 $Íat10 elo N Clscimento, rel:ttor. - Viclol·ino 
pende ela resolução que a Camara !ln ema Motlteiro, - F. Mayrinh.-Sar:scricUo Ckirr6a . 
dever tomar quttntü (~,; sua;; ctlllgenel'CS sob F l·tmcisco Sá. - -L Hiz Pi.-a, 
ns. 2 e 3. · 

Fic·a. o Govm;no a.n1:or·iw•i.o a. roforHl:.Ll' o 
<tl're;tmento tlos cm·pos mont:ul!ls do exercito 

·:podendo, pa.ra esse fim, dispor das sobro.s de 
· out1·a~ t•ttbt•ica-s que existam no ol't;:.:tmonto 
do anno de 1001. 

Saladas sessões, 3 do dezembro rlo 1901.
Vicloritto Mmttciro. · 

Niio vê a Commissão inconveniente algum 
em ser ·concedida a nutorizacão prop<lsta. na. 

. emenda. supro, antes considera. necessaria a 
sua adopçii:o. 

6• 

· Oode convier : 
Mà.ndar servir · nos exerci tos estrangeiros, 

por·espaço de um a.nno, ate dons off!ciaes 
por arma. e corpos cspeciaes, obtida a. prévia 
licenço. dos respectivos governos correndo 
a despeza por conta das rubricas compe· 
tentlls. 

Stla. \ias scssuet~, 3 de dezembro de 1901. 
Thmna~ Cm>alcanti . · 

N!!.o trazenõo esta. medida a.ugmento da 
. despcza. fil'ada e tratando-se de p roporcionar 
·meios para q~to otlleíses do nosso O'Jtercito 
possam melhor conhecer os progressos ín
troduY.idos no estrangeiro quanto á. sua 
especialidade, ·n. Commissiio entende quo 
póde ser accaitn. a emenda., tanto mais que 
no projecto de orçamento de despeza do 
Minlstot•io d,\ Marinha ach'a -se autoriza~ão 
identlca.. 

Onde convier: 
A enviar oOiciaes competentes, como 

nddido~ militares, a paizes estrangeiros, não 
cxt-edendo de qua~ro, correndo a d·espeza 
petas rnbrieo.g ·respecti vns . 

·Sàladàs !cssões, ::! do rle7cml.ro ele 1001 . 
-TI~&ma= Cavo.car~ti. t 

O Sr. Presldent.e- Não havendo 
nada. mais a trtdar, rlosigno para, segunda· 
l'c iJ':t, \J do co1•rnnto, a s:lguinto ornem do dia. 

Vota.fão do projecw n. 247 C, ·rln ·1901, 
que fixa a despeza'ün l\fi nist01•io da lntlustria, 
Viação o 01Jras Publicas }lat'a o cxr.rcicio 
do 1!.102 (3• discu:'&"i.o) ; 

Vot<l.ção do pl·qjccto n. 290 A. do !90l, 
com parecei' sobro cnie.nda:;; offtJl'ecidas p'l?ra 
2& ;liscn8sã.o do projcct.o n. ~~)Q. dostc a.nno, 
que fixa. a. dospr;zr~. do Miníste1·iu da. F::tz)nda 
para o exercicio do 100.2 (~~discussão); 

V o taçilo do projccto n . 202 A, dt! 190 I , au
toriza.ntlo o Gov.lrnn a, tlosponder a.té a. 
quantia tlc 50:000$, pam. anxilh r a.s despezas 
tio installa.çã:u o os tt·aba!hns <lo C:uagresso 
Agrícola. (2• rliscui::.~i'iiJ) ; , · .. 

Votação •lo p•·qjeeto n. 207, <lo IIJfll,"nuto
riz;.\ml\J o I'ouer Exr.cut.ivo a :~hrir :w Minis
tnrio Ja F'(ir.rwh~ o ct•.ctlitn \lo ·!77:121$620, 
out'li, supp!emonta l' "á vr~rb:t. n. 35 do D.l' t. 28, 
ua. lei n; 740, tlo 2l) tle rkzmnln·o rlc 1901 
(::\' rli!!Cuss;J.o) ; . 

Vntar:~i:o rlo prnjncto n, 70, <{n 1901, auto
J'i:<~:~nJo o PoJor H.weutivo n ;J.twir ao Minis
t •1ri<l tlfl Io•lu~tJ ·i~~. Viaçã.., · o Obr·aB Public.-..s 
o crrnlitu cx:t.t•am~lin:t.J'io tlo :l{):()(l()$, l•aJ'i\ 
occorn)l' ~ls rlr'~J.!Ozas c•ml ;~ roC(!J..lt,'iio cla.s Eil
trM:.IS do Ftll'l''' B"hia i\1) S. J•' l'ancisco, 
t'alli<Ll ;lo Timbó c Rt>cirn ao ::>. l•' J'a.ttciscn, 
rcsgata.rla.s Clll\ vil'tthle •lo an,m•iza-<-:ío h!gill
lati v;1. (~ d iscus.-ú\ll ) ; 
Vofu~::'lu do !Jt'<\iecto n. ):l() A, rio 1901, 

estahclocondo r1ne a .. ., ninpaM do~ ofllcia.os do 
exm•cito c tla a••marla nun c;~ sorão inferiores 
.a. l$400, qualquer qnc Sl~j:L :L gu:trnição a quo ·. 
pcrtonc<\111 1 ~alvo tLS excepr;õe8 da !oi (2" dis-
~n~.,;iio) ; · 

Vot:Lç:\o do pl'ojocto n. 120 A, do 1901, 
quc1 autoriza o Podct' Exocntivo a. a.ln•ir no 
Ministerio d;L GtHH'ra o credito de 2:401$800 
p:ll':L pagamont.o ao marech:1l Josó do Al
mcirla. .Bart·oio, em v irt.udo uo scnt.llnr,!a do 
Supi•cmo Tribuna.! l~cdorar (:!• di.:cus.'!iio) ; 

Votaç.c'lo <lo ppojccto n. 305, de 11101, a uto· 
l'ÍZ<\UUll o Podm· l\xecutivo ;1 :~brir no Minis-

No projedo ora. P-m 3• discussão. ja está a terio d:~ Gu<n'l'<t o erudito cxtraordina.rio de 
autori?.aç-ão propo'ta nesta emenda, onde ha 2:414$ 17(·, p :u;1 pagamento tio t!ilrcranca<~ do 
elev~ção do numero de of!lciaes de tres a oedcn;1t!O quo rlui~ou de rccdcr o major rio 
quatro, o que julg11 a. Commiseàl>· poder ser Q.ua,dro ê~pccin.l do exorclto Jonatnas d~ 
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·Mello Bàrreto, pt;orcssor úo Collegio Militar 
(2• tliscus:>.'lo); · 

Yota.çiio ôo projecto n. 259 A, de 1901, 
que ~.üt.cH·lza o Porlel' Exccutiv·o a. abrir 
ao Ministorio da. F<1zenda os credítos extra· 
ordinarios de 2:67ô$H5, onro, e 2. 9:54:500$3:12, 
papel, para attcnrler a.Q pagamento (](\di viela. 
de exercícios fi n<los (2• discus.s<'ío) ; 

Votação do projecto n. 174, de 1001, man· 
dando qnn o Governo ll.a Republi!!<'l. in· 
demnize, com a quantia ile 70:000$, a Victo1· 
-Meire11e.~ de Litn<t, petas dospozas qne l'ez 
com a pintura , montagem e cusl;eio do Pano· 
ra.ma do Descobrimento do Brazil , com snu· 
stitutivo da ComtnisslLo liB Orçamento ao 
Jll'ojecto n. 261, de 11!00 (2• ttiscussã.o) ; 

Votaç.ão tio projocto u. G ;{, do HIO L, da· 
clarnndo :~boli1la. a accumu1a.çfio das cadeil.•as 
de logica o de llttoratura. do In1;al·nato do 
Gymnaiiio Nacion·.\l, ~ob a rogéncia de um 
só catltedt•atieo. e manda }l(n• em conr-ut•so 
as catleiras que vagarem lll\\ conseqnoncl:1 
de8t..'\ rlispo~içã.o (2• (li~cns.~ão) i 

VotaQJ.o !lo projccto n. 242, do 1895, ele· 
vamlo a 100$ mcnsaes a pensão lJUc pet'Ccbo 
D. CylJclo do Mendonça Sou:n Montci1'0, 
viuva. tlo t~wnte honOl'.ll'io do e:t!H'~ito 
H~lCOliOl'O Avr.Jil10 <lO Souza MÕntéit·o (di~· 
cnssão unicn.) ; 

Yotn.ção do Jll'O.iocto n. 187, lle HJOt , olc
va.nc!.o do GO:i; a 100.'1; a }>nn~ã.o mens:\1 olo 
alf'tml;: honoral'io tlo CX<Il'Cito Ant.onio P11rs 
1ln 8:1 B t\l'I'Ciio (diSúussiin noic;L) ; 

Votaç1Lo do pt'Ojecto n. 2i!l!, do I !lO I, auto· 
l'i:r.:;ntlo o Podm• l!:xecuti v o· :L MI!C<'.Iim •. um 
anuo de lic:onl;':\, ~om Yc.lllClliHlllto~ . :w tJit lrL· 
1hí.o .loartnim 1\ar!Josa Pinto, )'J<Jl'Lflil'u (J:L JJI
r~·~•çitu lim'~tll i !l S:Lwio do E.~ tlJ'cito (•li~.:u,('llul 
unica.); 

Vutaçii.o eb1 pt•ujndu u. 25c], 1{0 1001. 
a.ul.m•il\<UIIln o P oolot• Exncntivn :\ :tbt•it• ..,,, 
Mi ni~toriu <LI~ l•':•·t.eml:~ o Ct'UIIi to r.xt.r :vH'
eliri;wio dõ 47 :22!)$'i01J, p:tt'it <lltr (:xmuo:.ão 
:i~ .~o n tou~~s do SuJlt'OlliO Tt·ibnu:ü t•'o<loral, 
quu conHl'IWLl'<Lm as elo jcliz .~ocdonal 1!:1 
Par~hyba., conclomnanclo a l•'azonda Nn· 
cionul a restituü· n. P:üva Valont(l & C01up., 
J.emos Moreira. & Monto o Santos Gonws 
& Comp., negoci:tntes naqnollc t:st<~do o quo 
tio mais p:~ga.t•a.m pot• clit•eito ele kerozonn 
Importil<lo em 18'-Jô o 1807, com a.s rospect i
va.~ custas (2"' di.soussão); 

Yotaç'ã.o do projocto o . 20:3, el!l 1901, 
o.utorizr.ndo o Pmlcr Elli(;ontivo a abrir 
ao Ministerio da F:tr.Culhl o CI'C(líto de 
2L!346$45G para pa.gat• a A. Avcni~t' & 
Comp. c a Corrêa. Chaves & Pinto, do accor· 
do com a scntonçl jwlici :n·it~ que mandou 
rm;titu ir· lhcs o quo de mais pagar:tm .á Ai
l1•mlega ([c.;;t:t Oapit:1l. (:~· tUscussii.o); 

Yota.r,ii.o do pi·u,jc:c\.o n . l f'>7 A, oh\ I !lO!, 
doclaraudo qu o no caso do liconc;a a um Jnntu 

catbedratico (la. F.~cola Naval, aet•ll. a cadeira. 
rcgirla pelo lento ~ubsti!nto a qunm competir 
na ucca.sião o eJterc icio tla.s fuucçõcs de repe· 
t idol' <lc>Sa cn.oleira; com voto om separado 
(I• dis~ussão) ; · 

VotaÇão 1lo p~ojecl,o n. !91, de 1001, eon
ccdondo :t D. Amolia C:walcanto de Albu
querque, vinva do ca.pitlio de engnnheiros ... 
Antonio Cavalcante de Albuquerque, uma 
pensão ~ensa1 d:J 100$ (discussl'í.o unica.); 

Yotaçao do proiccto n. 289, do 1901, auto
t•iza.ndo o Podet•-Bxecntivo a t1brir ao Minis· 
torio das Rcl:içõos Exteriores o crerlito ex
traOI•dümrio elo 100 :000$, onro, p:.1ra 
occot'rer ti..q dospozas com a miss.'i.o espncia.1 
qnc duvc tr·atar da qu ostão d!l limite.q 
com a Unyana Iugloza . (3~ disctL'lSào); 

Votação rto projocio n. 142 A, de 190 l , re- · 
organizando o corpo de ongenhoh•os na.vaes 
e fixando o pessoal. du rcspccti vo quttllro or'· 
dinal'io (2a discnssTLo) ; 

Ye:tt<ll}io do pt•o,íecto n. 217, de 1900, auw
J' izarido o Poil<ll' E:<tc~n~ivo a abrir ao Minis
lm·io da Marinha o m·edito especial de 
l l :JtiO$, p1ra pagamento do soldo ao v ice
a.lmkanto Arthur Jacegm~y. J'CVCI'tldo ao 
qnad r·o ellcctivo ua ar•mada. (3& <liscussã.o); 

Yotaçã.o do projecto n . 100 R, 110 HlOl, 
quo autot•iz~ o Governo a abril· ao Miois terio 
lht .Jus ~ ie:~ c Negocias In t•wiores o credito 
nocGss:\ rio p:wa. pagamento 1lo premio do 
via.gom <lo que 'tr'il.'tlt o art . . 221 do Cotligo de 
~:nslno,conrerldo :1. Porlt·o DcmosthP.nes Racho · 
(2" discni!Si'io) ; . : · 

Vo t<l.(:<'u) 1ln p··~iccto n . . 101 A, 1lo. 1901, 
pormittindo ao eapitii<~ elo m:r.L' c guet•t•a re
l'tH'Jlli1Jo JO>Ii Dua.t·to Ja Ponte Ribeiro con· 
tt·lbuiJ• pa:ra o mont.upio do posto de coc1tJ'1t· 
~~ I mirante, eom as ~· tlnttl~<m~ uo meio-soldo 
corrr..stllmdcute 1.10 mcsmÓ.pus~•. pohl t.'l.ilr.IJ;~ 
vigmltc ( I • oli:;cu . .;sii.o) i · · 

Vot.t.('ão rio ))rojocto n . 29G, 1lP. I 901, a.uto
riz:lndo o Putlot• L~xorttti.vo a r:Otlce<lm· a. 
JrJ:mino 1la. Si L v:1 Moi lo a cons t•·ncç[i.o rio uma 
ponto metallica !1 110 mallcil•rl :;obro o Rio 
G t·MHio , no log:ll' dünominado Oà.choeit·a. do 
M:u•iboJHlo, outro O$ Estados de S. Paulo e 
Mina.~ Gorao.~. sob a.s condiçiics qua esta!Je.. 
l 11e~ (2~ discus.;ão) ; 

Yot..'tt;.ã.o do Pl'Ojo~to n . 27 1. de 190 I , an· 
torir.;tndo · o Pollfll' l~xecutivo a abri t· a.o Mi· 
ni~tot•io tia Fazonrht o ct•odito extram·dinariu . 
do IU:2fil$20fl p:tra cumpt·h· a. scntonça do 
jul1. scecional <lesLa. Cll.pital, quo con!lcmnou 
IL F'az~nda Nacional a restitui!• a. Rombaum· 
& Comp., negociantes ncsl;a. :pm~.a. a im· 
por,a.ncia quo de m:ds pagar:~.m como rli· 
rei ti.>.~ de impot•titção de s:t.1 impot•tado om 
1897 (2" (lil!Cus.•iw). i 

Votação do }ll'oJccb n. ~~0 1, elo 1001, a.u· · 
torizo.nd o o Govet•no ;t concetlet• :1.0 Dr. Fct·· 
mtilllo 'l'llrr;t., as.si~tótlti! tl:L cadcll•a. do clinica. 
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dermato·syphil)gNphica .In. Ft\cu1da.dc do 
Me1licina do Rio de .Janoil•o, mai~ mn anuo 
~lc liconç:t, com todo o . ur<.knado, parrt tra
tar de sua "".ude (discussão unica ) ; 

Votação do projl'cto n. 30G, de !901, :m
torizanU.o o Poilcr Executivo a ab1·ir ao 1\li
nistorio da Fazon<la o credito (!Ut\ for ncco.~
sario para cump1·il· a sentença elo Su11remo 
Tribunal Federal que condcmnoa a fa'l.P.nda 
Naeioual a. rcs~iluir a A. F. tle Oliveira & 
Comp. a. import;~ncia. de direitos du impor
tação sobre lterozenc quo mais pagaram nos 
.o:wrcicios de 1896 c !897 (:2• discussão); 

Votação ([a projecto n. 16G, dr\ 1901, au
tori:~an<lo o Poder r;xecutivo a abrir ao Mi
Disterio da Justiça (') Negocios Inter-iores o 
credito de i3:300$ para llagamentu do PI'il
mio e impres~ã.o >h' l .000 exemplares da 
obt•a-Thcoria do Pl'OC(~sso Civil e Commer
eial-composta pelo Dr. João Poreira Mon
teiro (3a discus~ão); 

Votação do projecto n. 250 A, de .1.901, 
instituindo um registl•o das opet•açuos -do 
cambio (1• discussii.o) ; 

Votação do projocto n. 297, de 1901, auto
l'izando o Prnler Executivo a r.oncedtw :w 
conductor !lc trem de 1a chosse Antuni" 
Fra.ncisco de Ottvcira. Fnr!.t<do un1 :umo de 
licença., com or•domtdu, p;u•a tmtar du sua 
saud<', em prorog<tçií.o !la em cujo gusiJ se 
acha (discussão unica) ; 

Votação do prujectu n. 200, !!e I 00!. au t. o· 
rizando u PotlL>.L' l•:xocutivu <I C•>nceiler 111h 
a,nno do licenç" ao C<Jn<luct.ol' do trem da 
E~trada. do Ferro CmJI.ral tln Bt·azil l~P:mcisco 
Alve.i da Sitva Pt·adu (discussilo unica) ;, 

Votaçfwtlo projecto n. J8G, dtl 1901, o~t;a.
belect\lltlo llllO <LO nngenhrd l'o Al'istitlns Gai
Viio fie Queiro~. apn~nn r.arlo no cat•go tlr. 
1Uructor da Socrctal'ia do Ministol'io <l& Al(l'i-

' cultura, Cummt~t•ein o 0111'11~ Puhliea.A, nom·
ptltn, tlsstlo u. ILlJUSt'liÜJ.<loria, o or'tl~n:ulo tlc 
ongonhnil··r-fiscul do~· cla.s.~o. ctH'l'<!SpomltnJto 
n. :!!í r~nnos •lo ~m·viço (•lisenss:i .• , unil1:t) ; 

Votr~r.lfLo tio projr.ctH n . l~t A, tltl Ullll, 
llisplllJSi11l<lu a l''azontla .Munici}Jiol tlc atlo:whr 
o p:tg:wwnto •L•> scllo nas C<tU>la.il om f[IW ror 
aut,ora. nnl'é, pcrantü a jnstiçrt local 1lo !Jls
tricto Fcdet',tll, c tllL <nlt1'as vroviilcn~iu,,; , 
com omolllla da. Cornmiss:w (l' discuss<Lo) ; 

Votação do projecto n. ~6[), do !900, con
cedendo a D. Gabde1la Müller rle Castro, 
Viuva do tBncntc-corono1 Soturo !lo Castro o 
á.suu. íílha n. Gabricl!a. do Castro, a pcnsiio 
men~al de 40~ (dL~cussão unica); 

Votação do proj11cto n. 275, do 1901, CIJn
codondo a J). lJorothé<L d~1 .J~nc:LrD<L~~ão 1lo 
Coração tlo Jc>tlS Gu.t·ci:~ Zuniga. c D. · Mal'ia 
DolorcH Bartoln. Bornat·<lino narcüt. Zuniga., 
tllh :t~ do bt•ig<t<lcir'O l.>arã o d<J Cnlora , a mle
'VRç·fio da pena do pt·f'~cr.i pç'il,o, PM':J. rruc 
possam pcteBlJ!ll' o nmio-soluo {).LH\ rPC<Ilti:t 

smt miíe, viuva, llll<]uello bl'igadeiro (2n 
<tiscuss:io); . 

Vutaç~l.o do projGcto n . 162, 1le 1890, r.on· 
rouml,lo á vi1tva do jurisconsulto. e ox-Scna
rior· .Toaq nim Fclicio dos Santos a pensão 
meus:ü de 500$ (tli.~I!USsi'io unira) ; 

Vutnç:fio do projccto n . Hi5, d.c 1901, auto· 
rlzan(lo o Po<ler· gxccutivo a. ahrir ao Minis" 
terio dcc Marinha o crodHo tlc 77:521$809, 
.~upplcmentar :ts vct·bas ns . 8; 14 e 21 rlo 
:~.rt. tl0 da !oi n. 746, de 29 de dozombro do 
WOO, pai'a pu.g:w.umtu de vencimentos ao 
corpo ue patr'iíes·mót•es, augmento de venci
mentos de um capitão de lll<ll' c guorr:1, um 
capítKo de fragata c voncimcntú:> do t t·e~ 
mcdícos de 5~ c lasse (3a discu~si1o); 

Vot:•~ão <lo projecto n . Bl, do l!JOI, a uto
ri;o;ant1o o Putler l~xeeutivo a abrir a.o Minis
tcl'io da. Fazenda o credito cxtt•aor<linal'io do 
l:l:W$ pat':1 pa,g:Hneni;o :~ !l iver.~os operarias 
d• ~ Casa da Moeda. (3a ;liscussão) ; 

Votação do projecto n . 7G A. de l90 t, !'Es
tabelecendo ;:1 1• elasso (lO artifioas mil itat·r:~ 
na brigatla a qnc se r efere o rlecrot.u numoro 
2.207, ue 30 dn üozembro de 1805, c dá ou
tras provídoncias (l.• d iscussiio); 

Votação da emenda do Senado ao pr~jecto 
n. Gl, A, doslc anno, qnc oxtinguo a sccç:;'i,o 
do pa.gatloriu. d:1. 1\~tt•ada (lo FHro Ucntl'al 
do llmzil (<liscussii.<) 1111ic:L) ; 

Votaçiw do prujocto n. 9:2, !lc 1001, aui.o
t•iz:.tndo n Govor'no :1 conceder a rtuom maio
l't!S vantagens oJferceer, pr ivilegio pa t•u. 
eon,;irnc~:ão, uso e goso de uma estrada. de 
lill'l'O , quo p:u•tindo do Santarúrn ou outro 
ponb1 molhor, qun os f!Studos determina rem, 
nu. Tll11.l'gem do Ta.pajôz, no Part\, v <i. a Cuya
IJ<i, com 11m ramal qao vá ter :L fronteira. 
bulivh1na., o dti outras pr ovidoncias ( 2" di>· 
eu:;sâ.<J); · 

Vota~·ã.o do projocto n . 126 A, de 100 1, ro
dnzint1o !lu 15 a W a nnos o t empo de set•vii.•o 
oxigi•lo ·pol<l a.rt. 335 ;lo regulamento do~ 
()tJ I'ruio6 tia Rupuulica, a ti rn de r1ua os J'es
puc~ivns .cart,cü•us comecem a. pe rcebot• a. 
gru.l.i.ticar;ã.o a.ddicion:Ll (1• di:;c ussão); 

Vata(,•ao ria emenda do Snna.do a,o projocto 
n. 171 B,dc l900,c l8t>,do 1901,da.Cumat':1 
dos Deputados, que autoriza o Governo a. 
mandar p<Lgar ao capitão de fragata honor:t
rio e 1 o tenente r eformado Collat íno Mar
ques do Souza a quantia de 1 :8:J7$ô80, dilre
r·onça de ~e !lo que deixou do r·sc() bür dosdo 
1870, data. !lo sua reforma, a té 1897, de 
accordo com a douteina. contid tt no aviso do 
Ministerio !la Fazenda do 7 de jancü•u de 
1869 (dL;cuss.'Lo un ica ); 

Votação do pmjccto n . 153 1\ , d il 1900, 
ailditivo de.~tac:1do na ~l" tliscussã.o do p ru
jncto n. 1..?3, rlcstc <1nn o, em· virtude tlo 
ai't, 133 do Rogimonto Intorno, a uto1·izando 
n <lovm•nt.l a tr:~nsfl'.ril' pa.m M.~noe1 M:~ria 
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Vnllez a. eonccs3ã.o feita. <\ Julio Bena.vitl(JS 
Jmlo decreto n. 99, do 7 de outubro do 1892, 
podendo prorogal-a por ·mais cinco aunos 
( 1liscussTI.o unica); · 

2~ 1liscu~sõ.o do prujocto n .. 207, de 1001, 
Cl'ea.ndu mais dous lugares tlo ftei!l do thc.gon-
1\liro da. Reccuodoria. tla Capital F'cdol'a l, com 
l!S V()\lCÍil\1\fi~US um; I}JÜStUll~CS; 

2'' _ discussão do pro,iccto n. 2fJO, de 1001 , 
autoriz:w1lo o Podei' E:xecutivo :t itbrir ao 
Mini~ torio da Fazenda o cr011ito cxtr(lol'di
n:u·io de (\5:447$480, p"'ra d ;l.l' c~llC II~:ão :1. 
son tcn~.a uo juiz fedct•al do Estado elo Rio 
Gra.ndo tlo Sul , quo condemnou a. Fazenda 
Nueion:tl a imlomni7.ar (~ viuva c herdci1:os 
dO coronel Lmlishi.o -Amal'o da Silveü·a; 

Discus:iõ.o unica do projocto n, 85, do 1\JOl, 
autorizando o Po1lcr J~:~:ecutivo ;~ relova.r á 
viuva. e herdeiros do tlua<lo major Benedieto 
Ríbc!ro Du tm a divida. :por olle contra.hida 
com o cofec da brigaua policiaL da Capital 
Federal, na impor,ancia de l:l9i$:124; 

Discnssã.o unic'l ela omon1h do /:l(:nado ao 
p rojocto n. 45 B, do 190 I, que autor-iza. o 
Poder Ext.>eutivo a abrir ao Ministu!'iu da 
Guurra o credito que for nccesaa.rio para pa
o-J.z• a gratlllcaç.ã.o do oxct•cicio, a quo Loem 
âiroito Camillo José Monteiro d<JS Santos c 
Ju<Lqi.Iim Gonçalves da Custa, cunt.ra-mostro 
C! mandador da oxtincta. officina de cvrrcoit'o 
tlo Arsenal tlo Guerra d;t Capit;Ll Vud.,t•al ; 

2• discussão do projecto n. 285, do 1901, 
autorizando o Podel' Exocut ivo a abrir o 
credito extraordinario nccossa.rio ao Minis
torió da Fazenda para pagamento a lJ. Ana
lia Brum Gon~.a!vc~. VillY<L do c:~pitão Jo:lcu
tcrio ,José Gon~~~lvos, ln~bilit;ula. p<>r ti~ulo 
de l~ do jnnoit·o de 19011, 1lo tnelo-llOitlo I(IIC 
lhe ü dovldo do~do 22 tle dnzomiHo do ll\!1:;, 
em que faUoccu o 8CU nmrillo, alú ;) tlc t\u
zembr:o do H!!!D; 

3" di~e ussii.o "" tn•ojllct.o 11. 2%, de !H",;• 
aut.or,izando o Govm•no ·~ rn:tlHia.t' pagai' aos 
nr·s . l•'rancisco Antnnr.s Ma.ciol o ,\r•tlrUJ• An
tunes Maciel a. qmt1Hh <lo :11!5 :501lS, í111por·· 
ta,ncia. du ga1io vacc:um c c:.v;~lhu• furn(Jcidu 
[tS ror•ças Jega,cs ÜIU~Ln ltl O lJCI"iOtl•J l'OVOIU
Ciollal'iU do 18!J3 a 18U5; 

::1• uiscus,são uo pro,iecto n. 17(j, du 1\li)l, 
autor-iz•tndo o Governo a. a.bril• a.o Mínis
terio da Guorr·a. o cr~di.t.o oxkao1·dinario de 
2:860$207, para. occorror ao pagamento do 
ordenado que compete no escrivão do almo· 
xa.rifado do extincto Arsenal de Guerra de 
Pernambuco, FPancisco Mauricio de Abreu ; 

Continu~:lio da 2• discuss.'io do pt•ojocto 
n. 2 17, de i901, autoriz<unlo o Governo a 
contractu.r com os cngcn!lCirm; A11gu:;to de 
Bittcncourt Garv<Lilto Mcnoze.q e Alfl'etlo Ro
zendo da Silva, ou companhta quo organi
zarem, o fornecimon to do c<J.rtõcs-po~taos 
iHustrados o M1 outras providoncüw ; 

Continuação <la. 2" discus&'í.o \lo projccto 
n. 02 A, de 1901, alterando a classe I\ n . 1, 
das Tarifas das Alfantloga.s ; · 

I• iliscussã.o do projcctn n. 230 A, uC 1901, 
mandantlo gr·arluar no posto immodia.hrnon tQ 
supeJ'ior o otfici:J.l do exct·cíto c da armada. 
quo attingir o n, l da. escala, compreheudi-. 
do; os das ch1s.~ u.nnc~as ; com cmunda. da. 
Cl!mmissão de .Marinh11 e Guon:a. ; 

1• discu.lsiio do projccto n. ·74 A, de !901, 
cbnceuondo o Pl'<IZO de mai.8 um : ~nno do ma• 
tricula a,_9s cx-atumoos do curso superior 
da Escola Militar do Brazil, desligados por 
motivo de reprovação em uma. moorna ma· 
t eria duran ~e uous annos consecutivos, com 
emenda da Commíssão do M"'r inha e Gue1•ra; 

2• discussã.rJ do projec:to n •• 222, de 1901, 
determinando quo o.s ofliciaes do exercito; 
arruada c el<1sses annexas, ret'orrnados ou 
que so venham a roformar de aceortlo com 
os flecr-etos ns. IOR A, de :~0 ll.c dezembro do 
1880, c l\l3 A, di) 30 de janeiro de 1800, vo
luntaria. 011 compnlsoria.mcntc, teem direito 
á.s vantagens exaradas no t1ivará. de 16 de 
dezembro de 1700, e resolução do 20 de de
zembro do 1801; 

s~ discussão do projccto n ' 264, do 1900, 
autot·izapdo o Govo1'no a pt•orogar o prazo 
concedido á. Socicda.de Montepio Gora.l de 
l~c~nomia do~ Servidores ilo Est.u.do, para. in
der.JDiZ<lr o Tlmsollro Fodcr<\l da, qua.ntia. da 
que 11to 6 dovmlot•a, até que ussa. lnsii~uição 
rcgulai'izo ana. sítnu.çã.o, podondo me:;mo re· 
lov:t!-:1 do p:1g-amcnto d:t itnporta.ncill. om 
(1110 ficou alcanç,arlu. uo a.nno do 1899; · 

I• d l.~ctUISi'io do pt•ojecto n, l41i A, del!)l)l; 
in~titui111lo regt·a.~ p;u·a. o o.~ ea.belccimonto de 
umpro:r.:ts fie U.I 'Hl!lzons g::u·acs, determinando 
OX dircittJij O U.i OIJriga~,(ic::i •: \!SllaS O!llpl'01.a.'l; 

:1" tli~cn~,;;\o 1lo projoctOJ 1\ . 103, tlc 1901, 
m<Lt'<l:urdu os ca.sos c a lüem<t <bL revisão das 
c,mdomna•,,ões • . \ 

2& di.~cn~"iio' (lo Pl'ojc<\00 Jl. 2.58, dO 1001, 
a utol•iz:lndo o Púdut• ~:xccutivo a iLbt'it' .w 
~fini~tm·iu da. t•'àzcnda. o credito cx,l"aol'di· 
nu.rio da. stJm rnr1 q uc necess"'t·ia. ror par<t 
eostituir a Joã.o lle Aquínr> Fonseca. o l~on
scca Ir·míios & Comp., negociantes no Re
cite, E':lhdo do P~rn":l,mbuco. a im})Orta.ncta. 
ctuo de maL5 pagaram á Alfa.ndega d~~.quclla 
cido,do, por importação de Kcl'ozeno, do a.c
cordo com :t sentença. do Supremo Tribunitl 
Fodor:1L " 

Lovan t<t-so · a ~c;;são .;i.s 4 horas o 15 mi· 
nu tos da. \ardo: 
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Pmsirlcncia d-IJS Srs. Va-': J.: Mcli•J, (l'rcsi
clente) , Cada,, cl~ Novac' (l• Sec•·el<wio), 
Va.1 de Mello (l'resi ,/OJ>I.e) 

Ao meio dia. prococlc-se :1 elianJ<ul<t, :t que 
resp,)nrlem o~ St·s. V:•z tlc Mello, C;wlos do 
Novae.>, Angclv Neto, .Agapi&o tlos Sau1.os, 
Ca.rlo3 Ma.rcellino, Albuqum·quo screjo, Ga
briel Sn.lgado; Sà P l'ixoto, Ho~<.tnn v.h de 
Oli'veira, Urb;\OO Sant~. Guedclha Mourão, 
Cun)la. MM·tins, l~ymnndu Adhur, :'foguni-

. r a. Aceioly, Fr:\llcisco S:l, l'rcdct•ico. Burge~, 
Gonçal•J Souto, J:: l(ly de Souza, So:u·es Nri va, 
Lima. F ilho. Cmuillo de Hotlan•la., l.ll'icio 
Filho, Pereira tio Ly t•a, J ulio tlc Mello, 
Pedro Pot'IHJUbuco, Rodrigues JJor·i:t, J<':wstn 
C~tt·doso, Sca.bra, Fl'ftncisco ::iotlré., M:m•lt)[ 
Ga.ota.no, Alvo.~ Bar-bo:>:~., Adalbcr to Guima.
rã.os, Pa.l'anl1oS Montenogt·o, PinlUlÍ!'O .Ju
n ior, Jose Marccllino, C~Jso t!u,,; Rei .~. Nilo 

. Pcça.nll<\, All·os tle Bri !.o, Cn:~totlío Cot}lho, 
Martins Toixeim, Oli veira. F ig ueiredo, gs
t e:vão Lobo, ThcoJlhilo Ottoni, Vrctncisco 
Veiga., G;tstão <la. Cunha., Bmun do Paiv;1, 
AII'L·edo Pinto, Cam oil·a do H,(lzontlc, A•la t 
bcl' to For t·a.z, Leonel Filho, Honl'ittUil Salln~ . 
Mayrink, Carlos Ottoni, l!:du:wdo Pimentel, 
Olcgario Maciel, Pad ua. Jtewntl<!, Gus',av_o 
.Gotloy, Di no Buono, O li veil·a. Ht7tga, Yulot~ 
de C:tstro. Costa J un ior, Lui~ P iz~. <.Ja,j<\!lu, 
·Alfi'Cdo EHis, llermcnogiltlu tlll Mot•a.o><, Tei
xeira. Bt~ndã.o, Lindolpbo Sot·m, C<ti'Los C•1~ 
valc.'l.nti, Pnula R~tmos , Ft'<Lil<li:-ltlo Tolcnt.in<J, 
J\ngelo Pinheil•o, Gm•m;1uo H I SS!JCIH.H', Vm;
p:i.sia.tlo de Albtt<[Uf.li'IJU<I, C;l .;.<;i ;lll<J d,, N;l.i t:i· 
monto c Di~go 1-'or f.un;l . 

Abre-se <t 8esSiío. 
W lida c sem doh:t l.n :.1 pp•·uvad:1 :l :1d.<l tl:l 

se~<;_o ;~n tc•!Odt•n(o, 

Pu.s,;a-~c a.u t'XJ!Otliulltn. 

di nd11 tL itdopçJio tlu uma lllc~it la. propost;~ 
pol•l St·. llcputwl o Pauli.L JW.nws um umu. 
úme1td:~ :to Orç~tmonto <la. Rocei&<\, ma.ntl•Ln!lo I 
tli~t· lO:OJO$ u,o rcfuridu, ho~pit<.tl.- In t o i. 
l'i1tht. I 

O Sa•. I •'austo Cna·doso (·) -lt 
Sr. 'f'rcsidon to, no !Jwrio do Cong1·~sso do 
l10jc lt~io, 110 resúmu tln tli:!CUJ'.S'J t.l.o 1l ig no 
rc~prcscnt<~nte po1• Minas, l'Cli1tot• da F:~
zcntla, v mou nobre c sympatltko amigo 
Sr. Fr:~noisco'Vclg. ~. o~h~ p :1htvZ'aii : 

« O t;tlcntoso u illrutl-o ropt'CSO•l l:<1nLo tlc 
~ct·gipc, qtul inic iou o . t!elmto, ornbor;~. J:ll'O· 
ict·isso nr> ~avol or:w:·~o -~uht·o 1I'JSump1;~s ll nan
ccü·m. nã.o se occu{J.IU lii'Ol)t'iamentc com u 
1n·oject.o em discus . .;ão, lim itando Sita~ ccu
~nt·a~ iLO pJ•vg l'M llTniL Jillil.UCOÍ l'O tlu l:k,, Mini::;-
1.1'0 •1<~ 11a.:ten< l <~ . e voJ•bot•a ntlo com cnm•g ia, 
mas tamhcm com injnstiç.a., a. queima do 
p:\pd- moctla , Jlo.t· S .. E){. c.>u,;idcl'~tll\ urn .. 
vcl'dc~doiro ill1~ . ~skn . 

.l ulg;~ndo-:~c de,'>:Jbl·ig;,do tlc· a.comp:.nha.i· o 
<ligno Vop u tadu !le:~Su ton ·on·•, CillC, por ~u<~ 
va~tid it'> o lc v:wia. mnito lon:,:c, :tlonganrl •> 
osso <lub<ttc trun, j)()l' motivns obvlos, todos 
quca·cmos b uovomos t•o.;tl•iogir, apenas 
lemlmm.l rttllJ :t ttlwim<tdo p ap3!-moed;\ nlw 
(\ tlcvith á VIJO ,:l\10 uu <I aoto c.sponta.nco do 
illu!tt•o Minis t1·v 1!:1 l':tzcn•h~. mas a u m<t 
UÍSJIOSÍ<,'<'\0 hlgislat ÍViL (jUC tfotm•millOU M~iL 
m ctl idll como o nmi.~ c.,n vonienl.o tios a lvi
tre~ c>~mbinados 11 ucocitol; no Clln tr;~cto elo 
(undiny ümn. Port.antu, si :~. moditla. fosso, 
<)0111'' so alignra 110 nobt·c UC}JUtatlo, orrone a. 
c pt•;.jütl i::in.l, anlo~ <lo I·espontia.hilizar por 
ulla. o ~1\n istt•n , dc vc -:;o l'CSpom;:~.\l ili:t:~r o 
Gougl'c,:,>r' Nl\ciomtl. <"f l! O ;~ !l ccrntHI .» 

Eio lti'Jtli um;~ c:on;~a qnn mí~ n:io s:.~biamos, 
t ~ 1!110 ntJ~ . COU.:.{ POi-'') 1 t~ 'IUH UHt.nda.lHO::I 
l)lll!Í IU:U' Sllllli\ll :Limt!ll t·J I.:>I'J0:0U()$ pil.l'il. val o
t'izar a lltotfflit. 

O ~r. An;;el•' N(~lv (:! • S<:c,·aiMio 
servindo .;(,; f") ,· pi·O•:c ~lu ~l IBil.ul'a do sn
g uint(l 

St•. Pl'<~~itln ll ~o. 0 11 tl tJvu di7.cr •t V. l•:x. 
qun 11 uuhrn llnputado pvt• Min11~ ·1.um du 
IIIÍ II I tlil'dt:J it lndas ""~ hOIIH!Il<lgl\ IIS. S . ~;;c 
',j:í e stn1·o rH:C: IIJ>:twlo urn alto c;u·:w nm Sol'
g i J•C O (iJi Ulll Ull~ llOIICI I.-i h tJII\CIIS p olit.ictJS 
•Lue dol'am ''· hunr;t tlo i r ;~o luga.!' ()ndc cu 
n;~,;d - -;L 1'.-~cnd a. do m c n pai. H, J<;x . <mt 
sororot11rio tlo p t1Hidontcl, o ~eu it·mão J.:v at•istv 
dn. Vei;r<t, o il.lvo occasião de est:tbetecer , 
h nto S . l~x. cnmu seu di g n •J irmão, lllços elo 
itltinm :un iz:vlc com m iuha ütrnili:.L. Vê 
V. J<:x . o l'OSpoi to quo !lU tenho pelo nohr·a: 

OJttcios : 
. Do Sr. Deputado José Bl)n i li~cio, commu

nlc:.tndo q uo, por doente, tem deixado de 
·comp:.tl'ecor <l s Ressõc,;.- Jntclira.d:.t, 

Do Ministcrio da M:tJ•inha, tle 7 tlo col'" 
rente. sa t isti17.CDd tJ a 'J'OtJiliSi<;fw dcilt« C:amara 
no oílicio n. 304, de '! tlu currenf.e .- A <JnOm 
fez ll. l'cq,u isit:fw . ,\ ' C"mrni~s;."L :; do Ul'Ç•I
men·to . 

llo Consistorio tl<t lm~:Jmla.tle ti•J Sonhor 
,Josus tio~ P:J.S;os o Hospit;d tlc C'n· i,Jadtl <llL 
Ca.pi~l d.o Bstrulo de ~a.n f~~ C:~tha.!'i n a., pc-· 

Dcp•tt:~tlo pu1· Min:~-;. a 1,o;pcito do ftuam mo 
h:\l.Jit.uoi ;1 onvil•, dc8tll.\ cre :111 ç~~. :.~~ 1'1\L)lllvrcs 
rel'ol'OIICi a.s. 

S. Ex .. rtuo ê um e~pirH<• ponúcmúi~~Simo, 
1:omo p!'OYOU U•t Vmhmissão do Ot,ç:tmcuto, 
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usando d;t P<~l<t vr·<~ p tu•;t repeli ir <t omenlla 
do Sr . Mluistro d•t F;l.zcnd;t, aqui :~pro~en
i:td::L pelo orgão J o rol«tor d;t Rcw it:t, o 
Sr. St~ rzt;jd.Cllo Corr-êtt, S.l!:x. , <1110 tfio Ol•i tc
riosaroentc ouc;trou est;L~ consas. vem llos 
dizel' que o Congt'Cs~o <o qne nmnda queimar 
sero;tn:tlmonto p;tpol-mocd;~ p;J.r<J. clovar o 
c01mvio c v<~.lori7.M' <t mocdtt. 

nhn relovanciLI pa.r11 o nooso t'u tm·o economi
co e flna.ncoil'o, •tu" não podomos rcil i ~tir <LO 
pr<u~ido <ln exter nar o O<lS.'l:l modo de vez• a 
l' cspe i to. · . 

ll.s vici.s~ i tl tdcs pot• tJUC tem passado o nos-
so orga.nismo Jlnanceit·o dn 15 do novembro 
de 1889 o as :Lnomu.lia:; a nteriores ao nov() 
rcgimcn oompa rrulas com o qu& tem confie- ~ 
u-uhlo nestes ultimos annos no Ministcrio da · 
FtiZC\I'Ida. o preclaro estadista. Dr. Joaqu im :, 
Mnr ~inho, devem, do.;apaixona.damontc, a.t- ~·- .. 
t ra.h ir o cuidado dos noss 1s home11g publicos, 

Sr. Pl'OSidento, est ou oonvencid() de qne o 
meu discul'So, compa!'ando o c:Lmhio com n 
oolurun;t. dtt CÍl'CulaçíLO uesrlo 1840 ;ÜÓ hoje, 
com <t dtt oxpot•ta.ç:ão da. mesma. dtti:t, com a. 
d;t di. !Icrml~~~ cn tre ;c circulação e <t cxpor
t;~c;ã.o, do d~ficit ou, por ontl't.l , d;t b:.ü;tllQi\ 
dos 'licbitos c dos creditas, p roduúu t lln<t 
bro<:< t no Sr. Ministt·o da. Fa;o:emln . 

Não rc~t.J. <L menor duvid11, porque S. Ex., 
o Sr. Ministro da. Fazoncl:t,jã fez um cavallo 
!lO b<t!ó<llh;~ Jlilr<\ OiZOL' que a. politic~l d:l 
que ima or<~ •lcllc e que todos o~ bons L'<ISul
t~tdos rlest:1 poli t ica sa lhe t m nsformari;un· 
em g lorüts. Tetlh() <~ttui uns «a perlidO.<b do 
Jornal do Comme>·aio, <tttribuindo, un~ ttO 
Sr. Murtinho :1 glorht <L1 qucim:t -c outl'Os 
ao Sr. Campos S:1lles . 

Não sei de 'lUC penn:1 sa.híra.m estes iLrti· 
gos , mas, tltó onde o espírito pétdo ir, pelo 
estylo, á. Ct1tt1 dos autores, uns pertoncom, 
~lo fa,cto, a. rtucni ~crevcu :t s ultimas intro- . 
duc~.õcs do r•cla.torio rl.:t F';Lwndá". 

Vou· mo.~'rat· M mau nobre ttmigo , v .Sr. 
VI)Ígt\, que, no tcmpu em que a queima. p<~
recia dat· l'ructos preciosos, o Sr. Mm·tinho 
cla.ma.vu. Jl<:la, gloria. quo mais t.<tr<lu f't.li lie· 
nogad:.1 c htn~·a.u :t ao !:ll'. Gampos Sal!cs . 

Eis o pt•imei L'u ~~rt igo a •l'tc lllt\ t l!l'cri: 
~o (t<lurn l-'1·esirlentc.- Si. O verrladc opw 

da logtc:.l d·JS lhct.os 6t.: dccllmnn as ~ouc!u
sõos pa.ra u t: ndot•u~:v d:~ cou.; ;~ publit:a., 
pa ra. a. ~orJd !t l'u'.rn •a. de tud rM os nn~ollio8 , 
na.d:~ nmi~ '"~t11n~l tlo •1uu atlmit\11'-su Glllno, 
a mais a.eouslilhavlll, a t~Lntl i clatul'i\ tio D1· . 
Joaquitn Mu\'LiniJn }Jil,l'il :t P;·e:- ídun<:i:t rl;t 

·Ro,publica no p1•o ximo qu;Ltcilmiu. 

am rtnacs é a.ffccta a ta.cita. i 11~umbonciu. tlo :· 
indica.r o nomo destinado a recolhe!' o.~ vo- ' 
tos dos 8eus concida.tlã.os pa. t't~o o aHo ca.rgo .\~.: .. 
de Pro8idcnto d<~ Republica . 

A rcspollS11.bilidado d grn.ndo, hnto maio t• 
:.~gora em consoiJU&ncia, do uma leviantlatlo 
politiea, U lll:l. má vontade de destrui I' o quo 
cstü. feito com t~nta. a bnegaçã o c perti
nacia.. 

Ningttem ousat·:~ nogu.r que o Dr. Joaquim 
Mut·tiuho se tenh<L imvosto <t lldrniraçào rios . 
ln·azílcit•os pelo muito quo consoguiu com a. 
sua oricnt<tçiio firmo na p;\st<L •h~ Fazenda. 
A nossa ~itu<1çâo finrtncoir<t, actualmcntc, 
niio se pódo comparar com a de tl'os a.nnos 
passados, qnando o Govcl'no a.ntorioL· foi 
obriga;Jo a codee, por um golpo do ineilcia 
(l.dmini~tmtlva., á mot·a.tori<t Tootal. . ' 

v oucenúo os maioJ•os ohstaculos á cust:t de 
uma t.en<LCit.lade, do uma a.bnc~<L~;ã.o quo nã.o . 
tem ig<Ia.l n:t noss.1 histor iao llna ncoira, rlc.o;Uo -
ll!Jt'il<LL'do de Va>concollo,;; :.:uiado por·. uma. 
or-iciÜil~:i(o H<Lbía. e li nne nas prev isi'ie~ futu. 
•~; 1s, o Dt•. Jot~<tuitn Mut·t .inhn obteve a. dimi· 
nukflo tio 1111n itnt•o•·t :LV<tu,..; n. }lOI' ouecs
S<tri• ~ C<H ISU([IICIICÍil, ;t lllÍU).( llil f [i.t C.qJot•ta.(,'fl.O 
t\(l V;L lorc.~ -- ~~ t'ublra<lU. jll'l>;..(t'< :;;~i v:~. , !P·adua.l 
iJ eunsl~u!IM cio p:lpCll-m otii i:L, valúl'l~anrlo o 
no~u ll h)lo tle eircula<.'tio·-•1 ron l111n , •~ t·egu· 
l;u•ifhLtlll ·O o I!SCl'UfH<Iu IH\ a rll ll ÍD i.~ ~J'iLqÚ.<J d:t 
li'~,a.·t,OI!d~~-0~ ~"(du~ Ul't;U.IfLUllta.l'iuH, 8e!UJH'0 
mili(}l 'l'~ 1111 augu10J1 i<u r:un,; l< lc l'.L l'!ll do valor· 
rl:L tiO»<;: I uXJI<H'!;;t<;iio . A llll'lhor <lSOOI:L ú, S\l lll duvida, oJ n xllln

plo. l~stcniio lh lleco om w:u; ullilitos n tl.lt · 
plamcnt.c ocluca, JDI'qtw C<HlVtlnce m;~i" tio 
ClUIJ a. palavr<l cbra <J Plli'~Ua~i v;~ uu ma
gisler. 

Em política cconomic11, n<> d i1·ei to athni
·n iStra.tívo, na~ noc2ssid:ttlc~ da. ot·guniza<:ã.o 
a.dministmti va da.~ Jinanç<.~~. em todos o~ 
ra.ínos do &\bCI' , :\ lr1gica. llos a.cont<\C,imcntos 
dovc imlica.t• o otta lho <> sog uil·, impondo á~ 
pa.b.:ões de ,~r: c<~,l :u·o;n u vct·illca r- so em fw· 
noflcio d0 t .. nu l>tthlico, •;n:1l<tU1Jt' 'l"" c llo1 
I>O.j:t. 

Houve, troJ•tanto, unt pl;uw pt·txlllll!\ebido 
!J L'Citli~:Ldo eum r: ~entpnl• • o com (it·mcza rlo 
ru·opo.,ito.~ . (Juu tenlm Uil(lo btJU~ rcsultatlos 
1\ ÜUJIO~ivlll .-:o ;l tt~'lf.a l·o . A mar cht\ progem
~iv:L •lo no~.;;o cambio, da tax1~ do fJ tl. á do 
12 l (.'2 tl urn intl.icio ev idente c 110~itivo do 
melhor:\n1lln to rio nosso I}St;J.do finaOll<!Íl'O. 

Si a. condi(ão cconomica cL; ~ N~ão tem-se 
•lggea.v:ult•, n5.o se põtlo clisso encnlp;~r o 
Uovet·nv, m:L~ sim <.L i nic ir~t,í va. p:u·ticular. 
Jl;l ClldtJ:; ph~HOHH.Inm; llC\IIlOlliÍCIJs qne CSCi~• 
p:un :1 acç;lo d<Js g-o ''rlt·nos. Torn<Lndo-sr., 
Jl iJI't! m , m;et:x.o;;~{· ia. a itÜOL'VI)nç~i.o du L>llLler 
crm~litniilo um !'nvtw do w11a (:<.' i'o cc:onomi• 

Somo~ foro::1.tl u;; 11 nn tt·:~1 · nfll111ll ;_u ';.ifullen
to. que nfta esh.i. muil.o <I<• :1,c:<.:or·•lo <:oltt" in
.1lole tio noiiSo> .Í•) l'n:tl. O l'ad;u, ]HH'!) Irt, .Ja 
<l>;C<Jiha •lo uovo t::Lndi<lt>l.o ;t l't'~i<lnnci: ~ da 
ll cpublica. cou~i. i tlh\ um at·~<unon~~ •.lo ~arot~-

r:u. tpHI so tcnll:l :t<:cen tu;Ld•J, c,;;t :L intorvon· 
•.:iu rlove SollllfH'O Sll l' Hmit.aci:L :~ c CI•tus n rle
~rll'llliii<L<Iv~; fiLV<m~s de or•lcmintl.it·ool~\ SO· 



Câmara dos Dept..t:ados · I mp-essa em 21/0512015 10:34· Página 3 de49 

184 

bro os factoro~ <l;t crise, pa1·n. nao vwtm· o 
elcmí>.nto da icüciativr~ partir.n!m•, dr. qnr,m 
mais depende o clcsenvol vimcnto o <t pl'OSJIO · 
I~ i da.:!. c d<L Ja vour-a:. d<1.s iwlustrias o dos com· 
Jncrcios, qnor sej:~m ínto!·uos, cruer cx·tcl' IJriS. 

Toemina.remos atln.ptando ao nosso n,~SIIm. 
pto as paléwras d.c nm grande pons:vlol' ita
Wmo a respeito do Lu.boulaye·: 

S . Paulo ahorr·ecou os bcllos cspiritos de 
A thenas o o vulto sem i-dou to do seu tempo 
com o eterno estribilho de um;~, vcrdt1do, 
rpm dovüL ser na plenitude rios tempos a 
p<tlwn. de vida para Roma, pàra Atttcn<LS ó 

O Governo da. ltcpublka, llMtcs uitimos 
trcs annos, n?io teve 110111 o tempo necC'.S· 
sa.rio, nem n. opporttlnhl;•,<le llc c,;tuda.r csto:; 
:~.ssumptos oconornicos, a fim de :tdopL;~t· a.s 
m etiidas tendentes ' ' melllot·:·d·os. Po t• dem<lis 
limit;ulo !'oi o o.Jp<wo que lhe om conccdiüo, 
p:tl'tl {iUC O Ur. JO:J.(itÜffi i\;[1Jt'tinho SÓ l1U<iCS~() 
conseguir de-sec·, ·como foi, 11m cx•:.~llontc 
Miuist1•o !lo Thc.som·o. 

para. iodo o gcncro humano . 
Co bdcn denilJOu o p rivilegio :~ forç.'\ do 

rcp~ti(;ÕilS. Nús espcl'a.mos contribuir Dllorn 
a !i;licidadc d(l. patria. ú. 1orç;'1 tlc lombt•(l,r o 
repetir o nome (lo Dr. .Tmquim Murtinllo 
}Jara. P rcsitlcntc t111 Hepublica. . 

As r eformas n;\~ con(liç"õe~ ect~Homico-fi
nancciras de urm• m1.~-ão uão s~ f:.tzem de um 
dí<L para outro. As vez(JS :;;'io •~ eonsequcmcüt 
rle multo::; aunos ue m c,!it!t.Çi\o c tlt' estud os, 
fui t:1.s JJOr pttrte, p orque-o cdil1cio nem sem
p!'e se "tacu. em tot.los os seus ' '"(los. 

Hoje, porem, clleg~mo;; '' um ponto em 
.quo, pelo qllc tccn feito na p:t~t<t 1Lt Far.mHl;; 
·em beneficio tla n:u,:ão, o LJr . Joaquim :\fu z•. 
.linho pótl.o ser julgado em ~ua$ <iUU.iitlade~ 
1lo adminiskador o os t:.tdisl.a. 

Nós, que o COtlhc~cmo.~ c quo temos se-
guido tlH pet•to a, su:•, obt•:t l'egeueJ•:tLIO<'a das 

.·· .. :u.ossas· finMu;:~s. phtucj:tli•l :l. luz Ú•JS concei
'i tos os mais ·praticas c os m :.tis sons.ttos, o 
·· · exeoutnda com <t firmoz tt 1!e um;t convic~ão 

inab<:tlavcl, r11l.o tomo~ receio em culll'css;tr 
que, 1lc todos o~ nos:.;os cstn.dist>~s. tplo <llüU! 
lJOm :POucos são 0.4 quo n1crccem este nome, 
clle Sórnente (; o mais inclictuio, o rnuis pro
prio, na :tcttt!dhlaue, par-a occtcpn.r com 

, •. vautagmn o a lw c;,t·go do Cheio un. N~•<;ão: 
Nelle, ue facto, r econ ltL'Comos o cml.Jicm:t da 
futura. rcnovaç~!o ncouvm ictt hra.zilcira . 

Si m• su(l. vida. tra.nsit.orio. de Ministro lho 
foi co!lcc(lil1:t n, rna.i~ nobr•o c a umis lnvo,j~vla 
;las satis.f;tçlles d : ~ stn allGOl'i,larlc Thrm.tl. ex· 

~· . . C{'(;lda sobre tvtlo o OJ'g:~nismo poli tko ch 
Nação, nada m :l iS ;ntur;LI, nada rn;ds justo 
qno su tot•tJo <\fl"ll~l.i \·: ,_ <i ~tm P•>".ic;li.o no ai to 
cM·go da. prc:sidcnei<L, pat•:t o r[ llltl tocH rk-
nwustrwlo po.-~;clir· l'. >rtui~ i t•),q c.~poei:ws 110 i n
~clligonci<L c de on:wgia. 

• Ú futUl'O ljll~ki('.)U l io SOl'iL, l'UI!IInuo O JJO:l-~0 
modo de ver, cl t<J io de novo.> olmt.a..culus, 1lc: 
pt•ofundas ai tora.ções n a~ pl'<.•po•·ções elo ca.pi
tal e do t rab:tlho c no rnn<:nnismo gm·:tl da 
:prod.u~Ji.o, d:L~ pm'tlll·l,:v}Õl~< do ordom cco
nornica c (lo m:io es&<tc, relalivo a todos 

, .. · aquelles phen•Jmono~ morbosos de um orga-
nism o socia l em l't) J(J l'll1il . 

Tanto m ais ,;c to rn:tt·:i, Jl11rtiLntn, n<1c0_;;~ ,. 
. rh a a.cção 1le um Clwfi : de E~tado de od: 
-c otação s ngutn., l'Cflor:Liú•l o cnrll'g-ic:o a o 
me~ron tompo, o ninguem mulhor •lo IJllllOlle 
se nos aflgut·<~ em condiçt]cs d.u s•tti.~lt~zor <t 
todo.~ cato.~ .ror1 uisiros. 

Deu~ assim o quer c o bom estar d:1. Naçlio.» 
(Da. G,ucta Conww;·cial e Finançci;·<t.) · 

O outro u,rtigo ~ o seguinte; 
~candidatur" q·ue se imJH1e - Bom nos OS· 

ta vu. p:trocendo qno 1t insistenci;~, nos con· 
coito:; <iosfavoravcis á. direccã.o fina.nceira 1la 
nossa. · }l~~tt•la, emitti.dos polo Sl'. Dr. ManoiJl 
Victorino, ohcdecia.lll <1 out.ro sentim~nto 
lJ UO não sómente os intorosses do >:!OU crc· 
dito, do seu prescn~e o do scn futut·o tina.n
cci.l'O. A o·onha da.Jlolitica o.~t.'l.va. a. moska.l' 
as gnrms afiadas, nli.o falt.t.ndo .mesmo a asc 
tucia, uma rl:ts suas caractcristlcas, a. formar 
o !Jotn de lon<ro, de muito longe, pela op
posiç.ão incondicional, a. principio p[l.ra. dar 
o golpe crn cheio, a. pretexto lle unill.s re
~j)()nsaiJilir.l<tdc>,s muito honrosas , muito pa
b·io~í e<ts , cncapanilo um sophisma calvo pela. 
contrailiC<~i.o pa.Lp:wol qu.e 1\DCCrra.. 

A v t·inci pio S. lsx. cla.ma.va quo tudo· 
r.~t~va m·J·atlo, nada. se tinha Coito, a si
tua.r:ão financ1!ir:1 se t inha aggravatlo, o palz 
est<.IVa m:1iS~Iittemlment~ an•uinado- com 
a gus tão do Sr. Minis tro da. Fazenrltt, o povo 
est.w;~ na. miserilt, soiH·cc:.wrcgado do im
po,,;tos, uma sitnaçf~o lwrrorosa., medonha, 
par·;~o o llro.r.il, ü<:vido ;í. ox<:cuçfto de um 
plano filn~ncciro m·r·a.rlo, snnilo roa}JOnsa.vnl 
ll nico pcdas nossa .. ~ dosgr·;~::>s o Sr. llr. Joa
l {liÍill Mur·l,inhu. 

,\pc:J·t.ado Jl" r 11111 vivo o nutrido fogo, 
c:Oillu S. Kx. "disse llontom, m;L> lb!l'O de 
al;:-;u·i,;mos <filO não mcnt()Jll nem pcrmíttmn 
~·JphLmmr, n iiv se púdo ma.is conter o dt\S· 
eobt•i u as suas b<J.tcrias: á vi~ta d.as gmudc~ 
re;;pun~a.biliuatles que o actua.I Ministro da 
Far.cTJiLt n..~:>umiu eum a gostão fina-nceira do 
!'~ir., s. ~x.. não deve, nii..-.1 póde t~er ca.odi· 
'l:lto ú. P rosidonaia. d<~ R opu l.llica na. oloiçrw 
pt·oxima, purqun ... niio pódc nom devo 
<~b:t.JHlonar o seu cargo, visto que esse ab<L!l· 
rl<Jllo doix:lt'iO. sem resul.t a.úo o~ principios ,j1~ 
O.~ i.<~boJMido.S O CUj<t.~ COfl SCílUOOCÍ:l.S dOYCJn 
sc t• por· S. Ex. tiradas a inda. na gl::~tl'í.o da. 
l'tiY.Cit Ú>I ]lllbl.ica, 

g• o ca'O do rcsponclcr: g quom foi quo lbo 
porguutou por i~to Y. 
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Nóg nií.o ~almmo~ si o :;:t•. !l t•. .ro:l<ptiln 
Murtinho uesnj:t Ull. )>l'Ut l!lllll: apt·o.~enwu--su 
c:.n,ticlato ;~ Pt•c.>idont,J da ll.epuh lica.; :dlir
n~:.t.mos ~em }lOSSihilil!aole <lt\ contest;~t;ií.o 'Jll·~ 
i1 11Hla n.mguctn luu ou ouvi<t de 8. g x .. um:~ 
phm~o qn n jus ~ificasso c3ta a >pir,,ç,ii••, 3-li.:i'l 
muito lngitirna, mui to n:Ltu t"al. 

A que vciu , portauto, IJSt :t oxploS:w <lo at•
·gumenlos com quo o illusti'O ~ l'. Ih-. M:lll (JI~ I 
':'icl'.orino pt·ctcu<lcu <l<}mortst.ra<' a impo.>sibi
ltdalle, p:tt'il o J l.ln~tro hontr:JJI <lo 1-:~t:túo, do 
th~"Ct'tõw 1ln scn p- ,~to, 1lc :~uan don:tr os seus 
pJ;.Lnr~ !lc govol'no, de l'ugiL' <.is r espolWihili
<latlos de t.uolo qna.nto tnm fuitn , i):tl':t snr· 
CMillidal,o â suprcum dirccçii.o tlrt.'l negucios 
pu blicos?. 

O tp!O nós }JOtlcmll~ doprnhtltHlel' do tudo 
<{uant.o so 1l1una coltunna. tle holl l'"- ll'O J•,,;,, 
~~..~s igna!lo com o nome do ex-Y1ce-Prc;idente 
da Rt~publica, é i1'lllillo quo todo muntlo 
r cpote, tliz·sc posi t iva. c c lara.rr10nte 0111 tod~1..~ 
as rodas, aOlrma·sCl crn todos oscil•culos, e<t.t\ 
na. con~cieoci<t publica, om ~umm;.t: a ''""
cl-idattwa dq /Jr. Joaquim Murti11lw d umacan
tlidat-ura que se imp<ie . 

Faltava uma. apt'c!Scntaç;1o popular, {e.ita. 
)Jor um orgão r!c publici<hr.lo c por tmt nomc 
com respons ;~bilidadc ·defin ida. uo passado <: 
do cujos argumer11os rcsuHus.:;o :1 eerte1~\ 
rlc~sa. aspir11ção nac ional , dCM->a ver1hw!eim 
nocossidadc puhlict\; a: a.prescntt<'i'i.o ;1caba, 
de sor· fuita. pelas columnas do O ljai:::, o sou 
·~ rcsponst\bilidadc <lo 81'. IJt· . Manoel Victo
rino. 

Do tacto: S. Ex . a!li~rwL •1uo o Dt· . .lo;t
quim :Mur!.inho tem assentado ;ts bases d;L 
rnm·ga.ni1.ação f\m~nctoh•a, contr~thimlo cnm
pr·om!sso.; -~olornncs com o p ovn bt'azil(Jiro (\, 
no o~trangoit•o , com o~ pra·_t;·•tlr-,rC.i •los n~so~ 
t ítulos tlo cr01lib, g<~ 1·:mtin1lo :t un~ 11 ao.< 
outt•os _que o~:t roorga,niz:tçúo se dat•;l. 1•: 
r.omo, a.ccrcsocnta. S. l•:x., -~úlfloll t.n 0 11 J'ul lll'<l 
n~~c plano, l{rJsnHvotvi<Lo P"ln Minist.•·o. d:o.t•:í 
o~ seus rc.'3U !Lallos, é tlu ll<JC<'Si ill;ult j absulnt;, 
t[UC ello continuo n;t tlirccçiiu dos negucius 
Jm l>lieos ntú r1uo o p:ti.~ ostej; ~ s:llvo om stw.~ 
lüv~n~•as, a. siltw.ç:·(u o.;l;oj:<. t:< looolida.tla o u 
Bm7.il po;~.~ gvzm· tlos IMnoficios <1110 o Mi
ni,;ko lhogar:~ntiu c j<í se vào lit7.COtlo seu til• . 

· To!l.o u lllltrlllo eornpt·ehen<ltJ ~110 <t colll· 
Jllnt;.t t·oorg;w i:r,a.;.ito flni1nceh<t do [~.>.iz uão 
~n púdo obtur· ap<lna.s com os tl(IWitiJ meze;; 
rer; ta ntos ao a.t:·Lua.l [lot•indo govcr·•nmcnt:~l ; 
<!011101:11 o pwirJilo d 11 <Jogi(a~ã•J oloitnt•a[, rpw 
lÍ ~OitlfH'O til) r.:r·iSij IH).l p:Ü~O~ C<.>lll <I lli.J.$S:I. 
J()l'rn a ch~ g.~vcn·no. l•'oita. a <!lrli<:i~,o. o Go 
VOJ' OU t!ll ti'1L U/11 JI<WÍ••l•> fi llõli jJ:II ''I t> <JII id 
Jh. U,a,fll !lS t!U t~l'g"Ül~ do~ ,l{O\' I!I'Jlo:-1 l~ . .:t;L\'Oi."i; ~ ~ 
urn (iovnttno JH"dXÍH I! • au 11111 dn :\rUI, lld "':-= f't.~> 
e iL SUl' StlbStÍ ~11 j.J;J JUH' 1111 Lt'•• t •rt_i;l r>l'il 'lli.:LI_-il t i 

ningucm pódu s;Lhtw •tual s,,,.,, , 
Carnnr!t, Vol. V IU 

N:i.o Sll (~~ l;L i lllpon<lu, P<tr:~ a L'Q<IltZtlÇã.o 
flln.~lltn do.; p!anor;, <I<L gosl-ão firHtn~nit'<l , qtW 
'l cseullt:L •!•1 Pt•osirlcntt: d:• ltllpttblica. recaia. 
n > lwniC<ll sonhor tlo torl<>.l o.; clcnwnim; por 
c llo I''I.'Stos mn jogo c tJUO súmon to agora 
t·.omeç:•. a nnt ,•:u• 1\IJ pct•io;!o da.s eonclu~ucs, 
em lJtlndieio d.o p;ti:r. ! 

A l!iiiHli<h1tur:~ Mtn·tini<o ga.r.\ nto a b dog, 
r~<L< :ion:le-• o estrangBit•os, fJUc ·o rutm·o pe
l'iorlo pmsitll!llCi:tl ob'.Jrlccm·;i, ;~o mcsnw phtno ';_ , . 
flnancoiro <J-"O no~ levou, r.l() c:Llnhio ~~ fi 3/8. 
a t:3 1 /~. :liJ ~est<tholeci •no: nt.o do CI'odito com 
tl cu ru pt·intnn tu <lo [imd iH!J lonn, n,.) p<~ga.~ 
lllllO t,o ._!:1~ ll 'I SS:t >j ui V[l[a~ .. ,.em BSpBCÍ\! , 1Í l'e
Striet;~ ll:;c:Lli:t:ação d.a :LI'l'ü~-<J.tl:Lção da t •tmda, 
llU .-osg:d;o uo p:~pol-mod;L, <i. l'Cot•g:~niz:açiio. 
1lus bunc:Y.! u:wíom~Ll.~ . 
A~ ~ll<l'l opinii~:s ,j;i. m<Lni:'cs tada~ t,cn<lom. 

:1gor:1 <L c<tilbr do 1n·ob\mua. econnrnico, at.
tulldcn<lo ''' nnccssilliulcs 1la 1<Wulll'a, da.: 
industt-i<L, do (J.csenvolvímoo to riu pa i1.; quo 
é cap :1.:\ o tom en<np:JtenCÍ il , onel'glll, calma 
o ~uperiot'ilhttlc do vistas pa.ra. i'azel-o, niU· 
guom pfJded pol-•J om uuVl<la. 

No IJt-azil c na !tcpublica, a inda ninguem 
traha l!torr o governou como e!lo ; os outros 
ivlinisl;t·os, q nc paSS:J.ram Ilt.Jla p:t~ta dct. Fa· 
znndu., tlcixant.m-a'' eou1 o paiz sompt•c a 
[loiot' ; sómcnto clle dcrnonsk ou eompctcncia. 
o ene rgin. na. dirceçii.o dos ncgocios tla<tuclla. 
P<~>L •t, ahamlonada na~ ma i.; dcrllor:tvr,is con· 
dü;õu~ par•a 11 p:J.iz. l•'el-o cnmo mioi.~tt-o , 
sob a. pt•oJldonci<~ ilo S t·. Dr. Campos SwUM, 
cuj:t v it·tu<lo e<;t.1. cul tot· confiado plonamonte 
no :~eu S<:cr•IJt:wiiY do Esütuo, com <t i ntnir;ão. 
(los seus 11ta.no~. du. cx:~cthlii.o d:~s sua.s me· 
tl iths, •lo ~wot· tt} tios seus concnito~ . 

!~u:.n<!l) tn1\o i ~ Ln c·.•inn1;" :Lpcua~ ;~ prurltt
zir· llf\ sr:11~ ell'citos, (: que s .: lut do :o.ha.mlo· 
na.t: o hr>mom a. (Jil()Jil tudo so devo p:u•;t atl· 
mt•-sc o paiz :l~ a.>cni;u !'a.~ tle um;t. pt·t~-i· 
tlnncia, cuj ;~ tH'icnh~i~" porlc ri iiTur·it· do pla no 
ou,j: t~ .l•: •~! ,,l asscnt ·ubs p t'll lrtol;l;, :lll tllrt J'ntru·o 
1!1~ [ll'rl.lp:ll.' i<l:ttlc JIU. l':t a. l t npul<li<: 1'! 

1\ lo;.!icit do-< iil.d ll!l, <L ;.!< tl': ~nt.i<l 1lo l'u t.nro, 
:1 ju .üilic:tr ;:~n 1lu ; ~;uwitie io~ 1!" hoju. a 1-(lm·i" 
ilu aei, rralp<' t'i nrlog-t, ve t'n :wu~nt,;ll, os intm'll'· 
.~í~s ~iLgru.tlfJ.-< da. l'att·h~ 08Lhr) a. el ;unat' all;o 
'l'lt.\0 c;ln•lirl:1tu u:l.t• pôde, nã.o d<:l'o S<~r outt·o, 
'liiL' ;~ c:~nd illa.tm·;L du Joa.IJ.uim M•u·tinho im· 
pün-H~: no HIOtnento. 

FaUn-;;c n:>. ;l,nRon.ci:t neco~Slll'i :.l, da. pasta 
dil Ji'az<mrl<l , por ·frlt·s:a. de ineontpJotibilidn.d.o 
Giins tituoi<mal; c .{ ta, ~m·,~ mui to mcno.> prc
,jud it!ial :.t ·> pai r. do <J. IHI a~ Y;tr:ilaçõcs, a~ in· 
•:'ct·tcz~t: tia nrJV<t prll}>idnnci:.l L: <lo~ s"n' in· 
tnitn~. 

IJomais, si o Minh:tro tla l"azmu!a houve\' 
di J 1lt~ i x:u· n Si' li l:< ti'~O om Kr.telllln-o, ·com o 
llrn <L<l <l n~innump~t.ihi!is :lt' - ~11 , o S t·. Prc~i· 
dt·ntn d11, 1 ~!\pulolica , JH'incip: ~ l rcsp()n~a.vd 
lhl l:t :.r· ~~l.ftll li rÚ6llt'IJ i I'<L, nã<> <:.lCIJ llton~ suhsti· 

?.t 
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tu to qnc nio e'tej,,, d.t! :tccor·<lo com o plano (~ cuntiantn csr:o!h:t 'llle d:L :;u:L c:•,p:tchhvlc 
em exce~rçii:o, plano que <i l111'1HIS rlo Minil>tl'o !b: o Pl·c~ídentu •l.<t RepuiJlif~<t, :t 15 <ic no-
da. Faz4lnda. qnc •lo Pn•.sith:ntr:. y,~mb1·o do 11-'!Jll. 

Pt·cstigiado pela eert,~za. rle ser contillU;tuo O ~1·. Ih' .. l l):lflll i tn Mni'Lit:lw não tinh:t, 
no período prc:;\denci•tl p:·oximo, o que cst;~ n"fio teve, nem tom pro~ramm:t IJOI ,ti co ou 
l'eito não pollet•:\ ser :ütat•:.tdo nem clcíxur de fitUtncou·o. 
prodnzit' os S<lllS bcnetictH elfoitus •lur-a.nt<: Foi o p l'ímcíro ~{J.!-(istt·:tdo drt Na(•il>, ünico 
os 18 mczc.~ dc.$t:t meia in tcrinida.dn oro quo l'IJ;:pons<Lvcl pm·:1nt<; cll;L, quem llle •lrm in
O· pa.iz va.e ontra.l', sem os perigos c penjuizos s~t·uc,:õns p:u·.t o etunpt·i mun r.o do >e« IJl'O
tla. a.gitaçii.o de um pCII'iodo okit orrd cnrn gr:unm.~-cxccuf<U' o :tccorti•J de 15 de junho 
tod:ts :1s incor~ozas de uma escolh"ã !ltol .de- o c.~ttthclo:c!' o acéul'<lo no oJ·r:amento. 
saccot•tlo com :J.ii; IJ<.sos asscntat!u., do f tJi.nro. l'úHn um nem ontt•o <lc~tcs clous tennos d:t 

:t\os Estados Unidos, po·e occa.>ião da ul-~ot·icn f<tc:iiu ~ovm·nament:tl do pcriod·> prc.si- . 
.tlma eleição p rosidcnclal, a nuíãu ,[o:; <lmuo- ~~andai pO<let·iot ::!Cl' ottLing-i<lo ctJrno foi, sem 
crata.;; com os par.lidarios ,[1) pa.drül) 1luplo a tr:tn•tnil!itlado p;u·titl:u'i<l, som :t dissolnçiío 

. monc~u·io pt'•ltluzlu vcn!adcir•o 11anico cou1 1los_ g!'np:'ls p umloos qun s:J for·ma.J':\ro no 
"· <t rcttrada. das sommas cno,·mt:s r1un l'cdu- uHuno t'l'rmo L[o·oo vcrno tl•) Sr. Ih'. P!'lulcnto 

ziran:: o doposito de ouro tio Tho.>OUI'O <t cir- de Mor:tcs. 
, cumsta.nci(lS prcea.r ias, t uclo com t'cccio de I·~ qumn ohtove o.~so :tpav.iguumento uc 

vingar a candida.tm·a contra.ria â. de ·Ma.c Kin- pai,.,iícs, O,:s;) cungm~~mnnl,o par:4 p <.IZ e pa1·a. 
ley, franco partidaeio !lO ouro ; a. cri~tl f>u a ll:tl'IBoni<t intlispnn.~:wcí~, co~ tmciao~ {L wlo
torminou quantlo fo i firmada a v ictol'i•L de 11~"-'i.o Lh~ mMitlas neccssarias :.i volt:l dos 
Mac Kiuley pelo. escolha. victoriO:n tlust:\can' p:lg:tmcntog n•n om·n, em Londt'CJS, c ao 

: dida.tnra.. - . !'.flll iliht•io oN:amont:lt•io CJ.llu dllvía. gar:tutit• 
Nós esta.mos em contliçüns idontic;t; ; n u c"n~Lítukão l'!:gnlm· llesscg p:tga.tnont.1s ·~ 

incortcz<~ tle unm pt·csidoncia.· nii.o eoohcciLl,. Nào !Ji o S t·. Mini~Lro •!tt Fa· end!t, foi o 
ou conl1oci•lu tl.om:~is pelo p:t.'>'<õ tdu, putlo ~IJtl t.:IJCfn l'OSpons;tvcl ; foi o,.,,._ P!'csidonte 
tt't\íiCI' graves purturh:t~:õcs 11o.'>l.e pm·iodo da Rcpul,lica. 
delicad.o , critico , om quo o p:liz vau c nt r·ar Ao eonlr:li'Ío. O i:k. Dt·. Jo:tquim Mnt·
do 1° de junho em <le:m'te. · . tinhn piJt' pouco que niío compr-omettcn a 

Partt 1liss ipar tud;~~ as tlnvillas, c:d:1r to- ll r:d;ica. !lesse pu.f.toioti(•J ]ll:Lno. A sua. :~ro
dos os receios, fü·nmt· o l'!ttm·IJ, l(<u·antit· u l1içiio polif.ic:t 'l''•~~i o tt·an~l.ornou, o :wiqui
quu ,já. :•lca,nç:lmos :i c<J.~f.<• <l<l ~~·fuJ'ç"~ lua·- luu, pt·ov~tntlo tllll M:dto n1·os~•> a. r P..a.cçti.o 
culoos, só lm um }><u·titlu :L sogui t· - -n•lop t;tt' ,·angr·cnt:L !Jllf! ,ju:Jtifkuu <t pt•imoir•a., a unic:t 
<t canclidatut'it Murtinh•l, eun tinllalloi';L dos opp•>>:!iç'iio <Lo Governo "do ~t·. Dt'. Campos 
planos tlo :te~ual Ministro •l:t fo'<t~On<li.l., JÇ i ~to :);,.IIBs. 
que u:>t:L na coo~ciml!!i:t n:teion:LI. ~i~o Josm Matto Orosso um Estado lon-

y,~ o 111'. · M•~nu(ll Viel,ul'inn ~~omv l'11i gin<JUO n de pnuc:1 iniiLJ(IIlcia JJU.> two!UI,OOS 
S. Ex. ClUUl11, Jl'Jl' c;~nti n lw oppo<t 1, ror. ;~ ]lulitica..~ tlo Con;_;r!'.SS•J, lmlu o plano do Prc
apl't~~on~açâ.o ' ~>lliei:t l <la CóltHli•l:ttm·a. d•) Si·. ~i.)l'.ntn csl.<~t·i<L r:ompromotti•lo t.lia.nt.e de uma: 
Ministro <la F«:t.COil:.t :L Prc~illcn~: í ~~ tl;t Kn- opp•)Siç.'i.o !)110 polu tll<Jllll~ consegnit·h\ pro-
pnblic:t. 5elar t: 1.\tttb:u·a,::Lt'. a~ v:Lri:LS, ~mv'es c irnpol'-

llabcnt ~tia fitla l ihelti. - 1V.» t.:.wte~ 1111x!id;L'> lisc:L~·s e ll ri:Ln~oit•as vo>athts 
l~stos \1..r~ig(j:) t iVOI'aJn :~ ~t~gnintc t•c:-:- nostu~ t1·ns annos. . 

J>OSta.: i\in•I:L l'c•i o Pl1l~iden tu (jnom ,.;:\IVflU " it ~i-
« (Ja-n.-(lit1-atul·l~ tjtt t! se nao i~Jt]lr'ie- J~n.· ina. o 1. wt.lj~·i.o ,·oul o- }1 t·n;-;tl~io Uos :-;r~us mninnnt.cs 

prolottuio ft•ancnz que se nãn 1leve t n•uctli':LI' :mlig-•IS no Snnauo 11 H<L C:11n:wa dos Oopn
o mnio-di:t <L~ 14 hrJr:\~ ; o sol j;i, é pa~SiLI Ill l.ullll.>, ,jug ui:Lnclo a opposiçií.o, um nuntot'o mi-
cqtã.o do lne•·idiano,-•losr:amh<L. nilllo, nu Uongi'IJ~so. 

A ca.ndidatnm •lo illustro St·. Dt' . • Jo:iq,nim Ainda MSÍm os fa.utos de Ma.tto Oro!'!?Q 
Mur tinho ft p ,·csillencia, (la Rcpuhlicr< po:- ti v eram nllcitus l1astantc serias, pal':t. o anno 
rlcl'i~ ser rccotttm<mda•l:t pnbs gl'ltndcS :tph - pa.~saAio :tm oa.ça.rcm <t passagem dos orça
tlõcs intelh~du~cs tln S. Ex., Hms não se 111entus nu Son1•1lo. Si pela sua polltica PM'· 
impõe n em :w "ctu;d Governo, ncrn :to3 potr- ti<llLl'ÍiL, si polns Sl.ltlS precctlcntes om Matto 
tido.;, nem ao Jl<tiz. Pot• IJ.Ue ~::l lmp . .~t·ia G1·o~w a cJ.r~<li•h Lttt r:L do Rr. Dr• • .Toaquim 
c\ h~ liinrtinlt~t nã.o ~e i1npuc a.o Govm·n<>, P''la. smt 

o p:•ocl;ll'J l\Iini, t.r·o •I:L F;t.;,r:n<h do S t·. llt•: gcstá" na. p:•.s~.a. da. F:•wn1l:t. tauJI,eut nito . 
. Campos S<Ll ltJs nio l"i1ln i n(·~u ·u rLJ '·* ' ll <L~ :-:~:,iatno.l l'l"tntus, tli;c:unos tudo. S. Ex. tnvo 
glória~. dc.\ta pr·os[Hli'<L :tdlllillísl.r;u;;l.o , <lo o\1 L"-lll um pl:1no, 11111 pt·o:,:J·:unlll:~ fln ~r.n· 
(lUO \! auxil!n.a\ ·~ooptH';lllo l' t ~ t~ Xl\t·u l,ut• ~ ··or- c"int! . . 
rc~pon•lell <!Om talento 11. comu di:'<.~ <l lt•mt.otn P .> .>ell>i ·~•Llcn!'.os, o sc11 tttt<l o a. sua. lt:tlJt
o Jor•u•t do C''"ww,·cin, <.:t>tll mnt ,;u11~taneia., li•l:tclc tlis~inguir<tm-su no cnmpl'imcn\o tio 
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à.ccoruo de 15 de julho tle 1891!. Ntlste tra.balho 
são incontesta-vei~ os s<JU5 IJons ser·viços; m;~~ 
o accot'<lo não (: pi'Ogmmma., '\ <~xecuçii,o fifJl 
da.:; su:\s clausula>~ não const itur,m um 1ll!lnO 
fina.ncoiro. Nlltn sequer o a.ccordo 1\Ji oln·a 
de S . l~x ., nem o seu -traço foi da.do pelas 
provisões de sua olovada o culta intdlignll
cia. 

O Pro$idcntc da Rcpublica. achou-o prom
pto o acabado cru Lontlre.;, a<!Ceitou-o com o 
compromisso soiomne <lo seu nome <J da sua 
honr•a pa.ra. <lar -lhe cxacto compl'imento . 

T!l)jo, <Ltl tc os doline:1.montos de partido!-! 
políticos IJ\lll y;~o ~"''ginrlo timidamoute, ([ual 
u. po·;içã.o llu S. Ex ! 

O que <11~or o o qu() p romeLtc fa.zet' nas rc
form•~S llnllbtca..~, ta lvez oonstituciollMs, que 
todos Pl'!J vcem c que podem torne~t•-so ina.· · 
tiiavcís '! E' [Jos.~ivel que v.lguns polít icos o 
~tliuam, m<~s o puiJlico o ignor:t. 

Sem al ~a. innuenc:i:\ politica, sem pl'eatigio 
paroich r io, por quo lt:.~ tle impôr-se aos par· 
tidos :• cantlida.tltro. tlc S. !':x. il. Prosidcnclu. 
da. Rr~pui.Jlka 1 

Não Jbi chamado o Sr. Dr .. Joaquim ~íur
tioho a.o Go vol'nosinão para ia:;o, c ju~tiça é Veja.mos ~i. não so imponcl o aoPr~sidcntc, 
roconheccr que s. l~x. satisfez complctt•- nl:Lo se impunuo ao Governo, oll~. pela. forç<t 
mente á confia.o,:a. •lo Chefe da Nação. !l.<•~ ci.t•cumsti:tociM, se impõn ao p:tl.z, 

Nü.o aprtlS!Out.ou , nem r.,z, porém, pro- Scrh possivel <~S. Ex. te t· para a. sua a~pi-
gramm~. fina.ncrü t·o nanhum . <'a.ção, a ti>comincmdação do Pro;idc nte c a. 

P1·ogl'amum, ~irn, tavc S. Ex. no governo do~ n••r~ülo~. tão -varias são os azares e a.~ 
elo St•. Dr. Prudente de Moru.e.s, t :•uto em combinações lia politica; elo paiz é que S. Ex . .. _ 
politic<L como em ftmuiças o em :ulminis- nfio teria. indicação . . 
tt•twão, ma$ nã.o o acccitan,lo o PJ'csidcnto, O Sr. Ministro ·da. Fazen<la. só ti popular na. 
S. ll.~. detxott.·o. ,.enttl Ú<l Bol~n.. nos hom()n ; do uza.r · no 

A proprin. c1ucima rio pa.pr!l-moeda, que é .cúmmcrci:J e na lnil.us\rla nã.o. Dirã~ o~ 
aliás um d.o:~ seus titulas tle glor~. inlnUz- amigos eles. E:t. que cs;;u. i'mpopul:tridade õ 
monto contcst:~vel 1l0l' muttos, _n:w ê pro· t:·ans itar iiL, proe(l(le dos proprios set•viços do 
graru~~~ ~eu; ó <:l:wsul<L do runt.lt~g loan . 1\flni;tro, exigindo do povo os s:t()rificios 

Asstm, o Prc~tdcnte da Rept~llhca pó,Jc rc- oocessa.r io.\ ao cunlJll'iinento do accordo de 
c~nhccm• e a.gratleccr os s~rviços tlo sou Mi- 15üc juulLO . 
mstt'll ~a. Fa.zcndu., !>CID JUig;1l-o snc<~essor I.:' p ossível qtw .assim s~ja em parte, mas 
ncc,;s;trto. não no tollo. 

A candiu(Üura llc S. Ex . Üllpot·- ~e·ha,, on· Realizado o acc:>rJo do 1 89.~, o que su ifll· 
t1·1Jtaut o, aos prtrttdos ~ Ta.mbom n:1o. Saivo põe ao p.1iz é a. rt~~t:u~t·aç~-w oconomic:~. c 
o J5s5ado tlo Ma.tto-Gros.'IO, omlo o Sr.Jo;.\(luun nosta. plJriJ. o Se. Mi ni~tro tia. l•'a.r.cnda. não 
Mm·,inho di~tinguiu·Sll rnilitanuo sol) as b<m- tem ll:.l<lo anltas dit melhot· Ol'ÍUttt:1r;ilo; ó 
<loir·as do Sr. Genct·oso Po:tce; <1nc uwentou suspcíi;o. · 
G_?vornadul' <10 5Cll illustl'~ it•milo;_ ~ · l~x . n quo o povo tem vi~tocrn S. Ex. êa. cruel· 
na o ó. uma. alh pcr~:J il tLli<la.tlo polttlc~ n:• lladc fri:L , unpla.c:.LVOI tio fi~co :u•r:•nc;uttlo tl t.; 
Rcpuhltca.. · a eamis•• do miso;·" c<>ntrilmintl'. 

Podia sel-o, sem duvida, pot'fJUO muito O comrnet·ci" p• ·"iot·:~ ajltdtlr :L c:•<.diclat.ura· 
poucos pomicos da. ltcpnblicu. Jtndellt eon· do um ~~~1.;\Clista i{ILO oom mo~icul"~"" t·u;,:u
COI't'eP com S. g x, em t:~lon tu, illustl'at;.iío ll l;~montos o ernb:LI':tt;a, lnvan ta-lltu todus us .. 
:wtil'idadu, mu.s " fan"J é f{t.IC capacidatlt" <li:ts estut·va.~ ii,, ~u:.ts tnUis.tcç•!u.i tl ti :ma 
u'ão i"uaos il >JU<t di~pollm <lo muito malut' na·;;u~&:t! <:xpu.nsit.o ? 
in!lu0~1cia poli t ic;L do <{Úc o S;Lgaz dict:ulor A~· induti~ r·ias lt:mntill'ii.t> a cau<lida.tura. <l_c 
(lO Ma.Uo-Gro;so. quem no l,ovm·n:> ~·i tem p:Llavt'<IS dcJa!ll· 
. Do outro lado, as su:ts llli>lnlics politi.ca.:> m<~dm•as para ~lla.H, a.mca.ç:l,ndo-as tio ~xtl.n

sfio indcC[SD.S no paS.'l::L~O e no pt'CSCIItc. cr~~-~ Cll:.P· -:VCit,o do ~a:~Ü<Ll O elo t~L Jalh~ . 
S . J·:x. foi medico o amigo do Mart]~Jba.l IJO<?· c~t~ ,tng<?zro:," c. manto~~tdo·a. ~mhulll POl 
dopo c constou S()r ltm úos <~ofensora.> d a. dt· voxa.ton o3 Ieo ul,LillOntos . 
ct:tdnr;t do Marr.clt:tl I?lo!'la,no, m•ts c~;;a~ A illvour:\ ha. do sulTraga.r a t[liOIU nega a.o 
situ:tçõcs 'for:.1m apcun..~ c.>hoç:adas; nunca l•:::if;ado o <le-vor de a.cndil-a. om uma cri Jl(l 
s . E.x. U.:J accontuou. trom c nua, o tii:o t romcnlla. que se tot'DOil 

~i ot'il. ílori:~·ti~ta, cl<Jixou-sc COIIVcncer pr!lil 
polil;ic:~ elo :1m11i~tia, d.e t.olCJ';tneia , sm·vint.lo 
flt ! :\linist.r-tJ :;,o S1·. IH·. l' t•tulcntn d.n i\lor:ws, 
<1 tpHHll 11~ llut•iani.;t;L~ u;'~o dt\ra.m •!llil·dnl. 
Tal l'tJZ flll" llo1.hintl<J du>>'ll :;uvHf'llu n :->t·. ltt' 
Jú~.tpJim Mtll'LÍilllli ti,; ,St\ s:tl.isf:t,:fin ;i OJ IJHI · 

si<;ãu, um~ rtllll<'i l a p:d:tl' t':L dtl :> . l•:x. lhi 
ou vida ""~ ("Jutlictll:l um; ~~ ~~ t•Li• I•Js. 

ct•ise oaciona.l 'I . 
Pois si o commcrcio, <'S in1lust:-itt.s Ott h

ViHH'a om 11110 ovoltwm as ma>.~>~~ inter.·c.~
~ati:Ls tlu povo,n:'w t()<Jill nwtivns ri<l :.poi;u· o 
S 1l lri'ag: ~ t· a camlilhtur:t' clu :,:1· _. MinL~tt•o da. 
l•'a:t.< ·.u,ia., 1lll 'ltt(r eltJJUOJHO pojlttl:u· til'<tl'(l 
S . l!: x. •J$ Htdl'1·ag it•~ qao pt·ocut\L ·~ 

I Jus so:rs nntlllL~ iast•J.S •l•t Boi~<~! ! 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2110512015 10 34 . Pàglna 7 de49 

iss 

O sou Jucido ospiri to Jtíio ~c fl:mi nesse 
:~poio , quo foi 1lo St'. Ruy B:~rboS:t c do St·. 
BaJ.M de Lttcen;~, e c1uc íluctua. á. ton:~ dos 
in tot·es:;cs que vari;tt'il com ;ts p:n•;td;JS dti. 
:tltil o ch~ lJ<tix:L do rll~lll lJio . 

Dig:tm qno os t:tlcnto~, o cultiv:tdo ospirito, 
·a ~a.gacida.•1c dv Sr, !IHnistro da. l~:tZtlnda 
podem ,·ecommcnda1· lt Cii!Hlichttura. de S.Ex. 
:l PI•osidcnci:t tln Rcpu blica, ma.s n1io dig;~m 
que cll:~ ~impõe. 

·lvhds corto ú dizer qutl clb wro se ilnpüa, 
· rladus os :tn teccdc"1 tos, o c:w act1•1' c a. !tttbi
l itl:ttlo de S. Ji:X. 

A Ctt.ndlth~tLtr:~ c1ue se impõo é a quo pro
motttL . cl.itr tto pa.iz :1 ordum màtcl'ial n:1 
m·dem mor:tl, a hone~tid:tde sclll amigos ín
timos 01.1 adtninistl'<tçi'í.o pulJlic;t, <t rc.stam·n
ção e<'.onomica., dcs:\ffoga.ndo ;ts indust1·la.s c 

--ppo,tegon!lo o tr;~b;~lho , a libortlade de acção 
ao commot·cio, c a paz c o socogo á Repu-
blic~<t. W.X.» . 
E~ IM <trtigo; mu veetn provat' quo o mundo 

governamental é CiLlmo, mas tem um vulcão 
no soio. Estes a1'tigos indicam um;1 1or
nient:t a.bsolut:t no fundo do mar. E a prov :.L 
ê quo aqucllo art.ig·J <<Canditla.tur;.t que se 
impõo» dizendo q uc o Sr. ~{urtinho era o 
autot· de; tudo, é contr<triado. por este outro, 
·que a.ttr1 bue o pl<LUO u.o Pt'OSidentc da. H.epu-
b!ica. . · 

E eu, depois que li es tes artigos, vi que o 
Sr. Preoidon to da Repu bltca o o Sr . Ministro 
da Fo.z~nda. síio inimigo3 intimos. 

0 Sll. ANGgLO Pt:>l!EIItO- V . E :t. tem C01'
·1eza do quo foi o Sr. Ministro da. l<'a.zcnd<~ ó 
autor tio~ a,l'tigos ~ 

O Stt , . l~Ausro CAr~r·o~o- O CJ>tylo' é o 
lwmem. 

Creio quo foi Ditlero.t quem rlí.~so: mos
trom-mrl uma. obt'<t qualquer sem úatu. o som 

· nome o moskem-mu uma. com um 11omo flr
maclo o ou dh·ci o tempo em CJ.UO cU~• (j1i cs
cripta., atton!lcndo á.s itl(la.s cot•rcntes, (jtt:'l o 
homem que <\ escreveu, attendonuu <.t.' J c.-,tylo. 

O Sr. Murtlnho dcch.trou-se 1;enltor o dono 
do progra.mma. _ 

Mas o Sr. C:1.mpos Sallc~ mw c~tove pelo~ 
autos c nãJ C'.scolheu o Sl' . Murtinho. 

O Sr . Mortinho, Sr. P t'csiclontc, quo se 
diose sustcntador do Sr. campos Sa.lles, com 

·tanto que e llc o clogc.'iSe, qu.mdo fez o seu 
rclatorio deu caba-l r e.-!pC)i!t:t ao Sr . Ci:IIUllOS 
Sil.llo.~ . 

Di;r, cllc: « ••• Entrct;1.nto, () de ;it:s!.i(<rJ. a.l'
firmar f[Uil v fiovm·n<1 <lo llr. PrUtlento de 
Moraes nii.o rcpudiun a<tucllo progl't\tYlJnll, 
pois na p;trte que l.'vl po~sil' el oxncutat' :J. l fl i 
de 1~7 sohrc I'C~gato cl lo a. t~xocntou, arl'Cil· 

. dantl.o puqucnas o~tr':l.tlô1S <lo forro ll:.u·a _as 
'l:.lw.t.cs so a.pt•csont<tram proposta~ razúi.loYOts . 

Foi nr..ssa. occasiã.o crue, osct•ovcmlo eu 
como i\Iinistro da Industria. o meu relatorio' 
sustentei cn hre outms idéas a do arrcn!lO.
mcnto das cstrruia.s de fcrt•o o uo rcsgtt'te tlo 
p•.tJJCL-mueda. · 

Em carta ont1io a mim rUr igid<t, a.mrmas
te~ vo~~o ontltusiasmo pelas idê<~s al!i omi t
tida.~ c tleol;1l'astcs franoa.uHn1tc. que clla.s 
deviam constituir o Jll.'ogl\ lmma tl o futuro 
Governo. 

flito esi:.L><;: !:teto;, S1'. Presidontn, tão so· 
mente 1x~ru. demonstrar (lUC em 18'JS, ~i o 
Govot•no de t~n t:i.o n1i.o havia. l'Opltdiatlo o 
]H'Ogl'amma. do resg-<.t.to, u Governo que i<t :Js
suluit· <t dirccção do pai;r, ucc1.üttwa o l.kfcn
di:l. ~em l'osorv:ts esse pt·ogt•nmmo. !» 

l~st:i. o Sr • .Min~tro dil'igi ntl.o-sc <to Sr •. 
C;1mpos Sallo> pa.11t pt•ova.r que as idéa.s são 
dollc. 

O progra.mran,dn Sr. Ministro da. Fazenda. 
a quo o S1•. Campo~ Salles se s tihJUettcu, na 
pllra.~o do S1· , MiniSt!'o, é csto: 

«0 Govm•no :wtual, assumillllo a :t(ltnlni~
tl'a.<;.io tlo,paiz, formulou o seu progt·amma., 
tomamlo por h<losc a.s idé;~o~~ do mallug~ado 
pt·ogi·amma. do 1897. 

A v:tlot•isa.~,;io da. no;sa. moocla foi . o eixo. 
em torno do qual dcviõJ.m girar totlu.s as me
didas o a fo11tc úc ontlo >lahiL•ia.m totlos os 
bcncfici os do que o p<tiz necessitava.» 

Ora, Sr. Pmsidente, ou a.Uirinei quo o 
S1·. Ministro da Fa.znncl:L mandava. qu eima!' 
papel-moctla; o m<~u nourc amigo, defendendo 
o Govcrno,doolarvu tlue essa queima era feita 
por ordem do Congt•esso, quando, no entre
tanto, o Sr. Ministroda. l?rLzonna. vem rlir.cndo 
<lcstlc 1807 C\UC esta. glor·ia. <í sua.. 

O St· . Presidente d;.~ Ropublk:t tomou o 
ellc a t•oiviRdicou em sen rdo.tol'io . 
Dllnton~trot nesta. c amara que o cambio no 

Bt'<lzil nii.o obedece, nem :i circ;ul:tçã.o, nem ;i 
impJrta.ção, nolll <icxpot•toç.'io, nem á ·diffc
rcoçn. ontt·c :~ impot·tn.çã.u c cxportaç.'io, 
num ao ú~tlclt nem á habnc~ do~ •lcticíts o 
crcditos. 

O ouro li pt•oclueto monopolizavol nas so
ciedades novo.~ o o preço de.$SB producta ê a 
vontad~ do monopo1izado1•. 

Demonstrei i~to , como o quo succedcu du
rao to 00 a.nnos o o fiz com estatlst ica. e alga· 
ri-;mos quo an nullara por completo o Sr. Mi
nistro da. Fa:z.onda. 

O honrado Doput.;Lrlo procurou tiral· argu
mentos c dcc l:wou •tuc t'<Ji o Congrc~w que !\ 
m;md.ou oxor:utar. 

D11 !orm:L (!li H, Rt•. Pl'll~i!lonto , fJ.U:lllilO :.L 
lllCIIi<!a produú:t J'r·11dus Ol'>llU o PI·lJ.~ ir.lrm&o 
d:~ RnJHt1Jlh:a. no Mln ist,t'<J tl:~ ~·:tzmula oH au
t ores dclla ; q lll\Hdo comc:ç.a. a pi'Oduzit· m:.i.os 
l'C:mlta.dos,ó sool'(l o Cnngros..;o •1uo se atil'a 'l 
t·espoJLS<~ bilidatlo. 
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Agora, S1', Pr esidente, o Sr . Min istro 
· da Fat.cnrl :t. o que devia. J\tzcr, tlcpois 
que so mostrou, por meio tlo algarismos 
accumul:tdos tlura.ntc 60 annos,que a politica 
da quoimanão influiu no carubto c que 1\ 
um <lcsastrc,cra rotirar·se.}~ eu nfin compre· 
ltonllo como continúa na pasta. da Fazenda. o 
Sr. Murtínho dcpuis do desprestigio de <pto 
a. Camut•.L foi nttlora. para com cllc, desprc· 
stigio q uc s0 !.'~sumi 11 em ter-lho recuse~do 
uma emenda, cousn qua nunca Sl3llt'csenciou 
n astl.t Casa.. 

Si nús considerarmos este facto, si con~i· 
demrnios o desa.5 ·.re, vcr!'lmos quo t!U tenho 
raz\'io o nenhuma, razão tem o nobre DciJu· 
tado por Minas. A minlHL affirmn.ção é a 
quo fica do:{'(; : . a politlc3. !la va.loril!llção da 
mootln, pela !Ocincra.ç.ã.o t\ do Sr. Mini~iro da 
F:netula. 

Estu. mmUd.a. produziu ofl'~itos maus, a 
rosponsabili1lail.o 6 dnUo, nã.o se. deve a.ttri· 
bu.ir a.o Cungt•esso. 
~ ~:1'a. o que tinha a. dizer , (Muito bem ; 
"-' muito bem.) 

O Sr. Angelo Pinhe il•o- Sr. 
Pl'OSidonte, na. hora. do CXJ)Odinnto ria ul
tima scss..'io oceupou osta t rilwn:t o nohro 
Doput~do por S. Paultl, Nl'. !l!oroir!.t rl;t 
S ilva, CJ.Hil J'notlamcntou longamente o pro· 
jccto quo, do longa. dattt, lli'COeeup:l o 
~~pirito do .S. Ex . e que já. tovo oe<:aüão do 
apre~entar (> Mcs.'1 como emcnc!a. ao Orça.· 
mento dil. YhçiLo, que conclue pela auto. 
ri7.açã.o ao Govc1•no 1lo onca.m p:tl' t1 Estr:tda. 
Soror. :~.bana n Huana.. 
No~so longo tliscüt•so pl'onunoiado IJOlo 

Sr. Deputado Mot•oil·a. ,[a Silv:t; tão violentas 
1'ot•n.m as u.ccu~açõos po1' S. Ex. i1•roga.tlM 
á. a.c tua.l i\dOlinisi.ru.l) i.o u;L Compa nhia. !J niilo 
Sot•<,c:~.b:~na. c aüa.na., t :<o vehomontc !ui 
a. ohjurl{<~.t.oria d.o S. Ex., qun nu Julgu Ji 1!0. 
mou dovrll' vil· immmlio.t.amontn ampiH'ill·~ 
dos golpes 'iníquos uusfot'idos por S . Ex, 
o tlomonstrat• IJ ilO j:l.ma.ts a. sua. pala VI'a 
esttwo :~o ser viço do c:wsa. tão ingrata., 
por•)Uo a. administra.~ão desta comp:tnhia 
tom cumpriuo !lscrHpnl.o8amonto o seu do· 
ver, tem desempenhado com honestidade as 
func(:üos do Slta honro~:1 missão. (Apoia
clos.) 

O Srt . CosTA .JuNron. - l•:st•t scnrlo rc
spons:wol pelos erros rllt passt11l1t adminis
tração. 

O Stt. Ar.Fn.r.:no J ~r.r.rs-Apoia.tlo. 

0 Srt . ANOEI.o PrrmEIRO - St• . Pt·c~ idont.o, 
advo~ado da UompanhitL Soroc:dJ:tnfi o !tiHt· 
D:l. ntts <>n.tt ~a.s rpm c ll11 tnm n u R~t:ttlo tlo 
S. P:tulo, h:\loi l:anto tl:L zon:t J.IIJJ' HlhL ~ot·vi.ll:t, 

· :V(')ho eonkihuintn 11<~ ~ou~ enl'rns, inl:et'P-"-">:t· 

llo r.()!no os que mais o ~'í.o no sem !l.esenvol· 
vimento, conltccmJ,Io tle porto o que fo i a. 
:ulministt'à!:ã.o a.nteriot· o o <tuo é a actual, 
cn na.o :potliilo deixar <le v it' !lar resposta ao 
hom·,\do Ueputctd.o , par·a rtue S. E" . doprolll' 
).lto rcconhecr.<;se que i'e<Llmcnte foi clamoro: 
::;a,montc injusto. 

Lament o, Sr. PI'csitlento, quo precisamente 
no momento tWcscntu, em que as maiores 
uífllcuhlu.<Les se a ntoll1am <1 atlministra.{'ão 
actn:1l desta futurostt <'mPI'cza., quando seus 
iuiinigos usam de todos os ar.lis c criam · 
todos os otlStltculos c:om o fim tio dcsacredi
t:ll-a, como quo prctontlondo ll.tlrln il•íl· a po1• 
ba i:w p reço (apoiados) , fazentlq a campanhit 
do sw doscr~ito, 1'1 o r1nc o nobt•e Deputad.o 
por S. Paulo vmn •ht• vitl;t n. estas alfi t•m~t· 
çües a.nonym:~cs, :1 o~sos hoato~ corflnntes nos 
constas , no~ !liz·sc, nessas mil fór iias da. 
accusação irrespon.~i\ v e l, f:tzonclo-so ~co 
neste recinto tlc uma accnsaç:."io cla.morog."t· 
111ent;e injnst.a. á. boncllnorittl administr>n.ção 
a.ctu:tl dn. Em preza Soro~:tbana c ltmma. . 

O nobro Deputado por S . Paulo dividiu o 
í!CU discul'.;o om dua.s pu.rtes, umu. quo deno
minou o aspecto economico n outra qtm dono
minou o aspecto p t•opria.mcnttl {i11anceiro da. 
questão. B' jus$a.lllcntc nosk'l par te do son 
di~cm·.~o onlle se venm as m:Lis for macs 
a.ccu.>u.çõc~ ;i actual a.dmin istt•aQ[o <lu. com· 
pa.uhia,. 

Começa S. Ex. dizendo . (L8.) 

0 SR. MOREmo\. TIA S!l.VA - Ua aqui lllll 
cn6,,no: o saldo ú ·de 3.500 .000$ o a. dospow. 
de 6 .000:000~000 . 

O SR. ANGf:J.o l'IN II EIIto- Posso gat•antil' 
ao noltL'O Deputado 1[110 b to 1\ r..t.l~o; a. Com· 
pu.nhia Uniào l:>nrocalmna., nu anno ll naneciro 
a que ~li reft.l t'O, n:ifl t evu ahsulut.amcnto 
!'ClllliL li(lllida, o a de !.UOO:O(J(l$ fJIIfl 
llgnt•a nus l'Ola.torios nã.o"pa~:!a tle simplus 
transporto dt: vm•biJ. do eustlilu p:u•:1 a. con· 
st;I'liCI;ii.v elos sou.~ prutongamcntos . 

.0 SR . M ORimtA DA SU,VA-0 sahlo ~ :tlf!m 
elos :!00:000$ do g<•ra.niía. d.e juros. 

O S1t. ANGELO Punmm.o- 0 qtto o3tou clo
olaran!lo t~O nouro Deputado 6 quo nlí.o llouvn 
rtbsohltl\tnonto. saldo liquido no annD finarl
ceiro, a r1uo fie r efere, <le l 000. 

.0 S!t . MoREIRA DA S!LYA-lnfvr mel Olll 
1899. 

O SH . 1\Nor:r.o PrNtJEJRo- AQni <'..Stú. n o sou 
Uiseur:>o: «Em 1900 uma recctla bl"'llll de 
cerca do 9.!500~000.~ 

B'. o que está. no pt•imeh'o porludo da: parto 
rtuc S. J<;x, chamou do aspecl.o financiltro . 

O SR. At.Piumo Í~r. r,rs----A coll~Lll'a .dGV(ISlW 
rnita ;í. ;uhninistt•:u,:ão pa.'!.~n.tl;,, ' 
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O Sn.. A~n~-:Lo PI!'\nvmo-M<1is ailca.ntn tliz 
o honra.do Dopmado fa!la.nclo da actu;ü ttd
minist;mção: 
~o sou p!rmo tm'oon-s() coiJhecido porfactós 

i"otados, que ínspir:tmm a. rl<:>~conflança. 1111-
)Jlica. Um clc~tcs 1i1ct.ó> foi dispcn~at· ponco 
a pouco muitos cmprcg;uJos (L\ cunnttnl)il úu 
supe.rintendcntc cl<\ est1wla, representante 
da dircctm'ia no E>tado, o afinal disprnson o 
ahnoxn.rifc, o chefe do tt\tfego o o prop1•io 
superintendente; e outro foi de suspendcn• a 
velha ordem da•:ia pelo supcJ•intentlente para 
o tornecimenb de gcnet'O$ alimentício~ para 
os empreg;tdos da es~rada, aos quael u cJm-. 

. panhit1 em dovedortt de ordcn<.tdos em 
titrazo.~ 

Esta altegaçii? do no.brJ De pubdo cl_ c~~bal
mente ro~pondld<t pelo segundo perwJo do 
seu di~urso, no, Ji''<'le f,'na,cei.-a: 

«l<i- inacl'cditavel! H<L muitos annos que a 
União Sol'acabani.t e rtuana. nii:o distribuo di· 
videntlos, não paga <\S sutts dívidas, ainda :1s 
mais privilegia<las ·como as de hypo~heca e 
as de debanturcs; niio tem regularid<~tle no 

: pagamento dos seus . cmpt•egados, desde o 
ope!'ario de picareta até aos mais graduados, 
com os quu.es vive mh. CO!J_Stal:te o.tt·~zo, 
·como ainda. ago1•a o ost<L; nao mdommzou 
aos propricta1·ios marginaes das suas lJn!Jns 
•~ im portancia Ú03 te l'l'OI!_OS que l!tes tOJ!-!On 
para o seu uso o (lllC nao tt•az convcnwn
tcmento f<lcllados, dando constantemente 
prcjuizos ans proprictarios de gado solto 
nm prl.Stagon.~ col't;trlas pel:t estra.tla. >> · _ 

Argumentemos com ~s ]lropnas allogaço~ 
tlo :-.; t•. Depu t:vlo. S. hx. se resp<mde a. ~~ 
mosmp. Vej;1mos: . 

H:tvcn•lo rond;t o uão so11do rocoliLHia ao~ 
cofroN ll:1 cmnpanhi;L, não ;,oncl.o pagos o~ 
juro~ lfo.~ ri<JbtJniu rcs, 11ão ~nndo pago~ os Üí· 
'vitleruJos •h~ a•~•:•uc~. Tl5o ><onüo pag?.~ os 
crcdoro~. cl'irninox<~mcnte c.ram desv1adas 
hS I'Oild:L~, O pela. lll'OJH'i:1 U.!lil'ltLati.VtL do 
SI', Deputrulo justiHc:t-su ple11amentu u acl;o 
tla administração. 

C>.1tt Limb o meu eullega. (Lê). 
Tcnlw o dcspr.,zct' Je atlirmar _ao meu 

c olh;g-<t flllO isi;n nã o <i ver t\ade; 11110 houve 
ab.<r>lill.arnentc greve por· pM te ào pe~so;Ll 
d:t-Cnmpllnllill l.fnifio Soroca lJan r1 . 

O S~t. MonEmA DA Su.vA·~ Diria qne tt 
decht'aç;'ío de V. J.;x. (\ auu;wios:t <lil'igida 
a. um sor·ocalmno quo conhece a sua tel'ra o 
os factos quo <tlli se pass;_un. 

o SR. i\:xa~:r;o PINrmnw-0 _•om <Lnti-par
ln.menta.r usrttlo pelo Sr. Deputado par;t com 
aquelle ,1uc estl tiirig·il tdo-se a S. E)(. com 
a. maior deJ'et·encia, aínd<t qttc simplesmente 
em attençfio ao cargo quC! occupa nesta _Casac, 
tlevia. itUlllC'lia ta.ment~ lll'O~Oc<w a. :ut er
vonção da Mesa pa t'a que . 1:>. Ex. tivesse 
uma ling;tg-cm p:u··Jamcntar ... 

o SR. MoJt~IrtA DA Sn.v A-Doixo rle re-
spontlel'- · 

O SR. Ar>t:m.o PJNHEmo-Anda.cia uu íg-no
l'lliWi<L não soi, Sl'. P l'os ith:mto (O St', Pr-e9i· 
dente (a;; som· os ty>ilpanos),si nà.o é a <ln,quem 
di7.cnd.o-se de Sorocab<t, e rt!li est ando Çalve;: 
ao temp<> 1lo ataque ú pt'Olll'icdade da. em
pr·eza, venha dize!' quo l10uvc p or pn-te.dos 
npora.rio.> tb Uniiio S or-oca.bamt um<t g>·eve l 

O qne <\.uma [tt'à~e 1 
1•:' o proposito do p.'.ssoa.l <lo nn~<t m)'lpl'G~:\ 

ou titht•ica, a parede. qtre_ elle _l<LZ pit~a ~ao 
tra.balha.J', emquanto nao SoJa satlstnlta. 
certa. mct:tmaçi'io. 

H•m vo isto pol' lXtric tl o pe%SO<tl da Com-
panhia Unifio Soroca!Jana. ? . . . 

~:is a ra7.1io por que foi necessario a 
tttição tle~.,es empregados. 

O Stt. 1Iomm1.t\. n11. Sl!XA - Torei de 
ro:;pontter opportunamente a V. Ex. 

Niiu. O quB houvo, Sr. Pt·eslrlOilLO, ltH um 
ataqnG violento por parte tio pr,~oa. l t~<L eC!_m
panhin., mal in.'I}Jirado p ol' mtuéos ctu:vlaos 
c,;tl';whos :t oll:.L , a horas m or tas da. nouto, 
tnml vcrdatlcit·;t .~nrprcz:L D<J.mnitlc :tr:tm a 
~u:1 pt•oprie\l:ulo 1ev an~:uulo um tl'eyho .tl:t 
~U<L iinh:i, cot'Lantlo <L l1nh;1 tnlogt·apluc:t , ln
terromponllo a~ conlmnni?aç,ilc_s do_ Suroca.I.J :J. 
pa.r·;t a. e:tpil.al e p:u·:t o_ ln trn·Jor, ln~err~m
pendo o t1•a fego por rnms <lo_ 50 hora,s, som 
tor h:tvido ;1 rnonot· pt•evcnc;ao, ou urna ro

sulJsti- clam:tção com a dechtl'1!Çâo, tlo pPopogito om 
qur, csta.va.m ! 

0 Sn. ANGELO PlNTllllllO - Estou ~ímpios
monte respontlondo c um as affirrnativas de 
v. Ex. 

0 Slt. MOREllU DA SJqt,-V. Ex. não est(L 
.lJcm infurmauo, por isso se enuncia a~slm. 

OUTRO SR. DEl'UTAD<:l- V. !•:li:, condemnou 
a tldmiziistraç.ão pa.~sadi\ po1· de~vios dn di-
nheit'oS. , 

0 'SIL ANGEI.O PJNm;.nw - Nilo Cst••u 
mlli~ do quo rcsponrlentln ;w Jll.'l'l'ú Deputado 
com a~ ~uas llt'Ullti<tH palavras. (/huL •· t~s.) 

E" isto uma greve ou u m crime previsto 
p3l<~~ nossas leis ~ 

N in "U~m tlil'<t o cont mrio, Si os ope l'a r ics 
d:t Unliio Soro~:LLr1n:1. e huan<1 Jlzo~S:)m s~c1 
recl,lmação o em seg u id:t a pat·o~e P_!Ll'll OlLO 
tntlnlJÜJ.l' cn•rpl;.\nto <L r eda.ma.çao _n :w fos~e 
s:d.i8f,Jih, estavam om seu d ll'CJto, p or
quanln a g'l'CVC é hoje l'IJCDilhJL~ida CO!liO UL? 
<lirelto e ga,rnntitiJ pot· toda~ as naçoos Cl· 
v ili :r.:v.L.LS. . 

Ma~. u que hon vo em Soroo:l lin fot um 
crimu cOillmHm. Como o nolH'C Dopnta<lo 
voin <lil.or lint•:t.ntn o P<~l·hmonLo que f01 
;naa grcvu ~ ! . 
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Mn.s, cont i nlHtnrlo, •H~s•J o ·nobt•o Dcpntarlo. ScnhrH'o3s, c.~sc a traz•> eni que esla.Ya a 
(Lê. ) c ,ml p:whin. Somn:Lh:tn:L para com o Govc1'no 

Aintla, rn;ds rliz S. Ex. comn irgmnento dn S. 1\r,u lo 1.1m nnk ;·t c exclusiva.munt!.l úo
IJô\l'U. tomar nititla a accn~aç.ão rJ UC ntz :i virlo :t ailinini~t;p~ç·ão tãn snndos(tmcn t() !em· · 
ac'tu:i.l . admini~tt·.-ç.ii.o da. Comp:~nhLt Soro- iJt'.Lth Pl:'ln S t• . Dcpntar!o :1-Ioreil'a du. Silv:t. 
cau:u1:1: · Posso .inlbt•mat• <L S. t;;x. quo a. Companhia 

«A tnel~llCricnci:J. úos noYus omprcg;tdos Sut•ooahan;~ ·eom s:ttisleii') de motlo lison· 
aúmitti<los :w snrvico <la. comJlanhia, em geit·o oo seus comprotnissos pam· com o Es· 
suhstituiçã.o dos seus vollws c dedicados sor- t;ulo do S. J>(l.tt lo, u os atraz;\<los qu1.1 h<wio.m ,. . , 
Vidot·o~. caus:L :t todo,; receios do oncontr•os tlc qu:\ntia superior a LOOO:OOG$ >inham du. 
do trens c oul.rus desastres na li nha . Ef!ec,i- antel'ior a.<lministra.cç-.ão. -
vameutc a SorociÍ.lmna, que era uma üa. > o s11 . Mon.~:mA nA Srr.vA-y. E:c n\c. in· 
cumpunhia.s que menos pr!',juims tinha c fo rr.ne si estã.o pü.gos os i mposto3---flovitlos 
menos receio inspir<wa. iw pnhl'ico nm vir- -pela Soroc<.~.lJana . . 
tudo de desa~tt·e$, comec,:a, ag-oP<.I a ter Cl)rttr•a. 
Si :1 d C.iconf1<1JlÇ:1 (]os p:1S~:L[{OÍI'Olf ..• » 0 Sn. ANGET.O PINHEIRO - 1'StOU infor-

PúSSO intot'Il1ill' :10 Sr. Doputwlll flllO o ffi:\Tillo que n uividiL tloiXitdit em atrazo o foi 
nnico incidente sério quo h utlY<HI~S lin lms rla, pala :tdmwlst.r;l(.'-5.~ ll:Li>'i:ttl:< . . 
Comp:mhia Uuião Sor.Je:11Jana Ittra.r:a , da- A wlministmcção n.ciuu.l nã.o contrn.hin di· . 
wtnt.c os me7Pll _ da.;~dmintstrD..~,:..'\o actu;~ l . clca- vüta algUlU:\ cum o 1\:~ta.clo ,]n S. Pa.nlo, ;...-.. _ 
se ill\Cl.'ca de dons mez.-~~ (e o lturoilrln 11\'a.tlor (Cor~f.intia ·a lêr.) 
<Jua.~i te1'e OJ}pot•tnnida.tle de testcmunha.l· o), «R~ta ;tdministta~.ão é dn ll~spcz.'l.i: inutois e . 
sendo CS.'!B incidente d.evido a um c~mpregado de' gt·amlcs p•·ejuims . Pa.recc n.tí~ incl'ivnl o , , 
da COnllJltnhia, que vinha da. velhn. a.cl mlnis· quo so diz uella.. CO!lta-sc quo em ;~ul'il ella. 
tru.e.lã.o. i1icidente es~e fJUe den-so junto :1 es- tmeommcndou 80 vagões fechados a. 6:5()()$, 
tação Safgarlo. · <Itmndo o, anterio? dir·ectorfa compr.tm a 

O Sn. MoRI!:IRA nA Szr.vA-:-It<~prnduziu o 4
=
000$ 0 a 4:500,$ ; 30, ali~I'~os , a 4:000$, 

cpro di sse_:L impt·eu$n. <lo intel'i<JX' do s. Paulo, ttuando a antcrwr diL•ccturiit oompr:lra a. . 
!lo, Pn•acleal; ;~, de SorO!!;dJ.'l. n "ut Pos pon tus. :J;III)OSi'·; !2 v:Lgõcs de p;Lssn.geiros a. .22:000$, , 

q uanl o ~L :tntnl't<H' dit•cciori;~ COlllpt•á.ra a 
O S11. ANC• ELO PJN liEIIW - O noht•c Dc_pu- 15:0011$, rnnot<tndo ostas d!!l'et•imças om· 

tado, quCl clcvia I'Aar cm•t.o do quo a. · sua 262:01~1$ cont r(l :~ cmnp:tnhia.. Conh'8C mais, 
pala.vm. neste l;l',cin to vale mais <!11 11110 a ctnH a :u:tuiLI <Ldministração encommondoll n. . 
afllrrna~ão n.nonymn, devi:J. J'eflc :ti r m.W.u- e,<;Sil mesmo tom_po li. Ci18;t Flint & Comp., de 
r :mwntll o púlldOl':ll' sohrh o <1110 t inha. de Novn. Ylll·k, IO locomotivas Raldw lo a. 10.~10 
afllrrn•1r, VHJ' illem· ,;f 1-c.1.lmenLc et'<Lln fnn· c!o!lar g cada. uma, pa.gavois em prc.~ta.çõo3 
d:wa..~ <~~ nccus:v;ões qn~. f01·mu lou, contt•:t a monsa.cs de !0.2lliJ <lolb~r;. Conta.-su a.ind:t 
admioistl'açlLo, tla t.r·ilmna,; nã.o k~.-~tav:L •1m: que !lS t:Ls om)ommcn<l,,; foram fciki.'l por 
S. Bx. se l'nporta.sse a.o CJIIe len na lmpt•on~a l:.Jntrn.eto colell!•:tdu pelo tl'rector-secrllt:~rio, 
do ln teriot• tio S. Prwl.o o co!ht•ll ·nos h•1atus S1·. Dr . Henrique Gut:rra, com a Compa nhia. 
dB S. P;1nlo .n !tio de .laJwl!·o . Edillcadol'a, da (1ua l r\ o m;tior· inte!'àss<Ldo 

Mas, comr• fundamento~ ainda ;i::; accusa.· o llh•cctur pl'OJillonte, St•. Cn.semil•o da Oost:t, 
çõcs de S. gx., out;a a Cam:il'IL este pododo: nnic:) competcntl: pelos csbtu'tos ela Soro-

« Basta d i~er quo o honr;\do SL'. socre.tario ci\hana par:~ fazer t;uJs contt•aotos . . Const.a. 
da Fazenda do S. Paulo vi u-so con.~ti~tngido ;tinda que a 8 tlificadora. 'não t ~lm Cl'edito rta 
a mandar intim;u· a. Sorveh.barm, na. pessoa c:.t.Sn. Flint & Comp ., o quo se justifica com o 
do HOU pee~identc, para entl'ar pa1·a o.~ co!'rcs fa.ct<, daquella ca.sa tnr ma.ndá.do, não ha. 

:elo Esta<!o, no prazo de 20 d·J;tS, com a quao- muito tornpo, l'equeror a fa.!lencia dn. mesma. 
tia 1lc 1.24G: OO)$, provonicntos da at·t·cca· l~dificadora.. 
<laÇã.o do imposto do kmsito, qnc clla. não Contu-so m :üs uinda , que a Ediflcadot•a. 
ll.'l.V i•t t'I!Colhido ao TIWSlHJro sob o Pl~:texto a llqtmritl e vnnclcu pot• 22:000$ par~ a. Soro· 
de prc~cba.l' l'eg-ula,l'izar a. su~~ ·elsct•í ptu.. cu.IJrtna, depois do coucct•t;tdas c pintael:ts de 
Chegou mesmo o honP:.tndo sc•crotaJ•io da novo, <lua~ locumotivas da Companhia. União 
Fazenda <111 S . .. Paulo a t rasforit• ll sct• viç.l) Valencia na, do genm•o d:ts untign..~ ma.xam
do u.rroc:1di.lçftodnste impooto dn. Soracal.1u.rt:.1 bombas, complct(LmGnto impt'tlStavl!is. e quo 
para ::1 S. P aulo Railreatr Cmnpcmy o st. volto.u compr,•ti o vendou por igual preço á mnsma 
nsta at•rcead:lc·iio pa.I':L a. Sur o<'.<Lh:m:l dcpots Sor·oca.h:tna. clu:t~ outras locomo\lv:.s, em 
du sua. rlircctorht paga.r o imposto cone- igua.ldade do condlC(,:ões, a Companhia Pi~u. 
spondMto aos mczes cio :~.J,ril , maio o jnnhc1 E.-;to ~onta-só ó nm nunc:t acaiJar . 
o protr.sta1' entrar õahi om dc~tnte l'llgnbl'· Conta-s~ mais :dnda. 'luc a. EdHl<::ldora. 
mcn~e pa. t'l!< o Thcsouro c.nn as qu;\ntia.~ entrou (lm n(\gocio co01 "Sr . Cor<lo\ro da. 
~rt·ocadada!:! • • . ~ Ot·aça, dit'tlCtot• do Lloyd, para n. compr-a de 
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caldeil•a.s o b::mda.ges pam locomotiv :~,.~ qne 
vao montar, para ignalmonte vomlcr á Sot•o
ca.ba,na, a. 22:000$ c:~tla. uma . •> 

St•. Pre sidente, ao let· estas gravíssimas 
accusações do nobt•e Oeputa.ào ti ve_ nm movi· 
mento de revolta. cvntra a n.dministraçãu 
a.ctual da Soroca.ba.na. h:m hot'<\ me p a1'C' a que 
a. Ga.mara. na.rl.;~ tenha cum isto; cmbor:t o 
as:mmpto só interesso aos tlccioni~ t<J S cln Soro
cabana, sóm cnte :i assembir'a geral dos accio
nistas deviam ser pt•osnn ttls ta o~ :~ccttS<Içõos, 
todavia , tão graves ellas s?i.u, t!tlll ;~u\ col'to 
ponto justíllquoi o procedimento do Sr. l>opu
tado em t riJ0cl-as a.o con hec,imen lo <lo p.1.i7.. 

Nunca. me p:t.Ssou poia. iclú~ quo S. Ex. 
viesstl 1\mnular tão gt•;wes a.ccus:~.ões som 
estar devidamente ;~pn.relha.do para pt•o
va.l"às de prompto . E mais uma voz, affirmo 
á . Camara. dos · Depmados, n:io s:lo ver<h-

··· deiras a's •~ccusaçi3os do noiJl'c DG!ltltatlo. 
Vejamos. 

Diz o -nobre Deputado : 
" Esta administração é 1lo despo:t.as innt C'-i.i 

o de grandos p L"ejuiY.os. Parece at6 incri vel o 
.que se diz do lia. Cont;~-oo que em abl'il cllr~ 
encommemlou 80 vr~gõe.~ fechMlos a 6:5(1tl!i;, 

. qu:mdo a ant!>l'for dircctori:t compr;1r:t ·a 
4:000$ Cl a 4:500:;;000. » . 

Sr. Presidente, nos livros fl:J. Compa.nh i:J. 
SorocAha.na. nada. consta. por quant.o a. ante
r ior a.dminlstPaçllo comprou os ult imos va-
gões, • 

0 Srt. MORBIRA DA SJI.VA- Não SOi como 
V, .Ex . púde s~ller dis~o. 

O Sa. n_NGll.LO PIN!l t::lno-E~tou po r•feita~ 
mento informa.tlo p:n•a. o :lllirmttr, o <t V. Ex. 
desa.fio que contl!Ste a.qui qualquct• da.s mi
nhas atlll'maçõcs . O que po~ garant ir a 

-V. Ex. é que a nltkna compra feit<t pola 
Soroca.l:mna. foi com cambio melhor ao a.c~u:1l. 
· O que ainda. g<~ranto a V. gx. ó rtuo si 
houver quem protendu. fo rnoc1w :1 Companhia 
Soroc;~bana vag'õns da mesma qn:J.lidadr., polo 

. ,m esmo J?l'e~'o e nrL~ mesma..~ condições em 
quo· o tez n. Compttnhia. Edilicadora, fique 
S. Ex. certo do quo a proposta. que tor 
lj.pro'snntada será imrue1lia&..1.:m:uto acecita. 

O Sn. MOJmmA DA &n,vA-Confoss:~ neste 
caso qnr. a. Comp<tnhia Edificad.or:~. fome
c.eu ?-
. O SR. ALFRE~o EJ.LIS - Qnem o neg:~ ~ 
Que tem isso r 

0 SR . ANGELO P JNIIP.llto-Vamos a.tlcaotc: 
«SO,a.bcrtos, a 4: OQO$,q nttndo a antorior dire
ctoria comprá.ra a. :~ :U00$0fJf l .. ·" 

Não c; vor1lade , 
A companhi;L procis.1., ma.~ nãn cnmpl'l)n 30 

VCI.gÕ()Saber tos pOl' :H : U00$000. (Collli nu<"• a l c1·.) 

« 1~ vn.g5,os th~ -~~;Lqsagoieo:~, a. 22:0()(}.i;, 
qna.ntlo [1. n.ntcrior d irector iu. compram a 
IG: Ot.li.l$0:10 ••. » 

Ta,miJ mn nfto ti verdade. 
A Comp:lllhia, S'Jrocabana não comprou 

sique1• um vagão do p:ISSlgoir03. 
Mais ai n!la: 
«Conta-se mais, que a. actua.l admini.:;ka.- · 

(;ào onMmmcndou a osse mesmo tempo á 
e<tsa t<Jint & Comp., d.e Nova-York, lO lo3o
moi. i\·:~.s B<~.lclwins :t !0.'?00 d.Lllla.r·~ cada nma.. 
pagavnis ont prn!;(taçõos monsa.e~ de 10.200 
dollars. Cnnta-~e a.i.11d:t qml est•.s eneom· 
mnntla~ f,JP:tm Jbitas por conkaoto celebrrulo 
valo rlit•r.~:r.or-Mcretario, Sr. ·Dr. HcnricJne 
Guel'l'a, COQ:l a. Com pa.nh ia .l!:tli tlca.dot~.l., da. 
qua l r, o m;ü or intermsa.do o <lít·ectol··-:pe~i
den to S r•. C:tsemíro 1h Cc.sta. .~ 

Não(, vm·tla<lo tamhem. 
A actnal a•lmini~tro.Q[íO não fez cncom

mcnda :1!guma de loc:omotivas por intormo· 
dio do h l ca.s <1. · 

O 'lHO ha. r\ o scgnti1te: 
A atlmin i~tra.çã.o fl t\tcrior luJ.Via. tonta•lo 

ar!qnirit· lO lot~mnot.i va.:;; mas, pot·quo não 
ti vos ;o o d In hr.iro nceo&iai'ÍG p:u•a a.ttontlcr• 
M p.lgamontu tias prcstaçõo.s ex igid:~~ }l~lo 
J'abr'ir·n.ntn, não clret:!.tiLJU a t t• il.ns:t~iLo . 

A u.cl;ltili !lii·octnr·ia ·~onsogu i u ttuo n. I~diO· 
c;vlor;t t:ompr:t~:;n as . lO locomni;i v : 1~ , do 
mosmo sy~·teun B:~.lol w in , po1• menor Jll'O~u 
:L<JUCilc quo ha.via. sido o.;tipula.do e pag:t· 
vci~ a p t•:wl de 10 ffi(.>ZO~. - · 

Foi isto que so •leu. ( Oontinuq_ a lot·. ) 
«Uon!u-sa mais guc n Edi(iC(Irlo•·<e mJquiJ•iu 

a rendeu li 8m•oet!bmw i iOl' :? 2: 000;;, depois 
t ÜJ concnr!aclas f ' pint adas de nooa . duas l ocn· 
molwas da Uompanhia Unif7o Vaf.cnciana, 1/n 
genet:o d<1s antigas maxam!Jombas, complctu.
mente impreshn,eis ..• » 

Nao é vord:.l!le . In formlt l'am mal a. S. Ex. 
11. Compa.nhia Sorol~<tl.iana. não compro11 ã 

Gompanhi:L !ldificadot·a . fluu.s iocomotiv:ts 
qu11 osm 'pot• sua -vez <LS t iVIHSO atlq uirirlo da. 
V;Llenciana. 

o SR. MoREm,\. nA SrLvA-Estn~ factos 
tccm pa.ssll.do snm contr.sta.ç."io. -

0 SR . ANOI<r.o PIN I.IE!ItO- Não ha. tal. 
Niío ora.m contestados porque ning-uem lh e.<:~ 
assumü~ :~ rnspoosabilida.tle; oram a.nony
mos, eram lJO<Lto~ . or:~.m dis-se, como V. Ex • 
mesmo a.ffi rmou . 

0 SR. MOREIRA DA SILVA- Era.m as l'uÚac· 
ç.õfJs dos jorna.os . 

0 SR. ANGt:r.o Pe~IIEIRO-Desde que V, 
gx. a..-;snmiu :.1. rcsponsab!li(lale dessa~ a.c
cus,lçõc~. tra7.cndo-a.s para._ :t t ribuna. da. C(l,
ma.ra, aCJUl o~tou danqo cabal r esposta.. (Coa
f inita a lc1·. ) 
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" .. -gu~ t,~ndeu p ar• i g~trtl p 1·eco á tnc,-;rna 
SOI'OCaÚa/1(1 d·uas ouLnt.s lo~QI>wli,:as em iyual
dwl~ de coalliçiJes .;t;mp•·ad<'S ,; Piau.» 

Tttmbem nito c\ verdacle. lnforro~u·am mn.l 
ao Sr. Doptlt<\<lo, · 

o Sn.. MOlt~;l RA. rJ.'\. sn.vA- .lá •lcc:Ia.t·clyue 
n iio tonho ouka~ ín l'ormac;õc~ 'siuií.o a11 pu
bltcaç:ües feitas na. itnpt•e osa, sem cun ~o~-
ta.ção de }leBS<Jil, alguma.. · 

0 SR. ANGEl,O PINHP.Ill.O--.Iá dhtJO quo 
ninguem · rJspondia. ;~o o.nonymo.to. Ag01·n. 
si tu, V. Ex. formulou a.s aCCilsaçõus com a. 
l'OSPonsa.bilidade do seu· nome. Ahi tom a 

.ro·:~•l G;~.yoso, Jr•a'["im _Pil:r::~. Vü·gili? Bl'i· 
" itlo Thom:11. Cav;tkautt, .loa.•l Lup cs, Sorg~o 
g,.IJ~ya., Trind;J,Iln, CcL~o de ·Souza., Toixcil·n. .o:' 
do ~:.i •. João Vicir''· MC!lciros e AHmq_tttl r<J.ue, .. 
Esmeri:\l.rl i no Ba nlio-ir:J., J~-;tacio Co\mtra, ~ ·. 
Afiom!O CosL<t, A1·<~.ujo Góes, C<U>tt·o ltobeilo; .. · 
i\'niva., Augusto Ft·anç:•, Milton, Tust.r,, Pa.u.la. · · 
G'uinuu'ãos, Ycrgno 1lo AIJ1·cu, Auglclsto da · 
Freitas, Rodr igues L ima, Tolen ~i no. dos San~ . 
tos F.thtardo I~tmos, Ma1-co11oo Monrn, Ga.l:.
din'o I..ol'Oto, .JosL: Monj;ú·dim, Irine11 Ma· · ·· 
chado, Hcn1·iquo La.gden , NolSI>ll de Y!lScon·· 
cellos, Oscar Godoy, Augusto de Va.seoq<:!!l-
los Sú. Ft•eire , Raul Bo.rx·oso , Antonmo · . 
f'i~lho, Loat·enço Bap tis ta, ~>creiru. ~ima, · 
Vü•iato Masc:J.J>enha.s, João Lmz, Montei ro de · . · · 
lla.rms. Penido I~iHw, Francii!CO .sa.lle.~. Hspo• ,. :.: 
titlião, La.mounim• Godofl'(;do~ Arthut• Tor~ ·.·' 
l'Cd, Antonio líacaria.s. Lama.rtllle, Rollolpho , 
P.J.ixii.o, Mor eira. · da. Silva, Rueno de Andra- · 
d;\, Rod\llplln Mit' t\nda, AY.evodo. ~a.t'q~c.~ •. . 
13onedieto do Souza, Aloncar Gmmar~es, 
Bal'IJo;;:i. Lima, Soares (lO:i s .. rrlos, l~l'l\D~LSCO 
Alem~IStro, Riva.davia Corré!a e Aurolia.n~ 
DM'b030.. . . . . .. · 

dc feSil.. (!Jo»linúct c' le,·.) ' · 
·Na..da..t G.nho qucJ•cspondol', S1·~. Doptt~dos, 

solJr~ us t:J. <~lloga~~lío;. u m asmmpto com o 
·quo nada te:n r1uc ver <t Som ca.IJa.n:\, mc~mo 
vorque e lia. nadtt tom cornos ncgocios i'oito.~ 
llel<\ Hditlcarlol'<t. · 

Nada lta, pois, a J'c>ponder·. . 
O Sn. Mot~r;mA IJA Su;vA~I•:n w'io coníossa ~ 

· 0 Sn . ANG11/.,Q PIN I!Bli:O- Absoluta.monto, 
111io. 

O <[IHÍ ~tffit•i:M ó 'IJUC n. Sot•ocalntua mr:da 
f,··1!U tlc V()[' COl11 OS negocias foito.l entro a 
JYlilioa<lol'à. c o r. !oyd. 

O q1t0 diz t·osp:>ito à Soroeo!J:tna, propria· 
mcnt.e, COID\l mostrei, as accusacões oont_ra 
dlô!. foi·mul;l.l(a~. não tinham fundamento. 

'l'aos fu1·a.m , Sr· . Pt•o.~idcmto, om resumo, 
a~ aecnsiLçüu~ l'e i t;I.S polo nolirn Doputatto. 

~:~t•í. ;umha.rh~ a hm·a. do ll~pcdicnto, tlca.ba 
V, J(x . , St•. Pr·e~lrlcuto, úe a.clvcrtir. 

Von sont;~r-mo, f:tziHld.o a soguinto af· 
nnr.t: ~çli.r> à Cii.ntaru. 1ios Deput<tdo~: não 
mo computo tr<Lzor em detalho as contas 
d :Lttuolla omprcza. que a sm• tlit'l:ctoriu. deve 
aprc8cnta.i· á assomblé" . gor;~l dos acciortis· 
ta.~ ; mu.s devo garantir 1\ Ca.ma.r:~ c. ao S!. 
1\toroim dl1 Silva que, a. :t.ctu:.Ll atlmuustr,tç~ 
da. Compitrthiu. União Bm·ocab<LlHt c Ituall<L a. 
floonte tl:t <1ud estão rlous cid:tdãos clistil:· 
ctlssimos tem sid\l <'.serupulosn. no cumprl· 
mímto dos seus .:deveres, honestissilna. no 
ilcSompenno dn. ~ua. mis.'lâ:o. 

Tanto ella tem feito Olll OOlll d<t Glll}ll'OZil 
qn3 supor·iormcm!.o ;lirigc, qtle , devo :Ltlit'· 
mar: pelo IJ.HC' reccl,ou hon tc ul e !J.IlC _rm~l 
vali:t run; e possil' lll qun ltJ.ie <:?nsiga. ollLn·t:1 
tio duplo V<\lor. (Mttilo uam,mwto úc"'· O om· 
1.lo\' e cu mpt·i1ilcnlado.)· 

Deixam do eomparcc2r, com c<tu><'l. pa.r ~tcl
pad'J., os Srs . Sa tyr o Dias, Luiz O uall~rto, · 
José Boi teux, Pcdt·o Chermont., Rodrtgues 
Fernandes, C!wistino Cruz, Augii:>to Sevc~·o , 
1'u.varos de Lyr a., Portlit':L Ruis, Ma.l:tqllla.'l . 
Gonçalvos, Muroit•a. Alvos, Cornolio tla Fon
seca. l•;tpid io Fi.,ucircdo, José Ilua.!'t,e; ~-:pa
roln~nda.s üracfndo, Jovini:wo. de ca.~·vnlho, 
}!,eltx Ga.~par •. Eugenio Tourmno .• Dw~ysio 
Cort]unira, Sampaio l<'orra.:~ , t.brhnho C_a.m
pos. Julio Santos, Silva Ca.stro, Aur~h!\UO 
do~ Sa ntos, ~oaquim Breves, ~a.n~ol Po~t;.ma., . 
.José BonifaclQ, lldefonso Alvtm, M_ontotro. dn. 
Silvoil·a., Manoel ~-ulgcncio, Noguon'a. Jumur, .. 
Lindolpho Cáeta.no, Mir.unda Azevo~o •. Do· 
m in,.ucs de Castro, Paultno (!;;rios, Ctnctn{lto 
Bra,g:,, Antonio Ciptra, Ovid't) A~raotos, 
Mll.uocl Alves, Xil.vior do Valle, .Toao Can• 
(Hdo, Lamonha. Linll, Ma.r~.a.l Ellcob:t.r·, Ft•an
cisco Moura, P into da Roch<\ e Alfred~ _Va,. 
~·ella. . ' '" E b' . Tb J•: sem c a. usa., os Srs . Jos<~ um lO , ?ma.z 

· o Sr. Paula Guim!Jrães- ~e
clal'o a. V. :I,Dx. que o. meu lllustt>? am!.go 
s.atyro Dia.q :não tom comJ:!a.rocido '"'~ ~e,;soos 
por inc.omrnodo Jle saude . 

Accio!y, Si! v a . Ma.t•iz, Ermi!•io QonttniiO, 
Oome.~ elo M:~ttos. Ano:otella.~ Galvao, R<LY· 
m u lHlo do Mir anda, Sylvio Romero, f~oreilia · 
de Sá., tla.rros Franco .Junior . Ueoclecmno d~·· 
Souza., La.ndulpho. de _Magalhã Oll! Pemando 
Pmstcs, Adolpho · Gorll~, .Joa.ctmm Alva.ro. 
E;tmuntlo da Fonseca, V1ctorlnu Muntelfo ~ 
Campos Cariier. 

ORDEM DO DIA 

O t!?or. Pa"e íllldente-' Have~do nu· .' . 
mero legal, vae so pt·ocet!er á.'l vota~?es da.s ·. 
ma.teria~ indicada.s na. or,lom do d1a. o d~~o~ 
fl\lO ,'!C acham ~obl'o a. !D(ll)()., 

:O .SR. PRES!DEN'rE.:...A.Mcsa fica. inteirada. 
· ~compa.reeom mais o.; Sr . .;. Artllm• Le1110~, 
Antonio Bastos; lndio da lll'azil, Sot•zedello 
Corrêa, Luiz Dom'mguc.~. Atüzio do Abr eu, 

C4n!am V•l• VIU 
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Em ~Jcg1tilh ~.1io .. succc.~si Y<tmcnte ~m.n de-I trados u a.utorizaçvos l.cgisl<ttiv<.t~. as Iinlms 
hã.te approv:;d:~s :t~ redacvões fina,cs do.; pro- fcl'l'Cac; o flHvbcs da Comp•~n lt ia. Un ião So
jectos ns. 50 B c ~tlô A, <te 1901, p:ú·a serem rocaban;t c l t.ua na, p odendo }J:LN t;tl fim Ctz~r 
enviados (t sancçíio. - accordos com o Est:~do · de S. Pauto o com 
· E' i12ualmontc sem delJul;c U.llpr'ovaua ~t truaosqucr outt·os in toressatlos, e as opei•iv;ôes 
redacç:w final do 11ro,jecto n. 277 n, de 1901, 'de c1·edito llllc!w:arias ])(Ira a solução dos 
para sct· enviado a.o Sona<lo. mesmos aMot·dos. 

São lidos e julgados obj(!do de ddibcr·;v;ito P;u·agJ'<tphG nnico. Feil:t :L ar.qnisição , o 
95 seguintes Poder Executiyo poderà conselrvar sob sua 

· l'lWJECTOS administraç;lo, arrendar ou vonder a s ditas 

N. 316- 1001 

'· Equipa;·a os vencimentos do pa g"d01· e fieis da. 
payadoria do Thesouro Nacional. ao.< do 1'"
gar.lo!' ~fieis da Caixa â~ Amorlüirçüo. 

O CÓngTe>:so Na.cionalrm;olvc: 
. Art. I., Ficu.m cquipara<L08 em vcncimon

tps G pagador· c fieis da rug:lclod;~ •lo 
Thesouro Nacional ao pttgador o 1iuis da 
Ca.ixa de Amortização. 

Art. 2.> Revogam-se a.s disposiçiics em 
eont~·ario. 

. Sal!l. das SflSllÕI!S, 7 de tlCZetUbl'O elo [\)lll .
Af{redo Finto.-/.: Commissão 'lo Orçamouto. 

N. 317- 1001 

· Dele1'1ninu 2ua yosm-d 4o titulo de vitaliciella
dc e mais n:yali•LS confeJ·idas pela lei o 
pretor que n iio hu•-•vcr sido recondvoido nos 
tcr!ltos do m'l-. 1.7 do deerdo n . 1_ .O.'JO, d.B 
1.4 'ile novemln·o de 1890, e fôr noméallo, 
já tendo exercido o cm·go em 1!il'lt>dc de 
•n~u n.~'neaçao anterior . 

O Con~t·csso Nacional tlcal•ata : · 
. Art. '1. 0 O pretor que não !Juuvcl' sirlo 

"·l'Ccon•\uzido nos termos do n.rt, 17 do do
ereto n •. J.O:{O, de 14 do novembPo· de J>NO 
a fór nomeado, já. tendo exercido o cargo 
om virtudo da uma nomeação antodor, go
sa.l'á. do titulo do vitalicid:tde e m01is rega
lias conferidas pela lei no ca~o de l'econduo-
ção. d' .. -Art. 2.o Revogam-se as lS,POBtçocs om 

· · uontr·ario, 
Sala das ses8Ões, 7 do dezembro do 1901. 

· -Nelson de Vasconcellos Almcida .-Hentíquc 
' La.gden. - A' Commissâo do con~tituição, 
· J;..egislação e Justic;a. 

N. :ns - HlOl 

Auiori:.:a o Porlt:J' J~":cctotí•:n « adqui,.-i1' JHI-1'a 
a Uniiin a s li-nht{< f<.Wl'CilS c flu ·oiaes d<l 
Comparthin Uni(iO Sorocabanu c Ituana, c 
dd a.utras prcv-idencias, 

O Congrc1:1so N>J,don<tl dem•cf;:~: 
Art. l.°Fica. auto!'ír-:ldu u Po<lor• l!;xecutivu 

tt adquiri!'. parn a União, cum o~ seus 
uocessodus c v'mtagcris ~·e~ult<>Ttto~ <.le Cl) ll-

liuhns forreas e fluvi:ü1~ com o~ (l,CCcssorioa e 
Y<tnt:~gons que tiverem. 

Sala da~ sessões, 7 de · tlezombro de 1901.
A. Mo1·ci1·o.· da 8ilva.-A' Commi&X'\o d(J 
Ül'çamontv. 

E' annunciilda <t vqtação ·<lo }Jl'Ojccto 
n. :~.n c, <lo ElO!, que fixa a clc:;poz~•. do Mi
nistorio da lntlustl'ia, Viação c Obras Pu
blicas p:m~ o exercício <le l \JO:.l (3• dis
cu><.,ão). 

E' annnnciarb a. vo~ação U<bS cmonditS oll'c
roei,Jao> om 3' tliscussiiO üo pt<qject tl n . 247 C, 
d.c H!Ol (Orç:\mcnto da Vh\,ção) • 

São oncccssi Y:bmc nic posta.~ a votos 11 
app1•ovaú:ts n.~ ~cgnintes emendas : 

Sob u. 1, do St·. F!·tmcisco S:i: 
"Nu 11. 4 do t~rt. I•, na vm·ua. - Pessoal 

das líutw,.!:!-<liga.-<m, em vez de 720 traba. ... 
Ihauore.> '~ 4$ tli:.trio~ (::JOO dias) , 864:000$000: 

1'ralnlhos o emp rei tada !la· conserva~'ii.o 
da~ liuhcl~, 8·10:000$000 . » 

Sou u. 2, do Sr. Fraucbco Sá : 
«No n. 4 do art. I•, !la verua.- Emprci• 

tadas o consorvavão das linhas - 40:00U:j; 
<liga.sc : Empr<lita!l:.ts de cnnservaçã.o d!Ul 
Jiuha.s ao longo uu.s ostrau~IH de lllrl'o -
40:000$000.~ 

Sob n. 3, Jo S1·. Francisco S;! : 
<1;N'O n. 4 do al't. 1•, em vez de- Renova.• 

ç~io e consoliuaçã.o das linhus, 120:000$, 
papel, ·e 84:445$500, ouro- diga-sa : 

Renovação o consolidação das linhas (PC!· 
so;~l e ma.terial), pa.pel 120: 000$000; 

nonova.cuo o eonsolidaçã.o d~1.s linhas (acqui
sição de material n o estr angeiro) , ouro, 
8J:445$500. » 

Sob u. 4, úo 81'. l•'rancisco Sã. : 
«Nn n .. 4 úo :1rt. lo, na 4• d.ivigão, em ve:t 

ile ...,:;:· GrMific<ições• ;'extra.ordinari<is, ajudas 
do c ns tu o i.lo <.ll't. 8\J do · rc~ulmuento por 
nwi;ívo do ~onic;o - ü igu. ·So: 

u~·ati ficações extr<.~ol"dín<.~.r ias, eomprehon. 
•lid;ts <.~.s do.~.:u·~~; 81 c 548 do' regulamento e 
ajudas de custo. » 

Sol; u. 5, tio Sr. I•'l'a,ncisoo Sá: 
~No n . 4 ·tio · :ut, I o, na verba. -- Ma torial 

do c.~t(tçõcs- em vez tle -Consignações dô' 
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(Ú•t. 43 df) regulamento, 125:000$- diga-se: 
- Con.sigrmçKo ao art. 3G uo regu~amcnto, 
!25:000$000.» . . 

Sob n. O, .do Sr. Rodriguo~ Dol'ia: 
«Ao al't. lo, n. 5 (Auxilios á. agricultura) 

, on.de se lê «Flora !Jr~~ziliousis de 1\fa.rtfu:>», 
· accrescente-se : -e seus supplcmentos.» 

E' ariuunciada a· votação da seguinte 
emenda. sob n; 7, do Sr,Rodrigue~ Doria: 

«Ao art. 1"'. n. 7 (sulJvençõcs ás compa
nhias de navegação) aéorescente·se : ficando 
o GoverlJ.o autorizado a contemplar, na es
ca1i!. do norte· do. Lloyd Braziieiro, o porto 
de AracaJú, pelo menos com uma viagem 
mensalmente.~ 

O Sr. ::Rodri gnefi! Doria (pela 
ordem) - Sr.. Presídente, .o aununcio feito 
pelo Lloyd Brasileiro no Jornal do Com
metcio de hoje faz desapparecel' quahlUilt' 
escrupulo em votar a emenda n. 7. . · 

Seguem paJ'a o norte nos dias lO .e li dons 
Yapores, o Satellite e o Planeta ; ambos 
podem entrar no porto de Aracajú c. o Sa· 
tillite, tenho a certeza., j<í. ru1trou. 

Pelo annuncio a camara vê que o vapor 
l'laneta sa.hirU. no dia. lO para Victori:t, 
S. S:llvador, Maceió, Natal, Paruhyba, 
ltecil'e, Fortaleza, Amarraca.o. :-l. Luiz, 
Belem, Obidos e Maml.os, sendo unica exce· 
pçã.o o ]o r to llo Sergipe. 

Estou curto de quo a t::lmara não concor
roril. para Clltu, e.~ccpção pouco generosa. 
( Apliadas,) 

Postt~ u. vot,os, 6 apprúvada a referida 
OlllOlllltL 9oll 11. 7, 

Posta. a votus, ó rejcita.dn, a emenda. wb 
n. S. 

Posttt a votos, ó r~oitada ·a. l•partc da 
omeada sob n. 9 o igua,Jmonto a 2• parte 
da m !lSma emenda. 

O Sr. AU'redo Pint.o (pela ordem) 
- St•. Presidente, a emenda n. 18 esta.helece 
uma me1lida. just<t. . 

Não 6 uma exeepl)ão, porquanto o Instituta 
exerce uma funcção publica; a seu ca.rg() 
está. o serviço de Assistencia. Judiciaria re
gulado por dccteto. 

Ora, não s~ comprehende que um Institlito, 
que tem caracter quasí ofi!cial , não gosa ao 
menos da franquia postal para a sua. coi'i'eS· 
ponúencia. (Apoiados.) · 

Era o que tinha a conimunicar á. Ca~a, es• 
.Parando a justic;-.a dos meus honrados col~ 
legas. 

Posta a votos, (o. rlljettada a.I'ef~rida em<lll
da n. 18. 

O Sl·. Sà l_;lreire (pela ordem) re•' 
quer verific~.ã.o da votaÇão ; . 

Verific11-se tor sido t'ejeita.da por 81 votos 
contra. 43. ·. 

E' anrrurtciada a ''otação da seguinte en1on• 
da sob n. 19, do Sr'. Paula lt:tmos;. .. · 
~Ao <111. 2• n . XUI ; 
St;ppr•ima-so. O saldo d!~ Estrada de Fet•r•o 

Cílni;n~l 1lo. ·l~razU ueve ger iucwpor<tdo ã 
Recoita Gora1 da Republiea, na r·ubrica.:.....ru
tori.or, do accordo com a. lei n . 741, da 26 de 
dezembro do 1900.)> · 

O S1•. Paula O.antos (para encà
mlnluw a "otaçlio)- Sr•. Presidente, esta 
emenda. refere-se <i disposição do projeoto 
que ml\nda. a.pplicar o saldo 1la Estra.da. de 
Ferro Central do 13 razil, durante o exercicio 
de 1901, sendo 1.500:000$ para o alarga• 
monto de sua llitola. 

A emenda. manda. supprhuil• esta. dispo
sição do projecto e a emen11a posterior pro
videMia. a respeí to não só do prolongarnenta 
da Estrada Central do Brazíl, como da. cOJi• 
strucçã.o do ramaes e prolongamentos de 
outras estradas do ferro do outros Estados .• 

Paroco-me que <h idêa vencedora no seio 
du. Commissão 1'oi que o saldo da E;stra.da. de 

Posta. a votos, é approvada. a seg11Inte Ferro Central do Brazil devia. ser inoorpo-
. emenda, eob n , 15, dos Srs. Pinheiro Junior radó á Receita Geral. · 

São successivamoute postas a votos e rc
j~itadas as emendas sob ns. lO, 11, [2; 13 
e 14. 

e outros: · ,.TradUzindo esta. . opinião,- appollo entre 
«Art. :to n. U. outros para os Srs.· Nilo Paçanha e .Cassíano 
O d d. . 1"- ··.1•· ·. · ·. ' ·' .· t . ds Nascunénto-foi qui( apr~sentei a. emenda. 

n e _8e ~~ · "'1.~em nm 11; Rw .~ovo, ,.e ~ ·, E$pcro qüa a Cama.ra, prattcando um acto de 
diga-se . - Cachoetro do lta.pemmm ~ Rto· justiça e eçtoidade pal'a com os ~tado~, 
Novo, etê. a.pprove cstt~ omemia. o a outra que pron

São. Stiecos'siva.mento postas i votos H re• dencia 11 respeito de oul;ras cstt"adf!-S do Jorro, 
jeitn.dus.as emc'ndi1B sob ns. 16 e 17 • ()Ujos tt•:tbalhos fot•am llUSpcnsos quando <\ 

E' annunciada a votação da seguinte crise financeira attiugil1 o seu augo. 
emenda, sol1 u. 18, do Sr. Alfl'Cdo.Pinto: 

Ao n. VH do art. 2•, accroseonto-se : « o 
para a corrcspondoncia do In~titt1to 1h Or

. dem dos Advogados l:lralliloiros. » 

O Sr. Francisco Sá (pela ordem) 
-Sr. Prcsiilentc, do que nãa foi vencedor!\ 
a ld~a. do que dia o nobre ))epu\ado a. proTtto 
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f. , :."'·~~ . A.NNABS DA O.ut.A!U. ·. 

' .:· e tor-so ine;ol'JJOfllllO 110 Orçamentn di~pll· 
:_- ; . Siç.11o não ffi<tll•hnt.lo dn.r U)>p!ica.ç·ão especial 
· ao sahlo. O ·fu.cto de ·ser apr·.~sont<lrla <t 
., · elljead<e postel'illl'lllOO I, o n 'iio üm tiliz:L cJ;t..a, 
.. .. disposição, porque est a. ruandü applicar o' 

rocur·sos :1 urn etetcr•minaclo llm. · 
· Portanto, parece c[uc a. l~a.m;u'<\ tem sll 

_,. due . Dla.nter o ,;cLt voto" d<~.dú 11<\ 2a di;;-
··· . Ci.l$SâO. . 

Post.a .. a "Votos,. é ·rcjcitatl.<~ a refm·ida 
~·· emenda sob n. 19. · 
2,.~~ E' ar.nuociadl~ a vot:v;fW da· seguinte 
h· .. emenda, :11>b 11. 20, dos Sr s . Josê. .. Ma.rccllino 
'i· ::,..óontros: · 
. {' ,; <:Ementla sulJstitntiva ao n. 18 do a!·t . .2" 
;-, ; ··:d(j Pl'Ojecto n. 247 B: · 
·~··,· ·· · :·Fica .o Gover·no autoriz~ulo " cntt'<W om 
:;,\ iwcordo com a cornpa.nhi:. Vic(ol'ia a Min;~s. 
;:'> pat'<L'que o. coucossão õJ.' qu.c ~o l'efum o tlc· 
:'.' ··. cr.:eto n~ l.OHZ, 1~0 2-~ dc .naverubt>o de l!illlO, 
;.._;, 11a e!tte11.'lão vuritica.d:~ polos cotudo~ j~L ap
> .PI"o>vados comece mt ci tlule tia. Vic·.ori a, 
;.;·· . pa~S.ie por J:>eç.anha, seguindo tl~lü ein rto:~n tc) 
\ 7. : ,na direcção que o Govorno opp•H'tunarut.mto 
;,- ,_:_. !letot~rnioa.r;i. a.tô pcrf:\zen~ppt•>xirol\ll :\ment-u 
~·:: ;.'·a 'e:-~ tenSão ap[JI'Ova.rla, cou;cJ'V<tllos f1:11'a o 
: (> começo e conclusii.o d<~S OIJI'<JS OS JII'<.LZ•JS C 111· 
~:'; · .stantcs dô contl'acto ceh.:lll'<Hlo pitt'iL a ox
~,·.' · . . eci.uoíio do cit;~dn dO"I'Otll n. I' 084!, tio 28 de 

. novernh1•o (lu umn, tieiLII'.Io c:üincl;~ a e•m
.... .ce~sfio fciL:t pnlo tlce 1·otu 11. DOI, de J~ de 
, juH1o do l81l:J .» 

f~rn ~O:;!Uit\it " pnSI.a il \'OIUS I) fl.Jl[H'uV ittlil 
o l!eguint!l 1\UlJstil.ul.ivv th Gvuuníss.'to, :l 
•·mentia. :tcilll:t, •tnu (• c•Jusithlt'ad:L pl'L•ju· 
d(()lLÚIU' 

~~·~~~ u Ouvm·nn iLIÜtJ1'i1.:ulo a. orlkfll' ntll 
M\coa•dtl com :1 Cump:whl:~ Vietol'l: ~ :1 Min:L~ 
)Jat"oJ. 1(111) ·~ I ! Oli ~LI:<SÍI.II <L q 1111 SI\ l' lli'Ol'i.l O ih \· 

• . Cl'uto n·. J.us·t, •lo ~ oltl no•·mubro elo) tl'\!'10, 
oomot!n 11:1 ohi<LUCI t\IL Victot•iu., passo pot• 
l'o~anha o Üll'mino ·oul Dia.m:1ntina .. m:tnti
<lo~ }Jill'a o colllllt;.o o conclu~:i.o d:.ts obt•aa o~ 
vraz~s con):IW.nto8 tio coutt•udo <!elobt•ad•> 
para. a oxccuçã.o do tlccr•c eo citad<J, ficando 
extincta a conccssfi.o foita pelo tlccr·cto 
n, 564, do 12 de julho de 1890.» : 

.-. . Pos~a a. votos, é approvada. a. scguinle .. ~i~~- em.enda, sob n. 2.1, do Sr. Antonino FJa.IIJo: . 
- . , cEm vez dos §§ UI e IV 1·edija.-se assim : 

)~·. ·:: · a despender a.t<i a. quantia tlÓ iOO:OOO$ 
:ç{ ~' . .-·.cem · a n:cquisiçào de . ~ontentos o. plantas 
~-· .. para SC!rem distl'lbnidas (lCliJs agdeultoz·os e 
, . com o pagamento da passagens o sogu1·os 
·_:,. . de aoimaes de raç:as· CJ.VIt !l1ll', bovina, suína 
,,;•.. o lanigara, roproductores, dcstlmvlos <t esta
,~- .beJecimentos agrícolas ou p<~~turis, devendo 

as requisiçõos pa.ra, i rn}.>OI'ÜIÇfto desses a.oi· 
ma.es ser feitas 'directa.menLo ao Gover•no, 

. ... _que tet•á. muito em vista a distribuic;fi.o ma.i.~ 
, . cquitativ<~ possivol pelos Estad<_~s.» 

' 

.B' :mnnncí;, da. a. · vobção d:L ~~eguiu te 
cmon,\a., ~ob n. 22, do-3 Srs. Jo.'\.o Gayoso e 
ontl'os: · 

Su!),;titU,\·SC o n. IX. d.:> art. 2• pelo se-
guinttl : · 

« IX, a incluir nas v-ü~gens do Lloyd nm 
porto de csc~tla.. na b:tlna. dll Tutoyu.,· nas 
li!O.Sill:l~ COiJJiçúes em· lll! l ' OÍ'MQ J'eH<tS iL~ . 
YII.Lgt\D~ !LO li<>rto da, Ama.rl'aç[LO, lnl~l'C11DdO O 
Governo, de :~ccordo com a.: comp<Lnhhl, o 
ancoradouro <los V<lporc.~. confoi•me mais 
convitJr 1w interesse publico» . 

O Sr.-R.aymundo A rUIU I' (~ra. . 
encaminha>' a 'lloi<rç<!o ) -Sr .. P resi,lentc, l'oi 
~~pl·e~<ln(.(tlh na :3" discuss?ío Ullltl omeod~~ 
strb>tit.u:iiv;i que m elhor gat•anto os inte
r essa.; d~ E:;tado do Pi<t.uhl'. 

Rospmt:1ndo <ls. pretenooos do MarantJi\o 
sobre ;t loc;\lid<l'le, re~iron·se wtuella pat·te 
<JliC so l'eloria, á quostã.o do linlitt".~. pt•in
eip:~l aegumento de que se ser viu o Sr. Luiz 
J'JóJ;Uingue.~ . · 

·-os intuitos' tia nossa. · Jll'imitiva. emenda. 
1\JI''oJ.tn cla.;silir-a.dos como int(Jnt;.ão pouco 
!ou v1~ vol ilo preLeudermo~ tt·:uJsfi:mnar o v o Lo 
d:L C;Lm<u·a em um l'i!Conhceimonto da n·o~sa. 
•JueJstão de limito.~ . com o M<.tranhão. M:ts , 
n[Lo! 

lnf, lizmcnte, cont!'~t o voLt:~ uxpt•es.;o d;) 

h•)nr;tdo :l·e(<~ tot• t!o Ot•c; .. 'J.mollt.() ti<' Viac:ão, o 
1listincth;simo •·opreocntinte elo Ceará, que, 
coltot•tmf.o cotJl o seu pi'inl!Jit'o pal'l:leOI', :.tcJn
sdhuu ·~ adop~.:io d:1. rofin·ida...cmmida, a 
VumJuissãu clc 01'\'<~monw rosolvou om con
LI·ado. 

() Sn. P·RI,SllmNTK-..:.-\ o:nonJn. não ostá. !lm 
oliscu~~ão. 

o sr, .. U.A niWI[.IO Alt'l'!IIJli - Não ().$!ou 
disc11 !ind•J :~ umund;1 : oAt.ou nncamioh a.111lo 
a vota.ç'iio, pa;m m ostt'al' a attftudo que a 
haneae\;~ ph~uhycn.;e resolveu <i.~sumh· nesta. 
•JI!ll~ tiío. .. · 

Mas; con\o diziU., não so trata <le uma. 
quo.l tão de limites, e seJ•ia absu1·do e ln:iprati· 
ca.vel em d ispo,Si'ÇÕ83 or~meota.l'ia.S ; t rata.-sc 
de questão muiio · oútra , não "menos . mo
oient03i~ e importante, por se preadci" inti
m<Lmonte . ao desenvolvirnimto econoiiiico ··o 
i ndu~tr·~al do Est~o_quq ropresent<l.rnoJ . 

. SI·. Presidente, pl'eteildclnos, <1 escll!la. do 
JJoyd ~implosmente par•a llbertar o nosso 
cot'l:m'wrcio d<t tutAlla. .'abs')rvcnte dos Esta.-
d;>s visinho3. · · 

. l'errltoi'io oxtcnsf) ... 
o Sn . Pct5BLDENTB - o nob1'e Deputado 

llStâ. .tliscu~~ndo a emenda. . 

0 Srt. RA YUUNOO ARTUUn - J.iroitat•ei a~ 
minlui,S observaÇões . 
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SESSÃO EM 9 llE DEZEMBRO DE 1901 19'! 

No territorio extenso em que o Pianhy 
pre-cisava de comrnunicações, ·não sel'ia. a 
Compaolli<L Maraohense quem podía-satislil-
zel-o nessa aspiração. · 
· Vozr;s-'-Votos,: votos ! 

Ü S.a. RAYMUNDO ARTHUR-Creio (iliO te
nltO o direito de faJ~r. como qualquer dos 
nobres Dep~tados. (Apoiados gerMs.) 
_ Todo mundo Ca.lla. aqui o ninguem conto::~ ta 
o seu diroito. 

UM SR. DEPUTADo-Mas quem p()c\c dizer 
que o nobre Deputado póde continuar ou não 
ê a Mesa. (,1parles.) 

0 SR. PRESIDENTE - A Mos a. tem sido 
po1' demais tolerante com o nobl'e De
putado e por mais de uma, vez chamou a sn>l. 
attcnção, mostrando que nã.o estava tl':tt:tn· 
do de encaminhar votação. (,1parfes.) 

O SR. RA.YMUNDO ARTHUR- F:u podcl'ia 
pedit• a lJ:l.lavra para uma e~plicaç~o pe~
soa l c ness<~. occasião pQ(loria. enc11 min h ar n 
votação . (Apoiados. Niio apo~·ados.) . 

Digo que o -pãrccer i! a ComJr:tis~ão· foi in
jusl,o para com o Piauhy, porque ;~ dopn
taçã.n toi tolerante ,en treg:tndo ao arbi trio do 
Govm•no a escolha de um ancot•adoura, por
quo, Sr. PI·esidcntc, em vm•dadc, com_:~ 
doviila vonia, as t•azõos do" pat•ucet' não stío 
r1~aes. 

D•.•.m:ü~. nilo !l constit.ueional faznr com 
11110 o Govm•no f:t~·n d ivi~iíGs uos J•;~t:ulos. 
(Apm·te~~.) 

Como, JlOI'<'•tn, :~ch:l.mos :Lr.tont:\tot•l:L IIns 
llOSROS <Jlt•ei1;os 11 vimos l[Ul' nii:L l'l!LII'I'~"II• 
tltVI1 um pt·ivilngio pat•a u~ oot'rc•H mn.[•:t
nhonse~, 11ropuzcmog um :t<~C(Il'dr.l, C"lll(' l'nl 
r<~jnit:ltiO, 

O Srt. PnR~''DF.NT~-A Mes.1 eli:LnUJ. Jwv:t
mon to a attcnçiio tln noiJt't\ Dopul.a<l.o, 

o Sn.. RA nw:;on Att1'11Ull-Vou tm•mina.t· 
o terminar rlocla.ra.rulo, !lo~ mn.lca o menol' : 
abrimos miio da. nnssa mneml<t e :~ccoit:.unos 
a. omonrfa. da Connuissiio. 

Não é is~o urila. oll\msa ao altivo povo 
maranhonse, nem aog seus dignos ropreson· 
tantos, mas para. mantermos a. noss:t ooho· 
rene ia. o defendermos os noSílos dird Los . 

o sr". IJrieio I<'illlo (pela O!'dem) 
....;..· Annuiu:i() qm.> vonho encaminhar a. VO· 
tácã.o c fal-o-hei em poucas palavras, r:L· 
pid:unooto, em osty lo mesmo telogt•ttphico. 
(Riso). · 

Sr. Prosideul,o, na. 2• discus~fto voto i <~ 
favor da emenda d:~ bancada. mar anhonse, 
mandando inéluir nas vi9gom! do Llo-yd o 
pprtu da Tutoya . 

Assim pl'Ocodi, cnm am:wgo ílesgosto, 1)01.' 
iCJe I) e contt·ariar a. b<tncu ila. do Pl:ml,1y. 

Pois bom; agora, prestando bem a attenoão 
ao~ consülerand()s da Commissã:o, sotl for~•ado, 
•a.lver., a a.tasta.t· me ttm p ouco da banca<la ... 
üo Maranhão e espero que clla ·não fique 
maguada. • 

Voto;; favor do que propõe a Commissão, 
is to é , pela _suppl'essii.IJ rio n. 9, d.o ar t.- 2o. 

Voto pela. suppre::;síí.n, pot·qnc Li .bem o pa.-· ' v:·,. 
1'ece1' e verifi.quci quB nfw ó em uma dispo-> ... , 
~ição orcamentaria que devemos decidir urna. , 
quest~o d~ ~imites; pois entendo que os doll;s - · -" 
.b:stauos ht!gantes devem ple1tear o seu ô.r- · 
reito, devendo vence!' quem t iver r azão . 

Acredito quo Tutoya pertence ao Ma· 
l'anllão; mas, até que og juizes decm o seu 
laurlo, nã.o é justo que em uma lei Ol'ça- . 
moiltiwiá votemos uma disposição desta ·· 
ordC111, quo ontonde com nma. qnestiLo de. 
limites. , 

ABsim a,ginrlo, peçO doscu'lpn. a o Mar:J,uhão;· 
si d1Jllo me at'as1;o nesto ponl.o . 

u~r SR. DEPtl'J'Al>O- A ])micada do Ma· 
ranhã.o tamhem vota a favor do >ubst.it,lltivo · 
da Gommis~ão. 

O Sn. BRrcro Ft!.lro- Então tanto molhor 
(l·iso), votar11mo~ junto.~. com o que tenho 
inunonsa satis[hçr'ío. (lUso).· 

Posl.a a votos,t\ !'ejoitada a. r nlotida omon· 
1lu., soh n. 22, 

Ir app1·ovado o scguinio 8uha~ itnt.i.vo da 
Cornntit~.'lã.o tL l'e t'cwida. mnn ndn. sub n . 22 . 

•StlpJll'im:I·SO o n, IK do a.l.'i, . 2" tio pro· 
,ioct.o,» 

J,:• ILHnnnei:td:t it vot:wliu thL sog-1Linto omon· 
ola, ~ob n. :!~l, tio.~ !"!'~ •. \ nisiu do Abreu o 
out,1·ns: 

A'""'"~ciJnLn-so n.o 11. X rl!J :1r· l .. 2o: 
. , .com a Cllairsuln tln l'"z"l' clua.» viagonR 

lllOil~:I.IIS ILIJ Jllll'to da Alllill'l'ltÇiiO OU IW do 
Ct~j ucil·o~. · 

o Sa•. I .. adz J)ornin;;uee (pelá 
orrlem)-A omcnll<1 n. 2a u.utoriz11 duas · 
viagens tl11 Companhia Perna mbucano, ao 
poi•to d:\ Amar•r•açào ou ao de Cajueiros. _, 

Nã.o pedi a p[tliwm pam impugnai-a; ao 
contrat·io , só lenho razões para congr•atular.
mn ~~ommigo rnosmo por proporcional' ·essa 
emenda m;ds uma linha de na.vegt\çã.o a.Q 
Est_ado iriTlão, ' ' Piat1lly; l!UC nós, os mara· 
n!Jenscs, continn~tmos a a:ma.r, a.·unspoitli do. 
t r1J:tS· :ts injuJ•ia:~ quo sull'ra o nosso nJfocto, 

1•:' simplosmonto mnu intuito, St'. Pt•c-
;,;iiiento, doixar consignatliJ que :L ;~pp!'uvação 
J;t cmondu. em narla :t fl'ed:t <t <JllC&tiio do 
Hmito~ 11UO Stl~dtou a JHH[IH'lla <livnt•genci a. 
entro :1s duas ,leput11c;ues sollt·•~ 11 cmnnda d11 
hont•athl bu.nc<tci:J. pia.11hyonso, 'lUC\ :tcaba d e 
ROl' rejeitad~., o, pu!'tan1,o, em o~ol~ a.m;~cta. o~ 
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dlr~itos do Maranh~o sob-re a ilha dos Ca-1 O Sr. Brieio- Filho (pela o?dem ) 
juetros, ta.nto mais ql~'tnto, á vista ele - Sr. Pr-esidente, esta cmend11 ioi apresen
doo~mentos iuefral<<l."\"R~, vae o Govm·no t ;uln, pela b:~nc;LcVL do Porn:nnbuco c auto
:verdlea.r que essa ilha e:;t,;1 incorporada de l'iza o Govoeno a eontt•aotttt' as obru.~ rio 
l~!_l~~s annos ao pl.trimonio da Camar·a ~u- porto do Pernambuco e?m qutlm _J!lcllt?r 
mctpitl.da Tlttoya, do Estado do Maranh.ao . van~agem offcrecar, medtante concurt•encHL 

Posta. a votos, é approvada a. referida pilblica, ab~rta n_o BJ'azil e no e:tterlor; pelo 
emenda sob n. 23. · prazo de Sllls mezcs. . . _ .. 

' - .. · , ... 1 - - . . - . - . . . . . . . A emenda.contaríi ma teria que póde ser 
. SJl.o, success v~J_Uente postas a. votos o ap- resolvidit dentro do éítercicio, ptir(lilâ, ga.Stos 
provadas as S~gUtnt~ ~me~da:~ ' . _- . seis mezes :para a. concurrencia:t atmrta; iKi 
·· Sob n. 24, dos Srs. Ignacw Tos ta o outr•as: e&terior e no intoriol', ainda fica um se

. · «0 Gtlvei'iío ~autorizado; em: beneficio dá IilE!s~re; pertododentro .do qual póde ser la-
. lavoilrâ de canii.tt, a rever a concessãO dos vrado o contracto, . . 
:_ ltfigPnhos centraes de Í<\liriMr, a8Sucài' de A_ bancáda pernambucana teve todo o 

Jfilape e Rio l<'untlo, no Estado !la "Rá])l:i, éilülado eni mandar q1le as obr;ts. fossem · 
pli.ra o fim de regulai'izar o seu fUncciona- feitas, me~iaute concurren()ia publicá,_ com, 
lllento ; podehilo, no caso tle )!ão conseguir qíiern melhor vantagem oiferecer, nao . $0 
a -restauração L)as f.tbricas nooeS:Sàri<is á par<i. collwr maiores_ b r:intJftcios para tl Es• 
defesa e salvação dà lavoura.; rescindir o tatlo, como tambom pa.i'a. o Thi3souro .. 

~ ·contra.cto, s.em pl•ojuizo;pat·i1 tl :Uniã.o,do rc"' E' natural que esta emenda mCJ (·cça: sor 
. embolso das quantias u.rlean~das :pnlo Go- suffi'agad<i, porque, em vez drJ alterar_ dis

, · _yerno a titulo de gara;ntia dejur()S; crerllto posiqõ<is dá lei que providencia sobré as 
·; ·. determina.do no decreto n, · 635, de 9 -de obra~ do porto de Pernambucp; vem ayenas 
;, .. > -~osto de 1890.» . _ t~ata.r <le um ponto de que a. lei nu.o co-

;; . Sob n · 25, ~o Sr • Co.~ ta Jmüm•; gl~s timenda.s rÊlla-tiVll!S aos coritt•a.ctos dos 
~onde convwr : _ . pot>tos de Man:tos e Pará; que conslgna.ram 
Fica o Ppder Executivo a11totizado a en· iSonçií.o de direitoS, fora.m approva.das. 

tMr em n.ccorllo com as ompreztts de ostra· . :1. Ccinimissao do OrÇ.a.tnento deu, ti Nli'to, 
das de forro; que gaS<'l:m do gat•antia,s elo pn1•eccr oontrario .. Bom analysado, porém, 
júros do Governo i"Lideral, rio sontido do al- vê-so qde não ~ bllin contr·arlo. (/liso)• 

.· to:râ.r og rP.Spectivos t raça,los, comtanto que A Commisslio O'!! tendeu que Jú. ha. dispo. 
'" ·. dessl1 alt~~aç-ão não resultem novos onus sicuos a. raspeito; ontrota.nt~, ns disposio~!lS 

para. a Umao,ticando a.ntos 1lcmonstrado quo nlio trtdan!. da provldanc1a quo aoonsc
os novos traçados otret•ecom malhoros pro- lha:rhos. 

:· : -ba~ilidades ~e trali:,bo, tenLlontos a diminuir Além disso dovo ulzer <lUO ostu omolltlrr. 
, , · · a 1mportancm do~ Juros a p~ga1· durante o foi aprooontn.da ao Ül'l}amento 1\o. Recnita o 

· pr11zo das .respact1vas concossoos.» _ 0 t'iJlntor nrt.o dou pa.rocor cont r·ario á mesmo., 
Sob n. 26, dos SI'S. Vil'gil!o Drigitlo e acltou quo a, omond[l, ostava d<1s!ooada, quo 

outros • dovia ~~r ziprosontada. ao Orçamento da. In
dustria. «Onde convier ; 

Fica. o Governo autoriw,1lo a. fazor• conttlr 
o l'razo, para a conclusão da constJ•ucçã.o do 
pn_meiro tt•eclto da Estrad:t de Fet'I'o de ,, . . o~~. talão a. P(t!mas; da. d.ata. da. inauguração 

; 'r·. -da estaQão de Catalil.o na. Elltrada de Ferró 
f.';-· Mogoyana, obrigando-se a concllseionaria a 
:':: ·entra.r om accordo com a Estrada de Ferro 

· ,Mogyana para conclusão do trecho de Ará' 
guary a. Catalão., 
- E' annunciada. a votação ~a seguinte 
emeil.da; sob n. 27, dos · Srs. Bricio Fill!o 
~outros: 

«Accroscento·se onde convior: 
Fica. o Governo a.ut()t'lZildo :t contracto.r a.s 

obraR do JtOrto 1le P1wnamht1co com rJnem 
inolhoro.~ vantltgonR oJI'oJ'IÚ:r·r, moüiantc con
cnrrenola pu!Jiica, 1\hot·ta no Br:tzil e nu ox· 
~rlor, pelo prazo do seis mozes.» 

W o que llz a a emenda ahi está, a.presen
tàda em grandes mol<los, querendo a con· 
cnrrencia: publica o da s.u~ _a,preseritaçã,o o 
que ro3ulta. é a pr!Jlleóupa,çM da ba.no~a. 
pernambjicana de q_ue o melhoramento SOJ& 
feito da. melhor fóttnill, d~ moda a, gra.tigtl'al'. 
vantagens l)ara. a. União e pa.ra o .&<lta.do. 

E' o .que tonbo a. dizer _ no momento ·em 
quB 6. emenda ú l!ilbm:ettida. :1· tloliberál(ão dli. 
Ca.ina.rá., 

o Sr. :Estacio Coililbi"a (Pela 
orrlem)-Sr. President.a, t oino a. palavra. pà.ra 
trazer á Camara. uma. declaração reita. pelo 
S1·. Presidente dá Republira quando , . vol· 
t:tmlo ela. Ettropa., sal ton em Pernambuco e 
foi ro~obülo com as honras a qtio tinha dl· 
l'citn pula. A~~oolaçli\) Commm•clal tlo mou 
l!:starlu., 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2tl05120t5 10:34~ Página 16 00 49 

' · Nessa occasião, o Sr. Campos Salles, reH· 

·. · ..... 

tínÍf'é"""'=".lU~-·~it,_. 

O Stt. Bmow Frwo -Apoiado . 
. Po~l;t a. votos, é l'ejait.<"l't a. r •!fol'iua omen
Ll <~. suh n. 27, - . 

pondendo ao rept·esentant.e d:J. As:::ocia.ç:ío 
Commet·cia l,rl' tO o com!}t'imonta.va, •leefaruu 
quo co~stituiri:t siucero empeolw·du seu go-
vtlrno a construccão d;•s obras do porto de 0 sr• .. BJ•ielo I<'ilbo _ ( .,za ordem_. ):..· 
Pernambuco. r v • 

Agor a, eu sei que so cogita. do impedir a roquor Yol'ift6iJ.Ção d!l vot~. . .'}. 
pass<.~gom desta. . eroettda. ; mas acredito quo Prcaedendo-so ú. vel'ifl()aQão, reconhece-se:: ' 

. o Sr. Campos Salles; querendo honrai• o cQm· ter sido rejeitada a ememla ,POr 79 votQ~J': 
promisso que· solomnflineniie assumiu dea.nto contra 51, • . _.. ·. 
·ao povo de Perna.mbuco,uã.o ha. de Levar a. ma.l Posta· <1 .. votos; é appwvada a s,egtiln~-:~:f 
a. a.pprovação, pela. Catriartt, da. emenda quo omcnda, sob n. 28, dos St'S. ,João I;o:p_e_s I) · 
foi apresentada pula bancada. pcrnu.mbucat\(L, ·0utr·os :· · 

.a qua.l-consuliia, de pa.r com os interesses do ·-; · 

. seu Estado, o cngrandecimpnto e a. prosperi
. dado do norte d:1 Ropnblica. 

· O s._... Di no Bueno (pela Ol'rlem)-:
St•. PrcBidentc, <leo.ntc da.s obscrv<lçõcs 11110 
aca.lta.m de se e fui t.1s, a. proposHo d.:~ mnemt:L, 
não poit.io ilBixar <le dizm- iLliun1a.<; lliLl:~.vt·as 
.no sentido de crica.minhat• a votn.r;lío , peLo 
modo por que t~qui se tem feitt). . 

· .. 

PloJ. o G<>vcrno autorir.ado a. contra.dat-o· _ 
est.:Lb<llceimonto do um a.ppa.t•<;lho de _ carga; :'' 
e closcat•ga. no porto da. l~ortalcza., mcdia.nto c'' 
o Jla.gtuúonto de tax<LS pt·évi:~mont.e estipul_a.. :,. 
das o Sltm privilegio ·• · .. · .. c: 
P<l$~a :t vot.o~, ó l'()jcita•la. a. om~nda ·sob;'\ 

n. 29. -· .. 

Pu::tt(l, a votos, 'é a.pprov<i.da. a. scguÜit6~~' 
omen<ht; sob 11. 30, dtJS Sr~. Antonio Baatos· o ·. 
outl'O~ : . 

. A emenda. ó a:~Sigu11du. pela ltancarla prw
n a.inbu·cana. o o pa.r9ccr dcchtf<1 terminante
mente que olla. envolve uma rcstrlcçã.o daria 
a.o Governo em lei do cara.ctct• permanente, << Acccosccntn~so ao art. 2o : 
como a.liá.~ está. llecla.rado pelo propd o S'r. Fien. 0 Govol'no autorizado a. incluir na.s , 
Sel"t.crlcllo CO\'l'êa., r elatot· da. CommisRã.o, que· via.gnns rlo Lloytl 0 pol'to Llo Santa!'líro, l!CI . :: 
decln.rou qnc nii.o a. podia. a'Cccit<tr no Orr{a.· · J~bd•J uo Pa.rá., u&iliza.mlo-:;o P<bi'a. isso dalf·) 
monto da.l~cceita, <i'<lntrotnnto <I.CCcitou no viagons quo ~ fuitas ao ~orto tlo Obidós,_ ~--:• 
Orç<l.monto da. Yia.çãu. - quitOq)assa.t•u.o a. 8oL' fcntas alt.erna.damen• '•' 

Con1'ormo n. dccl!tJ'O.ção do nobre DcputJJ!o to.» ·• . . . ·' ::·: 
pol' Pernambuco, li omonda envolvo um:~ H· · .·. • 
miliaQâo i.l.n.utorlr.ação <laôa. ao Governo de Slo succcssiva.montn postas a. votos .ll ' ra·<. 
llffi modo gera. I, amplo. . · jnif:tdas as emendas ~ub us. 31, :32 e 33, , . "'} 

Portanto, á. banc:~oila. do Porna.mbu()o, qnc Posta. a vot.os, é appl>ova.d:t ;~. segulllta') 
li da. QI'Il<lSi{."n.o, a <Jmentl:\ a...sMtu. pe1•feita· emon<l.."'., sob n. 34, do St·. Fra.ncisco Sá: ·· -.. : 
monte. «Ao art. 4•-Supp!'ima.-se o n. XXI.~ · ·_-,· 

MaS,)JOt' parto daquellcs C}HO a.poü1m u (lo-
vm·no, nfi.o põ<lc p:tH:!<W sinf1o como um<~ mfl· São succcssivaroontn post:ts a votos .o tio· · .. 
dida. do dOHConfta.nt'' ' ao mP.smo OovJwno. jllit..'l.lla.<> a.~ nmcndas sob n::;. 35 o 116,• . . ' 

() St•. Paula J.-n•nos (pdlrt o,·rlcm) 
-St•. Pri'.sidente, a.s leu> de 13 elo outubro clu 
1869edc Hi ele outul.trodtJ 188G catabdecnralÍl 
fnvoros para. todos os conc!l~sion;u·íoR de obt'<W 
de fortes, não se reterem c.~pe_cia.lmcnte n.o 
porto ·de Perna.rnbuoo; Nost:~.& loL'! nã.o cst.:i 
prohlbitla a. concurrcncia pul.tlica; 1t emenda 
aprcscnt.ada .IJeh ban~da. . pernamlmcana. 
auto1· i~a. o Govel'llo a. contraciM' as our-<18 

Posta a. votos, (, alllJl'OV:td:t. a. sogttintsO.-; 
nnwn<l:t sol! n. :>7, do Hr. 'J'olontlno dos 8a.n-c<'· 
i.o.i : " ,. 

« Fic:1, pt•orogatlo, pol' mais oito mezos," ·o- > 
pr:tzo ·PM't~ o começo cla.s obt•a.s do porto ·· da.· :·: 
Bahia..» -- ,. 

E:' :tnnuncüula. a votaçiio da soguhttef).o 
omond•~. sob n. 38, dos srs. Colso de Sou~~ e·: 
outroa : · · · · ... ,,·:. 

do porto ·de Pm·nnmbueo, mediant.o conatU'' « Acarescontc-so onde convier ; .,:; 
renoia.. Não _sei oro que.·· o oontra.cto quo so fizer par~· a.s obt•as do:,~; 

O Sn. • . DtNo. BUF.NO - E' uma a.utoriza.ção porLO do Pernambuco ftca.rã dewnde.nt!);,t; 
r catricta.. : ' 1lM'a, s utl cxccucão, <lc approva.ç.M do P(!íj,Ei~" ':! 

O S:r.. PAur.A RA~ws- . .. esta :wtorizaçlí.o I.ogi~la.tivo. l> - · ''· 
revoga. dlspos iç;\o do lei pcrmancnto . . '~;;;, 

O nobt'o Deputado por s. Paulo não · tem · O Sr. Bl."i<eio FHt.:o Jpa1·a· ell&a-.c::=; 
a.bsoluta.montc t•a.zão n.as lxmt!m•tt1;õcs que minltar a votaç,ro) - Sr. Presi ente; esta{._:-
fez, emenda mand:~ que o con tra.cto qiio ~e fl:~;e'ç :~ 

.· . ,:'-;· 
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]ara a~ ohras do porto de Pernambuco fique 
· depondonte-da approvação do Poder Legi~-
laiim. · 

. •. . Si a outra emenda fvi rejeitada, é natural 
qné esta o seJl1. Mas o qn,~ ·eu q um·o é chamar 

. a. a.ttenç-.ão da camarn. })ll.t'a esto faet:) : que 
a. bancada. pernambumma., votando por Qllta 
emenda , cumpl'C o seu dever, querendo que 
o acto pra.tica.do pelo Governo, cvm relação 

' .aos tuelhora.mcntos intPbdl,lzidos, .no 'porto 
•,. :daquelle Estado, 8oja. su.nccionad.o pelo Poder 

·Legislaotivo. 
";:' , 'Posta a. voto~ . é r~jeitada a. referida 
<'etnenda sob n. 38. · ·· · 
~ ' ::Posta a. votos, é approvada. a seguin'te 
·-r· 'eritonda, sob n. 39, ·do Sr.· Serzodcllo Corrêa: 
·. . ··Onde convier: 

·· · . !ts despe7:as de ·fiscali:liaçãO ·.~as estra.d.as 
'" ari'úndadas. a qno se refere o n. :2i'i, rlo 

'art .• 20 da lei r1. 741i, •lc 29 rlc tlnzcmbro do 
.. , <1900, se.rão · pn.gas pelas quotas fnrnooiclas 
•>-' para este fim cunstanh:!s dos contl'actos rlo 
':· ··a.l'l'Cllól11111ClltO, . 

;;~< ·· :E'·ccinsiderada pr·eJnrlica!lá a. emenda, sob 
::,:.-n::Ao;. pciJ~approvaçã.o!las modifica.,:õos pro
h;::poi!tas pela Commisaão abaixo especificadas. 
f; ·.~ P~sta. a_votos~ ~o approya~as a.~ soguin~os 
· .. : ·mod1ticaçoos na . Comm1ssao a.. mforula >: .. émenda,sob n. 40: 

nente; uo contr<~rio, nlo aerla necossaria 
ost:L ·emenda. . 

Tratctcse; Sr. Pt·e~ide n te, do seguinte ; 
a Ca.ma1'a. o anno p:1ssa<lo, t·ejeitou em 2• dis· 
cnssiio esta cmMda·, c.: approvou em 3•, 
cmJYenqidi) ... de flllf), _·sem esta disposição 
niJ. lei-, torntWlL·SO a.lJSUl'd:J. ··a regra esta.bele- -
e ida. na. · aduünistr'ação da Blttl•ada. a q ue 
se reforo o parecer, por i sso que alei e . 
r•egulmüento <Htabelecem uma gra.tifica.ção 
trimensal par-:1 oS):Uncctonarios da Olltrada 
quo nã.o commetter·em inai~ de uma falta. 
justificada. • .· · 

Acontece, porém, que uma. gra.nde cla.sse _de 
funccionarios da estràúa, ·os telegraphi.atas, 
tra,ba.lbam suho1>/lilllulos a uma to.bella. de. 
servico; it uma csc;~la. tio 24 horas, 

Do mudo quo o toleg-rtiphista, por com
mnttCl' um:i fil.lta, ní'Lo púdt! rocobOl' est a g t'a
titicaç~lo, porrpro tnrn rlr! conunetf,er a · se~ 
gunda, }lOf·isso qnc ·no dia segu inte nã.o é 
aolmittido :to sr•rviço o h't dn por lorça . de 
ac.tt'J'c(;a.r em duas fal t:ts o fi car inhibid;~ 
!'.SS<L cl:LS.ie da..~ vau (,,.gens _dessa. gt;atilicação 
tr•imonsal. 

l•'oi convencido dcSs<t anomaÜ:1, d:1 loi .quo 
tt C;\mara. adoptou em 3a rliscuss.."í.o o auno 
pa~s:tdo essa disposição pm•n que fosse ele
vada a trcs a~ Jtllt;L~ justitléadas; rle·mo!lo 
que aíú trcs f'u.ltM pude ser a gt;atificação · 
coBCJllüh• ~~ todos os funcciona.rios, menos 
aoil tclngt•aphisf,1s, •l vist:\ tias razõos ex· 

i : «}a, em voz de dizer-se - «pelo ]Jrazo da post<t~. 
: :· claus1dtL XXIll, ele~ » diga-so. : « por prazo 
: · nã_o excedente aó 1lo. clausula XXI!l, otc.» ; São f.'stcs oselarecimcntos .IJUililmt á Ca· 

mat'<L prtl'i1 quo ollo. mo.ntonha esta. 1lispo. 
·sição. , . 2•,_ supprima·se ·o final, desde as p:tlavras 

~, .. ((comt<~llt() <iUO adi~posiçáo da. clausula. XV, 
!.''.~llic.», vhw j:t tc1·-so manifestado a Commis
i •,::sã_o; o com clla a Cll.mara, contm a inclua:'to 
:, ;Ôm lçi, do disposisiLo relativa a r:1toio entre 
.< .éa.rrogadm'es, sobee·. que á. a.dministra.çã.o 
·; tabCl'á prover; 
:·· :_ s~, ,i êmonda, assim modilic:ulu., inclua-se 
~ . em o n. X do a!'t. 2• do pl'Ojecto. 
' •' E' ;u1nunciada a votação da seguinte 
:::::emenda, sob n. 41, dos Srs. Augusto de. Va$-
~;; êoncellos e outros: · 
t_;; ,;«Onde convier: . . . 
~Vii · Continua: em vigor a disposição contida no 
;::·:.:li,d. 25 da lei n. 746, do 29 de !lezembl'o de 
*:~®0;»· 
~·'·O Sr •.. Augusto de Vaseon
tfti~l~ol!! {pela o?·dem)- Sr. Pro3idente, o 
:\O·, parecer da. Commissão ê con t~·ario a esta 
>J.emenda,.sob t'lmdamonto de que encerra dis
:'··posição permanonto. 
.. · A omondu. t rnta. do ma.ntc r ULllit disposi

ção do orr,amento om vigor; é o ljrro hasta 
·pa~.l que r1ão se LJ'ato rlc di ;pu~ ir,,iio pet•Jll:.t-

O Sr. Frnneisco Sí• (p clrr, o1·dem) 
-SI', Pro~irlonto, iJno a tl.isposiçào de quo so 
tr:~t:.t OIICL!rra. 1lisposiçàu pol'mrt.nnn to, aoab:~ 
rlo rlizol·o o Jiolwo Dcputa.rlo flllitnrlo n.ffi rm11 
q uc a g1·a.tiftca.ção tJ•irnonsal ê tix:111u; oro J'C
gul:tlllento. 

O S!t. AOOUS'l'Q pg V ASCQNCE!,LOS- Ett níío 
disse. Mo. Não está em nenhum regula· 
mento; é praxe. 

O Sa. FaNcrsco. SA-0. nobre Deputado 
mesmo confirma o que estou dizendo . 

·0. SIL AUGUSTO ·nE VASCONCELI,OS~Nii.o 
apoiado." Estou nê"ando'. O regulamento 
manda _dar a gi•atill.caçiio a quem dá.. um 
certo numero de faltas. 

b SR. ·FRA.NcJsco SÃ-'-AetuaJmento,os em
pt'egados que dio tres fa~tu.~ justlficada.s já · 
toem um premi~. · · 
· E isto é dado eomo um- estimulo il. quQ os 
funccionarios tcüham ass iuuidade . 

Ultimu.meHto modificou~se es ta disposiçã o, 
ct•ear~do-so m;ü:> um premio PM':t o empre
gado !llllJ ~ó diJl' uma il.~lta, e ().~te premio e 
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um:i. gt•atitíca.t,>ão trim~s~- do que só go
z<~m . o~ cmpr-cg«dos d~ E.~tra.i!;.( · de Ferl·.o 
êentr;tl llo-Br•azil. (Nao apo•'ado•dos S1·s. Au
gusto de v,~s~;oncellos e Sá Fr_eiro). 

. São 9ilGCilSSivamente postii.S a voto.~ . à re· . < .,, 
JCll.iL<l<IS· as ouJ_orul<ts sob ns. 42 e·43. · . · :;:.! 

J~! o projecto n. 247 13, de 1901, assim · .<~' 
emendado, approvado em 3& discussão e Gil.• :: ·:·./:: 
viM!o á. Cómmissão dll Redacçào. -' .- ·•::, Por consegliinte, S.r.P!•esidonte, c.~~<> e~ti· 

muJo dosapparect\rú desde qtw esteja.tnos. 11 
alargar os pr!lllios; . · · · . 
. Posta a votos, é r'ejoltadaarol'erJ.da àmeri-

. da. sobn. 41. · · ·. · 

· E' · annunchlda a. votação do projeclo ·.- ·~'i? 
n .• ~O A,_ de 1901, que fixa. a. despeza do'.·::~ .. ::~.{ 
Mtmster10. da Fazenda p<tl'a o e_xercicio de _:: :_:: .. ~c,i 
1902. (2~ discussão). ..... •. ~.:<< . . . . ·~ . ~- -i~;~~{~ 

Em · sogui~n. ú ·posto a. votos e · approvado -em 2• diScllssão, S;J.l v'o as emendas, o seguinte .. · .· • 
. ' . . . . . ·.-. -:· 

PR.OJECTO 

N. 290- 1901 

Art.'Lo O P residente dl\ Ropttblíi'Ãlo ó a.utoriz1do 
Minist01·io d a; 1-'nzonda, com o~ _.;ol'viç.o.9 do~'ignados. 
31.2!51':723~ ; em .papel, 83.926:33i$906. · 

1; Juros o mais d~s~-eza.s .da (ÍiviJa. c:ücl'On. (corno 
· ·na· proposta) : .... ; ... .. . .... ; . , . .... ; . , . · . . · .. . 

2 • . Juros e amortiza~;<.ão dos omprestimos. intcri'!OS 
(~orno na proposta) ...•. ·;,, .. . ,.,.,;·, .•.. .-, •. 

3. Jut•os da fj.ívida interna fundada. (ac~m~ na pro-
posta)· .. ................ : ..... " · , .. . .. .. .. . .. . 

4. Pensionistas,' sondo 300:000$ para_ despezas- do fu· 
. nem!, novas ponsõos; ........... , .... , , • .. , .. . 

5 . Aposentados (como na p ropQsta)_ ..... ; . ..... , , .. 
6.- ThCsouro Fetler:tl (como na. .proposta.), •..•...... 
.7 , Tribnn:tl dn contas (como na. j>l'orosta) ......... . 
8, Rccebodoria da. Capital Federa. · (como- na pro-

posta.) .. . • ...... , . •..•.•...• •...•• , •. , ....... . 
9. CaiJC:t. do Amorti7~\<;ão . ..... • ............. .. .. .. 

lO. Ca9a. da. Mo<!dll, diminuída. a vorba. do ma.lm•ial 
para a. l~bt•ica<jio da-~ mocda.s -de nickol o 
bt·ouzc de 15:()0(1$ pa.ra. IO:OOO$ ;-a do combus~ 
ti vol,do 80:0011$ pa;·a._ 60:000$; a do papel , ~lnt:1, 
oloos, vornizos,· .gt.mma. (pa.ra. scllos, catampi
lhiL~, ntc.), dn SII:UI)O$· partdlO:OOO$. o a de mato· 
rilw.s pat'll. as obras, do 30:000$ paro. 15:000$000 

11, Impronsa. Nu.ciona.l o Diario Otficiat (como na. 

12 •. z.a~~~~~~~~- N~i·~~~i d~- Á~;i;8.;;:;;~ ·.üru:~J~:~ 
· . . da Capital Fe.dora.l, , l)lc-vad~ a 15:200$ a varb:J. 

·' destinada ao ma.teria.t, sendo : pat•a livros, jor· 
· . na.c~ scicntiftcos e. objectos do expediente, ta

lõesi- e p11blicaçõcs; 4:500$ ; acquisiÇiio d~ ra· 
activos o inst!'umentos <i conservaci'Lo· deste·s, 
8:000$; consumo de g:~z, I :200$ ; dospeza.s ex
traordinarias e oventuaes inclusivo assolo do 

. ediilcio , E50Jl$; e mais 15:000$, importanéia .dc 
. 80 q_u~tas · á.· ra.z":w dtf I~ o/o ,~obro a ron!la, ató 

o. maxtmD desta de l00.000$000 .... . .. • ...•. .. 
i3. Administração e custeio dos propl'!os o f'..1zeuda 

nacionaes, deduzidos 6:000$ pedidos para pa~ 

·· • ã~~t~t~0d;~a~:Í~~~~- ?~~~~-n-l~i.~ ~~-~~~~~~~~:~ 
l4. Oelegaciiio dó Tbosouro em Lonih•cs (como nallt'O· 

. posta.): .·. ; . .. • . .-....... , , ·, , .. ,,, .. . , • . . , •,. •: 
C~m!lrllo Voj. VJQ 

_:_··- . .-
. . . . ~. ~ ,·. ~-". 

a. d~~pondct• pelas . r epartições do 3}" 
na.3 ."'_s_~llintes- vcrba.g, em . ou~:o,: ,~·~t 

Ouro 

17.034:466$667' 

2.286:005$()00 

100: 000$000 

30:600$000 

Papd 

9. 600 :000$000 

25. 756:084$()00 

.:·;:. 
·.. -~.~ 2 . 708 :'653 1_74 

4:388:17!49 
994:94 000 . . 
403:0 . 00· 

350:70~ 
292: 7 42$590 

078:540$000 . 

1. 160:340$000 

05: 600$000 . .... ~ · ... 

71 :280$000 
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· .. ]5, Delegacias Fí~caes (como na.· proposta) ........ .. 
16. AltandPgas. r ed uzida 1lo 20 :000$ •• 15:000$ a 

. ver·.ba. vara. o seniço t.ypogt·aphico, 'Jilfl de verti. 
...- : · ser "feito na. [mprensa. NaoillnaL . •......... .. . 

17 •. Mesas de Rcmd11s, (como m~ proposta) .. •.•.•• •• •• 
.. . 18. Emprngados de repa.t•Uf)(5es e la.ga.res extinctos · 
: · · ·(como na proposta.) . .. , : ... .......... ...... . .. 
, , 19. F}scalização a ma.I.!J despeza.s dos impostos-de con· 

· sumo (como na. proposta) ................... . . 
ep. Co_mmissão de 2 • ;. aos vendedores particulares da 

·:-. · estampilhas (como na proposta .•..... .•. . . . .. 
~t. Ajndas de onsto (como na. pro1mst&) ..... .. .... .. 
22. Gratificações por serviços temp<lrflr los e ex:traor-

... ,· . di na rios (como na propost:t}; ... . · ... ... .. . .. .. 
-.. · . • 23. Juros dos bilhetes do Thesouro (como na propostaj, 

: :· .24. ·Juros .do 9mprestimo do cofre dos orphãos (como 
· ; :na. proposta ... .. , .. . .... .. . ... . ........... . . 

25 •. Juros das Caixas Economicas e M.ontedo Soccorro 
· (como U(l; propost>~) ................... .. .... ; • 

. 26. J1.1roa diversos (como na propo~:~t~) • .-... .. .. . .. . . 
·:· 27. Por~ntagem pela cobrança exooutiva pelas oli

. . . vJil.o.s da Umão (como n~~ proposta .•• . ......•• 
28. Com missão e oorret:~geos (como or~ proposta .•.. •• 

· 29. Despezas eventua.es (como na proposta) ... ... .. . 
30. Repósições e restítuíçõ.~s (como na propo9ta): • .. . 

·. lU. Exarciotos findos (como na proposta) ..• ·., ••.. ..• 
_a2. Obras, seudo na Capital Federa.l 180:000$ e nos 

· . JMudo$ 600:000$ (como~~~ proposta) ...•. . .. •• 
33. droditos eap~cia.es (como na proposta, ........ .. 

. ...... .. .... , 

8:(\58$200 

····· ···· ·-···· . .. ......... . 

............. 

. ........ .. .. . 

...... ... .. ~ ~ .. . 

50: 000.$000 

2.379 :267$291 

APPT,IfJAÇÃ!) DA.. RF.NDA COM D!ilST!NO ESI'~OI.\L 

34. ·Ftmdo do resgatl).... . .... . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . ..... . ..•. .. 
3ó. F\ando de ga.ranti:\ (deposito) .. ,.. . ... .. . .. .. .. ll.356:600$667 
00 • . ~'undo do n.mortin~i\o oios omprestimos internos. •• .. , .. ..... , • 
37. Obras dos melhoram"ntos dos portos, executadas 

á. ()lt ~l.n. da Uniit.O ••••..••• , •••.•.•• •.•.•• ••.• 
98. Sm·viço •lo soccor·t•o n:Lva.l 11<) )lul'lo ôu !tio do. 

Janolro ••. •••.•. , ••.•.. . •... .. .... ..• , •. . , , • 

1.512:718$000 

9.465;969.tiOO 
724:226$000 

82:959$986 

2. 849;-t00$000 

150:000$000 
40:00~'()00 

I 

30:000$000 
480: 000$000 

650:000$000 

. 5. 70Ó: 000$000 
50:000$000 

100:000$000 
20:000$000 

120:000$000 
450:000$000 

2.000:000$000 

. 7.80:000$0GO 

2 • 9.00 : 000.~001) 

6.000:000$000 

2.530 : 000$000 

72:000$000 

Art. 2.• o luwlo •ll~a.nt•n•ti r.: u)1'í~, llosmnjlt'JSt\mo~ intornos, Jl:LpoÍ, sm·á. <IOO>\tituido com 
os seguintes rocur·sos: · 

f1 ) n.s n.polices adrtull•i•las com a rocoit!L pr~vnniontc d:\ ve1hla. ole gonoros r. p~opt•lo!! 
nooionaes; :~rromt"montos n l~foramcuto~ olutormina.doR nu a.rt. a• •l:L !oi n. 741, de l.!ti tle 

. . . dozombro do 1900; . 
. · b) as ll.polioeS adquiridas COm O saldo OU eXCCISO cntN~·os reeebílilontOS 6. as res~ÍI 

. ções de deposites ; . · · . 
. ; . c ) As a.polices j:l adquiridtts e as quo o foram,. ~endo peln Oaixa. de Amortlrtaoão. · eom 

:. -· os juros não reclamados nos termos da lei de 28 de outubro de 1848. o.rt. 48, e regulamento 
''· ·. n. 9.370, de 14 de fevereiro de 1885, art. JJ4 ; · · 

· ' d ) as apolices a.dq ui r idas com as verbas que para. esse fim to rem v~ta.das annua.lmen te 
pelo Congresso, · . · · . • · · · . 

...Art. 3,• Todas a.s apolices a.<lquiridaspela. fórma. .indiêada no at·t. 2. • se rio es"críptur.td~· 
na Caixa da. Amortizaçli.o, sob o titul.o . .: 1'ímcJQ de am.o1·tizaçtio dor emprostimos .intei'n o.s, pa
pel )) e os respectivos juros seríto emprega.dos na. co:nprn de novas apoliees que lrã.o. augmen, 
tar o dito fundo. 

Art. 4, • Da. renlla. do La.borntorio Nacionll.l de Analysas será. abona.da no s~Su p2ssoa.s 
em elfectlvo oxerclcio n aem projuiv.o do s&us vcncimontos actuaes, n. qua.n,ia de H'i •t • 
~obro a lol~ão 1lo 100:000$, dividitla em ~O ~yotn.s, aqlm tlistrihuídas; • 
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1 Director ...•..••. •, ............ . ........ . ......... . 
2 Chimicos I' cla~se, 7 ()().do. um .................... . 
4 » 2• » 6 • .» ••••••••••••.••••• • • 
4 )) 3:1 )~ 5 » » • 4 •• • 1 •••• • • 1 •• • • 1.-

1 Escri pturario .............................. , ... .. 
l Amo.ouense .....• , ......... : ............. , , .... .. 
l Porteiro;conservador • , •••.• , • , , • , •.•• , , .. . . . ..... . 

lO I :875$000 
1,1 2:625.'\lOOO 
24 4:500$000 
~lO :!:750$000 

5 937$500 
3 562.t~OO 
4 750$000 ------80 15:000~'000 

p· ~l't. 5. o Os trab)'.lhos gt'ilphicos o accessot•íos das repa.rti~ões e osta.belccimento 
puhhcos da Capital F~deral, para. cuja despeza são crnsignadas verbas nesta. lei; serão ex
ecutados, exclusivamente, pela Imprensa. Nacional, não devendo ser ordenada. nem paga 
despeza. algumn,, por éonta . dã.s mencionadas verbas, sin~o de oonrorlnida.de com elite< 
preceito. · 

§ 1.• Só pol' ot•dom mql!•oosa. !lo Ministro d:~ Ji'a.zonda c nos t('rmos ilétm•tnin:.ulos no· 
decreto n. 1.541 C, !lu 31 do ~tgosto de 1893, porlertl. sm• foito, nrt mesnut Impt•ônsa, qua.lquer . 
tra~iJ.lil?. pa.ra. partictda.ros com o pagamento <L pt'<lZO o, grat.uitamento, st} com <lu1iorizaçã.o · 
legtshbva. • · 

§ 2," Fic;t 8npprimüla. a.. olJicina l;ypogt•aphica !la. AH<tn•lo~·tt •la Capit,a,l Fo•lcml, -·p:ts-
sando tmlo o 5eu ffi<lterlal pa.1'a. it Jmpt•c:ns;~ Na.ciuna,l. · . 4 · 

. At•t. 6,• Os vencimentos por stihql;itniçiin dos emprogttd.os <l<t l~nzond:1 sl' régularã.o 
pola. fórma estabelecida. m1 rloci8<'io do M:!ni.~tet•iv d~t l~azenrl;t n. 2Jl, do 2:3 de abril 
ife 1879 •. 

Art. 7.•· As dospczas com flmm·a.es elos funceiona.rios publicos ficam ~u.jeita.s a.o l'!lgistro 
a posteriori do 'l'ribunal do Oont.-:t~. nos tm•mos do art. 164 do r•ogttlnmonto. qno ba.ixou com 
o dooroto n , 2.409, do 23 rio dozcmbt•o de 1806. 

Al't 8.• l'icam appl'oVaiios os.crorlltos ·01\ sommn. rlll l.o.go:0:32$01D,om•o,e 12.3~9: 832$5~6 
papo!, consttlntos da. tahdl<t A Qllll acompanha c>'.tll. lei. . · 

1\rt. O." Fioa o Governo :Lutot•izrulo : 
·~ I.• A 1~mpliar :ür; 25 :tonos o9 pra1os para :\rrcntlamnnl.o rlo~ campo~ de pa.s\a,gom 

da fuzenda dn S1~nta Ct•uz, i.nsortn•lo· noe. contt•ncto~ que oolebt•al' chtu~tJla.~ que· as~ogll· 
rom o s11.nonmootn do.~ mu8mos campos, rlo eunf'ul'midarlc cllln :t autoJ•iza~.ão do art. a•, 
letras c, d, c, ~.u. !oi n. 711, r!n 20 tio rlozcmbro do 1900, que continú;~ om v ígo1•. · • 

§ 2.• A despen~m·, ll;t qu;mtl:\ quo tem do rccobor do Banco r!<\ Rep11blica, om paga.. 
mcnf•J ilo ~IIR divido., 11. irupo!'lancif~ · necof!.~a.ri:~ par:t a.dqulrit•, por compra. ou con~t.ruc•;ã.o , 
prodioa noces~u.t•ios pi~l'a sot·viço J'odor;tl. · 

§ 3.• A alwir no OlttJt•oioio ~lo 1002 ct'cdito~ SUllplom1mt:~ros , 11 ~,., " naxirno· elo 
8.000:000$000, tls vorhas indlca1l:~s nu. t•1belli~ B. rtuo aoom1Janha a. prllS(lntn !oi. A's vot•ba.~ 
.:-soccort•os publ~~o~-o i!:l(orclclo~ Jlntl.tJS-pndot•:t r1 novorno a.brír crcdit.o~ supplornon ta· 
i'CS nrn qualquer moa do oxot·cicln, comta.ntu c1uu su:l tot:~lirl:Lrln cnmput.a.d~t, com t\~ dos 
domaiS oredltosa.bBrtos, nã.o o~cerlu. o maxJmo ilx:1rlr>, t•ospnit,rul:t, '!tia.nt.o ;L vcrh:t-Es:orcidoB 
j[odoa,- a di~ posição da loi Jl, il.2:i0, til' :l <lo Bllécrnbt•o de 18tH , :\d. 1 I. · · 

No ma11tmo fixa.dCI por ostn nt•tigo não so crJtnprohonrlom os oredttos abm•tos aos 
na. 5, 6, 7, e 8 1!0 orçamento d.o Mlnistorio do Interior. 

§ 4.0 A Hqnida.r os debitos do& hanco~. provoniontcs dll a.uxilios á lavo urA. 
§ 5.• A conceder o promio do 50$, por tonolu.du., aos navios q11c forem construidos na. 

Republicn. o cuja. a.rque~o so,ja. superior a 100 toneb1tla~, pod13ndo, para. isso, abrir os or o• 
ditos que forem neoessarios . · 

Art. lO. Ficam revogadas as disposiçõos om contrario, . ~·· 

E' annnnciada. a v otação d,a.s emendas o!Te· 
recídas em 2~ discussão ao projccto n • . !290 A, 
de 1901 (Orçâmento diJ. Fazenda). 

Posta a. votos ê a.ppt·ovada a. sogáintc 
craon<la.sob. n. I, <lo Sr. Gastão da Cunh:t: 

« Acm·oscente·so ondo convier : 
.Art. F~ca. Q Ooverno autod~ad~ a leva.r 

a crc!lito do collcctor d:ts rendas fedr.raes da~ 
cidade de Quoluz, Esta.do de Minas Geraes;·: 
.Josó Augusto Moreira de Menrlonça., a impo.r~ 
ta nciu de 2:790$520 q uc lhe foi dn bitada. ., 
pt•ovonion te (lo o~t:tmpillHts dn sono ail.hosivo . . 
e llo impostos (le consumo, roulla.das :por · 
ffi[\io do <trt•ombamento do ('diflcio em qu" 
fubc.c~onava. ~~~ coliector~a, como tleo11 pro- · 
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·vado P<~io ínqucrito e pl'Onuncia. dos crimi-
nosos. · · · 

E' anntinciada a. vot.a.;iioth seguinte emenda 
sob n,· 2, do.Sr. Hem'if!ue Ladgen: 

« Supprima-sc o § 2" do art. 5° ú resta!Jc
leça-se a verba do 20:000$, .. como se acha, 

·consignado na. lei n. 746, de 29 d.e dGz3mbi•o 
. de · l90J. 

. O Sa< Drieio Filho (pefa m·dem)
_Sr. Pr<Bitl.ente, cha_mo a a.ttGnçã.o da. Casa 

_;para a emenda que vac set· votada, e em 
póucas palavras cnca,minhal·ci a votação. . 
· . . A omonda que vao ser votada mantom a 
secção typogt•(l.phica da Alfo>ndega.. . . 

E' uma.. officina. iruportantissim<>., que func
cioua a contento gera. I (aJio:ados), prestando. 
serviços n<itaveis i!. Alfandega; 

. A· disposição· orçamentaria manda. passar 
_,, esta sec~.ão para a Imprensa Nacional; a 

- dP.spe~a. que se fa<~ com os ta secção é de 
·_. ,_ viu to contos de réis; a Imprensa .Nacional, 
_,.; .(\onsultaua, deela.rinf que faria o sorviço,o "Por 

·· 24:000$ (apoiados), logo .. ha um augmento de 
,, . · dé$peza., no valor de ·4 :000,~000. -
·: · ·. Nestas condições, parece· me que a Carnàra. 
- '. fa.r;j. bem approvando a. emegda. do illus>re 

.Deputado, oS[', Ueoriquo La.gden, porque, 
. _ approvâ.da. ella; fica mantida aquella secção. 
;: O itlustro relator que; aliás, deu parecei' 
contrario â emenda, em seu discurso susten
tou a sua. opiilião, mas disse em cenversa 
·11ue não fazia. questão da sua rojoição. · . 

Assim, penso que a emenda deve set' a.p· 
· prova~a; tanto mai~ ,quanto é ~abido, -con
formo doelaron o illustre representante do 

.·Rio Grande 'do. Sul, o Sr. Germano Ha>slo
.. chcr, e·m seu· discurso da sessão de ante

bontem, que ·a Imprensa Nacional não dá va.· 
. zão ao. serviço que lhe é- confiado.· 
. Si aSsim é, como é que nós vamos sobre
carrogal·a com o trabalho que era feito pol:1 
typographia da Alfandega ? , 
-.Creio que approvar a emenda é um acto 
mcrecedot• _de encomios. (Apoiados.) · 

·o Sr. F.-ancllllco Veiga (pa-ra 
encaminhai' a 'tlOtaç,ro) -:: S!'. Presidente, as 

·:: ·razõeo porque 11. commis~áo deu parecer con
;, ·-írariD á emenda ue que acaba de· occup:n··se 
, ·.o il\ilstre Deputado pot• Permunl.Juco consta.m 
:; , do parecer. 

* Elreetivamente cu disse ;w nobre Deputauo 
que ·yíão, fazia questão dC~. approvação dt~ 
emenda, deixanclo a. sua sorte á sahodoria 
da. C;~m:tra., que, estou çerto, lw. tle deeidir 
de conformidatlc ·com a justiça; mas t.l.cvo, 

. por amor á. verdado,colifessa.1~ qne a. ace~tao:.ão 
da. emomla nã o impol"iu. aug monto de dcs
ve~a.. 

Nem foi ost~ o fundamerito unieo porque 
entendi que devia supprimir· <t efficina dá 
Ali\J.lHlcg;t, o fuutlamento que tive }lm·a. as.~im 
!j:ntomlm• foi uma simples q_ue~tã.o de cum.-
:pl'imento de lei. · 

Não ha :.tugmonto de clesp~za.. A Camara 
decidirá como eu tendor. 

Posta a voto.~ Jl approvada: a referida 
emenda sob n. 2. 

E' considora<la. prejudicada a emenda sob 
n. 3; 

Sã.o successivameritc postas a votas e ap
:provudas as seguintes emendas: 

Sob n. 4, dos Srs. 'Henrique S:tlles o ou- . 
tros: · 

Ontle convior: 
Fica o Governo autorizado :~, despender, 

mediante avalía~ã.o pela Imprensa Nacional, 
a quanti<t nocn;;sari,. pal'a. a impressão, al;é o· 
numero ue tt•es mil exemplares, da.- carta 
DGscriptíva.-pt~ra. o ensino intuitivo nas es
colas primarias, de Julio Cesar Pinto Coelho. 
e Albino Alves Filho. 

Sob n. 5, dosSrs. Eloy·dc· Souza o outros: 
«Ao projocto da dospeza da Fa.zenda ~ 
Onde convier : 
Alfandogu. do Rio Grande do Norte: 
2:000,1; para acquisiçã.o de um escaler. . 
2:000$ J>IU'a. a compra de · material )ixo é 

rodanto, destinado ás capa,ta.zias. · ' 
Sob n. 6, do Sr. Francisco· de 'Sá: 
~A' verba-Socrotaria do tstado..::...ac(ll'ês-

conte-so : 
Toll'lgt•ammas oxtcrlores, 9:000$000.» 
Sob n . 7, 1!0 Sr. FranciscoVeíga:' · · 
«Ao a.rt. [o IL'" l2, em v ez de 95:600$, di· 

ga-sc : B5:f:l00$, n.ccresconta.ndo-se depoiS · de 
i :500$ o .~eguin te : para. tres ser -ventes 
3:600$; o ma.i.~ como estit.» . 

Sob n. 8, dt;~s St•s. I,eo:iJel :Filho c ou
tt•os: 

«Accresceni.e-so-ontle convier: . 
Ficam rnantitlas, na vigenc ia. da pt-osente ." 

lei, as disposiçõos llo a1·t . 29, n. 28, da lei 
.D. 746, de 20 de dezembro de !900.» 

Sob n. 9, dos St•s, Nogueira. Accioly e ou
trcs: 
«Acerescente-s~ ont.le co nvier !-
·Fica· o ·aovorno autorizado a olev a.r il ca

tegoria de I~ ordem,. sem augmento 1le ues
peza;· a Mesa. de Rentlas do Oamoc!m, no Es· 
tado do. Ccarâ.» 

E' eo•msiuCI'alln. prejudicada a emenda B.Oh 
n. lO. 
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O Sr. Paula lltuno-~ (pela orflem) essas quo V. Ex. jã e>l:i. dechl'<111do JH'Cjmli-
-Sr. Pt'QSitloncc, a cmetlda n . 10 ost(~ pl'e- ca1l:ts . . 
jutlic;~d;L por CM1Sa. de uma. outr;t emen1lto Consulbd·.t '' C~tnnM, ú corH:c:lid ;~. a prJ- · 
quo 011 ;tprosontei o quo vem no fim. Eu pc- feronci<L p~did:t. 
diri:~ a V. l!:x, r1ue H1;eSiO votai· primo ira- Ern·B06nirb. é posta ;t Yot.os e apprové1da. 
mente a cmend<l. n. •17, d;t qual JcpJndem a scgrtint.e cn1cnda gob n. 47. · 

Substitua.-sa a tuballn:das quotaá que devem pe:roobe!' os empregados .das Alfan legas .. 
(rubrica. 16") pela. seguinte: · · 

ALFANDEGAS 

Mauá.oH ........ , ....... , · ....... . 
Belém ........................ , .. • 
:Ma.ra.nllilo ...... , .......... . ..... . 
Pa.t·nahyha ••••••••• ; ••.... . -- • • 
Fortalez<t ............... • :: ... .. 
Natal .. , ...... . . , .. .- .. ~ , ~ ..... . 
P:.wahyba . ....•......... · .•.•... ,. 
ltecifo., .......... . .......... : ... . 
Maceió . . ...•. , .. , ..... · .......... ~ 
Poneclo. ,. , ... , .... , ....... , ... .. 
Al'a.caju ............. ~ ...... .. ... . 
Bahia ........... , ... . ...... , .. .. 
Victoria. ........................ . 
Ma.cahé •••••••••••.•.•• ; ••••. : ••• 
Capital Federal. . ; •. , • , , •• ; .... . 
Santos ............ ; ........... .. 
P..ara.naguá ... , ...... , .... ; : ..... .. 
l<'lorianopolís ......•• , ........... . 
Rio. Grande do Sul..: ... , ,. ,·::-\'~ .. 
Porto Alegre ............ .-... , •.. ~. 
Uruguayana. . ; ...... ; ,:·~.' ...... . 

· Livráment,o , ................... . 
Corumbil.:.; •••• · ............. . .. . 

.. ··; 

._, 

LOTAÇÃO 

7.000:00fl:ij;OOO 
17. 000: 000$000 
4.000:000$000 
. 500:000$000 
2.GOO:OOOA;OOO ' 

100:000~000 
900:000$000 

!8 .000: 000$000 
l . 700: 000:;;000 

140: 000''000 
:30Q;0()~000 

14.000:(100$000 
250:000.'!;000 

60:000$000 
65. ooo: oo6.Moo 
21. ooo·: oo~OOQ 

1 • 500 : OOO;p'OOO 
.· 850: 000.$000 

8.000:000$000 
4. 000: OQ0$00D 

600:000$000 
300 : ÇIOO:J,"OOO · 

1.400:000$000 

PORCENTAGE~l DllSPEZÁ PÁlU 1902 

1.80 
l.iJO 

•!.40 
2.70 
2.00 

10.00 
2.10 
0.9'1 
2.20 ' 

; 12.00 
3.5f) 
0.95 
6.ml 

20.00 
0.75 
0.57 
1.90 
2.60 
O.G5 
1.~~0 
5.QO 
4.00 
3.10 

126 :000$000 
~2! :000$000.· 
. M:.OOO:j;OOO 
13:500$000 • ·. 
4 ): OOO$OÜO ·. 
10:000;!;000" 
18:900$000 .. · 

160:200$000 
37;4001:000 
16:800$000 
J0:5oo. ·ooo 

l3J:oo ·ooo 
15:0 
I2 :ooo; ·ooo 

487: 500$000 
153:900$000 .. . 
28 : 50~000 
22: toõ$ooo' 
s2:oogm·ooo 
52:00 '000 
30: '000 
12:000$000 
44; 800$000 . 

1. 762: I 00$000 
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· . Tab~ll~. pam a d~~cr-<t'o da pol'cC1!lagem devida .aos· emp1·egctdos das Alfa>Jdegas 'da Republica 
:, ·. . . . . · no eroercicio aq. 1.902 

.A.LFA!'<DEGAS LO'tAÇÃO 
POltCEN
TAGEM 

DES!'BZA. r All.A. 
190.2 

. DESP1>JZA DO 
PROn:CTO 

~·. _ __ .;.._ ___ ~--- ------'-1------1-'-~---...;_ ---~ 

Maná.os •.••• • •• .• .•••••• ,-, . 7. 000: OOO$o0o 
l3elêm .. ....... , •.. , ••• ·• • • . 17. 000: 000$000 

.: .. ,.:Maranhão.;................ 4.000:000$000 
_, ;~: .. ~a.rn·ahyba. •....•..•. ;..... 500 :000$000 
.'f'' - ~or~a.leza. .. ... • . ... . . . . .••• 2.000.:000$000 

~;~tx;:;:;);:··::~ · ·: ·. :::mil 
;-~··-· Vi~t4ria. . ...... , . ~: ... : .... . 250:~000 
.... MaC<~.Ité • • .. ... • • • • • . . . • • • • • . 60:000$000 . ;t :·~pUaJFr;:deral. ., . •• . . . . • . 65:000:000$000 
· ·-·Santos · ~7. 000: 000$000 

vH::f~~:i~~{i~:::::::::::: :: l.~~&o~~ 
;:r~J~i~ .Çl'r\\nde do Sul.·:..... . . s .ooo:000$000 · 
··'·· .r(lrto A,Iegre ........... ' ·. .4.000:000$000 
::.'< trrug~ayãp.a. •... ,...... ... • ooo :oo=·ooo 
~-. :.LJ..vramento. . .. .. .. .. • . .. . 300:0 . 
~:< -C~1·u~pá .. .... ... •• •• • .. . • .1.400: . 000 
-·,{ ·, 

. _._:! 

~' · >''~; · considerada. prejudicada a emenda sob 
: .. ;:.,. n•· 11. 

~:f>.: ~ Sr.· Franclaco Vei·ga {pel~ 
·.,.:•., ·,ordem)-Sr. Prel5idcnte, esta. emenda n . ll 
;:-:, . ."está. nas condições da. que acaba. de ser 
!'· · .. 'Voia.da.. 

~::;> · . A. commi~o julgou- a. -prejudicada· .P<Jr ~~ 
(• ''~ .jã a.cceito uma emenda d.o Sr. Serzedello 
1~;7 .:~otn, á mesrn_a idéa, mas q Üe não ficou c9llo-, 
,:-:·.::.--:·c!!oda convementemente • . Si V, Ex, qll,l.zcr, 
':i~:'::·~'-:;i,óde· pol-a a. votos, ou, então, considor!tl-a 
~·.'·.···' pr!!jQdica.da até a. ''cit ação da outra. 
:f.·::-.. i . . . . .. 

;:''~ ~()Sr. Pre@Jdentc - -A Mesa j ri. con
;..;_··: .. siderou prejudicada. _a emenda n. ll. " 
L. ·. E' annunCiada. a. votação da. Seguinte 
'-~';.: .emenda sob n. 12, doa Sril . Viria to Mll.llcare· 
'>·: nlja.s é outl'08: . . 
~~~:·· : . 
" ., _._ 

1.80 : 
1.30 
l.40 
2.70 
2.00 

10.00 
2.10 

. 0.04 
2.20 

12.00 
!!.50 . 
0.95 
6.00 

20.00 . 
U.7fi 
0.57 
1.9Q 
2.60 
0.65 ' 
L30 
5.04) 
4.00 
3. 10 

c126:~0 221: 00 
56:00( o 
13:Ô00$000 
40 :0~000 
10:000$000 
18:900 000 

1GIJ:200 ooo 
.37:400. 000 
10: 000 
10: 000 

133: 
15:·o· 
12:000$000 

1 !IT: UOOS\000 
153 :900~000 
28:.~000 
22.: 100 ·ooo 
52:000:jj000 
52:000$000 
30:000$000 
12: 000$000 
44:800$000 

1. 762: 100$00(? 1 . 837 :420$000 

75:320$000 

« Accrescente-se onde coiJ.vier: 
Art. · Fiim o Governo autorizado a rel~ 

var a ·mesa administrativ:a. da. Santa. Casa. 
de ·Miserlcordia. e Hospital de La.zarO!! de Sa.
ba.rá. (Minas) da. obr)ga.ção do pagamento da. 
quao~ia. de I :736$250,· correspondente á. li· 
quldacão das tres quintas partes· do extincto 
vinculo d,o Jaguara..» . ·. 

Posta. a vo-to~. Ó ~pprovn,da. a. referida. 
emenda. sob n. 12. . . ·. · · . . . _ 

o · Sr~ A.len.;aí:· ,·Gubnarãee 
(pela • qr1lem). ~. Sr. ,. Presi~c.nte', a. .emenda 
no 1 I es~a morta, .está. .Pl'ElJUdicada. pela. a.c-
ceituCão da. emenda n. 36. ; ' . . 

Peço' ~ \1~ E~ ; .:·~tie - ~onsulto·. a. Cas~ si 
consente que. seja. -votada: desde já. a. e!l).enda 
n. se; Jl(ll a. qua.l ftcóu })rejudicada a. _emend<~. 
n. 11. . · · 
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.· O Si• .. h1·iclo l•'Uho (petcr orden•)
. St•. P t•P.sidenle, :~ emenda que se h• votu.t• 
_ Cl~I:J.D.!t ~ . . 

OStt . Ptu:snJJ,:NTL:-J<L f'<li ponsidoúJ.d<qH'C· 
judlcadtt. . . · _ : · . .. 

O Sn. BR!Clo Fluro-Erit~o Ol'a <' n. 12. 

· O Stt . . P.Ús!DR!I>TE-A erncQd~ n. !2j<i. foi 
t•pprovaila; · o Sr. Alencar Gutm<~ra&, po· 

· re.m, reqt)ei·eu preferenck~ · ptn>:.l a vo~t\ção 
- ~a. emendtl n. 31), decl<trando que esta enHlQ-

. 1h~ prejudica a n . . ll. · · · 
O St~~B~ICio· Fii.l!o-A Cam:tr;t tinlm de 

S(j prÓDW1C1tH' entfu> SÔ];rO <I ClnCDd« D. 111· 

.-O Sa. PltEsmEN'r&~Não S<J pronunciou. 
o".sa. B1ucw "FtMto-Ma.s, cu tuw <Lt'éi em 

considill'aÇã.O <I emond<l n. 11. 
i!:IL<t diz: 
«Al't. Continua em vigor o n. 12, in·f.. 29," 

_da lei n. 7•16, de 2':1 de dezombt·o de WOO.» 

o si··. Fra.ncillico Veiga ú>cl~ · 
<)1'1/cm)- S:·. P1•e;idonte, o nob1•u Uéput&dó . 
pot Pero~•.miJuco labora elll um Aquivoco: A 
01t11.mda~. n. 11 manda. vigorar o fi. 12 !lo 
ar.t. 2\J da lu i da. dospcza. quo ú a lei-
o. 741. . 

. A emenda. n. 30 manda vigorar " mesrriri. 
cou;;a e ainda outl'OS. numeras !lo mesmo ar-
~~ . ·_ . 
· Por oonseq U(lD~i n..a. ra.zã.o qttG dotcl'minoil 
o honrado Deputado po~ Santa. Ca.tharína a. 
roquero1' proCor~ncia. pt~.ra. a: cmood~ n. 36 
(Í po" ser in ais m~pla . · • 

gm rclaç;1o a. o~taemend<l cumpt~ dtu' uin · 
esclarecimento à C~a;. . · 

J?.sta emenda. ina.rl(la Yigo1·ar os§§ Sd, lí', .. , .. 
JOo, 12", 23• o 32'1 do _;wt. 29. · · ·. 
. O osclarccimcni:o quo me cumrire dar é .. , 
quo n. m<:Jdida. do·§ 3• .. i<i e~tt\ conaiguada. no ·• 
projocto !lue <t Camara·np_provou. 
. l>or cSnscq uericíu., V, Ex. não do v c sub
mcttm• ti; a.pp1•ovo.~,:io o § l:!0 (il,lC traia. de ullia. 
<iutoriza.ç.'l.o j~~ appt•ovada. 

A omwtua 3ü está. assim concebida.: 
_,.continuam ein 1'igor as a.utorizaeõos éon-

feridas nos ~ 8°, 9", lO, 12, ru o 32 do <\rt. · 
2\J d.a.lei que fix.ou a deO!POZlt do Mioi~tcrio . o. 81·: Ale ncar .';Gubnarü.e~ · ·.' 
da.-· fazenda pa.ra. o corcrent<r .exct'cicio.~ ·, (J•cl« m·dem)-l!:u reque.r·i •~ V. Ex. vedtica.~ 
· Como vê v. Ex, , P"rccc _qüc . não se tru.ta ('ãó d:L votaç'ão o. V. Ex. n ã.o· mailtlou ver i· 
rigor9samaute da mesm:L cousu. . ficar._ · ·' 

o·sr. :P.,•esid~.nw.-A_MC.>a.resolve Osr. P.;~111ident,e-O nobre . Depu· · 
a, questão sttbrné\tendo. a. votos ·a· emenda ta.do pede vcrilici.\çã.o da vota<!âo. · ·. 

n.E~·segu~dli :é posta-a. vó~os ~ -- rejeitada· t~ o· Sr. Serzedeli.o Col.·rêa...:.; 
referidfb emenda sob n. u.· . · . Peço :J. pa.la.viil. peta. orde-m. · · · 

O Sr., . Alencar Gubnarues. O S1•. IJO.l•esidente--Pego licença 
(72.ela 'ordem) raqum• 'verificação d.:t vota· pu.ra observa.t: a. V. Ex. que, tr:1t:mdo-se de 
çao . - ··- verificação do vota.ção, não posso dil.l' a. pa,· 

' . l;wra pela. ordem . 
. o s .... Drlcio FJiho (pela or~ffll)- o SR. SERZ'EOEJ,LO CnRRf:,~-]<)' pa.ra cnca.--

A Mesa não d!;Jcla.rou (rue a. emenda n. 36 minha.r 3. voto.<Hlo na verificação. V. Ex. Yil6 
tratava. do !Ue~mo assumpto q·\le a emenda. ver n_ uo tent10 mzão. n:·u ~ · " 
-· o SR. PnEsiDÉN'I'E- A Mesa deClarou r1ue 

• o St;: pe_putado A!encat' Guimarães . hav_ia 
pedido preforencia. para. a; emenda, e que a 
Cominissâo hav.i11. ilecluado prejudicada a 
emenda. ·n. ll. Havendo questão, a ·· _Mesa. 
submotteli a.. voto>. a. · etlleilda n. ,u e . e lia. fôi 
rojei t~da. · 

o íÚt. Biücxo I<'lLHO - Eu tlttiierà. uma 111: 
fqrmação: a ciricndil." 3(; · trat<l · -!la · mosím1 

o Sr. Pt•eslde(lt.&-Senilo o ~ssum· 
pt·o itnpol'k'l.nte o bayendo duvidllo -no espi· 
r ito d~' C:J.ma.ra sobre a. maneira <).e sor· VÇ)• 
ta.da .a disposição. sa.lvo r e.cla.ma.çã.o ·da. Ca.
rnar(l, ·o nobre Depulado "tem a. pa.1avt'á~ · 
Tr;.~tàcse de voriftcn,t•i"l,ó da votttclto, sobtoe Q 

qtm:a. ·Mesa tfií.u tom pm:mittído (lu~ ·so fa.lle . 
Ma~ o nobre Ucplltl~do póde contlii.tta.t', uma/ 
V9Z,tfu.o niio h;J.ja iocbmu~iito d;~ e;<mmr11.. 

·. · ·,-.. t . .· . 

co~~ - .. _ · 
YoiEs - Sim ; . . · 

O S~. Sc~it:edello Oor.r~ (pcliJ, .:_~. 
·dl'del!I)-Sr. Prcsiilonte, houvo u~t cqut~9CQ __ ,-~ 

o sR.; n;ucr~ Fxr,nv --~nt"'ào a. 36 e.~Ü pro· do relu.lor na. occa.sião de tomar elil'<:onat~e, · 
judica.da.· · · · · · ... ra.ção as emendas, ·:.-, 

, . :. 

.. ,.:·::··. 
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A omcnda. n. 26;aprcsontadu. pm• mini, «A' vcrb:J.- Oht•a..'l--,<wct•esccl) te-se a quan· 
sali ill croratla no Dit:wio O(ficial. No tlht sç- th\ d(l2·l0:0011~ tiastinatl<~ l~ um:1 pont-o du 
guin te fiz a. roctiftca{,ãuque consta. du. oniotllla.. de&:a.rg:.l pi:t.t •a: o Sçrviço d<~. Alf~ndcgil. llo 
n •. 43quo encerra. autod~:lío par·a•licarem Cr-:u·:i, o'u•:t coutomphula no or\~anunto vi
em vi[[Of v:i.rios dispositivos da, lr:i ór, a.tnen- gente, mas qnc náo póllc .s..:Jr nell!l · executada 

.. bría. no o:tcrcicio co~·t•cnte . · pGt' tlepcnolc~ ·d ll c~r;uüo~ e pro>jecto llUl'l só 
· t · · u.gor·:k pudm·:lo licat: conctuidos .» Esses disposi ivos são os do ns. 2, 8, !J, 12' . 

23 o 3\l do ;wt .. 29. · Posta. :~ vo:os, 6 l'ej~ i mcla. a emenda. s~b 
O ~el;~tol' .'c:~nsidcrou a oment!a. -- do riobl'c 11 • 15. . . · . ' 

Deputado pelo Pa.r<l.ná..-lll'rjudicada., porquo Sã.o succes;iva.mon to postt~sa votos é appro· 
manda vigoia.t• um desses dispositivos. ~ vM.us a.~ scgn in •l~ emendas: 

O Sa. FnAN(asco VEJGA-Pcfdiio; ·é irillis· , Sob n. W, tlos Srs. Vit•iato Mascarenha..~ e . 
. penSa.vel ·v_otar-so a.' emenda. de V. E:<. , pol'· outl'ós: · 
.que não sã.o Jguacs, salvo si v. E". abro « Cuntinúa. em vigor o a.rt. 2<>, n. Xl\' , d;~ 

~:... · mão des~ emenda.. lei n. 741, de 26 th~ dez.1tnhl'o de l U!Kl, quo 
· · OS~t. SERzEm~LLO CORR1l:,\-K~üm dizontlo pol'mltto :1 vontla llc m t;illlpil!ws aos !lLbl'i· 

. quo tLpt·6.~en.t.ei U: crnenda n. 43 com a •lecl<L· · ca11tes n:.ciona.'>," pt·~zo·d~ tros melles, etc .• 
raç;:u> d~ ma,·io O[ficial-publica-sc ptH' ter Sob n. 17 •· dos Srs. Arrosclia:; Galvií.u ~ 
salud.o zncorrec1a a emenda. n. 36. I ou\ros: · . · 

_Appello pa.z·a a. Mesa., IÚ\ra o Sr' .. Ca.rlo~ .. ..: J\1) a.rt. I •,o. 16.:_Aifandeg•\~-Au~;nun-
do Novaes. te-so a r1uantia dc fl:C)IJO$, sentiu 1) :000$ para. 

O St~. CAltLOS DB NovAES-1~' cxaêto. cuncod;o:$_ i nrlisporis;úcls - á cunserv:J.Çiío . do,. 
· 1 c:utcr per&cnccntc â. ·Atro~.ndog:\ . dó Pcondo o 

O SR. S,~,;nzEDI::LW ColtRÊA-A cnion1 a !l!ll~ :'\:000:1' Jl:u•a. :1 compr•a de tubo~ para a la!l" 
:deve ter pr·cferencia, si V. Ex. e.ltil a con· cha Ondina, pertrmccuto á mo~ma a.!Fa.n

; · '~liderar a emenda.;,, do nobl'c Deputado poio dega.» 
·'·,·.-.Paraná., é a. emenda. da n. 43. 

· · :· -- v~zt:s-,Foi t•cjoitnd.a. E' annunciad;\ a voÚLção <l.i\ sog-u into 
{ . · .. · . . omcn<l<~., sob n. 18, dos Srs . Luiz Guá.lberto 

• 0 St~. SER2EDELLO CultRÊK~Et•a o t!UO ti·. e outro: . 
-D!t--'1. ·a dize!'. · · · «E' o Governo atttórizad~ ;o, ntanda.r paga L' 

ao.~ cmpt·egadss das .alf:\nucgas a. porcen.t.a.-.o l!ir. €larl~• Cava~~nnli: (pt•lm .gcm rolativJ. a.o augmen t:J d:L romh, vorífi
OI dem)- Sr: . Prc.sJdont~; V. h~. nfvl pó• lo ca.tlo no exercido d.o 1 \J ~ll, comparado com o 
sub~etter <t constdct•a.ça.o _du. Cama.r:\ o r~- do cxe~cicio ;~ntorioL'; tio _ conl'ot'lllidade r.om 
que.nmento do. _nobro Dopu~o pclo P:tr:1, a. uoutr·inà c.~tabelocicla. no :u•c. 41 dtt. lu i 
po;rque V. Ex. JU. subrnetteu a v:otos a emen- n. 428, do JO de doromht•n !lo IS!JH, abrindo 

--~a. do .t•cprosonta.ntc li_? Pa.ra.na. · pa.ra esse fim··o ncces.sa.i•io t;t'6dito .» . 
. . Ago1-a. \rata.~se apenas llO uma. verifi<:açiio 
: da vota~ão. 
· . Et'a. o quo tinha a dizer. 

Yorlt!ca.ndo·sc a votaçiio da emenda n. ll, 
l'eeonhece-se ter sido a Jnesma approvada. 

. _· . São succossva.monto postas a. votos o a.p: 
· provad<iS a.s soguintes emcntla.s, sob n. 13, do 

.Sr. IUvadavi:1 Cort·éa: · 
Ao n. 16 do art .. 1• do projocto n. 2!JO 

.. acorcsatmte-se: Para. o adulinisLt'at1or das 
.:.;. capáta.zias da Alfa.ndega. de St~.nt'Anna <lo 
:::: Livramento: ordena.do-!:600$000-, quotas 
'::.-::-9; 2 scrvontes-salarios-'1 :200$000. · 

'- .Ao mesmo numero: em vez de 165 r1uotas 
digá.-se-174 · quota.s. 

· . Ao mesmo numero: accrosceniO:..>e--aluguel 
· de casa.-4~800$000. · . 

· Sob n. 14, dos Srs. Nogueil'a Accioly c 
~ut~os: 

O St• .. IIena•ICJue Lngdell (pela 
o1·dem)-Sr. Prcsltlcnw, o~ta omcnd:\ vem 
t·c~J;a.btlhlll<H' uma- · d i~po!SÍ<iii.a do O!'ça.monto 
~~1~. . 

A toi n. 428, de 10 U.o dezembt•o de 1896, 
mttmlon pagM' estas quotas ao~ fuucciooa.
l'ios nuuanoh·o~ • 

.Ô a.nno pa.WLtlo OID I]UO roi incllli!l:J.. no OI'• 
çamcnt,o, lllll um :wis11, o St·. Mln!stt·o d;~ Fi\· 
zonda most.rou a nocessidad~ do pót• em 
exocuçii.o e;.;~a. lei que mu.nda. pa.ga.t• e~s"s 
quotus. (Apoiados .) · 

Este anno não tem sitlu possi vol. f;~zer isso 
por falta. de dispositivo cttte a.uwl'izo, quando 
é. sabido que no Ü L'ÇMllent·J da Receita existe_ 
o a.rt ;.-a•, constitní.e do dispo~ições · nã:o t'l!vo-
ga,da.s.· · · 

Ncst.as cóndições , sendo justa a emenda, 
peço a v; l!:x. que tnOd()SO!llpo d~ ier tomado 
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toua po para encaminhar a vota~~ão o puoo a 
bcnevolcncia du C<llll<W<t. 

Postil. li. votos, ll I'ejcita.da [, I·cCerid<l 
emenda, sob n. 18. 

O Sr .. lle n.t•ique Lngden (pela 
ordem) I'cq_ucr vcritlcação tla. vutaçao. 

Procedendo-se ri. vcrllicação, I·econhoce-sc 
ter sido a rei'cl·ida emenda, sob n. 1~ , <!Jl[li'O· 
vada. por 65 voto~ conka 59. 

fÇ ~~f'l ntuwiuda a V<J~a~._,~ão d.a. ~eguiutc mnen
rla, sub n. ~5, tlo:l St·.~. IrillOU. Má.ch:ttl•; e 
outro~ : 

Ao n. 9 (Caix:t do Amnrtiza.ç;l.o ) : 

inclus-a-~c verba flcstina.rl<l. <is q;rebras a. que 
tcom dll'~lt,; os fieis lia C:Lixa tlo Amm·tiz:.LÇ<'io 
1g1n cs a..s qua pm·coiJem os fieis da Thosou
raria. Gora.! do Thcsuuro Fodcral da impor · 
t<tnd:t rlc 4 :_000$000. ' 

São succ~ssi vil.monto p usta.s a vu tos c 
pt•ova<las as l!cguintc8 cmcnda.s: 

ap- , O @r: !!!iá i<"1•eire (pela . m·dem) _ 
St·. Pt·e~ :denl.o, a emenda. n . 25 dispij·· o 
scgllintn. (Lê.) ~ Sob ri. Hi, do Sr. Fmncisco Vcig;L: 

«Ao n. 34 do art. 1•, dopuis das pa.hwra.s
Fnndo de resga.te - accrcscen&c-se:- c mais 
JDCUI.do dos sa.tdos quo se a.ptirarom no Ol'Ç3r 
lll@t o. 

So n. 3G do mesmo artigo, 1lcpois 1hs pa· 
111 \' r·u.~-eni-prcst.imos in~ornos-a.ccrnscon te
se: -papel c mais metade dos su.ldo:i que 
se apurarem no orça.monto • . 
·- Sob n. 20, rlo Se. Thomaz C(l.valc;Lnti; 

• Ao at•t. 4", diga-se.: a qua.nti;1 de 15 "f,. 
sobt·e a lotação até 120:000$ etc.» 

!':ob n. 21, dos Srs. Auizio do i\b1•ou e ou
tl'os: 

«Ondo convier·. 
Fica o <Jovei'JlO ant.o;·iza(lo ~~ do~pmilet· 

até a qnanti;~ do :~):(lOO:j; com a conscrucç.'lo 
nu ncqnisiçã.o de um pt·edio partt. :.L All'ttnclog>~ 
dt~ Par·mtllyl.Ja.» •· 

Sob 11. 2~, do S I'. Sy lvio ROIDOl'O : 

F'iea. o no~'crno a.n toriza(lo a. pa.~~u· :'o 
ci<lad f\o Apulcht•o MoU.a l\ qna.nti:~ do r;·is 
6 :;;30$107, quo lhe tloixOit do ser Jl<Lf!'t por· 
fa.lta de vut•b:t e cujo diroiLo lllu foi 1~.\C•J
nhoc itlu pot· ole~J~who do Mini~tl:ri.u 1!:1 l•'a· 
~cnd<~ do lO do uuLuh1•o "" 1~"!1· 

Sob n. 2a, <lo St'll, Hm·~~lia. tio ~~~ fJ uuko~ : 
Onde eonvio1• : 
Arfi. l''ICIL o Podei' l!.:xocutivoa.utol'iza.do, 

na. vigoncia. desta. lei , a. relevar o tltesouroil•o 
. do pa.pol~moeda da <.:a.ixa do Amortiz.a.çiio da. 
responsabilidade o pugarn<mtoda impot·tanci:~. 
relativtL ao tlosf'a.lquc dado polu ox-Jllll A1·· 
naldo Vieira dtt Ca.mal':t (vis&o ter o Putlet• 
,lndicia.rio roconhocido como unico cu lpado o 
mencionado ox-tlol). 

!<]' igualmente a.pprovatla a .>egtüntc mudi
ftca.çào da Commissão : 

Nessa relevação nã.Q se o>mprehende a 
importancia de 40:000$, va lor rl:L tia uç:t 
presttda. pelo mesmo thesotu•cü·o. 

l~' cousitlera.da prejudicada. :L otnonda. sob 
n. 24. 

Clolllara Vol. 'VlJI 

P;truco _g uc nã:o lt<t m1~la m;tis justo que a. 
tLJIPI'OVto.ç.ao tlcsta omenrl:t. 

A Thesootl':tr'i <L Gor•tt do 1'hesum·•> F<'-<lom l 
l.I!IH 1 ~-;s:t i rn;)(ll'L; tncia p:LI':t us lici.,;. 1lo1 thc· 
St>llrCii'O, e ll tt niLo vejo ruiw p<m L ·que os 
fi~ t~ <lo tho.~ou l'uJ ro lla C:~ (xa. •h Amot·t(r.a.ção 
uao tun ham o.--~~~ mcsm;t impm·tancia.. No.~s'~~ 
emtliçõos, julgo que a. C:tmal'<l , <.lo fOrm:, a l-
gnm:L 1 _I'Hl([OI'iL <lc iX<U' de appl'vV:I l' tl iU f.L 
cme n•l:L .. lUS't:•. r.umo c">f.:t; ta.nto mais quanto 
o p;u·ucm· da Commis ii.o nito é cuntm riu. 

_O Sr•. I•'ra_nciseo ' Teiga (J.lelct o•·· 
dem)- '::ir. PrcsHiente, a Commissão nii.o loi 
injus t:t ncga.ndo 11ppeovaçiJ.u :i cmcnd:\ que 
ma.nt!"' n:u· :tos fieis tl•> thosour·uiro da Caixa 
tio AruJPtiznção umu. gTa.~itic it<;ão ig u:J.h i. ctue 
toem os .fieis du. .Tl~esoueal'ia Ucr;d .to Tho
sou;·o ; o <t razã o princi}Jill po!a q tml :L Com
mis;iw n<'gou a>sa <tpprov:Lç'.lo roi porque os' 
llllix ol:L C:.1ix<1 olo A1uortiza çii.u tccrn uma 
vurlJ:I tlo.;tin:tda :1 qtnl.Jra.s. Por conSO• 
f] ttnnci:l, ri i Hc mantl;Ji!.ll: da.r-lhc.'i nma. g r:Lt.iti
caçittl ll<J V <~, e!lc~ ficariam com vencimcnLo 
supnt•ior <lo,; quo ~orno~ fieis da T'msout':lri<t 
Oura! do 'l'l!ruou ro. 

Dctnals, :t Commissã.o ntondo •1ue a admi· 
nist J'a.l;ão publie<t nã.o pt·eoisa dosse m oio 
C!OIH:lgt•allo ua emond:t !lo nubr·e Doputa.do, o 
por· i~;;o. negou liS'iulltilllent.rt a. um:L mod.id:t 
<JIH:I m;m<l:~ a.ugment:w :t dcsp<Jza.. 

Pusf,;t IL votos , 11 rejcitttda a ref,:t'i fla 
omond:t sob n. ~-

Si(o succcssivmucnto postas a. votos e rcjel· 
tadas :~.-~ cmcnd<1s sob ns. 26 e 27 . 

Si(o considoradus l.ll'Ojudicu.thil a.e ememli.t.~ 
sob n>. 29 o 30. 

PusttL a. v•>tos ó rejcibttd:L a emc1Hla. soh 
n. 31. 
Post:~ :t Y•; tus, é :~.ppr'->''<~da :t ~figuinto -

cmen,.la , soh n . 32, do St·. Fr!111cisco Veiga .• 

«Ú ilf.le convier: 
Cont,illl'la. em vigor o art. 3.2 d1t lei n. 746, 

3-e 2'J do llczetuiJt•o do 1000 .» . ·· 
%7 
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Post<; a votos, é rojci tadlL <L emcud•~ ~oi.J 
n. 33. 

E' annunciada a. .· votação da sc~uintc 
omonda, sob n. 3-1, cht Sr . Ignaclo Tustu. :· 

«E' o Governo mttol'iza.do a df.~spondcr <\tê á 
quant ia de 50:000$ para. auxiliar as despezas 
relta.s pela Sociedade N;tciom~l do Agl'ioultura 
com o Congresso Nacional de .A~p·icu ltura., 
que se reuniu ne8ta. C:tpital em setcmbt·o 
do· cot•rente.:1.nno, podendo m<J.nd<ll' publicar 
na Iill'PI'ensr~. N<1civna! os trabalhos <tPl'Csen
t'auos ~ os stenograplutdos, inclusive a.s mo-

.· uogra?hia~ e memorias.» 

O 8 1.", Gel."man o U asMloch c •• 
(pela ordtnn)-S!•. Presidente; a Camara j<i 
votou um Pl'Ojccto que mantla o Governo 
dur 50:000$, a t itulo de auxiUo para as 
d<>spezas do GongJ•esso Ageicola. 

E~ta emenda não foi acceita. na parte rofo
rontc (\OS 50:000$, ma.s, nn. p<:nte em que 
ma1\dll. publicar na Imprensa. N'Mi•mal os 
tr:1ba.lllos apresen tados c stenugr:~phatlos . 

Parece-me quo o auxUio do 50:000$, deve 
con:(prehcnder oxt•c\a.inüate estes t1•a.l.mlho8 
porq uo, c.lo crm h•;u •iu, ostc dínlieil•u ser;~ p<Ll'<l. 
JIO.:;(<Ll' não sei QUG uutNs dcspcza.~ . 

. P:u•ccc-lnc tamlJcro CJUC uma. vo~ quo o lll'•J
jccto ~linda ost ;L pondon ~e de diSimssã.o, e:;t:.~ 
eruond;t devo ser J'Cjoil .. 'ld;~ in totum. 

O S r . 'I 'osl n (J•cla bnlcm)- St•, P re
ij[dl\nto, nvidontmoent.t! o pon>i:.LIIlcnto rlo 
uutor dt~ omcn~u. 6 e.ato: autoriz;ar ·o Oo
vm•no :i despendo1· até 50:000$ OIJID as dca
puza.s 1'oitaa pelo Congro,so Agricoh\ , in
cluindo uosta.s dcspeza~ a publicação r1uc se 
11zor, por OltOJ'Q}llo, na Imp1·onsa Nacional. 

A CommlsstLO rl lvldiu a omcnila um duas 
pill'ted : om rol;\Ç,ão á public<t\-fu• na. Im· 
p1•onsa Nu.cion;~l , olla está de a.ccordo ; em 
rola~ão ao credito do 50:000$, uão só!\ Com· 
mi.;;>ão corno o Governo estão do aceordG om 
que so de o credito. 

Apenas a Commlssão lombt•:.~. que havendo 
com o mesmo fim, um projecto em discus.;ã.o, 
pa.rcce mais rcgult\r que su lllo dê anda
mento. 

Mas, com a devida vonin. da Cominissã.o, 
itppcllo ll:\l':J. •~ Ca.mara : si o Govm•no ac
ccita., si a Conuni~são a~Cili'ta. o orodito do 
50:00$, si a~ despezas estão feit<\S, é justo 
que se vote iutcgra.buento <t emc1l1iu. com
p rohen dondo os 511:000$, <tS despezas que so 
tlzcrem na. Impron~a. Nacional. 

O Sr. Francisco Veiga (pela 
ordem)- Sr. Pre:Urlente, a. Com missão de 
Orçamento nã.o p6<,lo absolut<~mcnto . concor
dar com o que diz .~ nobro Deputado, c 
chamo a. attenção da Cama.ra. para. a. cspccie: 

a mr.Uid:t consa.gM<b na P.mcmd<~ de S. Kc 6 
;,t mosruu. yne faz parto do um projecto que 
já e;tá em 2~ rli;cus~ão. 

Ora, só este facto dete1•tninal'ia á Camara. 
a não açceita.r 1> emenda, p orqn:tnto, nã.o de· 
vemos osta1· a;qui logisl(>n do a dua.s amar ras, 
mandando dnas leis no mr.smo sentido. 

J<:ste é o principal fundamento pelo qual a 
Oórumissão não poude a.cccita.r a. emenda; 
entretanto, para mostt':l.r a. intport:u~cia quo 
liga aqs tr:J.lHilhos dü Congresso Agrteola, a 
Commi~sZio opinou quo, conforme a segunda. 
parto !ln. cmend,~. fossA autor izado o Governo 
a rriand\lor i mprimir na Imprensa Nacional os 
b'i1ba.lhos n.prtlScnta.dos nesse congresso. 

Mas, votar 50:000$ quando temos em 2a dis· 
cus;ã.o um projecto com a. mesma disposição, 
não mo p arece accoitavel. ' 

A Comn~issão, portanto, mantem o seu· pa• 
r ece1·. . 

Em seguida,é approvad11 a. referida emenda., 
sob n. 34. 

E' a.pprovada. a. primeira. pa.rto da. ref;wi<la. 
cmcnrl;l , sob o.34e tambern a segunda pa.Me 
úa. mesma. cm onda, 

O Sr. G e ranauo H a l!!l!!locher 
(l'ala. onlem) retruer verificação da votação • 

Pt•oceúclldo-se á verillcação, rccon h oco· se 
tct· ~itlo a. o monda <\ppt·ovada por 100 votos 
contt•a. 12. 

Pos ta ;\ votos, é approva.da. a seguinte 
emenda, sob n. 35, do.~ Srs. Raymundo de 
1\Iit•anda o outt•os: 
• c,\oa.rt. 1• , n . 32-0bra.s- Augmentc·so 
a. llua.ntia de :1:500$, sendo 1 :501)$ p~1ra con
~t•·uc•,:ã.o tlo um po~t.o flsca.l no pontal d:.~. ba1•ra 
do S. l'r:~ncisco c 2:000$ p3.ra construcção de 
nm posto ii>cal na. Pa.r ••puca.» 

~~· igua.lmcnto approvall.n. a. seguinto medi· 
1lca!{ão do. Commíssã.o: 

~ Mo.~· para., dentro della, ser foiw o SQl'
viço ele que se trata, isto é, som augmonto 
do despeza. » 

'·O Sr. F r a n cisco Veiga.· podo 
preferoncía para. q uc seja. votada. •~ emenda. 
n. 43, porque, conforme a. observação feita. 
polo ·seu llignat:J.rio, estão incluid.as nolla. 
todas aquellas que ello pret endia. apt•o· 
sonta.r. . . 

Consultada. :t Camara, é concedida. a, 1n•ofo· 
rcncia. pedida.. · 

I~m seguid <~ ,é post<~ a votos e a.ppt•ovada a. 
seguin~e omcuda, sob n . 43: 

«Onde convier•: 
Continuam · oro vigor a.s a.utoriza;;ões coi\· 

feridas nlls ns. 2, 8, 9, 12, 23 e 32 •lo art. 29 
da loi que fixou a desp(1za do Minisierio do. 
Fazenda P:J.ra. o corrente oxercicio•» 
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Ji;· cousidm·ada pl'ejudicada a emenda sob 
n. 36. 

O Sr. Pre!'lidenlte-Fic<~m pr•ejudi
cadas totlas as oukas quo ~o t•efcrom ao as
sumpto. 

Io:• aunurwié~dalla a vot<tçã.o da seguinte 
cmemia, sob n. :l7: 

«Onde COllVim•: 
ConLinun. em vigor a autot•i;r,açã.o oonfot•id~~, 

no n. 7 do a.t•L ::9 da lei quo fix.ott (lo despeza 
do Ministerü' 1la. · Fazenda para o cort•cnto 
mwrcicia, se nt as restl'icçõe~ ahi. os La bel c" 
<JÜ{US.» 

O Sr. Brieio I<'ilho (pela o!'dem) 
-Sr. Preside n to, chamo neste momento a 
m:1xim:1 t~.ttcuçiio da. Casa p~ra. a. eroC3nda 
que vac ser voLa.t.la. 

0 SI{ . (;grntANO HASSLOCilER- Que nfio 
pJtlia s<•r atlmittida. 

0 Stt. BntCIO FILHO-O n. 7 do :~t•t. 29 
d<t lei que fixou a dcspew. tlo Minisioi'io da 
F<\'Wmla ]l<~t·a. o a uno correu te a.utot·ízou o 
Governo a roforrnar todas as rcparticíie.~ de· 
pendentes du sua. ad.minisGração, rua.s ogta· 
lJOlecett unias ta.uta.s restricçõcs, e creio 
que entre tJllas algumas referentes ;~ snp· 
pressõos de empregos e al tora.çocs de ve n
cimen tos. 

Pols b~m, a emend.ft continúa a. dM' autori
zaçã.o a.o Govcl'liO paea r e l<Jrm:u· <~~ I.'~P<l.L'ti-
0ÕOs, J•eclra.udo, porém, aquellas r•ostPicç<)os .. 
Logo, póue ll<wcr altetat)ão de vencimentos 
c suppros8iio ou crea.ção llc ompt•ogos. 

ÜJ'a, Sl'. PraHiuente, não pormHtindo Mo 
o Jtogimento, pergunt!> fi. camara. dos 
Deputados si 6 .razoavcl quo a.ba.n<lonomus 
uma attribui<;ii·>, quo priv,~tivamonta nu~ 
compot3, qual a. do cl•oa.r ou do supprimir 
empregos, augr.ncntlll' ·ou diminuir venní
monto~, para. passai-a :ls mãos do Governo 1 

ParacCl-me quo não é quost.ão do sot• ou 
nã.o .~e<' govo1·nista ; o pu1• muito govornist11 
IJ.Ue se seja., entendo quo niio so devo a.tten
tar contra a CoostituiçKo a.nníquila.ndo 
prerogativas ([lll3 nos pertencem. (Apoiados.) 

Esta questão parece·mo muito grave . Da
pois, ~ i a em1.1nd<1 nãfJ fot• a.pprovada, o Go
v erno ;úmhL tem, no.; ultimos dia.s do pre

. 8nui;n cxorcicio, a nwuldado d.e reformar 
repartições de Fazenrla, de accordo com a 
disposi9ão votada em o anuo p assado. 

Nestas condiçõos, penso que a GamaJ'a 
pra timtl"cí. um acto do jU$~iça rejeitando est<~ 
emenda, que mmt ém medida muito sol'ia c 
muito delicada. (Apoiados.) 

'O 'Sr. ·pa;atlaRam.os (pela ordem,) 
....:.sr. Presidente, o ocrt. 34 da nossa Consti 
tlliçã.o di;o; . (Li!!.) 

A Dnumtht que cstii S1\jcita. á conside
t·açi'lo d:t Cu.marlt dá a.o Governo ampla. 
attrilmição para. reformar as repartições de 
l?azenda, cmanrlo ou supprimindo empeogos., 
augmemando ou diminuindo vencimentos. 
(Apoiados.) 

Pii,l'CCC mo q nc, em facl~ da doutrinft clara 
da nossa ConstiLuiçã.o, não so póde justificar 
o dh•etto de deleg;~r <to Governo a ttribnições 
privativ<LS do Congre.~~o Nacíonal. (r1poiaclos, ) ·· 

Espm·o, portanto, quo a Ca.mara não datfl. 
seu assentimento a esta emenda, e desde já. 
tomo o compromisoo peranto ella. de, denti•o 
do lO dias, ·apresentar um projecto do ro· 
forma das J•epartiçõeg de Fazenda, Mim de 
11uo o estudo e o appr·ove. 

Acho que nao devemos delegar ao Go• 
vcrno a.ttrilmições amplas, sem resLricção 
algunta., o deixa.r-lbe a.1il.culda.de de crcar 
ou suppr·imir empregos, augrnent <tr ou di• 
rnínuir vencimentos. Espero, J?Oi~. que l\· 
Caman, conhecendo o. Constitmção, fa.r<i·.o 
8eu tlcvor rejeitando a. orucnda . 

O Sr. Se1·zedello Ooa•rêa (pala 
o·1·dcm) - s ,. . Pt•esiden te,. o autor destr~ 
cmend;t é o oJ.Wlor que occuprt a. <~.ttençào (ia. 
C;tm;u':t. Devo dochr;Lr a V. Ex. que,deanto 
da duutt·in;L sustentada pela 1\Icsa a respeito 
dH v;Lt'ias emendas Lllte apm~entei, douti'ÍD<L 
;üsolntamento contt'lll' ia a um p~tt•ocOI' Ll() 
polici:t da. Cam:tt•;t, po1• ella aJJ [Jl'OVo.d.o, a. 
respeito d:t rlispo~ i<;ii.o com <tne o nouro U<Jpll· 
l;ado por Santa CatlJ<tl'ina •.• 

O Sn. PAULA ILuw~ -~· Qual ?I 
o SR. SJ<:R1.1·:1Jgr,T.o GoRR~A ••• - pt•ocm'a.va. 

modilic;tr artigoR do ltllgiu1o11to com rolaçã.o 
:w as.~umpto , flli o p!·imoiro a mo pro· 
nunciar tlizonllo, que nã.o só esta. BnJOO(Ia., 
como muit,a,s outras, <l.lh!s, j ..l vota.das pela 
()anw.ra, fot•am írrcgularmonto acaot tal! p ula. 
Musa. · . 

0 Srt. BUE1NO DE ANl>lt.\DA.- J.!!' uma. lUOt)io 
de desconfictnÇct á. Mesa quo V. ]);:{.. dirige, 

0 SR. SEUZEDEL LO CORRÊA- Por conse~ 
guintc, si a Mesa nessa ooca.aião4 Blll rela~ãt1 
a esta emenda, como em relação á. outra; 
ti v esse cumprido o seu dever de accor.do 
corn a doutrina. que tlrmoli nesta. Cama.t,a; · 
deilneoossari<t oro agot•a. a. discussão no tom 
em que a. l:l.zer a.m Jl!l vario~ oradores q ue sê 
ocupttram da emenda, . 

O Sit. BRICIO Fn,Ho - Nfio ê discu~são, ê 
encaminhamen1o , 

O Sr. SmazmnELW GoRR!?A-Devo dizer· . .t 
Ca.rmtra. que a emenda foi a.p resenta.da. por 
e~t;1 consideração: O honrado Sr. Mi \ilstrod;t 
Fazendo o anuo passado solicitou desta .. Ca-' 
mara. a.utoriz!loção pt~;ra. reformar i.I.S repar.r .. 
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; .· ._ itçõcs 111' F:Lzoncla. no intuito tle Ol'l-(:lni7~ oJ' 
.· . .. cortvgniontemcuto ~;te SCt'viço, porC(ttc !lnlc
·: ·, gachs Jw. que tccm · cmprcg<11lo.; •lc m:üs (l 

C ue!Cg":tCi:LS )i :C (!110 t oont Olllpt•og;ulos <[I.! 
monos. AIÜLIH!og:~s h:L qn<l kem cmpl·cg:t•los 
em numero nmio1• tlo •pw dtJI'i:tm ter, com 
gr;\.nde\1 vencimentos ; <mt. t• : L-~ o'~.p:u·tiçtín8 

. existem c~ qne os emprog:Ldcs, em numct•n 
insufficientc, sii.o oxign<Lmcn toronumer:W.os. 

O nobre Dcpnt~d() par ~.~n t':\ C;Lth:wiu<t 
. entendeu, e :t Ca.mar:t appx•ovou , tina .. ~ modi
. 11cu.çõcs rel:t.t iv;u; :~ I'.SS:I au tor·izaçiio. 

_ · De ·mo<lo que o Sr. Min isll'l> <h~ l•'azcn!F~ 
·.'disse-mo, então, que nas con!li!::líos em ljne 
.estava. concebid:LtL:Lutor.lsaç5.o ct'<L irnpo:lsivc! 

· ··~,, fa;~ei'·Se a. reforma. 
:f:,. O Sa. BRICIO l'ILno-E <L Con« ~itni(,ão onde 
,;; · tlca ? 
~ .. . . 
··.' .. '. 0 SR • . SER ZEDELLO CI>RRfr.A·- 'E:>l0\1 dttndo 
;;; as ru.zõos da. - emenrl<~ que a.prosont~i (,,..,_ 
,{ · cam-sc apartes), sem as litn,it<~çõos propostas 
,;·. pelo nobre Depu t.J.do por S<>ntt~ Ct~th<~rinu. . 
;: :, - Mus, Sr. Presitlent e, j<~ tenho dito á Ca
;··r·JI!!}.l'a que não tenho a pretençii.o de tec 
Z:; mo.ior con3irleração e dotlictL~.:lo ao aetmü 
i'· ·.:.aoveroo do que a maiot'Í<I, razão por que 
;-: .. :}leç<) .a V. Ex. quo consulte á C~LS<L si concede 

a rotlradtt da emenda. 
:-:'· ~,. . . 
;~ .. E concodJu;t. 
' .- Posta a. v.,tos, é a.pprovatlu. u. scgr~into 

. emendt~ sob n. 38, com a.s rnodilicaçõos da. 
·Comrui:s.."''i.o, : ·-

Onde convim· : 
«Contiritt'l. em v igor• o n. 11 do :u·L 20 tla 

·Iet quo fixOtl t\ rlnspt!1.~ r lo Min i .~t•H· i.u ol:L l•'<L· 
zenda }lnl'<~ o COJ'I'On ~n oxor· ·i<Jio, ·olov:vl•l, 
.porém, o ma~imo do lO "/o t~hl ustabei<Jcido 
.pa.r.•a 15 •Jo». 
. 1~ ' an nunciad;t iL vnt.ar;~.o <l:1 ~n:4uínl.n nllum-
da. sob n. 39: · 

Onde eonvict· : 
J ~Fica o Govot•no :wtof'iza<lo ~ t·ç~t:thc lccor 
~ .. o servi<IO de tan(·aml~nu• po1• pat•t" <la ltccc
~: .. b<ldoria, aJH"'Voitu.mlu pa.m os.~c tlm os crn· 
~~pregados cxtinctos.• 

f··~."o Sr. Francisco Veiga (pela 
,_,;:ordem)- I<Jstt~ cmcnd<~ incide nas mc.im<~s 
·c condíçõe~ daquelJa. que o .nohrc Dopntado 
... pelo Pa.rá. acaba de retirar. 
....... ·A Com missão se pronuncion contr:1 C.l!il-, 
. por duas razõe~: l " por rot· em cousidceação 
' a. disposição que t rata da. creacã.o de em-
pregos; ~. por<[UB a. C;unara tem os to 
anDo systema.tí~a.monte r ejeitado idéas 

.. qne iucluom nas leis do ocça.menl.o a.utorisa

. ções para. refol•ina.s, crea.ndo ou a.ugmenta.n
. ~o Y!.'lncimcntos e empregos. 

A t•nr.,,•nt:\ :t<l tua.l man1la restalJ~lccer d 
scrvi<:li rl c 1.1nc;amcnto na Recebedoria e 
tdilir.o•.r os mnprega.ú.os <Hldldus . , .. 

l' ()l' lei , estes empregados são aprovoita
•1<>' na~ vagas ílllo ~c vão rla.ndo e o Governo 
wmprlnd' ' css:L · disposição legislativa. d o 
mutl<> u m:~is digno de elogios • 

A C.<tmar :t. ost;t plon;\llllln'te convencida. 
d is to 0111 vi~ttt do que o relator afflt•mou em 
seu pa.recol' . 

01·a., .<lcsd.o quo se m;ui<la. nomea.r em
pt·o~:tdos a.ddi<los, comruotte-sc um atten
tadÓ cuntl'a a Gonst.itui('.ão e foi por isso 
qnn. :t CommL~são !lCtt PtU'Ccor contra. a. 
omcn<h. 

O St'. Set"zedello Cora·êa (pela 
a,·dem)- Dcclnro que fui cu quem .1preseotou 
est a. emenda. e pela. seguinte ra:dio: na Rc· 
cebetlor ia.. supprimiu-se ha tempos .o lança· 
monto, deixa.ndo-se·lhe •. no entanto, a. obri· 
gação de eobt'a.t' urna. sct•io de . Impostos, do 
modo que se dá este absurdo- o lttnçltmento 
llM ó feito por· empregados do Fazenda, está 
ao s:tboJ· das partes quo levtlln :\q uella. re
P<trlição as inf<Jrmaçõcs e <1cch1rações quo 
'lllcrom. Em vidudc di~to <)Sr. Ministro d t\ 
Fazorrda suliciton autoriz<~ção pttz•a restalJe· 
lo}CCI' o a.ntil(" l~nçJ.mento, a.provlllta.ndo os 
empt•ogados cxtinetos . 

Não faço qucst:1<J da. unwnd:t o poço a 
V. J•:x., SJ·. Pz·csirh:nto, 'll\!1 consulte á. CliSil. 
si e~ncoclo a retil·a.•l:t rlolla. 

p,· eonccclidt~ . 

Pos t11 a vot11s, é a)I!H'nl'ttth :1 seguinte 
Ollli.\IHia sob n. 411: 

ÜilliO eOIIVi/1!': 

" l~ica o GrlVCll'no autoz·i~arl o tL t!Jt'lli\r ox
ttlll~i va~ a todas its t~l lhmloga.s as d isposir;üos 
riu at•t. 2::í·l, ~ 2•, ~~~Nova Consolidttçfio das 
Leis ílttri ,\lfanuoga.~ o Mes;l..~ de Ronda.~. in· 
rduinrlo-so o~ vinhos em c;tscos entre :\.« mcr
cil.tlot•i:\s ~useepti v ois do wrrupção ;1 'I" ' ' 11o 
refore o dito pa.ragrapho. ,. 

Sã.<> consi~ot•ada.s projmlica1las ;~-,; emenda .. ~ 
~ob n~. 41 o 42 . 
Po~ta i\ voto~. (~ appt·ov<tclil a . ~rguinto 

cmenil.:\ ~ob n. ·H: 
Onde convier: 
« Art . Continúa, em vigor o art. 24 da. 

!oi n. 7<1 1, do 26 de dewmbro de 1000.» 

O t§r. B ueno de Andrada (ptlo. 
orrlem) rcc1uer verificar;ão da .votação . . 
Pr()(~ldondo-se á. vel'ili~-o, racooheoo·se 

ter ~i;lo a. emond\1. ã.pprova.da. por 103 votos 
conk~ 20. 
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Posta a votos, é approvada. a. aeguintn \t.iiio Lic um p:tvímonto suiHlt'Íor c concertos 
emenda soll n. 45: no ed1fi.Gio da. Alfawleg:t ila. Victoría.» 

Onde wnviet· : • O !Sr J~!ile Monja.-dim-A bon-
<~Art. Fici.L o Govorno a a torltailo a, revel' vada. Conuni~silo (lo O l'ça.meoto não póde 

·o reguln.mento sobr·e ta.uturas CO[I;l ttl<~.res justificar o wu p:t,•e.<.'R-1' ~~nt.t·arlo á emenda. 
pill'a o ftm 1le modtfical-o. eliminando •ti5· n. 48, que 1.! n~ a h•)nt'a ,}e n.1wesenta.r com 
po&iÇÕe.l que .\ pratic:~. tcmha. aconsoJIJat.lo o n. 11-~igna.tm•a.lln twos os mt~nscompanluliros 
adaptan1lo-o do modo m:ú~ conveniente o.os t!H bancMa.. 
fins a. que se destina.» 

E' annunciad'\ <~ vot\Íçl\o d:J. seguinte 
emenda. sob n. 4G: _ 

Ond<l convier : 
«1\rt. E' o Governo itutorizat!o a. !lespen

dllr atú a qu~1ntia. di! 100:000~ com o ser
viço dt~ -policia !lS<lal , a.llm 1\(1 t'P-primil• o 
coutr:tlm.n<lo ua frontílit·a \lo .b:st.ado <lo l\l:J.tto 
Grosso com a RcpttlJli.cn •lo Pa.r:1;;ua.y .» 

O fantla.mcnto da rc.iei~ !}improcectcnte, 
pol'quantt.> pnlu. vorM - OIJ t'!lS-"do Mini:;.. 
tcrio d:• Fazenda, desrlo que. não ha quantia. 
ospeciabnen to d~stinadt\ pMa a oonstruc.
t;Ao de um pa:~otimento sup<.wior e concertos 
n1l. Alfa.n\loga da. Victoria, o Governo .não 
'j)Otl.Ot•;1 Ü>;t,Ol' t ilol tk.~]Je7A'\, . 

O Sr-. Ge1•1n:ano l:J:uu;;;J(H~her 
(;pela ordem }-Sr. Prosi•lout.c, r.stn. emenda 
deve 1lgurar ua lei! elo m~ç:am~.nto do P<\1':1.
guay, po1'quo, tanto quanto ou conh<'-<;<> da.~ 
I•elaçõ~.s ontre Ma.tto Grosso e P<Haguay, a. 
victim:L do contra.l.o;•ndo nií.ó ó o Bt•a.zil, é o 
Parn.guo.y, d.e fút'ma 11no o Govel'nu de::<te 
ultlmo pa.iz é quo t<Jm noco:-;shh~o de gun.r
necef as sun.s frontch·a.s cont1•a. o CDILG.r"<L· 

O ill.usl.ro Rr. Min:tst.t•o <la li'Q.zontla, om seu 
t•ocrm ~~~ l'ült\ tf,r[o l~mlw:t a. ne.cossida.do do 
sm· eJ~,\- :tda. no ot·ç~nw.n to m' :L em discussão 
_(l. t!•>trlçil.o de: lO:OOO."íi pa.ra. ~.ll.<;e thn j<l. 
l'.{mSi;J'n:\d./1 no or~-n.raento em vigor, em vil.'~ 
tnde !ll\ nmcnch pot• mim apmsentada. o a.nno 
pa,sS;\(]O. 

b<mtlo do BrM.il. · 
Do Pt:H•aguay para. o Ilrazil nã.o ha o l)Jini· 

mo coutt·abando o cHo seria impossivol, pela. 
falta. de tronsporte por terra pM~d. a fl'Ontei
ra do Mat.to Geosso. 

O Paraguay, sim, t(lm nceess:idalle' de 
gua.rd;u· as suas frontoiras, porquo a. sua 
renda é dcsfa.lcu.da. pelo contt·o.lli!.ndo <tuc se 
faz tlo· BrazH para.l:i.. 

Conheço o n.~umpto: os jornaos\111 P:~l·a.
guay fazem const;\utes r~ela.mu.çõos pooindu 
providencias ·.:~ nós vamos d:~r lilO <\ontos 
pa.rn. lilprimir uma couS<\ t!UO u1i.o Clllstr!, 
l00 contos (jUll ·ta.lV!lZ SÍL'Villll ll:U·:~ lll:llH 
augmenta.r o contl'u.b;tntlo . 

O Sr. Serzedello Cot•1•cu (1•<~1" 
m·clem)- Sl'. Pl'CSídentc, esta omunua. •ltl 
c:wacter ftsBal foi solicit:l.1la. a. qc10m a a. pro• 
sentou, isto ú, a.o llumilrlc ora!lor, polo Go
vcl'llQ, 

Al•:m disto, tl\uuo a Commisslio se ro:\ni· 
!'!-sk>do fa.wr;~velmontn <i. ·menda. amoriot~
so b n. 21 , que 1í tdcn tica t\ emendl.l. 
n. 4S, appcllo para a Camat".l. quo nlio 
p~dot·í• doix:w de dn.r o sou voto ·em fa.vor 
da. mwlla omenth, dosde quo já. foram. 
ILJlPl'ovad,~s a rarerida emenda. n. 2t o 
ocll.;';1 mais ou monos semclh:~nto . 

N'ãu ó uma despeza. ínut il, m•1s sim uma, 
dc.~pc1.:.~ ncc~sn.eia. quo pe<lllJlOS de o.ccoruo 
com o· r-ciMorlo 1lo honr<L<lo S1•. Mini~tro da. 
Far.cnd;1, 

A C;um~~a, cnt.retanf-?. 1lelloora.r-J. om 
vL-;t;~ 1ln minhas con:siLlcmÇI-JCS como en
ten•lol' nmis convcnicnto olll ~ua iõltl~ saoo
!lM·ia. 

() 8•·· l~'t•.-l1W11'!1eO Véiga (peta 
m·tl,·m}-:->1'. Pl~l~i1lnntn, :1 Cummi~i.o nlio 
lllit!n \L:LL' o ~í!ll rL=-~on~imentl! :1. pt•owttto 
l!mcn•l:l, nf111 ~··· llOh> 1':1zão apl'O.'lontada. no 
parecer, CLIIUu purque ollu. tmn o cara~tor 
impnr•••tivo quo !1C~tô<l do ·totla.s as a.utot' tZtL· 
çiie.'l eonccJ.icla.s pela Camara . 

· Pela. mosr:na razão P Dl' quo tonho pouido 
a. rotirada. das outl'aS cmcndaa, peço a V. :b:Jt. 
que consulte á CMa si coos!lllte na. l'e-tir·a.da. 
llesm. 

Consultada a. Gn.m~rtt-, é concotlida a ret.i-

Ella. uiz que o Governo despende_!•ã. atlí 
50:000$; orn., ptíde ser que 50:000$ na.o ba.s
tom, q_ue o Governo p1·eoisc do mais e il. 
cmcnd•~ em car:~.cter impera.ti.vo como estr.. 
pôde ser mu ohstacuto. 

DeJru~.is , o Governo 'f.cm verba. l!:tst.~nto 
l;Lrg<l pa.n• a.ttende: ús obms do ~lnistcrio 
dt> Jo'azend<~o ·e, -yenf\cada. a. necosstd.Lde !lo mtl.l pedida. 

. E' a.ununeia.Ua a votaç.ã.o da. wgui.uto 
emenda. sob n. 48: 

Accrosceuto-se onde conviDl' : 
«0 Oovm•no despeodor~t u. ímportancia, ate 

50;~. ttuo fôr necessa.ri~ pO.l'\1. u. coUJ!tl.'llC· 

que se tmta., cUe •~ ma.n1lM'1í f'~z6r som ao~ 
prueiso vorba. nsP<',eia.l. 

Pos!,a. a votos, ê rojllit<.~dl.l. a rcfor ida omou~ 
da. sob n. 48, -

·:·· 
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O Sr. .José ~tonjardhu (pcl(l Santo o levou a. contrahil• o referido em· 
, . aniemj l'OllUCr -verificil.\,Jio da vota(lá.o. " prcstimo. 

Procedendo-se (t veriftcai.'ão, roconlteco-so 
ter ·sido a. omemla. J•ejllitada pot• 78 votos 
éOÜtl'<' 47. 

Posta a. votos, 6 rejeitada a. emendo. sob 
n. 49. 

Posta a votos, é approva.da. i1 seguinte 
c:nenda. sob n. 50 : 

«Onde convier: 

Art. Fica. revoga.da. a dispos ição do n. 6 
iln a.rt. 29 da lei n. 746, de 29 do oatubro 

· do a.nno passado, que .pre1:;crcve o. divisão d o 
X" · vencimento dos colfcctores o csct•ivaes em 

quota. Mxa e propol'cional, e eonsidet'adú o 
llito veacüneutu somuuto.l eomo porcc11t.a.gem.• 

E' considet•ada pl>ojttdicatla :\ emenda. sob 
. a. 51, pela appt•ovação do sub~t.itutivo di.l 
Commissão á me.~mu emondtt n. 51 : 

«Fic.:t o Govemo autm•izado 1t ma.nda.r pu· 
b\icar na Imprens<\ Na.CiO!l'h.l a Historia dn 
!fÚBrl'a da tripUcc alUança, oseripta. pelo 
·tJnado Artbm• Montcnegro.» 

S:io successivamonte postas a. votos e l'e.iei
ta!las as emendas sob ns. 52 e 53. 

J.~' a.onuncia.tla rt. votíloQfi.o da.segninto 6ll1CU· 
d~ sob n. 54 : · 

cAccrescento-so onde convier: 
Fica o Gove1·no autorizado a. o.ffocttt;tr o 

omp:restimo do 300:000;); ao Rstado do l<~$pi
l'i to Santo,' fazendo pa.1;a es.'>'O tlm a. ncC'.essa· 

· , l'ta operação de oredi to .» 

O Sr. ftnrbol!a I ... hna(pc/aordcm) 
- A emenda. diz assim: 
"Aocros~cntc:se onde convim•: 
Fica. o Governo ·autot•iza<lo a. elreetuat· o 

ompro>timo de 3(l0:000$ ao Estado do lwpi
l'~to Sa.uto,_fazendo ~arn. osso tilll a ncces.ia· 
l'ta operaça.o de credito.» 

A Commi;;,3ão sobre ella,' den o seguint>J pa.-
recer: · 

« A emenda. snpt·a tem por fi1u habilitat• o 
Go:vet•no a empresta.t• t\o ~;lltado do Es]Jirito 
Santo a. importancia. de 300:000$. Conh(:)ci
d.as u.s ditflwlda<tes fiuauceira.s dnsse Estado, 
om cousequencia. ria crise economica qur., 
1na.is oll monOll :úl:l i~e t\ todos os 1<::... ta.d.0:1 da 
RepubliCa, a. COmmtssão julga. a. a.utot·izaçlio 
cotHignadu. na. cm<luda. digna do. a.ccoita.çã.o 
·da. Camrwa.» 

Diz o orador quo }Jor este parocnr se ví: 
qun :~ <Jommissã.o r1~~.onl1B00 i!UC <L Cl'i><l r.co
nomlca. llllO <.l&lllb:Jt·oou o J<:statlo 1lo l!:s~il'~to 

J<:tit<~ mcsmn, crise econumic.a. affiige to
dos os Estados e podo l<lVal-os ta.!llbem a 
contrahir emprestimos, e o Govm'no ta1•â. 
então de cuncedel-os . 

Por este motivo vota coutea. a. ememla.. 

O Sr~ Francisco Veiga (pela 
OJ·tlel<l)~Sr. Presidente, como relator do 
parecer não repillo as consequencias quo o 
uoLre Deputado do Rio Gra.de do Sul tirou e 
doelaro quo. dadas a.s mesmas ciroumsta.n
ci;ts, provadas as mesrnn.s condiçí'ia'l, quaes 

. <tqurllas em que se achou o Est,a.do do Espi· 
r(l.o Santo, Oll mais uma voz votarei para 
que o Oovm'JlO ·FodeJ•al vá em auxllio da.>.>e 
IMol.t\o . 

Acceito a.s conseqneucia.s . 
· Posta. a votos, 11 a.pprovad;~ a reCeJ•id.a 

emenda.. 

E' a.nnuncia.d<\ a vot.açlio d<L seguint.~ 
emenda. sob n. 55: 

« Art. E' autot•izado o Ministorio da Fa.· 
zeuda. ê~ subvancioua.r a Caixa. Beneficente 
dos . Emp1•eg~dos do Thcsouro Fe!lcral e do 
Trll>un:tl de contas com o a.uxilio 1le 5:000;; 
ao seu pa.trimonio ». · 

O S1.• . Tosta (pela m·dem) ~ Podi a. 
pa.lavr;t pa.l'a lembrar 11 Camara que ee tz•atü. 
dti uma. ;~utol'lza.çã.o <to Govorno e que esstt 
o,ssor.hLç.ã.o merece a..~ sympa.thias da. Com-
miss..'\o. · • 

O Sr. Francisco Veiga (pela 
ol·dem) - A ·emmHla tli~. : « J•;' autorizado 
o Ministorio da Fazend.ll. 11 subvencioou.t• a. 
Cailm Benctlc!Jrtto dos gmprog.W.os do Tlw
som•o l<'é,lera.! e tlo 'l't•lbunu.l de Contas com 
o :mxi tio uc 5:()0()$ ao SCtl pa.tt•imo1üo. » 

A Associa.çr~ Protectoro. dos Empt•cga.dos 
c\ uma. institulçlio das ffi<lis sympa.thica.s, mas 
si abri l'mos o PJ'ece(lent.e t4jr•emos do sub
vcucionn.r muita.> outras que existem eom 
ülentiws fins. 

Demais, o Thr.\'I!Juro csi<.t ~rastando nada. 
monos do 'l .SOO:OLIO$ a. sot•vidot•es da. Na.çlío. 
.t: uão é l':Lzoavol <Lugmnut:u• esta. verba. do 
dcspez:t, 

Posta a. votos, 6 rejeitada a r eferida. 
Amenda. sob u. 55. 
. E' consitloradn. prejud.ica.du. a. omend;t sub 
n. 3G. 

E' ~~nnuncill.lln. a yot.a.çil.o d.l\ sc~ui11to omcn· 
(l tt sob n. 57: · 
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« O Onvern<J ê a.•Itorizatlo ·~ a.hl'ir o credito 
na importancia. rio 6:ll75!Y:iSO, d·w irla <l('l Dr. 
Ernesto Augnsto d:J. Sifv<t Ft·eir~. em I' ÍI.'·· 
tudo úe sentenç<1 do SllPL'Cmo Tríl)llnal F<l· 
deral, de 16 de maio de HlOD, })ara paf(a.
meu to da seus orüena.dos do juiz de di rego 
om dt~pouihilida.tlc. » 

O Sa•. Trindade (pel-a ordcm)-SL•. 
Preoidentc, .e.~ta. emenda tem por fim auto-. 
riza.t• ,G Governo a solvm• uma divüla om 

. cumprimento de sentença. de juiz <!.1. Just.iç:t 
Federal. · 

O D1•. Ernesto Freire, magistrado do E~
tado da. Para.hy'ba., inteLJtou uo Juizo Fedo
I':.t.l a.cção p!lrtt haver o po.ga.monto do seus 
vencimentos de tres annos att•azados o teve 
sentença .1\tvor<wol na. primei ra instancia, a. 
qual foi conftl'ma.da por unanimidade de vo
tos pelo Supramo Tribunn.l fed.eral. Essa 
magistra.do dirigiu-se ao Thesom·o, relj.UC· 
rendo· o .cumprimento da sentença e conJun
tn.mcnto o pagamento da divüla. 11ue a t•·a. 
zenda. era obriga.da pa.ra. comsígo. 

O St•. Ministro da Fazenda, porém, nlo 
poude dar soluç.iio ao ca.so em falta <lo !oi 
que a isto autorizasse o Governo. 

E porque o alludido ma~istr•a.do não pó<lo 
soJfrer Gumanha protcla.çao, ou inn a.ni nd 
a offercoar ao OJ•ça.mont<, da Fazt:ml!l a. 
cmenua, cuja vota.cã.o V. l~x . a.ca.lm •lc a.n
nuuciar. 

Esta emenda não tevo paroccr contrario 
da Commissio; pol'ta.nto, a.C~\ma.ra., vot.a.ndo 
a Íil.VOl' uolla., pratica.rii. Uln acto 1\0 verd:1· 
deira justiça.. 

Era. · o que tinha. a. dizer . 

O 8 t•. I<'ra.ncisco Veiga (pela 
o1·dcm)- Sr. Pre~i!lente, na.d:t tenho que mo 
oppor á.~ obscrva.çaes feita.• pelo noln·e Depu· 
tatlo pola Pa.rahyba.. Wfoctiva.mcnêe, na 
opinião do rohtbr c na do metade dos mem
bros da Commi~são, t1 omcr1da. 6 digna llo 
consi<loraçito da C;tmara. cios Deputados . 

Posta a votos, ó a.pprova<ln. a, refodcla. 
emenda. sob n. 57. 

E' anounciada. a votação da soguinto omcn· 
da. sob n. 5!l : 

c Fícn. o· Podo L' Execuii v o autoriz;\!lo a. 
pa.gat• :li viu v;1 <lo Manoel Sot~rcs Lisbo;L a 
irnportaocia. rias pcdr;ts foruecülu.> pm· sou 
marido ao Governo para a constt'uc~·ão rln. 
Estrada de Ferro de Pm·tu Alegre a. Ut•u
guaya.na, bem como o respectivo trans
porte. » 

O Sa· . Henrique Lagden (peln 
ardcm)-Sr. Presidente, cstrt emenda auto
riza, o. Governo <t png;n• o quo devo J(Ol' eJl'olto 

de nm wr.tt•acto, conforme l'CSa. a. propria 
(únonda.. 

O m:ltCPi;Lllô>i f'ornecülo p;w;t a ·~on;truc<;iio 
da. Estra.cl<L tle F'!ll'l'O U() Porto Alegro a 
U1)ugua.yana, 
~unea oxi~tiu contl'Mtoc1ue legitimo tanto 

um•\ divi<la como o •lo rtue se trat a.. 
Nosh Casa., ua. propria. b<Lnc;t.du. rio-.,.ra.n

denso, ha. Doputados que conhecem :pc!'~cito.
mente a quest..'\o c quo podem cscla.recel·a.. O 
Gover no nii.o podet•ú. )='a.gar esta qua.ntia,ainda. 
mesmo que queh•a, sr não e;;tiver appa.t•o!b.a.do 
para, i!;so. 

Nestas coniliçõ<ls venho, solicitar da Ca
maril. justiÇa para esta emenda, po1•quauto, 
ainda. mesmo que so conro com a. hoa. von
tado do Governo, nada. poderá. elle faz3r som 
a autoriZ<~.Ç.ão que a. emenda consigna. 

O Sr. Ger•n~ulo llassloe11er 
(pela o1·dem) -·No BCntido de instruir a Ca· 
mara. Ruhre n. cmcn1la. que vae ser vota<la, 
pedirni a V. E~ permissão pl:lr(l. dizer d<l 
quo é que se tra.ta. 

Manoel Soa.ros Lisboa. foi cmprcitch•o <la. 
Estrada do FClrro rln Porto Alegro a Urn
:ruayamt; pelo contr;lcto que tinha com o 
Governo, ot•a o Governo olJriga.<lo 11 fornecer 
a pudra nncos.laria p;mt a constt•ucção das 
oura~ de arte dentro da SU<L empreitada. 

Como, porém, cllo ji1 tivesse pt•ompto o 
moviment o de tct•rru:; o não rl)Ceoosse a pe
ur;l para a~ obras de arte, dirigiu-oo ao cu_-. 
tão cngenlteiro-~hel'e, Dr . Firmino José 
Mart ins, quo pot• sua voz so dirigiu :to Go~ 
verno, tondo de;;to recebido onlem para quo 
a.ntoriú~sso o empreiteiro a foJ•necor a. pod.t•a 
pa.ra as obras, t~lim de quô c'll'\pois fosse pltga 
polo Guverno. 

As.~im f<1i fei to e posteriormente, qmtnclo 
tove de t•cclamar do Governo a !mpot·ta.ncia. 
d<~~ pedra:~ no valor de sossentu. o tantod con· 
tos, remettcu os p<tpei~ pat'il. o Rio de Ja.
neit·o, pu,peis rtue aqui se !lcsonoanüuh:~
ram. 

AfBim cstnvc uur:~nt() mtütos anr1os osso 
homem, que, ~oj:t dito de p:~~sagem, er;.~, o 
mais honrado omproitoiro quo pisava. sohrc u. 
tort•a, e por isso, em vhta. dos prejuizos que 
so lfreu, suicidou-se; dcixa.n<lo a sua pohL'O 
senhora. a bra.,os com a. rniseria, 

A emontla autoriztL o Governo PM'!I com-a 
verba noces~;~ri:1 fa.ze t• o pagamento, no ca.so 
de fica. r prova.d•• a j llHtiça da. ca.usa. 
· N', pois, unicamente uma. -autoriza~;'ío . 

O~. Francisco Veiga (pela 01·

dem)-A ex:posição quo acab<\ de lil.ZCt' o hon· 
t•aüo Depulado com eel' f.ez;~ ímpr<'.:>sionou' 
toda, a Cu.rnõl.l'"• nms, sinto <lizot•, du modo 
1Jr>nltum ,iustificoq :1 omnntla., 
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_ Dem~is, a. ~a usa q_uc essa . v iu va plcitci<\ 
mw C$ttt perd1ua, neta a Commi:;.~ft.•) concot·· 
rHu para tol'D<l.l-a. mal co !locada.· ao contra.
riC?, fJ que quiz ;t Commi~são toí'jus&;uncnte 
ev1tar a abertura do pt·ccoolcnte de vit··~e 
liquidar pleitos nestas ct.mdicõcs perante o 
Poder LegisiMivo, olío consentindo assim na 
inva.sKo das attribuiçÜ<)S do Executivo o Ju-
dicia.t•io pelo Legislativo. . 

O no.bre De~ttt<t~o. prove?to advogado !!UO 
é, ~et•a. o pt·unetro a. eo.ns11lm•a.r os malc~ 
que re~ultat·áo de somclhautc cous:t, porque 
com os ducumcutos l{llC essa senhora tom 
em mi1os J>od01·ii plci tct\r os seus direitos pe-

. rante o Executivo, o nós deixa remos de abt•ir 
u.m precedente de pe.;;simas conscqucn
cta.s. 

r>osta a. votos, ~ n.pprovada ·~ rr:fol'irllt 
cmenâa. sob n. 58, 

E' annuuciada a. vota.ção <la seguin te 
emenda sob n. 59, tlo Sr. Vil'gilio ll l'igiilo. 

«Onrlc convi<lr : 
·· Fie;~ o Govorno a.u tot·izallo a. liquiua.r suas 

cuni<Ls com o Banco Emi~;;or do Pet•nambuco 
da fó1•ma. por que liquidou com os outl'os 
bancos Om.iS.WI'Os, abrindo P<~~'<l. isso os cre
tlitos nccés&1.riôs . ~ 

O Sr-. Co.01ta .Junior (pe~a ordem) 
-Esta omonúa. n. 59 trat.a. tio Banco rlo Pcr
nttmbuco ; desl!jat•!a. perguntai· a V. Ex. 
si nlío ha eogu.no do impressão, porque não 
é admlssi vol quo e .;sc banco venha pleitear 
cssainilenwiza.ção, porquQ já. o tez p erante o 
judiciario o pet\lllu por «carecedor de rli· 
1·eito». , 

Como, pois, sei pullC n.utlll'izat• o Govornn <t 
. pa.ga.r a utn baucu a.quHlu c1u~; cllo jú.pcrllou 

r.m um tt·l bunu l ·? 
Er:i. isto o <JUG (1unria. pm·gun i.a.r . 

O Sr. Virgiiio Drlgido (pelaM· 
dem)-:Sr. Pt'<'.Sidento, pela lei do 18:13, os 
b.tncos cmissoro~ da Bahia, Pará r. S;tntos, 
tivel'am do p restat• suas cont:ts com o Go· 
vemo da. União, porque csto havia tra.osf~· 
t•ido os seus dirclto.s tlc cmi.'lSiio p:~.ra. o 
Ba.nco da Rcpublica.. 

Estos bnn<:o.~ levaram a questão para. o 
tribunal, g<\nha.ra.m em p••imc:irn insta.nci<t 
c o Govm·no nutrou em aceordo com ollcs . 

punha pot· n:mt. formalidade exterior, PD!· 
que o b<\nco, ent voz do p~opor uma. _ a.cçao · 
comp:ltcptc, JlL'Opoz uma outra. que nao era. 
du ,~umpeteno.: i;t. 

.Por C<\USllguinto o propl'io Sr. Dr. Rodrí
gncs J\ 1\·e•. quando Ministro da. Fazenda, dc
cl;tronque o Banco não podiaserprejudicado; 
pois qtw,si ollo não completou a sua: emissão, 
roi pot' motivo C'st r anho á. sua. vontade, por
que o Governo da. Uniã.o lho retirou o direito 
tlQ omittir para. dal-o ao . Banco da. Ropu
blica. 

Nestas condi.çõcs os bancos da Bab ia., Pal."d.. 
e Santos foram in;lemnizados e, sondo assim, 
6 dê justiça que a Ua.tJCO l~missor t!e Pct·ntlm· 
buco tambom o scj:t . 

O Sr. Bueno de Andrada 
{pcl« m·t.lem)- Sr. Presidente, pe la. lei.tu_::a. 
que ouvi V. Ex. fa.zer na ultima. reda~.ao 
desta. emenda referente ao Banco Emissor 
do Pom<~.mbuco, não vejo que resulto. algum 
pr.t•igo pa.t·a. o The:>ouro . 

o pensa.monto da. emendll. ~ autorizar o 
Govet·no "' liqulda.r a sua conti!- .com 
();).~e banco cmissot•,do modo por que ltqmdou 
com os outros bancos emissores, de forma. 
quo não sei n. l'azão nesta. cxcepcão, quanto 
ao Banco En1issor de Pernambuco. 

o Sa. GosTA JUNIOR - Porquo não está. 
nas mesmas contliçõe.->. 

0 SR. BUENO DE ANDlto\.D,\ - Si O Ranco 
Erili:>><>t' de Peena.mbuco 03!.<1 em condições 
iucntica.s â. de outros bancos com os q ua.cs o 
Govorno liquitlf)[t, ó justo flUO com es~e ba.n~o 
so liqnitlo ria. mcsm;]. fõ t•mtL PJ~ que se l ltiUl.
<lou COIU.OS onh'OS ;. pOl'Úffi , ~~ nlio tlSt:\, lS 
esti1 om conilii;Õ:!S pcior03 0 11 mflll~or~s q~c 
09 outt•os h<~.11cos quJ Uvot•um a ht]ltllla~:to 
d".s cmi.'lSÕ!'.~ , como.o do S . l';mlo c Ba.l~J:L , 
u GoveNw qwJ jul~uc poh1 em~nrb. 

Uiz o nobt•c IJ,)ptlt..'\do )l<>l' S. P.wlo, cuja 
pil.lavt·a pa.ra. nlirn ú sempre documento ~o 
in format,ii.u rcspeita.vo!, que p banco nao 
está. na.s·' mcsmo.s coaJiçõcs. . 

O Banco EmlK-~or do Pct•na.mbnco, qne é 
um banco consti,uirlo h!~ a i monto eumn prova 
com uoeumontns, lovou 1'' ''' rlu;lJito •~ su:~o 
q~o!ti.í.o (aparte.•), )H'OJIU.Z Uln:\ :,1<!1,%) do J'il
smsao do a.ccot\Jilo 1 .o Su1m~m" 1J•JbrJn:LI nu 
juiz da primnira instancia "" 11 llfll< ~ huninu· 
s isslma sentenç:a., llccJa r;Lntlo 'Jilll u llil.llooo \.1-
nlta o plono diroit.o de BUl' iudnrnui r.wlo, Jl<l· 
rúm lhe uega.va. o dtt·eito uu. acrã." •Juo P''•J· 

H.omini:>ecncias minho.s antigas sobre esta. 
questão quando nesl• casa. se discu~u sobre 
os pa.~;\montos das emissões dos outros 
bancos: fazem·mO }Clmbro.P que, qua.ndo so 
concodou a.os ba.ncos de S. Paulo e da B.1.hH1., 
cs ~as instHuiçõos da m·edito a inda pl.ei ~a vam · 
o sou direito pCL'ante o Podm· Ju~lcutrlO. 

Tivct•a.m scntcnç.a contr•a. ~ Ttverant scn
t.r.oç:t f\tvora-vel1 Não sei. 

u S Jt. CosT,\ Ju:-uon- Fui esta. :t in for· 
uu~<,,fí.ll IJUO tJ•omm : t:~ntlo sentença. contra. 
('l'l'tWtllll··$11 tlut.·o.< tl]>l!l"lv~. ) . 

I I ~I\, ll i! J·:Nu UI·: ANI11\,\I)A - ASsim, pois, 
::iJ•, 1'1\l~ i•h.'nl.u, o~ta OlJIIí.lli<IU. olvill:i\ â llonl'adQ:~< 
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do Governo, ao ct•iterio dos quu govern<~.m, 
a..-responsabilidatte do ().~tudo da quosti'io . 

Porque tor dotzs po.'ws o U.uas. modilh1s, 
umu. pat•rt os hancos tle S. pau lo o d•• Bahia 
e out.ra pat<L o tio Pernambuco 1 

Sot•á porque Pernambuco est:i ern oppostçiio 
ao Go-verno, que a maioria. apoia 9 

0 SR. COSTA. JUNfOR.- PCl' ll i.UllbUCO tem 
representantes e nenhum reclamou. (1'rocam
se apartes .) 

O Sa. Bm:No DE ANDrtAn,~-Eu não estou 
reclamando; e>tou tirando O.educçõcs claras 
e positivas da. leituril. d11 emenda e, p:u·a 
mim, é C!nostã.o sccunuarü a. tle b.:mcau;~. 
(Apm·tes.) .. . 

Eu niio t~nnheço a q ucsti'Lo seuiio pela lfJi
t m•a que foi feita; s~ V. Ex. rue in formar 
que ó imperativa, cu vot..'\1-ei conl.t•a, e ~i 
me informar tt uc e apaoa.s uma a.utori7ação 
para estudos, embot•a em opp:>siçiio, , -otat·ei 
por clla. . 

O Sn. . Pttr.smENTJl-A orneuda JJii.o é em 
fórma. impet.•a.tiva, ê de mcr:L a.utoriza.ção . 

0 SR, BUENO Dll AND!UDA- E' rle ffiCl'll. 
a.utoriza~•ão ~ 

Votarei pot' olla. 
Posta. a votos, é <~ppi'ovatla a t•oCndda. 

em1mua sob n. 5\J. 
E' o pPojrJCto assim rmwndatl•l app1'0vado 

em 2• discussão c enviado ~~ Commissiio de 
Orça.mento, para t•edigil-o p:tra :L 3• di.s
cussão, de accot'llo com o vencido. 

O Sr. President.c- Tcml•:> :L Mosa. 
convoc:.vlo sc:.;s1).o noctur-na p;u•a. hojtl, t'ebol
veu 'lUC mio hajn. a dita. scssii.o, em vir~wlo 
do trai.Jal!to da.s vot:v;õo.~ . 

Continuam :ts votações. 
E' annunci:ula a '~ll t<t{--itO rlo prlljncto 

n. !..'02 A, tln Wü l , au torizando o Governo a 
1lospondm· a.t•j a quantia de 50:000$ pat';L au· 
xilíar :tS tlesper..as de install:\ção o os tl"<~.ba.
lhos do Congresso Agricol<L [2• tli.scussão). 

O . S•·. GeJ:>mano Hossloeher 
(pel6 o!•dem) -Sr . Pr·~itlente, e~te p l'ojccEo 
P.Stá. evidentemente preJndwado pela votaçao 
da emenda. que autorizou o Governo a :tu· 
xilial' com quantia. iden~ica o Congresso 
Agrícola. ; porquam;o, si assim não foóS3, a 
approvaçlí.o desto 1wojecto irnporta.l'ia om 
eleva.1• o auxilio a 100:000$000. 

Quando se votava o Ot•ça.mento rla Fa
zenda, a !legou o illustre Sr. Deputado Tosta, 
p ara. approvação da emenda._ quo t1v~r:~ 
pal\ICCr con·tral'iO da Commissao, quo ~ol'ia. 
mais rapida na votaÇa.o i.la cmondl~ :\ p<.~s· 
sagem do ~uxilio . solieíta.do, De fór.ma que 

CO.mlr~ Vot. Vl U 

approvar-sc agot·a. o p rojecto em 2a di~
c:us.~ãn t) lltzer-so na Ca.mara. a convicção de 
que e:>te auxilio deve. ser elevado a 
100:000$0[)0 . 

Fot• is:;o cs:p3ro que V. Ex . submetta <1 
consi<l l'l l'ação da, Ca~a si se acha ou n ão 
preJud ic .• do o projecto, ·em virtude da ()ppro
:V <\çã.o dv. emenda, solJl'e o m esmo a~sumpto 
no Ot•ça.mcnto tla L•'awnda. . · 

O Sr. Tost;a (pela ordeml-St•, Pro: 
sidente, venho acudir ao appelio do nobre 
Depu lado pelo !tio Grande rio Sul. 

O projr.cto <tuo se acha. na ordem do dta de 
hojo pat·~t ser votado n~o está prejudicado 
pela vot<L('ão da. emonda., porque a omenda. 
que :t Ca:na.ra approvou no OrçA~.meuto da 
F!-lz~uda t.,\1!1 de ser su b-mettida. aiud.a á.apre· 
c cac,:ao do Stmado. O Senado podo nlio con
cordar com a. inclusã.o da. emenda no Orça
meu to da Fazenda. e entender que c lia. deve 
fazet• parte de um pt·ojecto especial ; sendo 
assi m, não ha t•a·tão para. que a Ca.mara não 
appt•ovo a. emenda o discuta o projecto. 
Está, cla.l'o c1ue a tluplicitliltle, a quo se refm•o 
o nobre Deputado de haver um credito do 
50:000$ no Ot•camcnto da Fazenda e outro 
c t•.etlito de 50:000$ em projccto cspeci:al não 
tem l'll7.iio de s~r. 

A Commissão que se p1•ouunciou na emen· 
t.lo. a fa VOJ' do Ct'odito t!e 50:000$ pôde muito 
hmn 1>orn<tr conlLOeüneuto de um projocto quo 
consign<t a mo.~ma matel'ia, dosdo que .. uã.o 
P.SÍ>IIj;L oti:L rr.~olvidtt polo Scuado. 

O quo p:u·ece c11rial 6 quo o, Comruissão 
approvn simulta.nea.montc a emenda e o 
pt•ojocto c rlnixo de rlar andamento ao pro
jt~c to app1•ova.do em2• díscul&lo aguari.lu.ntlo 
a tlr!lill(lc~lr;;ín llo Senado, que pudet'á não 
a.ccoit;~r a emenda da ca.mara e então e:dgir 
rtuc cll:t seja a.pprovnda.oll\. projecto especial. 

o S•·· na•fcio FIUto-Pcr;o a pala· 
v 1':\ pelrl ot~lcm, 

n 8r. Pr·eslden~e- VL-;ivelmilnto 
não lia nu moro pm·a continua r a~ votações. 
(Apoiai/os). (Pausa) . 

Tem a pala. vra o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. D1•icio FUho (pela ordom)
Sr. Pl'esidcnte, V. Ex . declarou quo vM· 
vnlrnonte não h a numero no recinto e juota.
llliJnte tinha pedido a. palavt'<L, pela. ord!!m, 
pa.ra. pedir tL verificação da votação. 

Nl\o ll:w cn<lo numero no l'ecinto e estt~ ndo 
a Cam~ra dentro dos limites da ordem tlo 
dia. ct'eio quo V. Ex. vae mo.udat• pt•ocodcr 
á olrama.da, de accordo com o <tue proscreve 
o Regimento. 



Câ"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 2110512015 10:34- Página 37 de 49 

Qnero ser i.nformailo, lJorquc, si V. Kx. 
v:~,e m •Ln<hLl' pNcoda.r :í. cha.nnda,, ou não rne 
rot it•o . · 

O S I". Pre sidente- Na fôrma do 
Regimento, convido o Sr. 2• Secretu.rio a. pro-
ceder á. cha.m:l.da.. · 

Procod~ndo-so a chamada vorifi<J<t-sn 
icrem-sc ausent:J.do os Srs. 8;1 Pllixoto, A t'· 
thut• Lemos, Ind.io do Bra.zil, Anizio de 
Abreu, Eloy do Souza., So~tres Noiva, Tei:wit•a. 
do S:l, João Viei.!•a., Esmeraldino Bandoir:., 
Julio de Mello, Affonso Costa, Fansto C:~r
doso, Mílton, Augusto de l~t·oitn.s, RoJl'igue,s 
Lima, Edun.rdo Ramos . . Jose: Mnl·cnlli.no, 
Celso dos Rei.~ , Nolsoa dn Va.swncollos, O.~· 
cat• Godoy, Augu;,1;o do Va~conr.cUos, Ra.ul 
Barroso, Alves de Brito, Custudlo C.oeliHJ, 
João Luiz, :Monteiro de nn.l'rüs, Fr:tncísco 
Sallas, Leonel Filho, Mayr·inl'-, J\rthur TM
rcs, Itodolpho Paixii.o, Oliveir :J. Rl'aga, Toi
xeira Bt•a.ndã.o, T\11.rbosa. Uma, Angelo Pi
nheiN, Gorma.no llas.~lochm• o Ft•a.uc.isco 
Alencastt•o. 

·.· :"'o S•·· Preside nte ·- Re>.spon1lera.m 
á. chamada. 95 St'il . Depnf~\dos. Fie:\ a< lia.<! a. 
a votação. 

O Sr. Bueno de Andrada (·) 
(pat·a uma explicação pessoal)----Sr. Pt'CSiuoní o, 

. cu faltaria no mai~ sa.gl'itdo dos <hwcr!',s de 
simple.~ cot•tezin, si não viesse rcsponu01·, 
ombot•a com muito ;Ltr•tzo, a. um:J. oxplioa.çlio 
pesBoa.l que me foi dirigiua. 1IC:\ta t ribuna 
p.3lo nobre Deputado, cru oppo$içã.o ao Go
verno do Parü., o St•. Sm•ze<lolto Corrêa.. 

·S. 1\x. mellnarou-sc mu-I o a. mii~ lturu..~ 
contra. mim, que sempt•o. pt'LJCurcí tr<~tal-o 
com a cortezia,.quiJ aliú.s ollo mm•eco, o tom 
sompre recebido n oJS va.rios e alto;; c<J.rg<>S 
que tOf!i occupa.do "<Lest.lo o Amazona.~ a.tú a.o 
Paran<t. 

O nol1ro Deputa1io defen11cu-~o da. accmaç5.o 
quo ott não lhe fiz . Eu ui\o tUsso quo S. Ex. 
tinha-mystifica.do o pa.i;,. Eu nlio di~e que 
S. Ex. tinha. :~presentado por ~i c;tlcul.os 
falsos ctJm n Intuito d11 cng;war a N;tçlio. 

Eu o que dis;;c, do mudo bem cl:wo, foi 
que o Governo illudiu S. Ex. , o ilUC, a.lü~. 
S. l~x . mesmo crm Cessa. 

O nobre DO!Hl t:atlo pnlfl P;u~~ . om s~u rliS· 
c.urs:l, p1·ct'.on1lnmlo rül'llhl' •t argtu lull1t:L ~'ii.u 
üo Sr.Custoili<l Coolho,I'BJ1l'.•snnt;~ntop<1ln I!:S· 
todo olo Riu du .r.~unil'<l, C.<·•n lil>l~uu ll'rn n:~ (:oi· 

lumn:L d&i doopMJ~s du h;dancntn u:wion•~l 
fal r,a.va.m VCt'DILS IJUI! tíiiÍ!<J.fll <ill S(H' jlll.~iL~. g 
e.~ta.H verbn.s :tscendia.rn a. tpt;tnLia f,;\1 rJrto f'a · 
zla.m do:lll.IJ t)a.t•ooeJ' o sald oJ . 

(•) Este dhcurso IJâo foi t·oviHt.o r>~lo or:~dor~ 

. ~ ·.· ._,_. : ~ ~ ~-· :.. 

~)i~s·e o nobre Depuü;do pelo Rio de .Ja,. 
ll!lll'(l fltiC, si app:o.reecSJ:~t~m, como devia. 
a.cun tJ)CCI"'. nas do.spoz:.u; nar,ionacs as a.mor
tiz:.t•;•ÕOS •.~ tl\o.z:ula.s 1tos :!mpt•ostimos de 1868 
c 18\i7, junto com as qu;wtias obrigadas ú. 
Ct'cJU:I.Ção, pelo contra.cto (u'!ldin.y·loa;~, ap
pm·ecct• i<t deficit . 

O nobre Deputado polo Pat·•~ não contos
tott; procnruu explica\· ~$. cllplicou do pl"ior 
modo. 

Di.>sc' (fuc, si estas verln.s não apparecem, 
não é cu p(l. do Govet•no, é culpa do Con
gt,~;so, qL\0 não vota. vo1•ba.s flll.ra. os pa.gn.· 
mentos. 

Ora, Sr. P.t•osidouto, em ma.tcria. finan
ceira o Çongt'eHso tam sido essaJ dua.s ont i
d:ulc~: o GovcrnQ e o Sr. Serzedello Cór.rêa. ; 
qu:1.~i setnpre uma, porque, neste pa.rticula.r, 
u SJ' . Snt'zedello estú som pro de nceordo 
com o Ouverno. Do mo,lo tpHl a. responsa
hili<l<ulc 1lo nii.o .>ppo.l'ecimento <lcssii.S verbas, 
nn. columoa. d a,; dcspezas, cab~ a. duas en
tirhtrlos: ao Governo o a.o nobre Deputado 
pelo Parú.. 

O Sl' .. SlmzEuELLO CoRRÊA- Quo verbo.s ~ 
0 Sll. llm;No m1 ANDRADA ·- A verba. tio 

anlllr t iz.-.ção <los eroprostimos de 1868 o 1897. 
V. Ex. niio h:t <lo dcvor<l.l' o seu propl'io 
lllho; S:Lt.urno nã.o SOL'á, V. JE11:. doola.t•ou no 
discm·so.cm r esposta. ao noh1·e Deputauu pelo 
Rio de J:1.noiro, o Sr . Custudlo Coolho, quo 
de ll~~.:to a.s· <ptantia .. q a. pa.ga.r, a.mortizações 
aira.zad:l~ dos ompre.;timos de 181i8 o 18!>7, 
lli'Lo t inham a.ppa.ree>ido nos ot·ça.montos o 
que, si a.ppa.t·coessem, ha.vcri(l. dvficil . 

Devem ou nã.o a.ppa.recer 1 nevem. l~' ott 
não é (!ohito da. Na.ç;w 1 E'. 

Si (: rlahito, a pesson. port:ulot'a. do ti
tulo tCIII O <lil'ei to Õ.G ir bUSCa\' Otn ui rt !\Oirtl 
no Tlwsouro o oste o dever du lho Jl ü.~a. r:. 

Niio O fa.mm, JDu,S u,p oza.t• tlo DÍI-l) O liLZOt'Cm 
niiú tlovn tlosrr.pp::i.r<J•:er ess:t dn <!Jill:a nu O!'· 
ça.monto. 

Si app:trccessem, hrr.veria sa.Mu ? 
Não h:weria.. i'alvez houves.~c um sa.ldo 

da segunda especio; por que ha dous saldos· 
neste orr.amcnto rlB V. l•~ x.: aquBlle om quo 
'V . J<;x. foi mysr,ificado pelo Govurno o aqueUe 
q11e V. li:x. eorrigiu em sua. explicação pes
soal, dizendo assim: 

«Eis os factos : ;10 confeccionar o pro,jccto 
ila.rccllH:t do anno pftssado, om um c::üculo doe 
•J.IIimativct c de simples p1·evisao ante o saldo 
tJh till •• om 1800, procurou o rola.tor avalia.t• 
o ~:tlo lo <L'Hl dnver·iamos tet• em fins do 1902, 
•i :t t·t:col t<1 SI\ conservasse a mesma e si a. 
<ln>poza. ~~~ mantive$SO equivalente nos a.nnos 
do 1!!00 a.tó 1002 ;l. de 1 899.~ 

Assim, velas <lccla.raçu l'.s tlo Sl'. Sorzcdcllo 
Gm~r·G:t, rl.ão-so os snguintos factos: a.'l r!!spon-
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sabilidades do The!'lou ro, da.~ divirla.s rcco- O SR. S imZElm r .• ul G0tmf:A--Dcsdtl longa. 
nhecida~. nã.o est:'}o i ncluidas no orçan1:1nto o <ln._t,~ :JHC e~tas amori; ir,a~:iillS !'or:~ul suppl'i· 
são as aruorti7.açõestlc qua.t roempfo . .;timos. mtd;, s . 

O SR. SER?:t:n"r.Lo ComtilA - l~n!ão <lU O Sn. . Rur.No t>F; ANnR,\ lJ.>..· .. o 'lnc fli~o ~-
direi toda as :1inor•tlzações desd(' Alvo.~ r1ur. ,:, Hlna clivi<la l'oconhocidn. o omboea o 
Brn.nco. <m:lllor tcnlta. a bcnevolencin. !lo não cobra.r, 

F .sn. BUENO DE ANnR.h.DA- Então- si são nem por is..;o per<le o dil'eit o. · 
ioda.s n.s amortfzaç.ões desde Alves Branco, o V. llx . conhece .<\lgnm a.ccorllo QUC pl'o
que V. Ex. dever ia dizer G q ue nós não tcUe esta cohr<\n<;.'\ ~ Não lta. nenhum, é a.pc
temos sa.ldos. · n:Ls um:L bencvólench tlo cr m!or, o V. Ex., 

0 SR. SEEZF-Dii:LLO COIUl.Í>.\~l\ demonstre! Sú pcl~ bCllCVOh\TlCi~. un Cl'OUOl', cxdue YCl'· 
aqui quo o Governo amortizou os emprcgLi bas (lllG <levem n.ppM'CeCl' nn. dm•pczr1! 
mos do l 868 e 1897 por quatro a.nnos. O SR . St:ttzmmr.t .o Conn:BA-V . E:c quo ria. 

o sn.. BUENO DE ANTJR.~DA. _v. Ex . vem que ott compntas<o tmla.;; ''~ ::~.mort. i:r,açõo.~ 
cnm Alves Ht•anctl, · que r oprosonta uma <1uo, de long~1 il:.~ t:L, todos o~ Govm•nos doi
<\poca feliz das nossas finanças, como si esse ü~fll11 •Lo l':l.zur c a. t il•:ti!so <I ~~·.spons:~bilid:w.c 
nonH~ pudes.~c SClrvir de c:ipa. :1 actm\li- p:w:1 cilna d0$1:0, d.i~:ondo : ll~t;í aqni, o p~.iz . 
dado . :1inda tl.flvo i~ to, e pot· oonsuguinte. :tind.a. 

Para que v. Ex.. h a flc quoret• acctv.:aT' 0 não houve ::;rüJo; p;~go twio í~t.u :~iudn. ficam 
Governo com confrontos tão d<'sfa.vor;wnis ~ 200:000$ para ll~~:tl' · 

o Sa . SF.RZl'.PI'F.VJ Cmu.>.P..t _ J\ccusan<lo O St~. Btl f:No Jll ~ A:-wttMJA. - A minha 
:10cusa~.ão n.gol'a <l <L V. Ex. , não 6 :10 Go-

<tuom 'I vel'JIO. 
O Stt . Bum·~o DE ANilRAJJA- E' ~LI.fi Alvos o quo t\u <ttt<~tü (, rttw· V. Ex. tlh;s<'.'>.">t\ .. 1:1~ .. · 

Bl·anco exclusivo. p~tiz eom a su:1 t' tJSponll:l.bililla!lc, o seg ninte: .. 
O S1t. SERZEill~T>~.o Cotm(;A - Nii.o, sr,nhot·. nús temu~ d~ t·cco!t.:L tanto, 1W dos[x!r.as 

tanto, devemo~ ;ünda t~11to <LoS cl'etlor<>.~. 
0 SR. BUJlNO DE A NDRADA - P Oi!l OXC[tt- llHI.$> el:!S:.t. \'Ol'btt. ha de a ppat'CCOl' Cf\IU o OtlSSO 

sivc, digo cu. O contr:trio ficat•ía am!Jig110 . pt~-;s ivo . 
Em l'()SUmo, Sl', P residente, cout inua-se no 
mosmo sys~ma, desde Alves Bt·;~nco, isto 11, Porque exclue V. Jt:x. essa ilivid<l? 
a. não s~ paga.t• dividas reconlleeida.s o quo Jú. vu V. Ex. quo mt mo rofcri i1 morali-
tocm do ser pagas o o nobre rela.tut• niir> dt~do em r;et·:Li, nã.o a. V. Ex. nm p:lrticulat•, 
t inha , portanto, iJUC fazor homenagens ru> a. quem tanLo admiro em t.otlos os sentidos, 
Governo nesGa (luestãn; nilo ha. sil.ldu.<.;, Ptll'· mcmo~ como 11ctual tinancoiro. (Apartes .) 
rruo alti não estão inc!ni1lo~ os jtu•o., dos em. uoixei tio atlrnit'<u· 0 nohre Deputado (lclo 
prcstimos. Pa1·tl. como nm lH'<JCOt'f> fi1la.nooiro. 1lOs1Ln o 

A culpa. t'1 do Govm•no, tla Na<;.ã•J, lln Cu11- dia. om <JUC S . J~x. no~ fltlCl ;u uu qno o 
gro.>so, que nã.<J t raiJalb.a 'I St•. Potorst\il serviu uo H::~uco <h~ lt"l'lt!Jlic<J. 

Não. E' <lo nobre rel(ltor, q_uo, devon1lo t or com to<l tl o p<J.tt·iutismo. 
summado t udo, nã.o o foz o seguin o cxom- o Slt. Hlttetu l•'n,uo -- Aintla niio voltou 
:plo pernicioso dos atrazatl':ls. c.~te {iomelll 'I 

Assim, vê o noht'l'. D_r~puta• lo 1[11!1 on on- 0 S l t . llUJ·:N•J JJI·! ANrlltAn,t _ [•'ui t;~l ;~ 
tendi a. questão. desorg:LII iz;v,·íío quo o St·. Pctut-,.;ou doixou no 

O Srt , S1mmm:r.r.o CoRrti?.A.- NiLo on- Bauc:o •l:t Republiea , rtue ou uã:J sol :~ que 
tontl.ou. pat1•iot i.~mo :le rell.n·ia o llobt•e Dopul;:\<l.o, ~o 

O Stt. Bor.No D~ A NDR.h.DA __; PÕ!to sot· tt :~o. n. llemii.o, si ao bl'aziloiro. 
a. dos1•oza. não sej:~ urgcntn, P<tga. U. b<J<'d "" .. - o Sit. Btu.cco· Fu.rm - An a.llcmTto , patd o-
con·o, mas(, rotLl e t'!JConhn.,ilh . t.iMno liga.tlfl a.o l1:111eo Alll!l'llão. 

0 ~lt . SI:Ji:Gf~O.I-a.IJ) C<mlt~: o\ - l•:n tã.<l \'. ~:x. 1J SR. Bog~>:i> !>I·; :\ N l ntAI>A - No Ollh'U dil~ 
<l nvoria. í'a7.Gl' nntl'M' t:~mb>~m a. 11ii'Í•I<t !l lt- :-; , l·:x. v<~ i u gt!llt 'I'US> tllll~ll tO dar :t J'c~pu: J .o(;L
tornu. o intct·nu.. IJilítl.aun ;t[t,;~men l; n mor·al d.u Sl\11 11111\lll, eun· 

o Sn.. Bm:No JH: ANr>ltM>A- Kif.õ\ l.'<'.{p"st:~ •:<H' t'Cl' com o bl'illl:ttJtismo <l:t SII1L intdli· 
não f) digna tiO V. EI . , 0 0 111 diJ :l.:iS ll ii1)J LU 1-(0I'II: ia n,as >IOLlllt\:ÕC.'l ~ :t Sll :L j!a.laVI':L }l:tr:t .11 
tpHl so discute . V. E~ . ~ctbo <!I IC.l nos rol'il- mcd~ urdantlo 1lc btlo,i OH [li'O.Jcctos fiaa.nm~l· 
rimos uos juros o :l :tmot•t i 7~Lt,:ã.o :t.nnu:Li. t•os que t oGlll upp!t!•ncido nos tu lJ:LiZ, <[H{) li>i 

V. Ex. mais uma vnz fi1l.Ltlll ;w~ IJJ'ecoito' o do ll:tl te<> d it ltopublica. 
do 'l'hiers, Iom brado~ )mio nout•e Dt•pn tu<lu í:\ , Ex !'allouom nom<\ dtJS ot•plúios c vi ll \':ts 
q~ ~io 1!0 Ja.nciro a 'lll<l\U <lU!>~ contoc~t,,, , •. (!IJe nrttlll'eei~t) -~:ll v:.u:, e n(t~ vot:j,mo~ :t.qunll:t 
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m onstruwidade. Doo-nos profundamente a. 
le mbra nça de que poul!o ganh:u·;un os Ol'· 
pllãos e IHJ.U<.I rc~clleram a~ viuva~. qu;~ndo, 
no emtanto,o H<t llco va.e emtlesca..labt•o. B:LSt;~ 
ver, eomp<trado ao> outros, o eocaí)(C mel.'\l
lico. 

Pcx·gunto : quem S3 a limentl\u daquella 
ceia. bancaria "? 

Quem viveu d~tqníllo ? 03 ot'phão~, as 
vluvas 'I 

0 SR. BRIClO F! LHO - Os :w.ei.onistaS estão 
orp!tã.os do dinheit•o . 

0 SR. B U El'\0 DE A NOitADA - Eu conheço 
muitos a.ceionisw que dizem <tuo tora.m obt·i· 
gados .a votar, pot•quo encheram a sn.h1. de 
5ecretas. 
. O segundo ponto f•Ji S. Ex. vir a.fi'trmar 

· a.opa.iz quo havi& saldo no tlt\:atnonto,quando 
S. Ex. t inha consei~1oda do quo dividas 
vencidas n ão cst<H'<~m incluídas nas despem.~ . 

Foi prt>..c iso que o nobre Ocputa.do pelo R.io 
de Janeiro v iesse fazet' a.qui 11m discut•so b,t'i
lha.ntemcnte in tcnogativo, e pergtmtas.>e a 
S . Ex .: m:l!:!, que sa.hlo é e;ste, <Jua.odo falta 
:iilcluit· aqui diYida~ voncid:\s, que já. deve-
riam tel' sido pagas 'I . 

S. Ex . respondeu q ne o Governo não tinha 
culpa, que a culpa. era do Cong t•esso, 11uc não 
v ota.ra. verba. 

Mas, quem fatlo11 om Governo ? E, porque 
S . Ex . , com o ct•itct•lo e o v n.lOl' quo ·i;ern , 
nã.o propüe a vct•brt. pa ra. ser votada 'I 

.Porta.nto, a re$ponsabililladiJ ,; do S. E~.; 
ba dívi•las vencidas que não l'tJram incluídas, 
que tornam a dcspeza maiot• 110 que a.1·ccei~~ 

Vem a m e.;a o sogtüotc pl'Ajccto: 

c , portanto, ha deficil, om vez 1le sal!lo,· como ·· 
veiu .J.izei" a.o pa.i z. 

S. l~x .· wy~till.cou o paiz, não por si, foi 
apcoa.s a fontu de uma mystitl.ca.cão gover
n:un ental, foi, como U.issc, ingenuo. -

Devia esta explicação ao nobre Deputado 
para .provar que nã.o houve 1nt1lito meu de 
magoat• a S. B:t. ; eu 3.fastci ~cmpro a al
lusão que pudesse empanar do leve o bt·ilho 
ilo t.~.lento o da moralitla.U.e que sempre 
aúmil'Oi c respeitei em S. Ex. · 

Ontlc , pois, vem S. 1'x. dizer aqui- quo 
senta-se com a alma tranctnilla de quem só 
vê a. Yc1'daue c a sabe dizee no seu paiz - e 
rusas Yozns que disseram : dcF-ndcu-se bl"i-
lhantemento ?! . 

Si csti \' OSS<·l pt•esente, di r in que se tinha 
derondillo pa~simamcnlf!, pur•quo pelo lado 
da m ot·alícl«de não rot :.ttac;ldo e pelo lado do 
rleficit n ão se dorcndeu. · 

o S1t. SERZEIJET.LO Coun&A - São modos 
de julgar. 

O Sn. Bu~C:-.o DE AN n R.\DA - São modos de 
julgat· ! 

Poço a Dc.us r1 ue o OI'ILUOI' qne est<i 
oceupando esta tl'ibuna. nsteja illndido com
pletamente, qno só ha ja saldo, CJue ello (.~to.la. 
fallanclo, nií.o om nome da. vordado, mM da 
~ua paixiio polí tica, rtuo esteja. aggrodindo 
um Hovm•no que ra.z a felicida.clo do paiz. 
pon1ne nc:;to .lia ficn.ria. contento de nunca 
ter- app:.n•ccillo ne.'!ta. Casa nem no mundo, 
br.standn )Jari\ fdichla.du do lll'M\il fJIIe o 
S1•. Camp<~s St~lles tivcs~e rt~zão. (Jllcciw bem; 
1JHIÍ lo bem.) 

~ . 2-ti n-1001 

. RcdacpTo pllra 3• tli.~cuss,ro do Jn·ojccto 11, 2-li , qttc fl.ra a despezfj tlll Minis !eoi1•clt! 
Jndust.·ia, Via~; 11o c Oút·c~s Fuúliccts, pa r" o cxt:1·ciâo de :ta02 

A1•t. 1." O P1·esi1Íonte da Ropuhlic:~ .S. autol'iza•lo a 1lcs.pen•ler Jlelo Miuista1•io dn, 
Jnd.u; tria, ViaçãcJ c Obr~ts Pui.Jiicas, a importa.nci:l ·de 00.008:995$002. t.a.pol. c 10.770 0>14$(22 
ou1.\J, com os seniço~ desig na.tlos nas seguinto~ vorba..~ : ' 

Consignações 

1.• Sucrnta.l'i:J. <le Estatlo (augmonta!a do 
1:000$ ·pt.1r•1 pagtJ.mtmto do 1icl~gra.m· 
m:1s o:d:tr iores officia.e.; o ui :va.d \ ti 
gratificação tnl'll fM·clamenb dn.; eor-
rulos o. 300$ pat·<~ ctul 1 um...... . .... . .. . , .. .. , .• 

2. • Eshtistica {reduzi(!: ~ a. 180:000$ 1\ 
Yel'lia. de; tina.tla. ao recunsHamanto de 
] ~00) ti to • tt t tI • • I I f • •t tI f. t t' f O t I •• 

Papel Our.o 

2t);i : 020$000 
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3.• C•Jl'i'.lios Íl'erlu'l.itl.:ts as segu'.ntos vm•
lns: venclmontos c g1'a.ti li r~:lçii : ;s fix<L· 
<lo~ <'.o> agentn$, t\judantes ll th~JU· 
roir:>s no tet'l'ito·i'io <la Ropuhlica. " 
1.600:000$ ; Aos conductores, ostafo1.'l.s 

Consign:l~ões 

<} mnprogtulos <las Ju.nalw:S, cscaleros 
e uorrieiros, a -~ .100:~ ~ _Aju ·.M u~o 
custo c p:-~ssagnns a 30.000$ , Comhu:s
~hcl c outros ob.i JctcJS neceSl:llll'L~ ao 
sorviço. das lan<lhas o osca.lores e su<.l 
consc-;·vil.ção no Dlskicto 1-\l.lor J,l c em 
divorsos Estados a 60:000$ ; Publica
ções posta.es, .annunci•JS·, eJ.ih~se l'Ola.
torlos •\ivm-~1JB :•. 40:000$ ; De.~p.}zas 
miudas c de prompto p:1ga.'uento a. 
70:000$ ; Eventuaes a 40:000$ ; accrc
scentaila.s a.s seguin tes verbas: ln
sta.llação o custeio r lo sei~ auccm·sacs 
tio Correio da. capita.l !la. Rellllblica., 
cus1o e conserv:J.Ç'.ão dos velüciifós , 

· a.rroios, animu.es, otc., 109:200,) ; Ma.
torial para o transporte das m:tla.s 
na. Ca.pital Federa.!, em cat-ros a.pro
p ·.iados, 33:600$ ; Telogra.mmas exto
riore3. 600:000$ e podendo tlestina.r-se 
da sub-consig!lação « Utensilios » <tté 
30:0008, pa.1·:~ cst.'\bolecet·-so o fecha
meuto de valores Q do ma.hu; pelo 
systerna do emproga.do Alft'Cdo nia.r-
ques do Souza) .. . .•.. •. . . ; ... . •. , .• 

4 ... 1'ol<Jgraphos ( incluindo-se na. verba. -
Possoal - ua. Administração ncral, 
dou$ 2'" c.<!criptura.t•ios. 7: 600$, 0 111 
vü•tudc do regula.men to ap]H'ovado 
pelo duct•eto n. ·1053, do 24 do junho 
elo 1901; na vet·b;t - Posso<Ll- <1.<\S ll
nh:.u;, elov.i.do o nutnoro do c ngo
nhoit·o~·chofo~ dB distl'ido a · 17, 
lfJ3:000::;, suppt•imhlos <hllls ajuclantes, 
\'u luziclo o nnn11ro do foi\orus •~ 78, 
168:•1&1$. o numm•o <l.t guat••la.~ •ht 
J• ciJL•S!l it }4 '1, 252:000$, O llllnlOI'IJ 
do guardas de 2~ Cl!lSl!O U. iJ35,4~: - lOIJ$; 
na vet'b.'l. - I?<JB90al - das estações t•o
duzldo o numct·o de tologt•api.Jistk d<l 
J • cla.~ac a 75, 3ü0 :000~, du teleg l'I.L· 

phista.s du a• classe a ~92, 876:ooo:;;, 
. do tel~··apltishs <lo 4 .. classe . a. 26Ó, 

528:QOOS, !lo estafetas du 1 a cla..."SC a 
63, ll3i400$ , incluindo-se 20 telegr~.
phistas rogiom~e:i , 28:800$, tlllto de 

. ;1c.:orJ.} com o cit.:t.·lo r~guhmcnto 
de 24 <le junho de 1901; rod.uzilh <I 
vurb 1 - T:.·ans1Jorte de · pns~oal- :·. 
50:00~, no escripto ·io rl: ~ 2" divisii.IJ, 
sub>tituido o ongonhoiJ•o- :~jmlante pelo 
sub-chofo d:~ secção toclmlca, 9:000$ 
(;u·t 339 do regulamento) ; reduziJ<J 
no ~essoo.l do ulmoxari! J.du o uumeN 
tlo 2"' escripttlrarios v. um, 3:800$ 
(ar~. 358 •lo regul:t.montQ)i organiz'llh 
O quadro do llO~oal !la :3• ui Villii.U, Ü\l 

••••• , i ••• • 

Papel 

10.330:58l?$300 

221 

Ouro 

112:ooosoo0 
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i-.ccul\lo c.nn o <.u·G. :~i:{ Üt) · 'l'f.~;.!' ltlil~ · 
monii> e uloY:I<.h a vor!n l'O.;poctb•t•. 
<I ~32:000:f-iJUO .• .• • . ... , .... . . . ..... , 

5." Anxilius á :tg ,-~cu Uur.•, (t'·"luzith :1 y,, ,._ 
ll<l Uonclns,ru •lo m twu do Jcu-dim /Jo
lcmicu il. ti :OOO,;; u t\izt'H .lO · St~ ll<'o lll•:5· 
HW. VOrl1 '., •m t.Vt:Z .t: ;~0 ~l'a h r, frt :~ ~ lrJr<..:s , 
:':'7 :000:i;, üalJ •.llntlOl'llS, 27:0 1JU~0()0) .. , 

6 . '' A~<tS .•.lho o k.ms[}l)i't.o <lo immi:;t·antes 
OSLJ. >Jl t:~llllilS ('t' i ~d UZ ilh ;•, (i: Ü(JIJ~ ;L <:O 11.· 
sign : ~ç<i,, p:n·.•. cone :rto o cvn ~i nu tc;úu 
•to c:L'lS t!v li~d '-' d•: lúsh, ulov.•.t l.il :• 
1 ~:OOí)$ a [l' l i 'iL r t:p :H'i iÇ{i,o " CVIM>H'V<L· 
ç.ãu tlu m :. lol'ia l ll ud tl:l lltc, ul•JY<I•IH _<L 
qnat t'•> o num :H'o <lc tr ílHt lant(); tlc b:l· 
t.()lõt!s c a ;·,JslJectiu vor b.L :L 3:0i9:-;';200) 

7 . • Snhvont;ôus :'t .. ~ comJl:lnhias <l.c n w ci!<L
çãu (augrrwntath tlc 24:000 ) jl'l.'a o 
;;crviço •'·" rcboc:I~''Tll tlo>~ pt.>rto~ tlt: 
Ser;!ipc, BUlll>:imitl~~ a vor·l1:1 ,elo 
;{6:000.~ Jl<H'.;, Sllhn mc;ii.o ó. 'l'hc UQyetl 
llf ail Sleam Pach.:t r:umpuny o el l\'<lll<l 
:1, ~u iJvonC)â.o a.•>S Sl~r,·iço~> qw~ m:Lõo tl. 
c::t.rg-a d.o Lluy,f. 13t'i\t..It:i t'.> d,o l :l:t:500$ 
F'•r:1 o s"rl'iç--u ll•-: u·w ngil<;iíu, con~t.<Lnl.c 
<!.os ,,on&ract•.>.~ d.~~ cx·CO!np:Htlli :\ l>:t-
llí:tn.<l) .......... . . ... ...... · .. · .. · · .. 

8. o Garant.a do jut·os (Dt: :it::co t·do com a 
proposta) ..... ...... . .......... •... . 

9. • J•:s tr;tt!:t d t) Fm·ro Cnl! tl-<11 do Hl'Uzi l 
(na4<> tliVi,ão Í llSI: I'CVHOdO·\: 1 a VOI'iHt 
;k1ui"ir<7o dv ?W.tlerittl ?'ud•.mk e de 
11·acç<fo, sem a di~c1•im i na<;fi.o <h~ pro
posta., 1. 8~0:000s; l'etl uzillil<H IJ <I 
vurb;~ - Obra~ noi·a.s, m :lhoramnnt.os 
nas ofiicina.s, v te. , a. 450:1)0:)~; o :~ 5• <li
visão, reduzilh a I'Cl'b 1 pat;a I!! roa
r:ltínis~ do la.st t•o,· tlu ;J• ct .. o;sn, c 12 
loguist<~~ a. 55:660~ ; l~tduzida ti vu:ba. 
-Gra.titlcat;·llo do 25 •:; :J.OS "mpr.!ga.dos 
dos~cados pt!m logm·.:.; insa.tub ,·c::; a. 
I 00:00()$000) ..• • •. • ...•• . ... . •. • . , ..• 

lO. lM rada. de F<:l'l'O Paulo All'ons :~ ...••• 
I t. Obrn.s fudur,1•:s no~ Estado; : 

A- Pol'to do Pornambttco: 
Pos~,.l .. .. ... . . . •• . . .. : . , .•. . . . . • . . .. ..• 
M:~trwial • •. •. •.... .•..• • . - •• , • .. ...•... • 

IJ - Hal'i'" " PorLo tlo H.io Ot•:mtlo d.o 
Sul : 

l'u.~~o ' \ lo • o I o • I o O o i O o o O o o I • 1 6 t O o • I I O O • O O ' 

M~dcn-bl. ... • ... . •. ... .. .. . .... , ....•. , . 
C- Porto ull B:Hil,:_~ Ca.i.i t<H'irl:b: 

Po.~~oaL ••• •• •••• . . • . . . ... - .. •. : • • .. .. • • 
Mtl·t.ol·ial . . ,, .. .. . .. ·• •• . .... • ........... • 

D- Poi'to da P;~t'<~ll y o :.l : 

Possoal (Loi n . 652, do ~3 llo novutn bl'o do 
1899) ~ . . .. . ~ .. •• '. • .... ... ' ....... ~ . • •• t . • 

... 

.'!.'26:75·~'500 
150: OOll$000 

:JO\l: 272~0()[} 
417: 970:~000 

tl(\:74~0 

7.435:320$000 

!95:255$700 

2 • 77.2 : 140$000 

3 . i 18: 563$6:3') 

m . 301': :86~70 
[ [ 6:756$500 

307:5808122 

815$000 

9. 865 :33~38 
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M 'tw h l ((dt~~ ll, itl<•m) •• .. , . .. ..•. • :, • , •. 
Rc•eOJL~I.l'Ut'Q.lo th ponto.. s :,nl1tllt1i •..• . .... 

E- Porto tio Natal : 
Pessoal o mtt·terial. ....... ......... ... .. 

F-- Açude do QuixJ.tlá : 
211:040.$000 

Pes.~oal o rnu.tcría1. . .... :.. . .. . . . . .. .... 290:600$000 
G ...-- Por to do ~1a.ranh1io : 

Subvenção á Companhia Geral do Melho-
ramentos do Ma.ranitã:)...... . ..... .. 15():000,)001) i~ . 307:401$(H)) 

12. Obras publicu.s na Capi&n.l Feder<Ll : 
J• divisão (reduzidas as rcrba.s - Expe

diente - e o neccss:irio pa1•a o servit;O 
u. 6:400$ ; reparos de p roprios nu.
cionaea a. 15:000$; a.lugucl do a.ppa.rc· 
lhos telephonieos a 2:000$000) ... . ..• 

f!a divisão (rectificad&, na 'Pt'opost<t, a 
diaria dos fehores da. conservação rlc 
floresta , que ú 5$, sem alteração 
da. verba. rcspecii v a ; r eduzida <t Vtll'b::1. 
de jU.l'diMh'Os a 8: !{)()$; sub.~iHuindo
se na l'Ub['ica «Reparação c mcliLOl~~
mcntos da l'êlle do diakihui<-ão~ 1~0 
trabal!1adores, J5:l:OOO$ ~r Io$ t.r .Lh:.t· 
l hadorcs, a. 4$, 146:000$ ; rcctifica.tlo 
na. rubr ica «Aforiçiiio de hydt't.HncLr·os• 
o Ol'l'O typogra.phico orn Yirtur.Lo tlo 
<lttal estão indicados 50 'ofiici<LflS, um 
voz llo cinco ; l'Otluzitla <I verba. <~l'ro· 
soguirnooto da. r Mo de disir•,bni~fi.o» 
ul' aOO:OOO$ a. 250:000$; olimina.üa •t 
wrbu. do 191:000$ p~ra. a liga.;ã.o tlo 
roscrvatorio do Podrc"ullw ao rio 
uwrt•o da. Viuva, elevando-se· <t vurha 
pu.ru. traba.ll!adoroô da flut·osta da 'fi· 
JUCtl il liJ: Jfl41j60, tiCCi'CSCCOianttO· S() 
urn feitor drt conserva~·ão de c ullo
ctores o ga.Lc,~ias do t\g U<LS pl u viallS, 
l :BQO$) .. .. • .. ... .. .. . .... ' . ....... . . . 

3a t!iVi.~ãO (COõ'l'igintlO·S: a l'Ubl'iC I ~<Pc~· 
aoal da pt•oposta u. t ~e~i~n:.~<ão «CiJub· 
<lol• gel'<ti» pOl' «COfl li.Ur:i!Yl' gCl'iLl», 
·,,,ce·rescentmHlo·so á ver\m«Cunservaçli'J 
tlas ctiOt<lllmçues» 12 gu:u·<hs, 15:360$, 
á Vtll'b<l «Mu.nancii<OS o tl:>":ost .s» 10 
gual'!l.as, 12:720$, no }KJSSI):Il rlt1 con· 
ser varftíu ib s can·lliZ<~Çõos,•l.iznn,\, J-se
uul arn:1nuen!le : om vnz do-um c:rem· 
vento) ......... . . ..... .... • •. • .... .. 

4• tlivisã.o (N••V<IS c~~nali1.;11ÇÕCS) .• , .••.. , •• 
5• <livislio (co·.-..-igintlo·SC :1. <ll!ll'h d.•l xu:· 

vento osb.t'eh tlo csc'l'.i!lt•!l'io ncn~·,·,d, 
(lUe 1) 1l.C :3:i), ;o,L:Ci'()S(•Oilllllli[t.> .. xO ;w [lOS· 
so:ll tlt< ostaçfu1 o!o C:1,ili nm g u:L"J'<l"· tl.o 
al'mazem, ltiari ~l d~ 5$, 1 :8~5$, l'OOLi· 
ftc·"l '\ ;~ somm:.~ thl 'l'c\·1.:1 «Pessoal» 
tltl ~· i·I·POl'fll!llltJnt\l, <[IIO Ó ll!l : I72.i'f,00) 

93(): 90<.)$060 

l ~Zi' : 4t12.~-,oo 
~!,~): 1 )()1)~)01) 

503:765.~ 

13 Esgoto d<l C.1plt:1l Fe1\!J1':1l. .••.•.••.••••••• . ••••. •.. 
14 Illumint1çã;o pub~ica da Capit<ll l<'O!loral. •• , ••••••••• 

2.070:241$500 

4.524 :595$000 
578:288$662 481:273$052 
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ÂNI'lAES DA CAMARA 

15 Fiscaliz ~.ão (!;ttb;tituin.l.o-se •E ;&i' t<h 
<to Fe1·;·o COJ·C .JV<~.<J.c. e ~'eno-C:wril <1c 
lbgu;~hyh pelo seguinte : 

· E>tl·a~:~ <1<> Fol'>'o Gor~oV<I<lv c ost·.\· 
tistiea t\:1 v bção flli'l'C<~: 

Engenheiro fls:~ ·.l. .. .... ... . . . . ..... . 
Expe,\iente .... . .. ..... . ............. · 

Fon·o:Cal• .-H ue lt<\gLHiby: 

8:600$001) 

ü0$000 .. 

Mngonltoiro·llsc:ll.. ...... ...... ..... . 3 :600$000 
Expe:lionte ...... . ~........ .. ..... • • . 50.~0) 

16 Obsorv;Ltol'i•J Jl.$tt\•noulicJ ... , .......... . ..•......•. 
17 Rej>ar ti•:ões c log;u•es ex ti n<.:t<Js· •..............•• . . .. . 
18 l!:\·entu1cs . • ••. .• .... . • . .....• •••. .• , . ••• •• •• • , •..• 

502 : 7130.$000 
81:600$000 
86:560$000 

100: 000$000 

S:GOQ$0\JO 

06.868:993$062 10.770:814$422 

Art. 2.• E' o Podet• Executivo a.utorizado : 

- 1, a. mf\ndar imprimir na Imprensa. Naciona.l os trabalhos organlt:ados sobl'e COl'I'Jios 
pelo amanuense da Dil•cct.oria, Geral Alft•odo Milrqu(l.> do Souza, ca~o esses t t·ab&lnos 
lUCt·eç.am a. approv acií.o <la. meSlllU. clit•eCltoria. ; 

I!, ~~ constt•uir as soguíotes li nhas telng 1·aphica~: 

de BomjM·<Iint '~ ·ra.quat·dí llg<L, 110 J<;.~tado do Pot·n<~otubuc~ ; 
do Cuy;Lb:t :L Cot·umlx~. fl<:a.ndü autot•izarlo ;t dcspendct• a quantia Llc 10:):000:5000; 
da Po1·tu do Cachoeira. •lo S:.~nt:t Leopolrlina ;í. v illa All"orBo Claudio, no Estado do 

E~pirlto Santn, ficando autorl;>;<l!lo a tlP:;prm!lct• a C] uantia. do 40:000$000; 
. do lf..abh·a. a. Sant'Anna de !'erro~ n Gua.nh:t:es, fit~\ndo auto!'izado a. despondct• a. · 
quaut ia de SO:OOO$<WI ; 

da. o~ta.ção do Boquim :l cida.dc de• ::>im~o Dias, p:.ssantlo pela villa. de C;Lmpos e 
cldad~ uo L<tgu.rt1>, 110 Jo!stado do ::;1n·gipe ; . 

do Lavras, 110 Estado do Ce;mi, :L i'iouz;L, no ti.~. Pal'ahy ba, p~~~~~Lil<l<l V3h Ci•l<t~ l~ cb 
Cajf\toiras c vjl1;1 do S .. João do :Souza. ; 

do P eripcry á.cida.do do Itarm.t•aty, no g~.kldo do Pia.uhy; 
. um ramal ligando as cidades de Sant' Anna o AC<ll'ahú á de Sobt·a.l, .no Estado tlo 

Coará, ficando autorizado a de3pendm· a. quantia de 40:000$000 ; 
ramac.9do llnl•a. tenestre para as c.idades de Maracanã, .Marapanim, Odivela.~ . Vigia o 

S. Miguel do Oua.md., no Estado do Pare!.; · 
de Oeiras a: Para.nagui!., com mn ramal do Oeiras para. as ç id.Wcs do Y.alença., · P íco3 

e Jaicós, ficautlo autorizado a despender• :ttc 60 :000$000; . 
de Itapcmh·im a Rio Novo G Alfrodo Chavos, no Estado do EspirHo Santo, ficando 

a.utol'izado a desponder at!l 40:000$000; .. 
linha pa.ra Campos Novos, pa.ssandu pot• Coryti b~nos, o m Santa Ca.tharín<J., ficando au-

t orizado a dospcnd01· a~ 30:000$0()) · 

de S. Benedic to, no C!lará., <lO pnntQ m;Lis con~aoien b d;~ rodo got•al ; 
. lll, a dospcn~et• a tpraor.ia do.7J():000.4JOO com itcquisíçi1o do somentos o pla.ntlLs, para 

serem distribuídas pelos :tgl'iculto!'es , no intuito de promover novas cuHur~s utei~ o me· 
lhora.r as existen tas ; 

IV, a. despender até á. quanti:Hle 50:000:ji com o IJa.ga.mento do J:li~gcna a ~guros dos 
anim~s das t'a.ça.':l ca.va.lla.r, hovina., ~!uluo c lanigcra, t·oproduotorcs, des~ina.dos a. osta.be· 
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lccim.ontos agl'icol<~~ ou p:1stot' is. d.cvc!lllo as rcquc~i<;iies pa.r:J. impol'tação de~sco aninmcs 
sm· feitas d.i.rcctamcnte ao GoVC!'no, quo ter~í muito em vista a. distribuiçao mais cquih· 
tiva possível pelos Jl:stados ; . 

V, a do.;; pender até 300: 000.~ com a p;•opaganll:.~ dos ·pl'Oo.uctos agricokts o miuorao~ uo 
. Hrazit nos paizes o>ka.nguiros ; · 

VI, a adherir á. convenção int orna.cional de Bcrne, p!n'a a clcfcs:J. elficaz da viticul· 
ttu·a. ; · 

VH, a CJnceder ft'3.nqn ia p~stal para a. cort•cspondcncia, pnblic,\çõos o sement<!S distri
buiela~ pelu. Socicdado Nacional de Ag ricultura; 

VIl!, a l'corga.niZ<n' os sm•viços ,J.e nr~vegaço.ií.o quo tcum Cl.ltatlo a.· cal'g'o elo Lloycl Bt•a.zt, 
l<:i t•o, ,u~tribulmlo as re;;pcctivas subvenções no3 limites elo c redito consigoallo nost:1 lei tl 
ttcan•lo ('..:StiJiuladn.s no cotJ tl'acto, c~Jll l\ companhi<1 que tomar a. sí esses serviços, a dinli
Illliçií,o dos n.ct.n~.cs pt•cço.9 tlo t!·,lnspol'to para os goneros do p1~oduc(:ão nacional o o. obl'.!· 
ga•,\i\o pam a companhia do l'ur noç;o1' Vitpo!'os cxtraordimu·icJ,>, afim 1lll tl'u.nsporli!Jr as 
mm·ca.lori<ts dos pot•tos inturmcdütrios, rlo~dc que a rcqnisiç:i•> !hu tcnh:o sido fe ita. com 1t 
antocednncüt tlo dez dias u os n:wios ord iua.rlos não pos.~:tm cfl'tJCtuar t) tr:tn~porto; 

IX, a incluit• na.s viagens do Lloyd o pcn·tG tl:L Tu~y •· no gsb.tlo do M:u·:whiio, a ;l.!i 
JUt}'511\iJ.S condiçlio~ em quo oram taitJ.s as via.gcn:; ••<> p01·to d a. Anw.t'l':~,:~l.o ; •levendo to:;b, 
:tutor'lu.<:ã.o ser usada pelo Governo logo quo o mesmo llOI'to ostojil colfoca.do na s condições 
oxigidas }Jara. os;a. navegação, o ln:J,r,la.ndo ollo, do a.ooordo c!lm a.· companhia, o <\ncor ,,elom·u 
do~ vapores. confol'rnc m<>is convier a.o iníereJsc publíeo, c cle rna.noíra. qu': sujam igual
Jllonte servidos por oss:l. n:.wog;\ção os Estados <lo Maranhão n Pianhy ; 

X, a l'Cmova.r: ilOlll a.ugmon'to de desp::za, o ~~tua! co:JtraJCto com :l. Companhia Pel'lla.m
bucana de Navegação p:\ra o sorviço do nav~gaçiio ontt•u os pot·~os de Rccil'o c Camocim c 
os do Racife c Amcajt't ; , 

X!, a contr:whr do novo, lias condiçõos do. lei n. :6!, c!!} ll elo dezcmh ·o do !895, o 5er 
viço uc navegação por cllo estabrtleuido, f).ovendo, poL·ém, a.~ viagen> comnç:t ·,· elos por tos 
do o·,·;1,j1.hú o Flo!'imlo, s~m augrncnto da adua.l subvcnç.'io ; · 

XH, a. prolonga.!' a. na.vega.ção da. linha do Aragn u•y :·.~ :w Oyapoe, rnoJiantc a auiJ· 
'Von•;tio quo julga.r con'Vcnicu,o, do accurdo com a. Companhh• uo Ama.zona-; ; 

Xlll, a ap jJlica.r tla rcn,lu. liquid<\ prodnzid:\ p c:l:1 J;:.-; tr<\tlt\ <i. O l•'Ul'l'O Cen~t"<ll do Ht•:.zi!. 
no u~ •t•cicio do I 1101, aM li qu:~n ti a. ,!.o 2.:;ou:Oon.:;ooo na c"n~tr1te<)<i.o do prolongamento lia. 
!luh:1 1!u contc•c,, da Sil va. Xwil),• a Cm•vcll<>, o n:1 concltl:l:io do [iNioagantonto tla. u i ~ol :t 
1lo ·l'a111a.l tio Paulo, sondo 1.500:000$!}00 ua. p:·imoit•a. obra J l. OOO :O:J0$00:J na. 
Hegumh\ . . 

§ !.0 O roopcctivo cro,l.ito ~ 1rll. altorto no comcç.11 rlo Clxorcldo, por cont:1 •'o ~alu<> :L 
liet u ida. r. -

~ 2.• A oxecuçií.o das obra.~ sar:t ;mbordinada. ti. elíl'~C tCll'Íi\ da. J~;tt•. •!l:\ du Fet·ro C<lnkal. 
podontl.o ser con."tituid:l uma divisiio provisoria, pa.1•a. a cort!lll'ucção <lo p•·oloaga.monto d!J 
Sih·:1 Xavier a. cm•vcll<>; · · 

XIV, :L }Worogar o pr.1zo pm•a a conclusã.o uas obras d 1 ~~~L t•atla th: ~·m·ro Mogyao:~, nu 
tt'CCho úo .1\ra.guary a. Cata.lão ; . 

XV, a. pt•orogar por dous a. o nos o prilzo d:~ cont~:slliio da lí~t .·acla. de Fol'l'o d;\ Pra<;U. 1la. 
Hc:pu l>Jtca. á barra. tio Gnat·atyba. sam onus t\lgum. ; 

. XVI, :•. abr·ir ao Minb:tm·io du. IndnsL t·i ~l , Vi~t<;>.ão u OlmiS Ptthlillt~ o cruditll de 
(\IJ0:000$000, par:~ OCCOl'l'Ol' i.ÍS llcspez·•,S com :. rcvi.~iiJ ll:1 l'Co!C U() CrtCUI!l.lllClftto~ <lOS ttbas~ 
tooímcnl:os tl.o t;gua d:~ C:q>ilul Fcelcral, acqubição ,~.o novos m:.rmuci ,cs o uut1·o.~ rnal hora· 
montllS rcclam:~dos polo mesmo .~orvi<)u ; 

X VI, ' ' abl'ír ao Ministori<>. da. In :.ust·i:t, Viação c Obr:1s P<Iblic 1s o credito do 
40 :OOOsOOO, p:u•a oocorror <Lq 'do~puzn .. <:: (ia, l'>.Jlll'.!.>eJnt.:tl)iin <lo! JH'•J•lud·,; hr·aziloir,Js na c.qJO· 
ai•::iio I' an-AmO'l'icatm <lo llu'll'alo; · 

X VIU, a ·tl'.msfori.t• p:l.t'U. :~ ~:ik'.> l ' tio l•'.!;' t'.> Vic ',, n•i,t 11 Miei :~~. :1 p tl'li t• d•J liJt•t.() d<1 
Vic.toJ•la o a.ki igu:~l cxtonsiio, o:; l'a.voros de •J<I ·~ g H 't a cl 1 I',J: ln:t:' a-, Ara.~•<Í, cpt!! os 
lllll'lierá., fi.c~\lldo prorogaelos o~ Jll'a.Z<>.~ C)IHt<~oato~ tl J ,[ Jc:o• > 11. 5Gl, .to l2 tlo j tLiho 
t.le 13'J0, }101' nm anno p~u·.1 :t Ol'!.(ttniz.:t~:í•> •J C ·Hllplu~ .J •lu; Jnv.>lv i.nl:mt:J <lu SUI' \·i.~' 1 e pJc · 
oito tmnus p:~r.-~ u. C(lnclu~ã.o de toclas as IJbt•a-;. 

:Í·) 
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Art. :{." Ans cngcnllcit·o~ l'<)Ehlenl{',<; d:\ E<t!' .da rle Fái·J Cen\ra l du Hr.•zil ~o• ·;\ 
abon:tLI:.\, par •, dc.,pcz:\•J tl 1 ' 'iagom. :·, rli ar1:~ de G~.OOO, lt ne sor<l p3~a. Jll t:di<w t.o nt~ ;stad.o 
do t'nnccionario immr.di:1k1.mc.n 1\ :;up ~ J·i 11'. 

Art. 4." Ficam nmnt,hl ·.s as ilis)m$i::ii :s con;;tanto.; rl•1 n. X!l, do n,·,·c. 22, th lol n. (i52, 
da 2: de dez-nnln·o dn l8U!), dos ns. íX, XLI, X.t V, XVI I I, XIX , XX, XX!. X Xll , XX V o 
XXVII, rlQ art>. 22, da lei n. 74!:i, da :!0 d: dozumhl'o 1lc ![):lO, c dos at'tJ. 23o'2·1 
mesma lei. 

St\Ja das c:J mllli~s<les, :.!5 tio novcrnbr·;J de HJCll .- Paul" GtúnumTes, p :-osidento.
Frc:rncüco de Sri .. -J.,.u,i ~ dê Pi;a,-Oa.!S~f.lno ele J.'Vl'-S·:ÜncntO. - Sr;;·.;crJcllo UO)Têa .-Jitran 
cisco \ 'ei.'Ja .--Jíayrinh .. -Vir.lol'ino Monl.ei,·o. 

O Sr. P•·csldonte - Est:wtlo a <l n· mniz::. cJm a l[nan ~í:J. do 70:00:)$ ;,~ VictuL' 
antath a. hor: i~ rlo;igiJO par:~ tl.ll\:illh it, li . ~(l- Muií·cli :}s •hl Lim ~L pcl;:;s dc ;pcz;\s 1}1\ l roz 
guinte tmlem d·J dia. : com a. pin~u r';}, nun t·tgem c custuio do P:~
. Vota.ç·i.o dei pi'IIj<Jr~:n n. 1?02,\ , el e l!lO I, a n- norann dJ D.:swbl·iment•> do l:!r,lzi l, coó1 
torizantl<> o Gove•·nq :1 <hl>p:m•l •'l' atrl :~ IJII:\ n- snhsLitntivo !l:t Commi, :ão de Orç tmont.o a.o 
t ia. do :'iU:OOll$ p.\ t':t aux ilia.t' <I•; d c-;p.)za .. ~ tL: jll'uj.::d·> o. 2Gl , d(} 19:)() (:!-' ui~cu<~lio) ; 
ín,;t.all:tr;{t:> e os t l':t balhos d;) Congi'O;s<> Ag-I'Í- Voh(,'ií.o do lll'ojecto 11 . 6 A, •I c 1001 , 1tc-
col:t 12• di,;mrs,iro) ; c lat·;,wllo a.h••lirla :t :tct:umn lã<;fv> das clvloil•al! 
· Voia ,:fto do proj::c!;o 11 . 2C.i7 , 1ltJ l\101 , ;1nto- 1 1 · 1 l' t t t 1 1 t t 1 
r·iza.nrlo o P-xlur l•:(t:cntiwi :t :dJI•i •· a') Minis- 1 e ogtc:\ ll 1 :: 1 l}l'<t. u r:t 1 0 n (li'D:t ., I o 

Oymn<Lslo Naeinll<\1, s 10 a. t•ogonci ;1 do um ~ú 
t c:·io na !?.vanrl:L o crc~ito t.k 47i: 1 2 1$6~0. c~theth·atico, <J ma.n<.h pôr em concurso :1~ 
om·o, snpple:~u!nt.u ;i vcrh:t n. ~~~ d o '11't.i gv c;tdcira.s <'JUD vag;u·em om consorruencia 
2H da lai n. 74(i, do :tJ di! dezmuln•J do !!lO! rlrBt;1 rlispo.;iç~1o (2" discu;são) ; 
(:J• discu8sü.oj; . 

Vot:v;áo do projccto n. 70, ri e wo 1, <llrto· Votaçã.ó tlo Pl'J.illcto n . 242, d0 1805, ole-
l'Í7~tnrlo o Po'.!tH' Ex:ccntivo ;\ abt•ir a.o j\!inis- \':tndo a. 10)$ mensaos <I zunsii:o que llC1'CCU;) 
t3rio da liHln>Etü, Yiaç;i.Q o Obt'II.S Ptlltlicas O. Cybelc do Mcndu lÇa. Souz 1 Montcit•o, 
o ct•orlito oxLr;wnlinar·i·J tlc ;{1):1)01).~ p:1.m v inv:t do tJncnt-1 lw rw;·:1do do exorcito Hrl · 
occorrc r• 1\s l)tJS [ll:Y.I~ colll a J'OCGj>r;1io das E>· l oorloro Av.elin u tlc SJUZ<J. Mont ci t•o (di~ · 
tra1l <1~ de J?nl'l'll B:1hi:.1 a·) Sii.o Ft•ancise J, cuss1io uniea); 
l'<llll :d 1!11 Tim hó, t! Rocif,: ai) 8fLo Ft'<tncisco, Vot:tc;.~o do pt•ojl!ct u n . 187, de I \lO I. clu
J'o.>~:thrl·c~ om vi l'l.urlc de :wt,H·izaçft.o .!ogi&- \'l\01lo rlll (i1$ :1. 100$ a pon ::"ío numsal tlo a l
luti\·a (2" di>eu~si•o) ; · ftH'C3 h onorat•io tio c xm•cilo Antonio Pa~s tlo 

Vut:wiio 11-l Jll'lÜilCto n, 130 A, t.lo t::ol, os- S<i B:t;·reto (t!i!;CUli<::fw unica); 
t;;h\lleciJIIIIrJ IJ illl : t:~ ctap~s tlt>$ oiHcia.c~ tlo Yo~a.çib t.lo projccb n. 2R8, tb 1001, :.~uto
cxct•citu o 1la (11'111:\d :l nunc•t sm·iio in l'e r'it11·r.s J•i z:l.rHlo o PoJct• ~;xeeu ti vu a c.mccdcr nm 
:t l.'i:1·Ml, <Jw>. l tplllt' 11111! ,;c;j<L<L_I{u;u·niç:·w_:\ '1!'0 :ulllo de lic.m<;:t, sem \'encimou tos, ao ci
)•o·t.terwa.m, sa.lvu -~~ t•XtlC!~N.-~3 t.l;1 !01 (2• LI r.;- 1la.d:i.o .lo:Lqnim Ba.rbosa. Pinto. portoir•l) rl:1 
cus.siio) ; Dit·cccã.o Got·al do :hudc do Exerci ',o (~lis-

Vul.:u,;fíu •liJ pi'Ojcc~•> n. 1.?0 A, 1lc Wrll, cus.>:1o uniNt); 
11110 ant1J1'iza o Po1l<H· EX·I>entivo a a lot•ir :to Vota.ç•i o cio P•-oj:Jcto n. 2-~ü. ele 10111, :l nto
Mioist.nriu tia. nucn·a o C<'\ld ito •h 2: 401$~00 t'i7,1.ntlo o p ,Jtlo;· }l;xccutivo •• abt•h· ao :\-li
]Ja.l'il pag-a.rncnto ao ru:u·cnhal .Jusll rltl AI- óistu:·ío th l-'<1mnda o ct•cdi;o oxt!':tol'tlinarit> 
Jneid<t H:.>J'rotn, em virtude dr. sentença. do riu 47:2.2!l$7! Y.l Jlltt'.:t. tl:w execu~.ão ;ig sotent;a.~ 
Snpr;~mo T l'ibnnal Fodcral (3• <líscu.,sõ.o) ; do Supremo Tl'ilmna.! Fetler•;1), qu:) confit•-

Vo \;t•.:ã.o llo pl'lljocto n. 3iJG, d\l 1001. <tut.u- m:.r:Lm as do jt)iz s eccional d · ~ Pa.t':l )l,VI•a, 
riz;tlillo o Pot!llr· Exccu .ivo a <t1;rit· ao Minis- colltlcmn:i.ndo ;:t. Fa.wnll<\ Na.eionàl u. t·c~tituir 
todo cl:tiJucrra o cr•c:litJ cxt!'ao.·dinêU'i" de a. Paiva Valente & Comp .. Lemo~ Mol'oira& 
;,, 4t4:;;47!i pM<.t pagamon ~o tin 1! i lftH·unça~ de Monto o Sa.ntos Gomes & Corup., negociantes 
ot•dcna.tlo I[IIC dt!ix 111 tlc t·c~ciJcL' o m:tj-.J I' do 1 n<tquclle E~h<lo, o que do ma.is p~.ga.rn.m por 
rJu :tdl·o mpccial do cxel'cito .fonn.thas rle · dit•oito.~ dn ket•ozonn importarl.o em 1Rü6 o 
Mello Jtn·t·du, tn·o re.·l::lor· <l~ C:ullngio Mill1,;tt• IHU7, com a~ J 'C .<p~eCiva~ t~nshs (~" dls-
(2• d[sc11~são) ; . r:u iS-to) ; 

Vota,..üo do JH'Ojodo n. 25~) A, d il !001 , Vol•wão do Jll'ojnr:to n . 2<!:1, do 100 1, au to-
1) 111) :tltt0l1~:t o Porler· J•;xc~utivo a ;1,l,l'[r a.u l'izantlo 11 Pr;IIIJ L' l•:xccu tiv.J <t :>bt'.Ü' ao Ml
Ministcr·io ti ;• F:t7..ln<l:t o.~ t: l't> lito> f!XLJ·:wr·di· ui.~ lu r·lu d o. Fa.zonrl a. o ~r-.Hl i to rio 2 l ::ll!i$1ríG 
Jl:lJ'iU8 de 2:(17(i:-::44:">, ll\L'o," ~.!J~>~:S00$1:12, p:tr•a. p :t!-(iU' 11 A. Avenirn· · & Gomp. o a 
)l<tp.~ l . )Ji.l l':t :.ütnnd.,;· il:J pa::amnut.o do di vitla Gor.I'Ú<t Clt:wes & l'in t.o, 1hl aceor•di> t:om ;t 
1lrl exer·cicios flnri •JS (·~· •l i.-cus,;:·v·) ; ,j(m f.t•.n•;:L jwlidat•ia. q ue m;m<.lon restit.uil·· 

Vot;tr.~i.o do pl'oject•J n. l'i·l , 1lu l !JIJI, man- lho~ o cJue 1l0 ma.is p:t.garà.m ;t AIJ'a.niiogu. 
Uil.llÚil <iUU o l iOVCl'UO da. ltepubiica iruJ.c- uusta. CJ.]Ji\al ( 3• ([iscussão) i 
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Vnt:Lç:i.D ,io p~·- ~.jn~tH 11. 1~7 A~ d i~ · JD'li, e : ~j (n."' ~ I :} i·np.,rl:.o_u·~.1·> de sal hnpor{a.do f:Ol 
dt·<·l:1 1";111'\u '[IIC. 11u e:t.<n •lo lic:•tH;<t :t 1url Úf.i/ ("!~ diac:ns~{~·J)'; 
h >nfAl ea~ltec\>·:~ti•:O da .l•:sco l L Naval. ::e.:::i. V•*~·.:ii'J elo pr•>}!do :1 . 2: )[, de l!JOI , ai~
" Ci.tli < ~Íl"i\ l'")l'i< i.a. pelll 1(\:\t\.\ SlliJsi.HttiiO liOi'Í~111ldl ! o Govm·n:) IL COIICCUOl" :>O 0!'. Fel'
;>, <l l!Oil"! c:,m)!:lt.it· 1111 o,:r:;•~i:i•J o oxrJrei- n;wd<J Tet'l'il·, a,s,;i~tonto da cadeir a. de eli
r.io d ;lg l'linc~:õo.-> 1ln rcpoticlut· de,; ~a c:ttloi- nica. tlcrmnto-syphiligr·:lpltic<t riu. Facu ldado 
l'<l., com voto e rn ~e.p:na.\lú (I~. di~cnssiio); do Mn,J.if\ in:. d.o Rio . do J:m ciro, ma.is urn 

Votn.c~t<) <lo p~o~cdo n. 1!11, dC! l!JOl, tl>l!\- n.rmu (l<~ ti~I'\Çi\, cmn l.odo o orden;u\o, 11ara 
cerlcnilu a. D. Al11uli•t C:wa.Jcv,n t1 do Alhn- tr;ti;.•u• <lo sua. sando ('Hscus.'JZi o unica) ; 
qllet'<tliC, ·v iu v:~ d.o c:witiio el e ong-enhei- votu.ç•ão <lo pt'ojccto 11. . 31)1) , de 1901 , a.u~o
l' t>S Aut•>:lio C;w:~!eJ.nti <lo . Albw(llorqne, riz:on<lo o PoJcr J<;xemtivo :L a1Jrll· a.o Mi
trJJ!:t lJClloâ <J lll()llS:d <lc JOO.SOi!O (d i~cussiio nistc<·io tla Fa.~en<h~ u · credito <J.ue fol' neces-
u nll'<t); s:wio p:~m cttnlprir u. soutcnç:L do Supremo 

Vot:J.<;:áu rln Pl':•jndu n. ::'(j!J, cln l!lO l , Tt·ibuuall~IJfluea.l quA conl!t.Jm nou a. Fa.zcndu. 
a.utot"bmndu o Puolnl' l•:x,,cu.tivo a. :dl l'Í l' Nadonat <L t'C~ I:itu ie a A. F. de Oliveira. & 
<w Minbtndo d.as k~:bçõ:'·' Exí.ot·inru.~ o Co111p. :.~ in tporhnci:t <lo t!imitus ·d tl impor· 
cl'f,\li [,iJ uxt l'<.tOl'llili:•.I'ÍO tl n [!)!l:UOOS, fllll "<l, \;; tt;:\o ~üUI'U Ji;LH'UWI I<l t{ LHJ de JU:ÜS paga r;trn 
J"-1 1'"• ""':on'l:L' :i:; llospl:~a;; eum ,,· J ai ~sii. 1' n •M (::\ei•eicio> de ISU(l o· 18!.!7 (2" tli:>cussão} ; 
e~po<,i:.~l ' l'l'J tlove tra ta.1· d:t •tu<~;&:ú> tln 
JiJni tos COJH a Ciuyana Iugtmn ('l~ J'is- Vot:wã.o tlü proj cctu n. 100, do 1001, auto-
cu»~i\o) ; rb:andu n PutlOl' J~xucuLi vu a a.brit• :11) Minis- ' 
· Yot<~<.:ií\l (\() 1wl)j•:do n . t •\:2. ,\ , 1\c l(l(ll, ttWÍ•Hl:~ .lu~t ir;a. e. Nogocim; fntoriot•cs o cre
t'O<JJ'g"'rtiz:Lndu o corpo •lo engt:nlv.!iros ttavam; d.itu <lo 13:·:JOO$ p:t:·<J. p:tga.rnorrtu do promio 
o Jlxan•lo O pt;S,<oa! do rosp octiVO llU:tcl:.•r) t: im[H'CJSSil.O t\() 1. 1100 CJXúHlplat·c~ tla ol.Jru.
ot·•linariu (2" 1 1i$~u:::si"w); 'l'lwu:ü (ln Pt·oc t :~$0 Civil o C•JI Ill11Cl'CÍ:l l-

Vuia\,fu> rl o proj;:cto n. 217 , <1:: I!J[MJ, comtu st:t p;:lu lJr . Jo:i.c.l l'ct'<LÍl':t Mont l.líro 
;wtoriY.<tudo u J.'o•lor l~xocut.ivo :t :tbrit' a.o (:1• !li>0HS'l<w); 
.i\Hnb;tN·io tl u. M<tl'inha o crGd ito espucial Vut:t•.:iio tio pt·oj~:r:L<l n. ::50 A, . rio 1001, 
cl<J ll:7ri0$ )lii,l'<l. . [H.;::;mwu l>•l do ''''Ido :to insWtti lldo tliil l'ugi,;tt·o ri:Ls Ol)Ot'il~:iJos uo 
v icc-:dm il·:wt e Al'tltHr .Jae<lga.y, t·l :vm-i: it lo c:mtl>iol li " d i ~t]ll~'ii·•f; 
ao qu<LÜ!'o clfqctivu •h ;tt'm<Mi:t p~ tlb - Vol.:u:iw•ln Jll'Ojodo n. ~Di, tl r; lODO, nulo- · 
cu~sr~o) ; l'ir.:uuln" l'u•kt ' Exo~:utiv,, ;.t llOJICI~lor ao 

Vul.:v.:;"iu 1lo p r;.j,-,cl,., n . JOG I\, clt: l\1·11. r:utl<l ll·· f.u;· .)., l l'llllltln t~ t:l: t~~n Ant11nio l~ra.n
<111•1 antut·im oUovo:·n•' :t :dwi 1• "·" .ll ini:;t<wi" eh;.,,, oi•: f lliv c •ÍI';~ l•'nt•f• llf<l nru :11111<! •lu li· 
,Ja .JU.') I,Í4_'. ~ I } N•.~gtJeiDo.J. lH~t H'ion ~.·J u t:l'Odif,sr {~f~!i!,":t, I'IHfl Hl~dt · n:Ld l t, va. l'L!.. tJ•:tLLLl' rlo ~lltt.. 
!HlCt:S:":I,t•io }Ja,r:t )>:L:.{:l. HHitlt· • ,ln pl't'llliH dn :-;;utdP, r•JJl pl't~l'ng;u,·tHJ (ht c1n ·cu,j'J go~o .so 
v 1a~t1lH , dn tpt<! l'.r:~ r..:· .. u ;u·L ... .!'!. I cln c~od i ~~o il.\ ~ila (l l b'il ' \1 •: :-:;·~ : J tlltlt:a ) ; 
cl<J l ·:n~illo, ""ill'owicl•• a l'c•ll 'd l l.: lli ii.~Gh<ll io:-< Vuta •;il" du t'r"jnc:l.o n. ~!OU, tlt: 1\Jui. anto-
Jtat•ltll ('!'' . t hc;u~·liln); rir.:1nc!u " !'o• L't· lü uturl.ivu 1~ cuueorlot• flnt 

VoL:1t;á11 tl<i lH'<Ij~c~c' 11. \11\ ,\, ,[" 1'.111\ , illlllntlll \i"t'\\11>\ :10" •lô>ltmí iJl' tlu ~J',1Jil tl a ~i.~
J10 I'lttitt.indu ;~" .:a pi~;,, , cJ., 111<~1' c: !-(lli:tTa· 1'"- l.t·,,t{;c clt~ I •'OJI'I'~' lkntr:Ll <lo Bt·a~ll Ft·:.lncisco 
J<•nllarill" .11/st; llil<ll'i.o d:t l.'o1cl;,, JWwir•o ,·~<n - A h o~ 1l.t,, Sil 1·a, l't'i llf<.i (I!LJCu~~ão unic:l); 
tl'i uui r· 1• , t•:o. 11 monl;t:pi•t do pust•J cln ür)Jl t.m- VllLao:;i., diJ p1·~jueco li . JHI;, 1!0 l !JO!, c.~tn
:Li tll i t•:lo r.u, c111n ~~~ y;111f;L;.:•alR do nw i•>·.-«l l<lo hnkc~m.Jn <JllC a.u cm~;!Jn lloirrl Ari~tiucs Gal
<lUl'l'••stn,iul <:tl ~ t: ;1.0 mt~'lllu 1m:< to w ht t :c.lu:II:L v;i:o ele~ <Jlhltto1., aposonta<ln nu car:,ro <lc di
vi~''" ""(!" d iscu~":>iiu) ; ecdr1!' J;L ::ic.Jc.a·o t:~. r·ta !.lo Ministerio da. Agri-

Vot:u'ã.u do ]lrojecto n. ;~Jtl, d.ll 1001, :u1to- t:ttltnr:.t, Como1m·cio o Obt·:,s Publicas, com
l'i1.<tl lllo o Poclur t·;x,}eutiVI.I a conce,kr a • p oto, dos<lc <t ftltusont;üloria., o ol'tlem1~lu d~J 
. ll: ~uicu; dil. Silvu. 'Muiln u. cun;;tru.cc:~iu de 1.t\nu ll11Winhr.:Lt·u-n~e:'\l d~ 2•cta.~s~. corrospomleuto 
Jmn to motalll c;.l o de ma•loíl'a sollt•o o Rio 11 :f.lannos <lo sm·vico (d i.><:ussão unic;t); 
Gt'<mde, no log-:11' <lcnominarlo CachooiriJ. rio Votaç-ão do p1·ojccto 11 . 182 A, do 1001, 
MaL' ib:mdo, ·entre os ~)ltaclos c:o S. Paulo CJ rlisponHand.t> a . Fâzentl:l Municipal (lO ade
?l'!in:~~ ilrwn.c:~, >:oh :L~ I'O!Itl i•,õ.,; IJ U11 •~.; I:J. hr 1- ant;U' o p:~gamentn do scllo na.~ cansa~ olU 
IN:Jl (2'" l!i,i.:u s.~'lo); ·· . · •pHJ fol' auhOl':> nu!'<), poP:tuf,o :l ,justiça local 

Voi>:w:w tlu pt·ojocto n. ~71 , 1lo \01 )}, <LLI!.o- do Di~~rícto 1-'ctlot•al , e tlü. outra~ Jll'oviden
ri~:tnclo o Potlot· Execut ivo •~ abl'it' ao MJ.nis- ci:~~. coru cmut11la d:.~ e om rnissão (l" clis
t cl'io l{; t Fazc:ncla o c i.'Hcl.i to llxt.1·:w r<h rl<tl"io cusMão) ; · 
<lll 1!):2(\[~!)fJ 1/<Ll':l r:tllll [li'Í t ' ;~ s:•nf~>ll<;a. r!o Vo~:H;1i.o <lo .l'l'<ljC~.t,o 11. :-1JiU, tlo l!Jnl). r.on
jll i:t. !-l.f':t·r~ i.ona1. dc ~~t: 1... f:a.)\il.:tl . 'LIIO 1'.nlld t•.- e~dt '.rul t ! :t 1,. ilalwinlb. ?\ 1,-lltt-r d,, Ca:~lhrc •, 
tllfli!U " · I•'a.z<.\ tld it N:~dntt:Li :l t·• · .~ W.uit· :t. H.fl11l- viuv.l 1!0 tllil< l ll l:tH:II t'OIII\I ;>:ol.<ll'll 1ln C:1st t'o, e 
baLIOl' & Gomp., nngoc;:tnlo~ nos1~11ll'ttc;:<t , !1 <i. srm Hlhtt D,_ tlaiH·iulla. Ü.•l __ C:lSLI·o, a. p<lns:.í.o 
illlpoda.nei;.t <JLIIJ dn m<u~ J):L~:tr<tm eomv dt- nuln~l <lo ·10u.so r ~) (• ll~tm~Xil.O tmica.) ; · 
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VOÜ.l.ç:io ,],-, projcdo n. 2i5, tln l\)01 , eon
codcndo :J. D. Doroth éa. ,[,. I•;nea.rnaç:io <lo 
Coração tlo .Jesn~ Garcia ~unig.1. e ll . i\I<J.ria 
Doloros Ba.r tul<t ilt~rn :u·d i 110 Ua.t·da. Zn ui"a, 
íilh:tS tio hrig:uleit'l) b:wio tk C:.t.l()l':o., iL rc
r olovaç:io du. pcmt t!c }ll'Cilt·rl}k; ão pa r n. fl tH' 
possam porcolJCJr o meio-soldo que I' t~coiJ i ;l. 
stm :n;ie, v iuvu; <l:u1uolle brigtttl.ciro (2" <li~-
cussao) i · 

Vota.çlio do projccto n . 162, tlc 1899, con
cotlendo á. v iuva ;lo jm•isconsnlto c ox-Sona.
dor Joaquim l'clicio no3 Sa.ntos a. pensão 
m cnsn.l do 500$000 (tliscus.i<'i.o unicai ; 

.-Vot:1çã.o !1.-. )ll'Ojccl.o n. L(l5, de 1001, a nto
rtzando o Potlor J•:xceuti vo u. :1bl'iL' ao Mi
rliste l.'io d:.t Ma l'i11lt:t o e1·l\di 1,0 tlo 77:5:!-L$.'\\1\l, 
supplcmen i;<u· <t> verbas n~. S. l -1 e ~ I üo 
:u·~ - Ho !l a loi u. iJii, <l o :!il do ·,]czemlwo ,r., 
1\JOi), pa.t·a }l<l.:.(il lliOIIlo do veneimento;; a o 
cor·po tiO p;~t.6>n.~-n1Út't~~"'o\ , r~ougn1Qn t. o tlu ve1H~ Íw 
mcn tos !lo u m c:tp itã.o lltJ lll<.Ll' f) gucl'l'a., um 
ca.pitã.o elo fr:~ga.ta c VOI1Cimcntos de trcs 
modicos de 5" clas.-;c (C!" t liscn~são) ; 

Vota<~o do p rojccto n. I3l. llC HJOl, auto
rizando o Podot• J<::o;;coutivo a abrir a.o Mi
nistorio da Fazcn1la o crcrlito cxt ran r dinario 
tlo L: 132.$ par:t pagamento a rlivcr.~os OI)CI'.t· 
rios tb Ca.:;ada Mocu;L (3" ol i~cuss:i.o) ; 

Vota.ç.'\o lli> pJ•ojocto n . 76 A, do lDOl, l'e~
t.llJelcccndo a L" classc uc D.r tifiMB milihms 
na bri•rada a <Jue se l 'll fel'c o dccmJto n. ~.-~07, 
de 30 tlc dozcmhro du J8g::;, o d:\ out.L'a~ _pro-
vidonciils (L a lJiScus.~fl<t) ; . 

Vota<;:'io d:t CUHliHla elo Srma<lo :tn pt•ojocto 
n . IH A, de.~'c anno. t]l lll , ,~tingllll <L soe<;iw 
rio l>Ag:vim·h da l·~~ tl-:ul: ~ <li: FoJl'l'() C:e n !z-al 
elo Bt·: ~zif (•liseussioo unii~L} i · 

Vot u.<;i"> o lu lll~1jl!cto n . \12, ti<J lHO I, ~cu to t•i 
za.ndo O <.iUVOI'IIO a. COIIIJ(_~ ICW ;t t[lllJlll ll lOLifl l'lls 
vantagons o!Tot••cel·, )ni v ilr.giu p:n-:1 eon;:tru-
1\Ç:to, u ' o o gosu de uma ~ ~.>~ l'lu i :L •In l'ol'l'o, 
1f11e p:•rtinrlo do S:Lnt;tr6m 011 out rn i'"nt.-. 
m elhor que os nst.ntl o.i rlnt;m·minarnm, na 
mat·g~m do T:tp:Ljüz, no P:J.r:\, v;i •~ Cuy:tbá, 
com um mmal quo \ 'á ·tot• :i l'rontr!i J·a bnli
v iana., c tl :i outr as pl'Ov idoncia~ (i~ dis
cussi-..o); 

V ota.<,:ão <lo pt'Ojccto n . l ~fi A, do 1001, r e
duzindo do 15 a 10 a.uno~ o tompo de serviço 
exigido polo a.1·t. 335 __ rio regu lamento do;; 
Cot•rcíos da ltepnblica, a fim do qu11 os r espe
ctivos cat•teiro~ comoc!llil a püren llOt' a g·r a
tifica.ção acldieíonal ( 1" di~cu~siio) i 

Votação Ja omenth do Son;~rlo ao projocto 
n . 171 B, de WOO, c 18.'-i, de 1.001 , da. Camal'a 
dos Deputados, •Juo autoriza. o Govor1m a 
m anrlo.r p agat• ao r.ap itito do f l'a.ga.ta Jwnu
ral'io o L" to111~u to r nf.,l·m:Mio Cotln.tiuo l'<l;u•
q uo . .; dn Souz.t <L 11n::t.ntitt tltJ l:H::Ji::;G~O. diiTti
J'tJH<:a de :liJlclo IJ IJe ddxou du rc!'.ellt!t' tl().<;r! u 
1870, rl~\ta. ua SllõL l'CfOt'llli.l , atü Hl'J7, dt\ 
<~CCOl'<lo com a tloutrin;~ r:ontida. no :~vil<o d•J 

~tinistcJ• io da Fazonila <lo i 1IC jandro t!e 
ISG!) (di.~,:u,.._.;ão nuh:a) ; 

Votação tio [JI'Ojocto n. I c>:: J•:, rlo 1000, •~d
tliti VO do.<tat::lllO· lli~ a" dbcnssiiu t(o p rujccto 
n . JG:L des l:e<LIIllo, om v it·tudc d•1 art. J.:- :3 
tio Jtcgi monto ln torno, 1l.nt.orir.;-.HJo o Go
-verno a. tran:-; rnrir p::t.l':t .M:.tnool Mari<1 Vellcz 
a conccsgi\Q !t\ito. a. J nlio Ronl!vides polo 1le
cr oto n. DO, ele 7 de outuhro de LH92, pJ
dent!_o pl'o_roga.l-a. por mais cinco a.nnos (dis
CtL'§8.0 UI11ca.) ; 

::1• diflens&'io do projecto n. 21l3 C, dn 1901, 
com parecer !!Obre emendas olferecidas pa:·a 
;>,a <l i~t:o i SS.'io tio p r·ojccto n _ ~,f,:l, deste anno, 
<Jtto f'iq a dc.,pezrt <lo Mini:;tc l'io tl:t Uuo~:t•:t 
para n <:xm·nir:iu tlc IU02 i 

2" tli~t::ns.;iin do p1'o,íedo .11. :::117 , du .l:ll.ll , 
t:t•uand•• m;ti~ dons log-:u·os úo fluis d11 l.luc-;•HI· 
t·dJ·o <l:t RccniHI<!uri <l tl<l C:q'>i t:~ l Fctlera l, 
com us vencimen tos dos cxi~tnnto~i 
- 2' diseiiS~1ío tlo :pl'ojncto n . 2ill), ri o 1001, 
a.utot•izando o Poder J.:Xectttivo <~ aul'ir ao 
i\finis :,CJ·io da F:~zontla o crcdi t.o cxtraot·•li
na t·io úo 6.'i:4.4i$480, p.n·a d:11.' cxectiç,iío á. 
scnte nç:\ tio juiz fndor:t l d o I•:.St-~• lo do !Uo 
<lra!ltlc tio Sul, 'Jnc eonolcnmou ;t l•'a.znnú: ~ 
N:wion:tl :1 indcmnizat' ~ v iu v:1 o lwrdni t•os 
tiÚ cOt'lllllll Lr1disl:\u Arna.t'tJ tla Si! vci t·:~ ; 

DiSCU.iS:'ut lllli t::L du J.ll'< Jj ccto 1!. ~5, ole ]!)O[, 
antrJr iz:uJ<.lo IJ PIJILO!' Ex11C11 Uvu tL 1'1\l!:Yar :i 
vi uv:L o horllnir•;s ri•J fin:~tlo majot· l!onmliclo 
Ri i!ui J'•l lluli'<L a •li vi•ltt ]ltH' d lu con ia·a. l1ida 
com o col'l·n tla l ll'i :.(a< l ;~ }lolicial tl :1 Capi lal 
F1~ 1nr:L!, n;•. ilnpurl" tll<'i ; ~ tlu I : HJ7~4 ; 

lJiSt:ll:;s:"w uui •~L •h ••m :.nd:4 1lo ):;ou:ul" ao 
}ll'<\jlldc> li . -I f• 11, !ltJ l ll()!, f] l i O lLIL ~OI'iZ<~ O 
l'ool nt• l·:~ncnl.il·• • a alwil· '"' ~ llu isl;cl·iu <la 
Unul·r,•. u t;l'tllli tu tjllll 1'111' flllf)(~~mri•> p;u·:_. 
pa.;..{lL.L" a. S-ri':Lf.ifk a.«:ho 4ln nsni'(; ido, a «JUB 
tc tl lll tiÍ I'IJ Í'f. ~, C.\JIIÍflo .h,,,,; ~[Olll.n i i 'O •lu~ 
~<L lil.os o .lo:tquim (;oo l<;al vos d:t Cost:a, r:o l l · 
tt•:t-nws ld'O n ma.nolatlo1· 11:~ nxLi 111:f;n, offleina 
do co:·•-·oil'u do Arsu1~:.Ll do tlt.LOr r ·l~ \b Capita l 
Fcdun•li 

2• di~cuss.'io elo p1·ojocto 11. 28.5, do J !J()] , 
autoJ'izandu o Puder Executivo :1 ahrit· o 
cr·,~lit•> oxt!'a.órdinM·io HCco:;s:u·ili ao Miuis
te r io tia l~a.zenl.la. pa.l'<J. pa.g'tJ.fii CII to o. D. A mt
li:t Brnm Gon~':tlvt~'l , vi u va do capitão JUuu
terio .fosô Gonçal_vc_o;, h:tllilitatla. Il"l' ti tn l<1 
de 12 do .i moit•o du LUOO, tlu mt1io-soldo quo 
llw ô dcvid u Jestlo 22 1lc cl czcJI n br·o do 1 8~: 1, 
om rpJO fallocou o sou mal'ido, atú 5 ele dc
zmni!l'O t.lo ISO!I i 

: :• tl i.HC tl ~'>tll 1lo pt•uject<> 11 . 205, dn !808, 
:1u toriz:.tndn " Ouvr-:rn" :. m:tn tl;u· p:~g-:w ans 
Dr''- Fr• :ui< !Í~< "l A n luJt<:~ Ma.cic l t • Al·l.lmt• 
Antn nr~~ Mac!it·l a. IJI IM I Lia 1ln :lx.·.: ~,(Jt~, i 11l· 
portaoei:t •I" g-:LCln v:w cmn t! e:t,•all:w l'ni'IH!· 
dtl•J <is l'un;a.-~ leg-:u ·s tltll·:utLu •J Itet•iudo 
ruvulucional'i•J dH H-lH:! a. Hiu:;; 
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::::~ dL-;cu~-:;uo <l•> projecL<~ n. 1?6, dn WO L, ' !• disctt~~io.o do p t•ojeceo n. U6 A, de HJO I , 
autut' l lf.~nd o o Cuver no ~~ n.lor ir n.o Mini6t(lri•J i11st.Uuin•lo r-c<>J'as p l l'õ1 o ,;sta~lccimcoto 
da Gu(:l'l'a o creclito cxtl'aorJ inal' io <lo de empt•ezacJ 0° rlo :lrma.ztJns ~er;ws, <lotm·· 
: 800.~'207, para. occort•er ao P<\::rl.l.rnontJ dos minil.n•lo os tU roi tos n obrigoaçües dessas em· 
ordcn<\ÚO que comp~te <t'J d>criviéo <lo <1llllll· prezes; · 
xarilud•J d•> nxtinct o .ô-1\:~nal do Guc;·re< do Dis~ussiio unic:t do projecto n. 283, de 
Pcl'namhuco Frn.nciscJ M:mricio t.le Almlll ; l8!J3 cont~ldOn<lo a D. Julia,na Morei Gat•coz 

Cootin ua.ç1(o tla 2" discns.~i<.o do pJ•ojoçt o P•tl!{r., viu va tlo tonc1nto tio oxm•r:ito Diogo 
n . . ~17, . do 190 1, auturizand.o o Governo ;1 GaT'coz P:t llt:t, a pcns;ío annu<tl <lo 00()$000. 
cuntt•actar com os cngonhctt•os Angm;to ut) 
Bittr.ncoul't Ca.r·v:dho Mon•~liP,~ c All'ee~lo r·t: J ~ I.JC.\ <.:Ão L'~: t 'rA ,,_ J :;.:,1u i·:I~Dll·:N1'(\ roo 
l:uzcntlo da Silva ou eompanll ià. quo c.n~~a.n l - SI!.. l"ttt-:JJt:J :..I GO lll , l ;,.t_tr·:s ·.1 

r.:tT'<:lll , o ro t•o•~cim rmb de c .. rtiir~~-posl:uJs 
i! lustrados c <l:l outrn..:; peovit!cnci~~~ ; llms. K~m~. S t·~ . P t•.,sitlcntc c mai$ Tl\om-

l.} lul;illJLa ç:"io <la ~· rl iH<:u:i8iíu <In pl'ojed.o bJ'us da Cmnal'<t <los Di,pu t«<los o dignissimos 
n. fl:!. ·t\, oln lllD l , a l"t.emod.o :1. ~l:\s~e L", n. L, r ept't:!Sont:Lutos tlo Cu11gt'"'l.~o Nacional. 
<L:\s ' L':tt·j {\\~; d.:1~; Al!itntl<,g<.~.~; Di~ Lout'Ouç<> da Silv:t c Oliveit·:t, cid.adã.o 

l" _di~eH~~!'ín do }1l'Ojcct.o n. :~39 A. i.lc 10lll, lm~~Uoiro, "fllt<JL'maco!ltico, tJTTO, estando pon· 
man<l:\núo gr:u lna.r .no po~to irnmc~Liatamontc <hntc de lleliLcr:tc;ão destn illustl'U Cam;u•o. a 
snporiOl' o otncia.l !lo oxut•cil.o c <1•1 :u•nta<l<l solu, .ão de uma sua ]Jt•o tcn(o1io, já. convertida. 
(!ll<l o.ttingh• o n. 1 ü~ cscal:t, comptohcn· em projccto de lni , ~ob n. 156, du ISW, o· em 
tlidos os da,s élasscs a.nnexas; com omcntl<t d:t 2o discussão, vom 'de novo c rcspeitosa.monto 
<l•L Cnmutis.'!<1o tlo Marinlta. e Guorl'a ; impolL'a.l' a. gl';Lç:a do a ndamento c approv~.-

l~ discussão<lo projccto n. 111 A,dc WO!, ção do rcrorido pro,jecto. .. 
conCi!dondo o prazo de mais um a.nno de No intet'USS<l de pt•ovar que nã.o ~ irrcve- ' 
ma tt•ieula a.os ex-alumnos do curso superior rente c protencioso o proceder do ·supplicanto 
ll:L ~~cola Militar do Bt·azil, doslig~rlus por com o pedido quo or:t faz, no intaito dosa
mo tivo de reproV<Lção em uni:1 mesmtt ma· lientu• t\ violação d<l um preeoito constitu· 
teri:.L ilUJ'<Lntc tlous annos conocctttivos, com clooa-l, por um dos poderes constituídos do 
mnontl<l da Conunissão <Lo Ma.rinlm e Gu~rm; po.iz, uma v.cz <!ll<l r.ssa. viol<Lçiio attonta con· 

2" di scu ;;.~:T.o do proj cct:J n. 258 un UJOL, tt·:~ um dirllito que ,inlga osupplica.nt11 lmvnr 
anl:m·iznndo o Poder Exec1ttivo a. abr·ir ao ;~dquiritlo ; c, aind<L, na pcr•snaç:To <In c!nr.on
!\lin ist.ol'io U<L Fa·,nwla o cr,~dlto ox.tr;tvrdi u:1· ~ra. l' um a l'L'itno Legal ú. s~Llvaguat•<la d.t !~So 
l'i u (i:t ~omm:.t •tun nnct!SSiLl' ia. f o1· pa.1·:1 rc~ti- direito, pcdn o imttetl'antc 1mra c:.:por, .ch·· 
iuil• :L .Joí'i" fl u .'\<t tlino l•'onscc:t o ~·onsnca. Ir· Ctllll.~tanciaüamonte, a c;_Lu:m <loter minn.livn. 
m:'í.o~ ,<:.Contp., nogod;m tcs no Rccifr,, gst.tdo ele snu JH'<IC\!tltll'. 
Llu Pnt·namhucu, a imp;~l'tancia 1pm ao mais Jt~m data tln 7 dn 110\'0mbm do cul'li~nto 
p:Lg:tl':\m á. Alfà.JHIP.l(:L <lafJ.ul\Lla ci<l: L< ln, pur an uo, foi \'ubl ir~~< lo o <lnrwdo u • . 1 .2:~, <lo• 6 
impol'tõt~~'i<! tln km·u~•-•nt l, do ;LCCordo curn ;1 "" II liV<llll Jl'O tlu l ll"'~lll\1 <111110, <111<' • :III L< II'iz;~ 
gnn t<l l!~a d." SlttJl'Bil11l T!·il lll llal 1•'1\t [f\r;d : :t tJI':.(:LII i:t.:l\iiiO ri:L Col1l[lilll l.m /JtJt:u.< do f~io 

~" diSCIISsho <lu JW<\i< !Cf.:l 11 . ~U!, <l<l UJIJ! , de Jmwira, paJ•:t n.~l!cu J,;tt• a.~ .. ln•;f.S <l<t.~ cun· 
r l !! IAwnlinan~o f[llt: us IJ!Ii cians ,[., ~:lWI 'o•.il;o, ''r's ~i"'~ lbit.:l.> p;LI'a lll<llh<li';L!lWIILfl du ]'<ll'to 
i\l'lll:td.iL !I Clit~~~~S <lllllllX/l.S, l 'i!lÍil' HI<t.flus o li ljllO riu Jtiu do . l<llll!il'il, ;\J'I':lZ.'IIIH!Ilt" do l"lloi'J'O 
~o von!Ja.lll il )'ll fUI'III~LI • • ~~~ a.ecnl·do CIIJll OH tf_<) St)ll~LdcJ •• éLti ~ J'(10 ti.H panta.llr>S I! do d i.l ::! 
d!!. :t•o :I;::>J n,;. ll l<~ A. do :JI) fio dc:r.nnH LI·o tlt.\ I•t•ai ~~ L?urlllus:• tl rlu~ Lar.aJ·u~ • • . 
LKS!J, o J!);l A. •lo é]IJ <lo jan<!il' o tlH [ t;~Jo, vo-· N"s cL; 1usuh~ ost.a !Jol l :ciil: L~ o rC'.gnl<l~oras 
Itu1f.1.l'ia. 011 eomlHtl~ori;wwntll, t cem <li l'ditu rla. <~llu<lida. :ultor·i:t.at:ã.o, ha uma, oniJ•o ou
á>:: vant;:tg•:ns cx.araoi ~L'l no tLiv:mi. d•' lG do t ra.,;, quo, viul:~ntlo t•rccoito cunsti"Lucionu.l, 
fl~;zcmhro de n rn , o l'<~'>uluL:iio du llll do <in· força. o suppllcantc a. p rotcst;tr contra. ella, 
ZlllllUL'O do l8!Jl ; não só no intorossc úa. communhão social, 

:J• ~liscuSi!!i:J tlo }Jrnjccío n. 26 1, do 19:){), como no da. !!alva,gu:~rda. de seu dircir.o. 
ilUtor izan<io o Governo a pt•oro:;ça.l' o prazo l!:il-:L : « O Gl)vorno não potl.erá incumbir 
eunccr.liólo :t S<!cio<la.de Montepio Geral ·tle a outrem quo nfio a Compa.nhia do servi~:a 
l•:eonomi<~ dns Servitlorn.~ do Jl,; tado p~r:• das capat azias c arm:tzcnag<Jns da Alf;mrlog:>, 
ir ulomn izar o Thc.sout·o l'l!dm·al ela qu:tntüt cxpedinúo pttra i~;so regulamentos a.nalogos 

, de· r[HO lhe ú <lovnt!ora, até qno . o;sll. in,;ti- aos qno vi got•am pa.m. a Companhia. Doças de 
l. u if.~·i,n l'lll(lll<l.l' iZo a. il llõL s iL1w.çio, pn<lmtdr• Santos. · 
nwsmo l't!lt,v:LI·a 1lo p<L~<L!nmlto <LtL illllllil' t.:ln · f=i í ~~ cm·to r111n a:J P oder K"tr.cut.ivo cotnll<!
"i:L n111 1p10 llf!,,u :dc;Ln•;a,[;L 11n a uuuoiB HMJ ; to u~ J'fJ~tlhLmnni;<JS 1l<LS Lnis, ,·, col'to, tambom, 

il·' •I isi:us;ít.tt •lu [H'njt~dll u . l ll:l. do:. I !lO!, •I llll <•ssn~ 1~\1{11 huuont•~s oi<!Víllll oln dcr.cl' :ís 
Jlt:LI'<!atulo "" <'.:LK!IS " :~ l\'wm:~ fl :t I'I!Vi.""' <lm; <h:tc l'tllin: t<;ón~ f!X[H'<c'l.-::ts u:L~ nlflsma.~ l ~>is, 
t'<HJ•Ii•nl:Lll:u;iil•s; sohp11n:L olo• :lllllllllal't'lll ·~" "'''"li~ i""' fll'l\'l; o 
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Lcgi:;lo.tivo - }1c!a v iulação de snas }li'Ct'o
gati~as, e o Executivo -- J.~llO <Jbuoo" da~ quo 

,. lho su.o confiadas, t udo 0111 <lcsrespcito •• Jci 
constituciona l o em dotrimonto <la ;;ucio
dade. 

Pel:1 óhiusul(l. citad"' a. al'mazonagem rlas 
materio.s infiam,no.veis , carx·osiv<~s <l oxp lo· 
sivas n1io pôde so1· ·foita durante o I H'<LZO de 

. llO l\llDOS, que é o dt~. concc~são outol'g;\ch á. 
Com:panltia. Doe(~ d o R io <le Jrmeiro, sinão 
por eU.a. 

"Ma.s; si nas delegações confiadas a.o Poder 
'i -EJtocutivo p;\m o son·i~o d<~. arHln.zcno.gem 

de intlamma.Ycis, cor rosivos o explosivos, 
não existo nenhum<~ di~pos içiio que o atito
rize a torn<~l ·a exclusiva. claro 1lca que !i.ll· 
ta-lhe compotoncia pat•a tanto. 

E esta ponderação ~cvoria p 3S.'ll' sabrernoúo 
Iio acto do Puder Executi vo, J)OI'C!UC, não lhe 
sendo p ermittido desconhoocr 9 que se pas.~a 
no seio do P:wla.men to Naciona l, un\co com
petontc para conceU.or <I exc!usivülado do 
entn1posto, deveria e !lo so.bm• f[ uo no mesmo 
esta um projecto, em adiantado andame nto, 
no qua.l cstii.o tomn.da.s t o:las a s providonciiiS 
e consignadas t odas a.s garan tia~ c cautt1las 
ncoe~sarias não só ~~ sngumn~:a publiCil. 
como ainda aos intorc..-:sm do ficso, o crtw 
mesmo assim, tem s ido a stm oxclus ividado 
:ponto <liscut.ivel .c do pr•onuncia.thc di i'Ol'· 
goncia. 

Os armauzens do in!li.Ltnm:w ci; , corro
sivo~ e explosivos são, )JOio. lcgi ihlçiio :1c"tuo.l. 
considern.dos entrepostos Jl<ll'liculares, c , pa t•a. 
as su as ,concr.ssõos, cxiswm c l<\ttsula:; deter -
minativas, cxpr<',ssa.s em !oi. . 

Em -nenhuma desta~ clau~nlas lm a. do. ex· 
clusivitl:ulo; Jogo, falt;L ao Pocler ExocutiYo 
co mpot<Jnoia. pat·:~ <!oc!'Otill-a. 

Na.F. conco~..:õcs 1'oit;~~ :is <!ffil'l'OZI1.S 'l'hc W o 
do J«rtOÍI"O Jfa1•IJaw· aml llochs Uompw>y, li· 
mited, c /trdusll·i,d de Mellwramentos 110 

Br11.::il, niio cxi11tu a <lo cntrepo1sto pa.m <lo
p osito elo i nf!amma. v eis, cor t•osivos o uxplo
sivos , c, pois, nada. j tiStific:~ a conf'.c.~s.l" da 
exclusivichule <lu rofol'irlo cmtr•oposto, no acto 
da decr·ctação da 1us1io cla~ úu:ts -compu· 
nllia.s . . . 

•. . · A Companhitl. 1'hc Rio de Jw~eú·o J[a,·/;ow· 
aiul DocJ<. s Company, limite1l, cession<w i:k llas 

- "VtiÍltagonS C OOUS CO:lStant-OS UO "dOCL'OtO. 
:.:· n : 10.372, tlc 28 de setembro de l889,.o não 

. qe l SOS;- como se a.cha. no decr eto, não tem 
. direito ú exclusiv idade do ontt·eposto em 
.-. questão, nem mesmo cllm o acCl'cscimo das 

vantagens c onus que lho i'tJram outorga<los 
no OfÇ!l.ffiCOto do 18\Jtl, <iU:Indo foi l' OV;~li<la <J;\ 
a con r..assão . 

Essas vu.nta.gons e o nus, q IHI 8iio o.~ q uc n:~ 
·dat.'l. refor lila-a de 1808-gHz:wa <~ t~nr[>L'•l:t.il 
Docas d,: Sanlos, c:;t ii.u ostipulaolos nas divct·· 
sas clausulu.s dos tloct•do~ qan Jcgi.~l:l.i'.km 

·'"-•lm> :1 Cütl•'o';s;"í o <la~ ditas JJnca.s, o e m nn
l t luun;~ tlc ~ [;lS OIICII ~ÜL'<l-S() O l'Cfl llÍSitn hga l 
quo <m wnzo consrderar-ro l\ 1'/tc. ffat·úmJ.>' 
Uompany como conC{r;simÍat•ia do rc!cr ido 
Ot1tl'Oll':ISÍO. . 

No intcl.'csso elo pt·ov;Lr t(~l t~S.'>crção peclo 
ven (<J, o supp!le11.nio par.1 a.nnoxa.1· a. cst;t p~: 
tíç,'t•J o q110 n, res]r ito já torilou publico no 
in tu i t o de d.oferJtlm· o S()U direito. 

A' l!;mproza I ndJlstr illt de Jl1clhoràment;,s · 
n o B•·a•it , IM l1ypotlín~e du oxisbncia.lcga.t, 
t;unl•clll não foi concedido o <l il•oito rio C<)JI·· 
strnir, u;i\l' c t;XlJlOl'<tt' um cnwopo.;to pM·~~ 
a.rrna,zcn;tgcl\1 (!a.s referidt\S matm-iils, nem 
pelo d nc.rc to n. ll<lll , do ll elo ont.niH'O <.lc lSOU, 
ne m p r.lo de 11. 960, lle 30 clc julllO <le 1802 e 
nom por nenhuma outra disposil;fLO lega l. 

No dOCI'Oto n . 3 .323, de ·27 1.lo junlw do 
1809- promnlga,clo c publicudo quagi dez me· 
zes dciJois cl:\ p r•opost:.1 aprc~el\ ta da lJ:llo sup· 
]ll ic<m k (\O üun.~J·c&;o N;~ciontü o quasi soto 
annos depois !h\ ultima. concc.;são :1 Em preza. 
-~•penas oncon tm-so a clausul~ C>'\ quo cl!z : 
«0 Govcl'llO ~.ctlm•:l á. concossionM'ia , IJ ~\l'<t (lO· 
posito de in!hnumil.vcis, no sot·viço do caos, 
mediante inuomniza.~:ã.o, a. ilha. t.lo Sa.nta. B<~r
b:~ra. <JUC r cvot·tcr;i. para a Utliiio com a..~ 
c.onsl.rucçõcs qno ah~ t iverem si•lo exocut :t· 
da~, tinclo o pt"<"l.io da concessão ,., 

Or;1, dos tennos e r odacção c)csS1\ cl:tnsula 
tl0pl'chcndc-so logica c nccessaril~mcntc quo 
t ;J.I tloposito <L qu e a mesma se r ofcl'c niio 
scr<i. um ootl'eposto ;1fl',~ndegaclo , 111:~s sim 
um simples tLl'llt<J.1.3m p:.1.ra. g ua.rJar os i n
llu.mmavois o exp losivos ncccssu.l"ios â$ oh ras 
que ::1. Emproza vac mnp1·clton<ler-a. cou
::;kncç·ã.o do ~tos . 

E' o quo t·~~ult:.L elo CXJ. ill(\ c ·~nalyse de 
tal elansnl;.t . · 

E nem u\l t i'O podia. S<~J' o pcn~a.mrmto tlo 
Govorno, IJ<lt"" !l tn f;tlt:<l' , .couw j;\ ficou ele· 
monst•·a<lu, corupateoeh p. tl'~t ot t tal ·g;~r a 
conet1ssão cxclnsiva.}KII'iL ta l •loposlt.o . 

Ül'<;; , si não c xis tu :-mmolh :~u te conccs.-:au; · 
~i o t~Ot[Cl' J•:wcut ivo n~o l;mn <:ll lllpll ficlld;~ 
J•:tra concml<ll·a; si ü <LO Poc!or Legish ti vo 
qno cst:t co nfia.d;t csi<t <ct-tr il,uiç~.o rwlo 
ctrt. 3'1, § 5° lia Cunsti~lliç;i.o Fc<J. ,,t·:d, 
que <liz: - «compete Jli'Í V< llliontc . <tll CrJ ll· 
gr<JS-'O Nacional, regular o comm·et'cio intcr
il •~cional , bem como o <los Esbclc~ entre . si 
e ooin o Dis.trlcto Pciler:\1, a!J":L tH.lega.r vortos, 
C!Ulj.l t OU Sl!l'l' lt!Mllt l:N 'l'lWf'OS1"0~ S<:i;U C:~se 
que illega.l c in.,ustcntavel ~ em JlM'to a. 
clausula X!Il tlo <lccr(:to n . <1.228, úc () de 
novembr o úu lt!Ol. 

E é f<ít'L~ do duvid;t quo, :Linda. q u;n Hl o a. • 
coml'ctenei ;~ tlo a};smn]lto não fosstl priva
tiva do Congr•u;so N<~~> iu ll <ll c sim cnu be.~:;o 
intlifl'ol·entomcnte <1. elle on ao Podct· ·Ex-· 
ccutivo, mnRmo, n~~~S't hypotlteso, uma vez. 
1111e já ~~~t:1Vi1· o •li to iLSSlllnpto :~ llecr.o <1o 
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Po<Lot' Logis l:•tivo não podi;t m;d : o Po.lcl' 
Execu~i vo tlcllc traLit l', qu;tnto nui l I'C.;ol I'CI', 
sub pun;• da constieuil·-sc em pudor supuriot• 
o.o Legisl«'C~vo o <losta a rto v ioL\1', ro;upc~ o 
ucstruü· O lll'iocipio flrnliLdO ÍJ proc:loun ulo 
pela Consti~uição tlc 24 do fcvc1·plro, 110 
·;wr. . 15, !l<: quo «OS poilot•cs sii.~ solDt't~rl<H , 
lH\rmoni()os c in .lcp :lndcnt~s» . 

Crê o supplicante, com a simpl03 cxpo!-lição 
d :1 ~lausul;• ci~a;[n. c com n.s consiLl<J r"'..:oç<ios 
cxtormulas, ter evülencía.tlo i~ viulnção do 
lJl'OCe i to COIMti Guci:m aL 

Si se obsel'var• aillú:~ <1: disposi c1o d11 
cla.u>~ula. XX.. V~l do ueceob n. 4 :2·~8. <Ll li <lc 
noveml.lr•q, dep!'cllcnd()-s.~ cll\t;a. o pósiti vi\· 
·mcatc Q fit•me pt•opo'sito J o ri.r r•oJa ;·-so totla 
o qtmlqucr compdcnci<t p:wa o desGmpcnho 
<h funeçlí.o U') ttóp:>si to d:~s subJ~ltncia-s i n-
1h~1nULVC(> c oxplosi V;\ J, funcçio que 11or 
stm na.tut·cza 6 tio ;.üt:t irnpot't:.tnc::i .t o tom 
mcrceitlo <tc:umtlo o~ludo du UJ t.b.\s a.o> m1~:iJ Js 
cultas. · 

fucll 6 <lO supplic<lll'.o sJ.licne:tr o prilpo;;i to 
alludi<lo. · · 

O jJensamcntJ ut> Governo, ::;ogun,lo se 
evidcneii.\ :~-.é n l~ tlispp~ição fim\( do tl í.Jc i'Cto 
J•crorido, t~i o do coilCi!Llot· <L Companhia 
D ocas do llto rlc Janei>·o :tS vanktgon.~ e o nus 
do.s Docas de Santos; pois IJcm, no dce)·ef.•J 
n. 9.979, do 12 do julho do 188:), t<i.mb.1m 
so c mcoilcu <l l!:m pl'<lZ:~ Docas da Sim los 
•~ ]n•oftit·illici:.t Jlar.. ~.t:wnç:iio do olwa~ 
semulhantc.; ús quo llw fu!':tm ·~oncc
t!id:~~ n quo ~<! tol' na.sscm uecn . .;s'll'i:~~ nu 
}lOI'to tlo Santo3, poz·6m, 0111 igualdad r: de 
crmd içüus ; ontrcto.nto n:l XX. VU cl au~ul.l tl l) 
,locrcto o . 4.22!l, de G d~ nwmnbt•o, n:\ f[U:tt 
so ou tot•g:l igual coucOll.:l:ío '~ Companl ti:l 
J)oc..u do Rio de Janci1·o }l l'iHCiflll J ·SC d 1 o 'JI'i· 
l{ll•;,:i.:J !h i!Jttal:la<le de contliçüe•. 

gi.J a cla.usula : « A Co:npanliia. t ut'11 pi'O· 
fot•cucia PO.l'a oxocuçiio do obra.~ sontolh:tnta; 
quo tlUJ'l\nte C· pra.zo do :ta. concc~Jã.o so 
tut•twm ncccssa1·ias uo pJrto tlo Hio do 
Janoíro.• 

« Torá, outr<lsim, pJ•cforcncia em i:,:ual· 
!ltul.c <lo c.)mliçiics, a Comp<Lnhia, para a 
acquiiição dos tcrecno; o p:opriodadcs do 
lo rsonu.l elo Mal'inho. t\;fim do utiliz.ul-os D.os 
Iins desta eoncCS3ii.o, c ... ~~ o Governo vonlta 
(1. I'CSO[ V,Il' muda.l·O ,l> . . 

Q•i:ü a ra.·~iio dn, scn<lo o pcliJsa.mcn~o · do 
Govorito 11 cq_uipo.1·a ção dt~.s vantagens o 
o nus lla Em preza. Docas de Santos á dus /Joc<~s 
do Uio de Ja,tei>·o, · supprimil• ou&t·c~nto da. 
cl:l.usula cltada. - i<lontica. :\ lla.quolhL Em
pl'cza - a o ~!l·iga<;:.ii.o da iyualdade de c1H· 
ú.i(:ües 'I 

Áo crltorio c jus t i·;a. do V\' . tmx. tloix:\ o 
s upplicanto a. conclusão, p~rmittino!o-so-lho 
COtlltUlll pOnU~ t·,tr tiUO C$l:l. o!Jt•igaç:i.•J rtitll O 
projuuiC~I' Í<l, pOl' T.Ol' ollO, IF~ COIISlll L:t <l tl 

lJmn g()L':l. l, in v.1nt:l.tlo c ohtidn um pr•ívilogio 
I[ IIC tiiio ;1 seg• tt'<l.ll ç>~~ publir.a. <L s..•h·o 1lo.,; po
r·•gJ.~ :t que S3 acha expos ,a com o de· 
posito cornmum !las ma.tot'hrs in lla.mm:J.vcis. 

Expos ;a. a. questã.o em su;w linh:ts gcr<).CS, 
t)l'lllin<l. o suppllca.n íc, rog .. 1n lu a e.ita i Ilus
tro C~lma.t•a o apoio <lo ([ll:l l1:'ocisa., no a.nd<\· 
mc11to o approvaçã.o uo projecto n. l ~G. Llo 
lSll.), com a. mod ificaç,1o impo~1·ada. 

Es;c a poio clll nu.tla u!rcmlo ou att r•ita o 
Po'dot· Executivo, urna vez quo niio tc t'á. 
OJtt\1 sign illcclÇ1io .sin<'ío a do amp.J. t'O ao dl
rciío, na. diskillui~ã.() da justiça.. 

Capi tal FcdC!'<Il. 10 de O >VP.ffiut'O ·t!e l!)JI . 
- L OIII'<! ll f O d lt Si~va e 0/ivei•·a. 

DJposH.o de i nfla.mmavoi~-Ao; Exm~. Srs. 
Pro~idcmc .<la. Repub]ica c Mtni:;h•,.r ela Fa
zcnJQ,-A opinicLO cmitti4:1 pcl.J i llns~rc S l'. 
Dt·. :ldio. do lt~IN Hat•r·o ;, no Co!"·eió fl'l 
Manha, c CJJifil'm :td:> p~lo mJ.;mo ilhistt·;~do 
orgã.o . do o~la1· dad \ a cuncold3ã.o Uo dcposl Lo 
do ín fla.mm:1VCi:J c explosiv()s ú. 1'he Wo de 
.JançÓt'Cillarboul' mul lJo;·l•s Comp<W!i• lin~:'led, 
olll'iga-m<:!, como p:•r·t.o i !ttl:rc~.;ada, ~ vil· 
domonstt·ar ·~ nã.o o:ü~tcncia. do h l cooco~
llio. 

Nu 01·~::\lncn to ela. Rúcoila. 11-.l 1808, n<L~ •lc
lc;g;u;õ~'l drul :s :lO i\lio i.; tc r· icJ •la Agric.JLUl'a., 
existo ;1 quo ;mtot·iz:t a. •·c;·a.lit!a.<,:ii.o tia. con· 
ccss:lo l'<.!it:l p~~lo uecr'<!l.u n. l u.:.:72, du 28 elo 
sotombJ·v•lo ISll\J, com :~i vn.nt~cns o onuR 
da umfJ J\:Za elas !Jo,·as dc Santos, fixado o 
pt•:tzo c o um. ann 1 p:tt':L" inic:i<J das olH·a.~. 
sub p~11:1 <lo cn.<luchlatlc, c HIC<1->i:i.O ele CllliJ é 
co~~iOll lLl'Ía. :~ 'J 'h:! llm·úoon· r:omp<my . 

Niill OU IUII e~t I OlllJli'•!Zil alill'lll<Ll' t Cl' ll. 
con~:o,~ão pat·a. dop•>si~u t.l1l iH ih~mm:woi~ o 
oxplosi vu~ paio ''cct•o.t) n. l!J.:l7 ·~, mas, n~
,;ovol'a. tol-a adquil'ido pol' !urça th t!i~posi· 
ç;in accro.lchb pula. J'ovd id;tç."io em 18!J8, 
di.>posi~,;~u <pro :.~sim dutcrmina: com as va.n • 
tagcns c OIHIS quo lV!ÍUa lmon~o tom <~ Olll· 
pt·ez:L cht.S /Joeas de .'ítml ts. 

Üi'il, CS~<l$ Vaii ~);JII~ O OllliS C.>l.ã.O osti· 
p11\;tlll'la uas divo1-sa.s ci:Lilsul:ts (los <Loc t•ntos 
q uo IogislMn sobt•J :·. conocs.;iio das Docas de 
&nlós, do mod J 11'11 só pJtlor:i julg;~L'·St' a 
The l!ttrboul· Complm!f no gozo dollas quando 
pUllCL' PI'ovar qu!)f.JI'iLl1l ohsm•ndas a.s cla.U· 
~ulas rw~ses do~rotos cst.d.d<!cid:l. i . 

Pelo; iloct•otos n. · S.tlO(J, de IG do tl~.lDm · 
br.o cío 18·2 c sa\J":qu~u!;e3, roforcn ~(l.S á.; 
o\w"~ do pul' tO de. Sapt:.~J, - Obl'M <tUc , pJ l' 
suece~:ão , fic:lr:l.!ll n ca.r;;o lias Doct:s '!e San· 
los, e> tO. Olll}l i'ilZ:Io i!Ú SC Ü I'I\<J il COILCC>SlOll i\l'l~ 
do doposi~o de iníl a.mm:J.vci~ e explosivo.~· 
J)Jla chLusula. 7• elo drl ~!·Ot<J H. !!.07!1, t!J 12 do 
jir!ho clu 1888. qu o m;sim d l.~ptio : <f. o.; cul.lCOd· 
'tiíouo.rios !.Ol'ii.o pt·ef.Jt·o:;ci•t, om iuu·<!t l •< t J •lJ 
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cmuliçrics, tw.t·.t cx:ccw,:ã() <lll uln·as Hom.~l~nn · ! Ot\\, n ingn;1~ <lO ln:~ ft'l eneon::t·;u•á i. \( 11 <•~
tcs quo dm•nnto o tempo rl fl~t:t r.olJCC:,SJ o s, rh•l u 1b IJ->rHIJ(.'utlS cn\J'C :1.9 chus:d;t~ do nn
torncm n_eccsS..'I.l'ia.s 11?. p:~rto tlo Sa.nt,<Js .» nh:~ lll'':_! llJ~ t: t c a..~ d'\ 'fl!e_l((tl'bOU.l' c~"!Pa.ny; 
· ~hs, n 1~ tendo lw.,·Ido concur rencta, pela. logu, n:w cst:.mdo sattsfctto. a condt\.'' '·o d:1 
qua.J, em Igualdade d,: condições, :L pref0l'Oil- clansuJa. 7• do deet•cto n. 9.\)79, de 12 dO ju
cla r,udossB ser (l3.1la (I 'l'lw llarbow· Gompany llw tln 1888. nii.o ost(~ nlla. do poSSJ da. c•m- . 
c sendo a. revalidação ua. conccs>ão do>tl1 em- oossii.oJ ; c niío serib p:.>t' certo os al~os J>O<lc- · 
preza postel'ior ác p t•oposta que apre~o·i ~ci t•es de mcn pai·~. espccialroonte o · eaca1'!'e
pa;·i1 a. const1•rrcçao do um tt•a.pichc osp::cial g;ulo (la c~ocuçiw (ir) su:ts·leis , quo conscnti
pJ.ra. u_oposito ~e illfl:l.lllillaVOÍS, COI'rOSÍVoJS O i•;i.O ll!l. Viola,r;iiu de diSpOJiç.'i.o t ;"i.o tcrmi
UX.p!OSlVOS, na.o lho poderia -- llentt·o rios mlnt e . 
tlll'lnps oxpt•éssos da d ispo.~ição legal ·- sor K nmn !Lu !lcspacho dt) 6 de sotombt.•o tlt>. 
tlatli~ a. proforoncia., S!llllio to:nan,lo como lilf)fJ so vó.Jc ~cdur.i t' achae-~o ;t 1.'/w llm·bow· 
•>lljccto •lc conft·onto a. minha. p t·oposta. ; isoo Omt•pany do _posse d:~ comcos.-;ií.o ' d s •> ~etr '' 
•\ ~ú lhe potl ol'i:~ sor da.•lu. tt Jll.'Of0!'encia. si tt•m· : « Anturiz:~ a incllr;ii.<> JrfHlitl:~. rle1'ni.• 
as dausulas do ~na propo·sta e:>tivH;;som, <V> de convcni"ntrmtcnlc juslific<ul", 1!:1 •h•~l"'za. 
mono.;_ <'l!l igurt.Ulwle rl.c conrlições iiS 1la. (!IIO enm :1 constl'nl'".çií.o 1lo un1 ~l·mar.om r.spnci:~l 
11\>t•csontm a.ct CongrCS$0 Na.cional. pa.t•J.tlt!JIOSito de mafm•i:L~ infla.mmaveis n 

I•:m 2 do setembro tlo 1898, suhmotti (t de- co!'t'a~iv:ts, como (letm•min<L o avi~o n. ·12ô, 
Jíhct·aç-,ão rio Uong,·csso u nm pro]>Jst:l., w~ cit3.1du p<J l :~ So1pplica.ni;n. " 
qna.l me obrigava 11 . cons•.rui r, rlontro do J~ is ahi : l)a.ra. ser autoJ'iza.d:t :t inclusão 
P~'<lZo fa.tal rlo ~.ous :tnnos, um tt'itpiche cspc· pe:licht, prc~isu . se t•Jl'na e.>ta.r olht cuove
cml, cnja. descl'ípção apresentei ; " d<~t<d-o nien temmrtc j•1s:illcath, is lo é, sot•á nncca~a
rle todos os .lpparcllws ncccssa.r ios ~~ seus rio dem ttn3tl'3.l' tc1• sa.tis{ô}ito t~ condição Ioga. I 
fins e segut•ança, us!l.dos em idonticos ust;t- que a. justific·l. · 
helcr.imónLos europeu·~; a. eonstruit· uma ou E qn•ü ser(~ ess;.t condiçií.o 1 );;v iuontornen
rnuis pontos para. emlJa.rqno e tle.>omba.rque t11 a olrserv:~ncia ri:~ cln.u.;ub. 7•, p ois qttl1, 
ol~ _norcador-ias c a. empregar na. cJn.Ht·u- sem c lla, :~ inclu.;i:io, irnpli•J: ~nrlo <t conccssrio, 

• o·çã.o llo mesmo tr;~picho s()meoto mat~riu.l foJria, como no ca~o pt•osente, d ireitos do se-
. iucombusLive t. gundo e u~srospeita.v;.~ prc•cl·ipç1i.o legal. 

Nessa proposta ob1·ign.va.-mo a.irula. i\ l'C· Não é o cscro.winha.dor destas linh:~s. rtno, 
spcil.a.J• o curnpl'Íl' as rlisposiçõcs <1xlstcnt(!s c ~ó mo villo pelo üt l.uito de impJtr~tr jus~lç:~. 
t\ 'l quo pCll!teriormcntc fu~sJm creada,~; a so an im<' a publicai-as, r1uem as.'lim pcns:L; •! 
consm·va.t• :1. tabclb dM ta.xa.s actu<tC.i, nãu o Congt't!sso N:1clon:d, pot•ta.nto, o l'tYJ(It• 
p odowlo augment:ü-a~. sob conlliç.'i.•) a.lguma; Ltlgísl<ttivo, que, pohL Gommissio rln F:tzen
tl. COI!Str•u ir u m etlitlcio para. a ropa.rtição d;~ d:t C.::tm:tra d o~ D.Jj?ato.dos, em I I doso· 
adna.noil•a ; a. tormtr oxt,nnsiva as dopemll'i\ - tc!i!l bt•o d~ !Hii!J, cinco rha~ !lopoistlo dosp:1r.ho 
11i:i.S !lo tl'a.picho ris noco~~ída.r lcs tlo occ:\.~i:in, :tllmlitlo, l wt•a.v: ~ um "[I<LNlcm· :woianuo <t 
rlevonclo n ilit.r> L>·: ~piclw, I!Oil\ toolos o~ ~tlll t\ pmt.o11<,:iio Sl>h su:~ tlolilx•.t•ar;iLo n :~ c .mvol'f; i;t 
P'll'tl)llcn.-; n lmm!'d~rll'lits, pa~.,:u• lxtra. n 1!11· nrn Jmrjneio rio lni, ttln!l illlfl rnon t<! :~, .. ~ign;o.d•r; 
minio· plnll•l "" l•:~j f ,;Lrlo, Bl\[11 in• (I!Ollir.;tç:ã.u (\o illu~~l'll ::lt•. Dlljlllt:~ lu l' :~nl:t R:LIU<IS, qnr•, 
:tii(IIIIIIL, •lt•pol.~ tlol l ll' il 'l.ll 1l : ~ o·.lll(.••s<ã.o, •rnn (o 1111 lll'<;:tmuuLo 1l:L l'i\t:·.'il;:t tl•> lllP~!lln aunu, 
dr: :10 :tnw.~ . 1•:, mu l '! lill ' lliO J':~•:it:• > o!u c•~tpita. l : qt~·osBrrf.ou um:t nm(!rhl:t n•> l-l: >~rl, l•lo ri:\ ot·i-(:r.
a il<ISJ)!JII<Jnt• fi <h~ Ll'ilhillhuH i \ \O~I !CI I ~a J' , ~o'r llÍZ<Lr; fl.o rll> SCI'VÍl.~l.lt)ll1 f! II I)StilOj (: O l 'fl)i ttul' 
Jll!tli :l - · 0 lllliul<lclg:"nnnto tio i.t•:tpichoJ tJIHI\ o> th <.:->llllllis;fto> rio Or·ç:ununtu, u iHusl.t'tl 11 
COll:lt~f!llCll LClS l•I'ÍI' i I c).( i os, l{:tr;tul . i:t~ n JH'uç..>H o.JHH'v~o IJt' . SoJ•zndnllo : 'ol'l'<\:t• _ •I.:Lnd" :~. r•• • 
rlo arm:~~flO :l.).(I!US lfliLl'Côl-llúS o rn lei.-rluvonolo zfit> pol' 'f !lO, tumlo <I CollliiHS>:J.u accot~:~lfu 
$Ur o mesmo rlcposi to unico c o:tclusi vo ri r: a t·of.Jl' iúa cmuntb, niio insisti<~ por s ua a.p· 
:>ul.lsta.ncia.s inllammavcis, cort•osiv:~<> o ox- p t•ovao:;ão, ra.1.ão q1u se Cun.J<tmortta va. uu 
plo;;iva.s dnt•antc o .pr:J-zJ tla. e~ncoss5.o. facto da oxis te11ci.u. do nm projocto s~ oc--

A 'l'ha Jlarboter Uompany nã:o co..-i t ·>U du. cup.wdo Uil di ta orga.niza.çâ.o C !l:\ COf\Venlcn
construc~,;'in dc <mnazons obt>dccond~ ::iS lois cia. dcs!Jr u?vidamentee3tuilarlo o a.ssum~tu; 
tochniclls J.o ta.3~ c;>n,;;tt•ucçüc\3 e nem de os são o.~ illustl'tls D:lputa.dos Dl'S. Ba.t•b\}sa. Llm:t 
dotar· de :tppareli!Og necessal'Í•Js a soud findo o S:;hino BlnT03o, a(luoll(l C.)lll '' apresnnta
segut>an<:a., tem, pelll rcva.lida.ç:ão, o prazo çã.? tlu um:~ omen-la. no orc<J.m~n~'_l do 1!!11..1, 
d e 90 ano o;; JHI.l'a HSttfructo tlos arma.zr:na, e csto. cotao mcmlH'O tla. Lo mrntSSitO dtJ Or
pol'ta.nto, 60 u.nnos m:l.is úo lledido om minha ç<J.mento o ltoj tl _Mini~tl'o uo lntOl'iOl' o Ju;~ti 
:rropost<t ; e alóm d·1 mu"r ta.s o~tra.! va.nf,,\ - ç~, co~ a; cxpltca.ç":lg qrtc d .. r~ _a, rost?C;to; 
gons onet'O.sa.s p:wa. o l>:9t:.vlo, mnda. ,.,oza da s:w o:~ !l!llstn~ D.Jpttt.vlo~ que uupugna1 ~m 
•JUe • rasnlta. da clau8uh\ 5• do dtl~roto o pt•ojoet~. ni'J p !ll' j;í M~;tr da.t:t :t con~ :_is~a~ , 
n. lO .3i2, isb t\, 2 "/o om oUL' •l S•Jln'<l o valot' m·ts llOt' .)l1l;:;trom ntho:~ :~ f(IJ:.tlcptr.r <li:>pO~ t
úa imp.wta.ç_ii.o, em ·O an11o;. ç:\o <)xcln ;iv:t, ou pctr •~nt,ndor.mt tlovm• ser 
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sfissXo R.ll· l O nE ng;.milumo hB l üO l 
.:.-· 

~--------·----------------------------------------
ft:ito O SCI'\ ' i(.'IJ por CU!lCU!'I'CllChl }l llb lic :t; Ó :.1 
propl'ia C:~mam em sri<l.S maoili:staçiJes a, 
rospci~o; c, curno não é desconhecida a cit·
cum~tttnci u. de ser o Governo Oltvido em as
~urnpt.o or·çamcntario, pus~o concluit' que 6 <J 
propt•io Governo, na manifestação de sm1 

. opinião. 
I~ paro. b.3m ajuizar-se do o.sscvera1lo, t,rans

c rov,r a emonth do !90J, :~~ o·xplic:~t;üc~ 
dad::I.S u a approvaçã.o ;~ estas explica.ções. 

Emonui1 do Dr. Barbosa Lima, sob n. 32 : 
« Fica.·O Govorno a.utorizado 'a. contractar 

c•>m quem m;üq v:ntt;Lgens offercccr, mo
•liauto con"urroncia. publi c;~ . o >:et·vif,>O dtl 
1.J·:utSJ,lodo, _gu :~r·~a o •lepusit.o flc. inllam
maVOI~ no lltstn ctll l•' t~dm•:d r. h:.t hm. do ll.w 
tln .fn.uolro». · 

lmp11~nu.ç·ií.o tlo llt·. ~.t.hino Hat'L\1.~0 . 
« St·. Prc~i1lente, nfto tnrn J'aziLu o nobt•e 

Doputa,lo, p orr11lil.n to <t Commi~s·:i,o tlnciamll 
quo accci tav:t a o monda: n. 32, a.pnzat• tlc j:~ 
t c1• sido vota.•io pd:t C:tma.r:\ um peujl>.c to 
no~ tas contli~:õc.s, porque cs.•" medida assen
tnva ro!; necessidades w·gcntis.~imas que n 
l'odc1· Legisl<Jti>;a nao podin demor-ar. (lipoia
rltls; apartes.)~ 

« Ne~to ponto de doutrimt , portanto, Hiio 
tem t•a:t.-:9 o nobre De.puta!lo 11 n.gol':L pr·ov;; 
quo a omcnrla do a.s.mmpto do S. l~x. sm· 
tlomorado ostú. no facto 1lo tot· S. Ex. classili
e vlo do monstruos~ um pl'l)jocto aprm.ont:tdo 
aqui Pllr dhtinctosDopul.;ttlos o isto .~om 
rlnmonst r:u• quo ha. tli vorgoucia ~llbrn o as
sum[li•J, hn. gt•;uHlt\ d ifli1 r•on~;~L •lo opi niiíc-.s c 
JIOJ·t:w to h:t •·ar.ão p:u·a q Htl se nfw dcci•la 
com fll'llt~ ipit:.u;iio . (Apoir11lo.<; muito br-m.)» 

l•'ui t•nj tlita.tl:L :~ l'ol'ol'itht emen1l:L. (D i...,-io 
<lo Oonyr·cs.w N rtciono.t tln 20 tle Llez?.mb: o de 
J!I()O, ) . 

1•: 1:unvnm notar ttlll! a mlnh:~ lH'tlJllls&;t 
a.t;tua.l nwntn tom va."t:t~nn.'{ ~ntnwi:n·n:; iis j;l. 
t~ll11UIII()I'atlit.,"4,C '1 1Jl UiLl~t ! Pi~~t:ill liJ -~~\ lllllil. l·t~Utf;~ 
enl'l,a )l:u·a. 11 i':~f.adol' t\lllll o tl ;t lllinlta. ill\' tltl
,_.f<.o, lfllll g-at·:utl~•. m:tth• rJn:d. ic: ~•• H!JI I,u, :t 
Ífli iiiO<lht:t I.)X titw~:~t> tio illenntl iu 11 <(IIO r:un
s isl•• l!lll Hlll <i••po.<iiu 1IU infJ;~UIIIIUVHi~ Jilpli
dus, nu qua.l u fhgu (~ . :Ll'il.g:ulu, :Lu Lout:t.tica .... 
mout.o o t'l!<!npm·ttd :~ <pr:~~i a t.ul.:t.l idatlo 1lo 
liqtlitlo infi:Lmm:.ulo, van L:~g-B rJS p r,J' mim 
ofi'Ot't~;ida~ O<L l'iiJII'B~tJn ta.çã.u l(l!n di t•ig i :.t 
C;una.r;L dusSt·s. Deputado;, om 20 co dozom
IH.·o do 1\!00. (!Jiaria d 1 Unngi'CS~f) Nacimwl 
t!Q 21 tlc dezcmuro tlc i9UO.) 

'l'ol'mino, pois, impct mudo •~ j1tstíç:1 d•JS 
alt.os podore~ dtJ meu paiz, incum bilio.J ~o 
s:t.ti,;{h7.or :t nccc.;sidado J.lllhlíco., olJjoctll 
do:~ta.s pondeL'açõ1:s. . 

Confio· q ne cllos nã.o deixarão ile am pat'.lt' 
a. 1111Cm , no j ustu ton~J.!Illlll ilo con tl'illuit· 
pM\t a gmn<.loz<~ materi:~ l d.~ Na.çã.o, }n·u
cm·uu, 0 11 p•·opor<;.io tlc Stt:IS t< t l'~~~..~. : t~tl:n t l n • • 
;i. ••flf'm•i1l:t nncu . .;si!la.!h• . 

( :t\UHtrtl Vul . Vl ! l 

I~ nem ~ circumsta.nci:J. du lucro, qul: 
re.~ulhL'[L Ú<~ oxecuQão della., diminuo o va.ltn• 
uo tcnl.<lmcn e da. justiç;~ {JUC impetra, por
qaan to a Na.çiio n:Lo exige dos que S'l ost'or.· 
çam em ong·ru.nducol-a u anniquilamen~o · de 
suas J'orç:•.s mu.teriue.~ . antes, pelo contrar·io, 
tlovo alontal-a.s, na esp~t·a.nç;t de novos ~for
ças a !'avor• de gua pro~periflatlo. 

Capital Fed01•al, W de outubro do 1901.
L owrençll rla ~ilva c Otiveir <t. 

DBOL A.ltAÇÃO 

Dncl :~ t·amos to!' vo;:L,Jo cont J.':1. :1 cmnuda. 
n. ;,(1 ao Ot•r;amento th l<azmul.a. (WO A. ue 
!VOI ), IJ iln a.utorit~;\ u Govc.-uo ;L liquidat• 
srtas con t.a~ C•lm" Bauco l•~nü~~•JL' de Per·n:un· 
lmco.tl ; ~ fút·m;i pol' q ue li riuid tlil com 0::1 ou
·t r· o~ htnens Mui ~.~m·M . 

S:tliL tl as lii'.SsiÍcs, U lin tln1.r.u1IJ1'<l tl.o HIO L. 
- Vuryne de Aln·cu. -,\ugusto de i"I'Uil«s. 

Lovantn.-so •~ sc.·;s:'io á.9 ~ horn.s o 30 mi· 
nu tos d.a tar·dl!. 

17·1• lm SSÃO EM 10 fiE Dl\r.RMBRO 01~ Ul0l 

P ·J·e$Ítlcncia dos s,·:;. f!tu·lm; tle .tVova,C$ (1•, Se
crvlm·iu), Vtt.: d<! 111d lo (Pr<!sidcnle). St~Lyro 
Di11~ (2" l'ice·Pn :siilrmtc) e Gru·lo.~ de Nonocs 
( t •• Secr·<:tudo) 

Ao meio 1lia t>J'ocrJ!c--sr. :1 chamada.,' a I(UO. 
rq:lpon<lnlrt 1111 St·::~. Vaz th: \fl• il~l . Cai'I•J~ tltt 
Nov:~n~. Angt~l • • Nn!.o, Ag·ap:tn <lo~ ~;w!.o~, 
0;1IJ!'inl Sa lg-ado, OrH:Iltllliu. .. 1\!ou!'ãu. Gunh<L 
Ma1·t.in~ . Vit•:-rilill Br·i~ido, Tliurnlt1. C::~va. l
ea.nti, I•'J •all<~i~c :o !-\;i., Fl'f\dnl'ico Bo1•go.~ . nor! .. 
<.;a.lo i-i1111 tu, Su: ~J'It~ N~i r a , Tr•in•ladu, Ht•leio 
l•'ill to, M111lui t•IJS " A iiiii(( UIH'({U <:, I•:~ nll\ t':tlt l!uu 
lh rulni t·:t, .lulio !lu Mi!ilu, At•:tnjo flt'rr.,;, Sr lvio 
ltulllfH'O, Soallea, Au)!us tu 1-'J•;uJç;~ . 'I ost<~, 

~·ru.ncisco Sodt~í, Manoel C:totano, Paula Ou i, 
m:u•ãoJ, Vcrgno do Abreu, Alves B:~rbosa, 
Afla!bcl'to Guirna.ms, Paru.nit<JS Montonogr1.1, 
Dooclccla.nu do Souza, Nilo Poçanlt:\, Silva. 
C:~stro, Custodio Coelho, Mal'tins Tcixeil•a , 
O!ivnil'a Figuoil'edo, Theophilo Ott.oni, l~l'lLn· 
cisc•J Yoiga, Ga.stão da Cunlta, .João Lu iz, l'c
nido Filho, E~poridiã.u , Bueuo du Paiva., Al
ft•edo Pinto, Ca.rneil·o de Rewntlo, Ad:1lborto 
Forra.z, Leonel Filho, Henriltno Sallcs, May
l'ink, .l!:dua.t•rlo Pimontol, Rmlolpho P;ü xà.o, 
Padua. Rezende, Gustavo fludoy, Uino l:luono, 
Oliveir:~ Bt':t{f<t., Luir. Pisa., Alf'rooo l~llis . 
Azovodo Mnr'IIUC~ , llm·monogil<ln do Mm•:\r.s, 
c:~l'ioH Cavalr:a nt i, l':tui:L lt:ull tJS, l•' a•:tnt:i.~cu 

~I 
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ANNAES DA C.H Í ARA 

Tóh~n t.ín.o, Soa.rcs do~: Santos. Angelo P i- · o Sr. Pl.·csido nto-0 nobr·o l)cp tl· 
nhciro, Au1·cliano 13aroos;l, C<tss ia.notl vNi\.'lci- t;ulo Sr. H:·ício Filho !'afor e-s.) á omcnd:.t 
menta e Diogo Fortuna . n. 18 do Orç<unento do MlnL~to l'ío 1ln. Viaçiio? 
Abrc ·S~ a sess[o. 0 SI~. BKlCIO FILllO- Sitn , senhor. 

· E' lida. o P•JSh em discus~ii.o ·a acLa. O SR. Pnl!smr.NTE..:_Pclo.leit.ur.\ da.l notas 
tht votn.çiio a. que SG prwcodou ltontcn1 o quo 

o Sr. ~l ff'odo Pint.o pcdo ~'• !Ctifi- o Sl' . Secret<trio a.cab;1 de J\tr.or, veJ•illel!-·Se 
ca.~:fu> p<J.ra urn erro sobro ,.~, yotaç;.1o hontom que n. üm mub foi. appl'Ov(l.<la. 
procedida. A cmcnd:t sob n. 18, offt:roeida. . O SJt . BRIC!O FtLno- Vi\ V. l~x. que· n. 
lJelo orn.drn• M Oroamcnto d:1 Vü\~''io . conc0.- minh:J. rcela.nt::v;ã(j tinha todo o fu ndamento. 
delllir) fr.1nquia po~ta.l ao Instituto ()(, Adv,J- o SR . Prtr.sro~NTB~Vou mandn.l' f<mn• a 
g<1dos, fo i n.pJ:rov;Úla pm· 84 ·ro~os I.)OO tl'i\ 4;3, rectificn.~:ão na c.cta. · 

. 0 contrario o quo consl;; na ac t11 do Dhtrio 0 Sit. TIRICio FILno-E q· uánto ;í. de n. 9, 
.. do Con!JI"esxo. 

d~ SI' .. Rat·ln ;a, Lim_;t, ao Ol'Çarnon to ua. Indus-
0 Sr. Dricio FHllo (so~1·c a ad(l) _ t ri;t Y 

- SI'. Presiden to, }liJrli a palavr a svbhJ a neta. O Srt. I'Iu~swl,NTE- A pt•ímcil·" }lat•to 
por dous motivos; um tlnllc.;;; é nm:1 pcqu ona dcS J:l. cmcnd;t n. 9 roi t•c.jcit:tda; :1. sngnntla 
r<:cti!k·,ç-ã,o rptanto ao nMlo por qu:·: os~it parb rui }JrujtitHcil.drt. V;1·~-sc: marHiat· !i~zer 
consign:tdo o l'LJSnltn.do Lla vo taçito t•clati 1•:1- 11 noCLJ~~M·ia ~·ec~ific1!Ç1io . 
mnntnli crnt:n,lil. n. n tio Sl'. lhr bosa Lima. o Stc B!tiÇJO [?n,no-J;i vê v. E:x. que on 

A emenda, como V. llx:. saiJn,- compunha· tinha. tod:\ i1 l'(tZ1i.:.~. 
so tlo trr_~ partes: a. primei r:J. foi l'ojeitada.; 
a. ;lmgund<L fui con~ idor:ula como pl'<ürulicada, 
IJlfaDtlo, r:ntt•ntl.;t! to, o lJia1·io do. Co1lgrcs.n a 
da <J,Jl1\0 tendo srdl) t•Lmhem l 'i!JCr tad1'1 . • 

01•a, do,;dn (lll<i ostü Jll'njnui<lada., não ont.ra 
n11 ltlÍ, 111:ts nm to1lo o 1!:~~0 é· mn.í~· agratbvcl 
n.o n.utot• ~:üriH' f[HC ~na pr·opost:~ :m ;wh:J. 
p l' iJj tuliea;hL, mn YH~. •le t•ejdü1d11.. 

O out ro m ot ivo rpto nl:! t 1·az ;i. trihnna. ti 
iVJIU:l!o a r11111 acalra do s rr r•IJ !itl'i t• o-il!ustl'o 
llnpnt<ttlo p.,t• Min:1~ o St•. All'twfo l'i rd;o . 

S . . J·:x. C~:;~: '" '·11'1 Oll l ;tppn l!at• [ l\1':1 o m eu 
1. r\~llii!I IIJIIJil, }l <tl'ljiW f'!l p.!S~O :t fll l' lll!l.l'. ljllC' 
mm: mnnn•l:t lô•i :tpJn•.Jv:ui:L. · 

A pJ·i n,.jpi <~ 11 ~[.:, ,, Lin ha. dcdal'•t•lo l 'Cjei
t :ul:t :1 onwn,l:t 11 . l l>i : il11':tlltun-sn, [lul~'!m, " 
~ ~· . l:;:'t F l't'Íl'"· fi l'I'IJlWJ'Oil Yl!rillca•:;i u " " vo-
1Nlitn, \ 't •t•ific:t<,'i.l<l l fll tl IIUH •J St:~ ll i ll tn I'O~il l-
1:dll: K l Vll(,ns !l. I': LVtl l' d:t 01\) tl llti :l O •13 C<lll · 
tl'il, do modo lj<JO o J'I.',;JJ!ta<lo ú ,iHShlllon i;o 
1> l:tJ ilLt•at·i•> tltJ '!"" eslit ;lpnnt;u!" liiJ /)i nJ'io 
rln Um1ffl 'dMI1 . 1{1!0 IJ •IltHIIü atõ fp ll.l, <l(JIJ.~ o.-;l.n 
f;t ('. tn, f':Jt'<Llll 1111 ril"~ as llliLnifust:Lçõ tl~ :tr> 
illnti tt·n z•ntwo;out<tn t.o •lc Mina.~. Jl1anifl'sh
çiio~ .tJ IHl SCJ Ll'<Lnsfurm:n •;tm cr:1 uma v ot'd;t
doim ova•Jín. 

Oz•a, St•. PI'Mldont~. hrnb1rn ontr oi no 
mov imen to e não qu~ro c]nc o mett t l'n. IJ:tlltu 
Jlqtic as.~i m nullifir::ulo (7·iso), qnanrl1> ;1 vc;•. 
tla.do ·~ que tt mnon•la. concc.lcndo fl'<\nquil\ 
postal JJara a ror•rosp:Jndcnclll. "lJ u Jm;iituto 
dos Advoga.\los, rui õl[?\l.'OVn.da j)Or g rande 
maioria. 

E' es ~a a rcclamaçfu> r1uo b ul.o a faznt•, 
c:pcl·:r.n<lo quo V. Ex. " tunw na dcviri;L 
co n sitlc t•;tção. 

O Sa• .• Julio d o 1\:lello (sob1·e r• 
acltl) - Pedi a. pala.v·r<l para communica.r a. 
V. Ex. qno o meu tli~tinct() eomp~mheit•o (lo 
IJancada, o St·. ii.:rmil'io Coutinl:lo, tem f:1l
tarJ o ú.s ~o~sut.~s por m otivo j usto c não s om 
caú~n. p~r·.ticip:vla, con formo con~t,;1 do Diw·il) 
do Con[Jres.~o . 

O St~. P ru;:;wt:Nn; - A M.1sa ftc:t. in
tciJ':\Iht. 

J~1n S ~~ ll it la ~~ C\L)pt•ova.(l tt a. :u~ ~a. ~la S HSl10 . 
;tn tccr.tlcn tr: . 

OIWE\f DO DI\. 

oS&·. P•·e~idcnce - Ni<l havendo 
ll ll!l'HH',• lu~al p at".\ se pt'Oêctlc•· tls vot.~.çõr)l 
das mtüo J•i :t.~. consttlll tCl:< d:t or·dom do dia , 
p ~~~·t ·~O i~ unk•l'ÍiL 0!11 tli;;t:lli;S<'iO . 

E' annunci:1rl:t a :;• tliscus.~iio do pl'ojocto 
n •. ~~r;a c, tlo l\l;ll, eom pal•eccr soiJJ'O 
enwmlas ofi'•!J•ecirlas p:tr<l ::• t!i~Cll fk<lio tio 
JWo.j:,ct u n. ::G::, d cs r.t l n.nn J, quo llx·t •~ ~lns
peza. do ~linis t r. l'io clit Ouc~t· r:l pa.J';\ o OX<~t·· 
cido d r. IU02. 

O S r. Pr•cl'l>i rl o ntc- Tom a pa.
l::tVi.'a o fi J'. Thnm;u CitValt:an Li. 

o S•·· 'I'ho•n:l::i: Cnv:.·l(!nnt.i não 
vom j nstil1cat· cnw.ntl;1:; ao p.·ujnct.o om do
ha.to, como fc1. na. iõ" . úiscns.~iio. O sou objo-
divo hoje (J ont l•J. . 

AnLos, p.mJm, 1l o fazer consitlm•acõcs de 
ot•dem ~eriJ. ' sobt'O r~ .nJs:m t'ol'ça a 1·ma!la, 
~qja.-lhrl lícito l'l ~clamar; n.intla. uma vnz, 
con f; 1•a (l. rJUV<~ c ll~ l' l g'u.l !l doutr·1n1t C1'eil.U!I 
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pela, Mc~a nm mato!' ia tlo otnGn;·l;ts aos orca.- Quando a. a.lllb!ç,J.o ;l o ctu·opnu jú. 1(~0 cn-
moll lo~. · · · <":ontrar s:~ciooa.uo n,u; terras <.h~ 1\si:t o dn. 

No t.lítt nm ctuc o illustt·c:~ St• . fht)'t'O Dhts, Afo•ic::1., nl lo lu , 'iit' !"ot•ç·os:o.mQ.nt\1 ao BrazH, 
Vicc-Presitlcntu, então lla dit'Cct;ão tios nossus preza. o.~plondid<t c do f<LGil co~(1U iskt, poi:l 
trn.ba1hos, dr,cl:trOit niio acr,citttr a lgnmo.B dr.s que , infeliznle•it!l, não est'llllo;; sirptot· appa
suas emenda..~ po1· Va.t>ios furHl:tmentos, o r·elii:Jilll:l p::ti'LL f;t zm• fi•on ·;c :1 nnt:\ !otb Íil ·· 
orrulor immediata mento contestou. terna., CJlllllb ma.is i:Jat·.:. r o.;;i s&i l' nos a vcn-

P reci!ia, poi'ÓIII, assignalar o eqnh·oc(j de t ureiros tlo velho mm11lo, nl'ln:t •los de to<los 
S. Ex., porqnl) ncnhnm uos fundamentos os. mcllloi•amcatos o progJ'G>$0$ ha ade fie~. 
.n.uto1'iz:~m tal rocus~t . gn~rr:1. .. -

A primeira. emenda rclr1tiva. r~ rlo:v,,iio •lc Não Hiio de hoje !1~ app polwnsõos ''" Ol'~dol', 
n m torreno c prcdios a o Cluu Milit cu· n1io q u) lcmhl'<\ t Lit' apro~•lnta.do em !895 nm 
~ l'<>Z a.ugme n to de dospo1'.u.. Por ma-is ctnc pro- pro.joc:to l'corg<tmza.ndo o exàcito. · 
cura.sso,não ·o encontrou. :\. Camara.saho'quo o n ospoodondo :1. um aparto elo S1•. Pol'Hit'a. 
Gover no possoc nc3ta C.IJlit(l.l Yarios tc>nonos Lim:L, o oro.'lor doclal'<l q uo ú pol~s oxorcltos 
n:ts con1liçõO.l lle sna, cmonll"; }}ur t anw uii.o I p crmauontos, porem pelo;; c~cl'Citos pcl'llllt· 
).ll'Ocisa.:vo. cmn-pnl.l·os, unico c..<,>J t~m quo 11ontos actnacs e n'5.o aqlll:llcs qnu fo r :.tm 
Jmvoria. aug mento de ilespozr.. instit nirlos por• Carlqs VIl. N".c.'itcs, o intli· 

Quan to :i. sogunrht emomla , lia r~ penas unm vid u:J on tt•avn. moço c só ~:\h ia, dnJ•o is llo 
tlcsloe<I.Çã.o do verba; n~ll Cl'ua.vu. do~pe7.a velho, lcv.:~ndv o t itulo 1.1<~ vct~.ril no. Hoje, 
nova. A cmoncla lJCuitt !~ugn1onto de lO:O!JO$ tod•ls ns nações civiliz:•das p rocur:un J imi
prtra 20:0011:);, sam augmentil.r <t varba toto.l. nu i r o qH;.tnto po~sivcl o tcn\po de scr viç.o, 

Bm rclaçi1o <L da.~ etap:l.~, o oru.dor pediu can5tif;nintlo o exe rcito :p0 •·mancnto th) cirh
apcn:tS '' cxocuçãú da lei em. vigor . Em qua.- üi:íosqnc 1uga.m irnpustoo c servem :L P :tt.ri[t. 
llrtJ dl'm:>H.~tz·ativo qu3 r cmottcu <1 )Jeffi.!nlga Tinha a in<la multas consider<tÇüus a Í<<Zill', 
ter }HoYad.o U. ovillencia. que a ::;uu. cmcnll<t por<jm sontc.-11c f;ttig<tllo o v~u: tcrmin<J.l' . 
nilo a.ug1nenta de;;pc:z;u.. · 1\nks , pm·\\m, U1e l>.c.i:t -pt:lrmi tti<lo f;tzcr 

Allcgou !1 ÍIHJa. o nolJPc Dcpat:l,_lo pela. um <tppe!lo, que 1!1c ó dictuclo p olo rw.triu
Hahia , o SI'. Satyro Dias, quo :t mctlidt~ :i:L ü smo: olhiJmos com inlt?I'CBSO pr.1ra as classes 
eonsta.v~t dn um projooto om and;tlllcnto mt :\l'lllrl.llas, eulloctucrnos o oxrJrcil,o m altur:~. 
Cas:1. . <lo s tm br ilh<J.ntc ptl))el o p t'cpa.!'OIJ\us a nn~~a 

Porque S . F..x. não tc1·c o mesmo l' igo:· mu.l'inh;t para quo sa.ia. •·ictoriosn em torlt~s 
par:~ :1 que so l'oliJI'ia :tos 50:000~ p :Ll'll. o Con· ;~~ evcntun.litbldes c, <tssim, am!Jas <LS fu!'•.:.<s 
f.íl'Cs.~o ,\~Pico\a., c a f[\lll tlízia r espeito ú po~s:Hn cüll1 c:üto dcl\:nd.cr <lo no~ .;~ I'ai.ri<' 1.'1 
Mun icip:lli<l:ule d.n Holüm, qnc c on~ti tui:.~m colloc:.tl-us nr.t altura. cl.e uorn cn mprn• o .papel 
t :Lmlwm m;ti;cl'ia. do projccto ~ quo liJc.~ é traç:tllo n:t . Consf;ztuic;iío 1la. 

l~'nH•> nstn pt·otestn, 11:1.-._,;a. o ora.11m: ao CS· Rnpnb~ica. - ;:: 1le l't\~a. tia i•ü.tt:l:t no t!xl.m·int· 
iullo da. situ;~ção tlo nossas for ç<\S Jmlitarr.~ . e :\ manutcn~>.1.o da o1•dero no JntiH'tnt•. (flfmlo 

Nuuca. (i dum;~i~ pr:dil· t\ ;títon<,,ii.<> clu~ IJcnt ; muilúbem. O orrulor ti Ctlm.jwimen. 
porlm·e.; puuli clt.lS põ.ll':t :\ situtJ.t·:í.u ll·l~ llllC lado.) 
cslã,} ()]lC:tJ'l'üg':tllus da rlCI I'I'S:~ da Pab '1a . Ning ucm mais poclmclo a pa.hYra . é en-

Ol!u •o~no~ Jlltl'a :ts cln:•~ t'll]lllUIÍC::l.S S ll] - C~t·r:ul<t a llis~n;;são (I lbrliada ..... -ro taçito . 
am<Wil'<tnas, !J 110 nosi.o nwmon l.o dcsJ.x:dam a 
atLon•~W •lo lll iHtllc. Jtnlhm·s:J a.o Gh ile o <L 
A l'gCJitiua. 

O .foJ'Ilal tlo r:omina1·ci o do lwj!l, mn ox tnnso 
teJog1·:u nrna , ll l!s in lbl'!na d o;; nll llflr.tvoi:; 
aj_Í}J:t l't:l llu. lll !lHI;t>~ do g u tJ I'I'<L <losLu ultflnu 

l"ü~ o o on i.Po não nst;i menos u.ppo. t·e
h:tdo. 

O Bt·azil perdeu ;\ lto~cmoni<\ JH\ Amcrica. 
do Snl o ouLI'n. opiniito niiu púclc tel' qnom 
·colil lncc os Jl t'ilgTnssos · rot~liZil.:los llolo Chile e 
pnl;t l !,opubl ic<t 1\.r ,;ont ina . Em reln.ç<'ío a 
c.~sc;; clous p~dzcs a. si t Liação do Bl'<tzil ú in:-
1h rior. 

O no3SO pniz lll' tlgrc<liu, m t\.3 não ta.nto IJ.llO 
con8cguisso f1c:ul n:1 vangu:l.l'tla 1los paizc~ 
.~ I il-iWIOI'i canos. 

Extt-:wrtlin;Wia im[H'ovlrloncin. tom prcd.o
min'ltln scmpt'Q n. c.-!(it inqn•Hvideow.i:t ll ;J. de 
nos cu~t;u· c:u•o. 

Cnmp::noccm m n·is os Srs. Carlo~ M:arcol
Jino, Albuqucrquo Sol'<'.io, S1~ PeixoLo, Ar
th!ll' LCIIIOS, Ho,;ann<tll tle Ol ivcira, Antonio 
Ha:<to~. I1idio elo Ht'<túl, Sei·zellel!o Cor r·ôa, 
L11i z l.le.l mlnguns, Anizio c1o Abt•eu, .loiio 
Gayo>o, .Joat:Juim Plrns, R11ymnJJ.ilo AL'tlmr, 
Nogueir a .~ecioly, ,João· LO!l;Js, Set•gio Sa· 
boya, b:luy de Sou·ta.. Unm Filho, c, ... millo 
Hollanr!a , Tcixqit•a. de S;~, Cc!~o lle Souz:L, 
.Joiio VitlÜ'(I., P ereira do Lyra, P~1l l'O Pm·· 
n:tml)Jlco, Affonso Cos l;a, Roddg-ttcs Poria~ 
Fa usto Cat•doso, Milton, Satyro Dia$, Tolnn. 
t ino dos Sanf,o8, G,1ld ioo Lorotu, Pinhd!'o 
Jnnio:•, Jo3é Monja.t•dim, .Jos·1 11-hl'ccllino, 
Ht•.n1'il~ll !) .t.agdno, ~li l·'nül 'C, RtWl Bt\l'ri>~O, 
An lonmo Fiõ1!llo, Lout·enço Bap~isbt, A lvns •L~ 
Bl'.i to, Porcü•a Lim[l, , E~teviio Lobo, Viriato · 
Ma~cal'Cmlt:l.~, Montcit•o do B<Ln·<ts, Fl'a ndscn 
Salles, L<t~llOunicl' GoJoi'I'cdo, An ttJn io .Za-
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c~arias ,_Cal•lo~ o t.to_u(, ,\rthur ~orrc>, Olcga~ 1 Proco'l~n< lo-SP. :i voriflc:J.r;.fio, PCco nl1!1e1\-:;"l 
n o ~[a<: lel , , l ~tm:u·tti H!. Mrn•CJn•:t <h Si! v;.~,, q1t~~ :\ cmen•la. foi appr•JV<Ul<1 p•w 107 voto~ · 
V~lo1~ do Ci~~&1•o, Cu.; l;: ~ .Junior, l{.Q((olpfw contr:t 4, t ota l I li. · 
M1r:~nrla., CaJado, Bcl!odictu do Souzn, Lin
<lolplto ~<11'1'< 1, 1~lonca-r Gui.m:u'iics, JosG Boi
teux, Gm•ma.no Hu.s.>l uchüt', Franci>co Alnn
castr·o, Yicto1·ioo Monétlll'o, Riv<tditvia Cor
r l!a. c YCSpí\S]ano de Albaquer•quc. 

Doixa1u rhl complll\}t~c~· com c:tusa, pa.l'ti
cipn.d•t os St'd. Urb;tno San tos. Lui~ Gual
berto, PcJ.ro Clict·mont, H.otll'ig tte.i Foi' ll<til· 
•les, Cht'i~ti no C!'IIZ·, A ugn~to ::;,wn1·o, 'l':w:t
r esrle Lyru., P m•cir•:t ltoís, 1-:l'mi t' i•• Couti nho , 
M;L\:tqniõ"IS Oonc:-~d vt•s, l\lot•eit'.l Alvu.<!, Cor
nolio d;~ VoJnsoca, I<; I Jli tlifl rltl l?ignr,itwlo. Jos(l 
Dua.l'l . .,, gl•<Lrnino tul;~~ 01'<\cinilo , .J ovitli_:Lno 
de C:;t·v:ll hn, t::~:d,ru · ltubc!ln, Nuiv:t, Fdix 
Úa..<;[l:lt', E11~11 11 iu Tu tu• i nhu, Ar1gnsb t\o l~ t'Ci
tns, llionysio ,(., GI'I'IJUI'il':t , GOlfO dos nois, 
S:tutpaiu Fot•r•a)l, M:u·tinhn C:Lnrpos, Julio 
S:1.ntos. ,\ nt•di:too rlus S:uttus, Joaquim Hrn· 
vos , R:tll~lll Pc!~l.an:1, Jose} Boniracio, Iltlo
fon;o Alvlm, Monlc•it·o d :~ !:-!ilvciz·a, M:tnocl 
Fttl~on,• io, Nngueit•:t J unior·, Linúolpho Cae
tano, M.it':tntla. .\ 1.1\VU<lu, Domingucs do CaS· 
tro, Paulinu cal'los, Cindnato Bra.go., An
tonio Cinh•a, •rci:l:eil'a Bt·andão, Ovitl.io 
Abt•a.ntcs , 1\Ianool Ah·cs, X.:\vilw <.lo· V~llo, 
Joãu Citnt!i:lo, L\ttncnh:t Lins, Mar~•:ll. E~co
IJar, l:<'rancisco Moui'<L, Piuto dn. Rodt;~ e 
Al1'1·ml•J Var·clla.. · . 

B som c:wsa. os Srs. José Euzobio, Thomaz 
Açcíoly, Sílvu. Mariz, Gome.~ tic Ma.ttos, 
E~t:wio Coim l!l·a. Al'l'oxclla.s <J:tivão, R:~v
-mundo de Mi l':~nrla, Uorlf'igues Lima, l~ln:tl'lLO 
Ra.mos, MtHcollno Mom•:t, l·Ieredi:t do Sil, 
Id nru Ma.ch<J.Iio, Nelson de V<J.sconccllus, 
Os~~r Godny , Augullto d(} Va..~concollos, Bar
l'O~ F•·auco .Jnniot•, L:wllnlpho de Magl~lhiLüS , 
Fm•na!lll <> l't·nstes. Bueno tlC An•h·a•l:t , Adol· 
pho <lot••l••, .loa. ttllim J\lvrtro. l~lmnn1lo tia. 
Fvn.-;i!r,:L, Jl:u•lt,.q Lima'' Campos (.;;~ t·ticw . 

O~ ... . ~cabr:a (]JClt< nnlem) l'CI!IfOl', 
v i!! lo h•LV<~ l' oumm·o, a prt>femuci:~ p:tt•<t :t 
vub(:iio do j) rnj~cto n. 2(i:: C, !lo l !JJ l, rul:t· 
tivo il<J Ot\••tuu.wto tla. Gucr!'<L . 

Consu I Lael;~ a Camar:~, ó .concedi•! a a. prc
fcrcnciu. :p~ltl.id :t, 

~!' a.nuuuciatl iL a, voLa.çií.o da8 clncn,l:.\S 
oll'orncitl (l.~ em ;;a rl i::sctl.ls;i:o <LO pt'O_jccto 
n. 21>:3 C, <lc l!JOl , Orç;~!ll rllltV J.a. Ga!) l' t': ~ . 

J<:m s!lgu id:J. é po;;h a votos c :-o.ppr uvuci:J. 
ast>gui ntt~ Qlll cmhsob n. I , do 81•. Cass ianu 
!lo Na..;;dnH~uto : 

« Scj;, tt·;m~l1 ll'id:t rb ruhl'ir.n. ·n. l pa1•a. a. 
tln n. 15 :L cons!gu:11:iio de 7UIJ$ vara. p:~gr1· 
m()nto 1ln tcl cgJ'itmm•L~ oxtol'iore.'l .» 

r~ · a.~nllncia.tlit a. vota.çfu> rh SO"llintc 
umen.:l:t sob li. 2 , rio Sl' . P<t!tl il. R ítllliJSn: 

«N . 7. do <Ú't. t•: 
Conscrvc-so <\ vurba du 1\) : 170$ 1la. pro

pu :tn. do GL>VOI'I t .1 p :1e:1 •) L:t lJo t•::~torlo Pyrn
tonitnico de Matw-Or.J.;so, v isto l':~lL:n cúm
p:ltenci:\ !Í. C~mllli;sã.o do Ü l'~lllnlCIIêO p:na, 
Ollllll'O.Iecto.~ 1h ln1s ;t.ll nn n.~. ~nppl'i.m i•· nm
pr,~!{óS (p >ril.f.(t'aJ>It<> utü~. , do :1.1·t.. 1:-l.!. rio 
Rr:gi tllOII.J;o).» · 

O Sr. :1--~u•Ja Rrunos .(Jlcl'! rw
tlem)-~l·. PI'\) Slt ltlliW, u p r•ojoot •J da Vumnü'l
slí.o no ar·t. :.."'. n. fi, ltu tori?.il. •> IJover•tw a 
supin'íulir· o l:tblll·a.j;orio pyt·o tochnico rlu 
Matto Gt•osso; ao mo"mo t entpo n. Com mis· 
sã.o iw c:>rpo do pt•ojceto ti t'tl. túd:1.5 M VCl'· 
ba.s p:n-.1. ma.rmtenç.ão <lc>h !'(lpa.t· ~ição, i~l.o 
é, ~utm·iza. a ~illllll'lmil• c clla. mr.sma SllJl· 
rmmo. 

Como a vota.çã.o úas emendas ns. 2 o 3 11<1-
pcntlc da vo;a.çfio d:t o monda. n. 4, pot•quc 
uma vez quo se,ja (l<lopta.da a. cmontla. n. •1, 
~do ns. 2 o 3 sii.o igu,\Lmonto rulop ta.das , 
pai}O a V. Ex. q LLC consulte ú. Uam:w:J. 
si concedr; profcroacia. na vot~.ão pa.t·a a. 
emenda n. 4. 

Aproveito a. oppOt't.tmill:úlc p:~ra. lcmut':l.r 
;i C:1mO.l'il, ::üiás estou cm·to dn ([\lO o! li~ sn 
1om1Jra p<d\lltamcntc do a.l't. ::l4 n. 2iJ rla 
no>.si\ Coustit uiçã.IJ. 

Igua.lmtmto o J:m.ragra.pho unico do art. 1 :~2 
do Regimento p l'oltibo flUO na-s lcls a.nnua.s 
se faça croa.çiio tiO üffilll'llgos OU Sllpprcs>?úJ 
cbllos, se a.ugmentom on climtnnam vnnci
mon tos . E. rH~SL'l.S coHdiçlínll, o~pm·o ·,!llH :t. 
Gil.ma.r:L di\ u ~e tt :~SSI\ll LimP-ntu :i. mi nl1:1 
omr~n• lr• .. 

o !!ilr. c-.::n.e~ínnn dü Nn.~õ~coinaon
t.o (]'•d•< OJ'dcllt)- l ': ll'c\CH-1 11 11 l[lll! 1\:Ú) <L'>-~ ÍHI.CJ 
•·a%ii.o nJJ noht'•J Dcpu~:~du pot· Sant•t Val.ha. · 
r in .. ~ . O H.egirnontc> impede_ Cl'\\lU' ou suvpci
mir c.mpt·egos, :~ugmentar ou dimiuui r· ' 'lln
cimontof.! mos leis :•nnuM. A Commüuõ:o dJ 
O• ·í~tnwn to nfio ~uppl'imiu omprogos sup
prirniu o Lt\huru.turi•> Pyro i;echnico !.lf\ Ma.t 'o 
Gt•o:;S<J, nns ·- os nmpt·cgat!os tlosta rop:11·· 
t içíic> sol-o aprove i b dug IH\ f<tl!l:imt de (;o. 
ClllCó. . 

A <.;ommi.~;;v, do Or çamuutn com üStll pt'o
ced imentu não •mgmcnta. nem clitllinnu ven
cimentos, Slljlpl'i!U() ltlll<l r•op:u·tic;:í.o doonn
cr.si>a.!'i;\, ~pt·uvcit:wtlo u poR3.>al c~m uu lr;.~, 
l'C pi tl'ti~J\.0 . 

O a.•·. I~JLU tilt.o Oat•closo ( pd1~ 
ortltml ) 1 '"'1111~1' l' t ~ J ·i lio ·a.t,:ão, ola vot:~\•fw. 

P<mso , 1lort~1nto, (tuo, ~- vist:.J. u!lsl.u, e:<plic,,,ú" cpw cúnst.:~ do p;~t·ccor. o tl<> t·elt, tm•io 
tlu :\lin is l;t·u rl:í fl n tH't'a, que pr•litt \\ Sll }\)11'<~>'.-
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sito <lo estthnlecimon to ]lyrotochnico <lo Sm·ão IJOr.tn.nt() lil';~ndcs a.o:; modificações in -
11<\t.to fh•ossu o <t l~<~>S::l.gom 1lo :pe.s.~nal var•:t t ro1lu?.il.las no.pr•~jcct'> primitivo. (Apoiado.~.} 
•~·liLIJl'i c:1, do Cuchicó, niío pode ;,pprovar Recunlu,1;n <~m r.o<Ü.L a lin!u1 a compQI.IJncí.t 
lle mo•.lo nenhum ;L r.m<~n •lu. <lo nohrc Depu- c correcçKo colll qUl~ ll. Commissão <le Re<lac
t a.r\o por- Santa Catha.rina. ção costtt~ na d.w cout:t uc sua W.rof"a. Tt•a-

Posto a. vol;os , u r oqucrimcnto da prcfc- · ta.nd.~~-Bc,po;·am .~lc un: pr?.jr.c~ P;n<~T' rncn:cnte 
rcncia I>cdirl· ó r 11;ci ta tlo alter ado, c muno naJ1~1al ha.' Gl enganos, 

· ' ' " ' · como t tvc hoJe occ<J.Stao de rccla.ma.r , ou 
São succcssivo.mentc post<tS a votos c r c- fallar wbre a acta.. (,lpoiados . ) 

jr.ün,ll ;~.~, <\S cmendli.S soh ns . :G, 3 o 4. _gu, flue a1io quero ter o de~gosLo de votar 

S:lo SllccessimmeoLe pos~as a votos o 
]H'ovarl:ts, :1s seguintes cmcnd<ts : 

contra. o. requerimento do nobre Dcputa.do, 
<\P· pcd iria. a, R. l•:x. que retirass~ o seu requeri-

lln ::<1·. Victorillo M<lnt:!il·n, ~<J IJ n. 5. 
,.Jo' jca n !\ovnrn•J aul,ill'iz:ul•J. <L l'<~ !'t!l'IU< ll' o 

at•J'I'CJii,JIIOil to tlu~ eC!I'Jl•>~· JJJ•m L:~tlw; 1!1J e.xen:i Lo, 
po)llt:IHlu, p:tl':t c~~c i! JH, cl.i sp.,t' da.~ ::<obt·:.~~ rlt; 
untt•: 1~ r uht•ié:\.'l •tuc cxi.oJtelll no ur~::unon l;u 
o(oJ ;~II!Hl ll \J l!JÚ l.» 

!lu ::>r . Thomaz CaYale<lnti, sol1 Jl. ü . 

Onde convier: 
~Mantla servir· nos cxcwcit.os estt·angeh·os 

por cspa<;.o do um <tnno, atii. dom; otlicio.os 
pul' at•m;, o COL'llO;> cspcciai.J$,. Qttio l ;~ a. prévl~ 
liconi}<L <los t•ospec~ivos goVõmo~. con cndo 
a 1lospoza. pot· conta tias l' ttbrica.,~ comi>e.
tcntos.» 

PosLa. a voto.•, <i ap}H'OVad<L tt seguinte 
emenda, sob n . 7, do Sr. 'fhomar. Cavai· 
canti : 

O ndc convier: 
· <<A enviar oflici:w.s coJmpetontes, como 
<tA.l.tlitlos militare~. a pa.ir.cs cstrangoiros, não 
exclltlcmlo do quatro, corrcntlu a tlespoza. 
Imlas t•ubt•icas re~pcctivas;» 

I~' i:;n<tlmcntc a.pprovada •tscguinto modi
tkaçãu da CrJmmis.~Iio : 

«Üoclc 1Ji1.: n1io L"XCOdcrul r! <lc t l'CS, uiga.·SO: 
nã.o excedendo <lc CJuatro.» 

JE' () prujccto as ;im omon1Ja.rlv upprvv<tdo 
em 3"'" discu~siio c onvi<t<lo ;i. Gomm is.~ão <lo 
ltOil:.lcçii.o. 

O ·Sr. Vir·ioto 1\·l oscaa·e nha:ul 
( 7rclu urd em) - Sr. Prcsidonto, c~ta.rulo 
]n·omptit ; ~ rcclacçi~o elo O rç:tmcn tu tl<L 
V ittr;.iw, VO t:ttlO em :+> diSOIIS>;;10, }J l~ÇI! i.L 
V. Ex. quo con~ultc ú. C:L-<a. sobre si conc<J<lc 
:L ~ispr.nsa da irnp!'essão pat•a olla sct· tlis· 
cuHda c vot<~<h~ hoje rncBnw . 

O S I•. Dt•ielo l <' ilho ( pala orrlem ) 
- RP. Pre~ itlen ~c, ani.ns do V. J!:x. suhnwt· 
t.et' :1. voLo~ <J r<!IJHI.'l"iffi<;nto ri o nol.m: D<:
p ul.ado lJOI' "MÍJJaS, YtlllhO (: t?:ll l ' II IH~~ }JOUcJC
J':.t<;J.O impur i.:Lnf.n. c:ouw V. J•:x . <~ a Ca.,~<t 
.~a-hom , o Ú l'<.:~nocnto du. Yiar;[io liJi appl'o
vado com muita.s cmenrl~s . (A poiados.) 

nwnto e amanh:l. cnL:'i.u, corn o mesmo cs
forc;•, eom que cst:.tmos empunhado.> bo,io nas 
vota<;"ÕC.!S, podemos vut:u· a n:liwi~fJ. J'edac~'iío , 
Llepui:; 1le public;t(la. (Apvia.dos.) 

1~:1 1 petlil'ia <]li" S. Ex. ;~CciJcl "s.~u <LU lllCLt 
;~ppcii<J, ulllbl)t';s. u:·w· ton<lrJ o cli t·oito <lc J'azet• 
um t tü p0cli.tlo •~::; . Jo:x. (Nr1o "J>oiculos.) 

O Sa·. V it•iato 1\l:u;;curenhu.s 
(jJela onlcm} - A t t.cndcmlo :i,s n.zõoJ.~ pondu
r osas llo nohro Deput:1do, f()t iro o requnr i
m cnto q nt} fiz, à v ista. du. ur•geneia quo dc
vurn tut• os no.'lllos tra.b;1lhos . 

O Sr . N ilo Peçauba.(pela ol·clem) 
I'cqucr quo se coasuLGc à Ca.m:u "ü. si cpn
cctl <: preforoncin. na, vo~açãu p:1ra. u pt·o,jncto 
JJ. 2.53 ;\, do 1!.101. 

Consultada. :1 Ca.roa.t•a, ú concodiúu. a. pt'<~ 
fcrcncia po(lido. . 

E' a.nn unclacla. a. vota1;ã:o ~o pl•ojocto 
n . 25:l A, do L90l , quo autor iza. o Po<l.cr Jo:xe
cutlvo a. 11brir a.u Minlf.ltorio <la. l<'a.znndo. os 
croditos mtra.ord in'lrio.~ do 2 ~67684•!5, our•o, 
o 2 . 954:5()0$,'3:32, pu.pc\, p;~r<L a.ttondct• ao pa
gamento de divida. diJ oxr ·roicios ftnl los 
(2~ ~iscusslio) . 

gm seguida cí 11osto a. voto3 o approvado 
em ~~ discussão, sa.lvo as cm• ~nd;~~ . o seguin te 
;u•L unico <lu 

l' ltoJEC'l 'O 

N . 253- UJOL 

O Congresso Naciolla lt•csulvo : 
Art:igo nnico . l"ica, o Pou.et· Executivo 

a,u (o rüado •~ aht•il• ao Min ls tedo <hí l•';tzcncla 
us m·cditos c~t r;JAn'tlina.riol\ tlo 2:G70$44G, 
ouro, c 2 .9:34:50()$:{:·)2, papo!, pltt'a IL~tomlct• 
ao p<Aogamento da div idas rfn exercicic,~ findos, 
Hogundo a. l'cla.<::.ã.o abaixo, fazendo as neces
sarias opCl'açõ~ o rcvog;ttlas as dlspostçõcs 
em COlltl'<ll'iO. 

!\Hnistot·i.ocln. .! tL"i
ti~::t ... .. ·- · ... 

Ministerio •la Fa.-
zollda ...•.... , 

43 : 042,.~Xi l 
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?lli n is í.c1· i o 1l:.ts 
Hcl<ti;(i~s 1•:·\le
rlo i'i..\~ •...•.•. • :!:l i7G.) I L) 

v ,·;j;'\lHlo ;< l'<~ l.ific:aç·.ii cs uxtt•:w;•,Ji ll<l.l·i<ts · pot· 
~cn·\·iç;. ;~ qú ,~ t;S runec l .:)n;u.~ios tcen1 ubl·i g(t,~~lo 

~:4i t :;; t:::) 1l<! pl'l'.>t;.tl' C pat':t OS q'uaus LCOlll YUIJC l il'll.! ll· 
t 0·; 1w.s tal; c;lla.~ t'espctJ~h·us. Mi.nist iJt·i:J <ia Jn

<ltl ;tl'i:l, Vi:lçã.u 
e Obras Ptt-
ltlicn..~ ... .. .. . . 

Pois c; nt.'i.o o r ol <\tor io d o Minis tcr io d;~ 
Guern túo é um ser viço <}no ordin;n·hmwntu 

f.;!; ~t1:~t1JJS se (b,z ~ 
Par<J. que, pJis, gratiflcac;ão extt·:.wrtlin:L- • 

. . . . . . . . . . t. I20: l i:?$"iUfl ria. pot· l);;sc :;ct'Vi<;o ~ 
l\linhtol'io Li<L\ht-

t·inlw.. ; ...... . 
O mou eollc;~·'-'· <[UC :.t.J,Jrescntnn a omC111b, IIIini ~t<J t'Ío d:t 

(:uor ra .. •.... •..•.•.•.. l.l!G: 2t:41:)1 mo dbs e que abn'siv:tmente, om t odus os m i

!>:' :L\1!111 rh:i:ula " Ynt;~,::'io t.la:~ nmcmb .. ~ 
ofrt•l'!!ci1l:J.s. t\o pt·ojceL;I n: 2.53 .\, <In Wftl . 

J.:m :;e:;uirl:~ <) p,,;-~(;~ :. v._,.~os o r.,,jo:i t:~tl<L ·~ 
so~tti nt•.: omunrla olo St•. Luiz Uual l•cr t; ll : 

ll~ru vu:;; do 2.U5·1:500.fn:rt., di g·~t.-~P. : ~ 
:=!.~) :}f): :{r)l).~;;:s~ , ~~m·ln l :t'J>D8p:u•a pagauu~11 i.o 
do n.lta:.çucl <lo lH'0tl io llHt! Stli'Yi! de :wtn:\.!.tlllt 
d\Á l\kt·~a. do lhn1da.o) 0~WttB3 do :=i . 'F'rancit\Co 
;lo Snl, rcl;tt i "" ao Pl'l'io•lo t.lt.: I •h : j :1nr:il' o a 
;JI tln do:t.t,mbru de I ~! IJ , t.lc accordo cem o 
a viso •lo Mi 11isLol'i•J tltt Fazumb, cuus t:m íc 
d o oflicio n. 232, do !J t.le ,;cr,ombl'O do 1801. 

nis t.crios, se t\z i~so, c 'p ol' cs,;:t t·n..;ú\o ellc 
::~}1L'escnto u a -clfit.lllt.h . i\!as acltiJ <pte uiiu 
úcvemu~ pratit'<ll' es.~u a})w;oJ c aute~ tloro-
ruo~ l) i>rigat• o I ,otitn• l~xúcu-r. ivo a. curo.pr il· o 
ílLh~ u CtH\~n'l~~:;ü dcc1·et.n, . 

0 lll:Ü.> ti esi;: Ll ' IIIO~ i~lpl i ]JCl't.iCtHtO f;empo \\ 
f.tZCtlllll I"Jlll <it tc u l'utl.lt· .Exccutivv ahusu 
1\;t Ill:tllCii':J, CL Jn ;Ü~ CSc<J.IIIblns;1 . . 

g tz ui~u sei. otHk i rcnws }J<ti'U. t' fl no lint tlu 
ann•l, tl lta.Hilo SO:l van com)Julsar ·us c:r·r~lilo:>. 
vcl'ili<:<t-se cpw ullu.;; c lo l'am a q t.r:w tia vo· 
ta.d<t no orçamento p:mt o r ospcctivo oxot•ci
c:iu, a.o duplj,td<tqui!lo em quo fui fimii<J.. 

E' a ]na·:t - ~Ol';li<llle. Nus vota11ws os orça ... 
lllClltOS t!C dívet'SOS llÜIIÍStOL'ÍúS, ü llú fim do 

O ~il·. Frnn~isco 'rolenlino annu temos um JlO\' U on;arnon~o do crcditos 
(pc;lcl on fem) r~:qucr vcriticaç:to d<\ vobq;ã.u . cx GI\tordinados supplemon~t·co , todos clles 

foitos sem :t.uiorizaçii.o rio Legislati vo. PuL; 
então HóS somos <Hllli c hancell::t.t•ia pa.t'<\ O;j
tarmo~ a ~anceioH<tl' t u1J o ~ 

· :\cltu <lUC o.~ nobres r eln.tot•o.; devem cs
. g· <W ttn nchtth <I vo t.lç:iio d<1 ~eguinúc t. ttdat' l>ctn c~Üt,S cm<!nd:t. ii , por<tnc a votn('ii.o 

emenda tlo Sr. llarl!oStt, Li m:t : g-ornlmonte tern log-:~t· d e <tceot·t!o com <Jll 

. l>r oecdcndo-so .-~ vsri ficat-ão, r aeanhccc-sc 
t cl' sidu a rcfm·ida. cmemln. U.PlH'JYa.da c 
tlc.~tac;lli:t., }Jara ~onstituir pl·ojocto <L pa. l' tc. 

A(·. c t·cseL~nlc-s·;:: - · JÇ u Govct•no igaal· p:.u·et.:et'eil tle SS . EEx-s. 
mcntn twlot·i~;.;tlu a a1Jt' it' t• Cl'CJdit o nor:c~~ Peço lo V . Ex . o ol•so•t•tio dc vcriüt,a,r :t, 
sa.l'io a.o p :tgamcntn tio te :·c;-.o adüicional d:\ Yotaçã>J, po!'tJUC Jt:\o 11:.\ l'<tZU.o flliC j n.stilitjUtl 
e ta pa aos oflicia.::s !J. IIC s:•rvit•um no~ J•:statius u ma g t'aLillcação rlac!:~ :t nnt rnnm:iunat·io 
tlu Pa t':i. Am:tmnn.-; o ;t.btCo <\ros:;o <lnranic pelo sct·viço orclit!ario !j iiC! c>~~;c fnnecionm·i•l 
o <\l i no de I \J(H, '"tl i>t .<Lco · .tio C!11t: ~c fez. Jõ üll~t} 1'<17. . 
e ~m·cicio eom o.~ olllcit\fiS do 'cxol'(;ito. crn f.) St•. 13ricio I <'ilho Q1e/ct. rm/ew ) 
Hu t·v i,o no.; ntcsnws Est<t:los, nos tc J' tiiO' tlo - Peço <L V . Ex., S1·. J.lro~ i·knte, rJllO rJte 
:ort. 17, th lu i .n. 7-1•3, de 20 t!c dw.cmln•o t! ig:J. ~ i o p <weeol' tli\ Conunissfto fl ra ro
do Hl<JO. r·;wcl. ~ ~ omond;; c rn:tntia IJUe constitu;~ lli'O

jecto em ~tlptwadv. l'ost" :~ voto,-, ó :tppt'O><td a. : ~ l'<itorid:\ 
üln('lll h c• set·:~ tlo~tacatla para con>Litnir lll'o
jtJl~Lo l ~ J II ::;upal·i .. cJn . 

P usl;:t a vut.~~~. t.! ;~. ppt·ov:ttla c; tiu.4<1t:Oit.l:t. a 
seguin te t:Hletttl:t 1lo St'. Hal'lio.;;t Lirnt~. 

E' o Govt:rno igttalnwn te ;mtor·iza.dó a n.b1·ir 
o Ct'OtliLo Ih! 1~:00 );; Ll<~r· .. •> fim, tl t' ••<l ir~.< lrw 
tlt.> l}\ 11~ :>:: tmn fo\Í tO JIIIS il lllll:>ÍS ))1Í lll$tnf'iOS, 
pu.gar aos a uxilia res inr:nmbillos t.l <~ ut·g-aniza .. 
ç•ã.o do,; elementos pa.t·:~ l>$ l'cl;ltol'i rJ$ do .Mi .. 
ll i~l:ot·io u<l. GnerJ\t, th1S :.In !lO$ •.lo l ~tr.J, 1\'100 t.i 
HJOI.» 

O Stt. P tt ESi tot·:NT"-0 p :ll'Hco r d:t Com
mi~siio ~ lit l'ot'" Vtli ;l llJHOntl• ~. uu s1m Li elo 
llullit sot• du.>Ütea,la. p;t,t·a J'u L'llliLt' l•t·ojecto mn 
~Cllill'itdo . 

O SR. Bmcto l•'n.tw- Nesto ca;o \'otuwi 
:t fit v o r da emcn1la, pol'q nc, !].ttamlo c ll;t 
constitu ir prnjcdo om :SCIJ:tratlo, omlttil•oi 
o meu j uizo, inv:t.mlo <H1 t:i.o em eon~idcr•aç;i.o 
a. p::tia vm tl•J nobrcDoputado pelo Rio L:ranuo 
1io Sul. 

E'.appr·ovada. a emenda. . 
E' <LPll t'OVMio e ig-ualmente de:<tt1~ailo o 

~e:.; • li ll t. t·l ;t,oltlii.iy ,, •lo St•. ;\ lft.'CC{I) Vat·o l l.;~ : 

O Sr. l•'.ranci~c~o Li..leu0a~C.1.·o Add.itivo : 
(pela Ol'ilcm}-':)r . f'l'Csillont.o, esta. umeuda t• «Ar t. l<ie:~ o Govcmo.igu:~l mcato :wtol'i-
utU a.IJ;;;unio, JlO!'quc nv:; lltlO pod_CJIIU,) l).~k\1' z<t.tlo a Jll<tlld;~r paga.r <lO ~ r . Gr;wiodo ,uvu .. ; 
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de Az;mtbu,ja o IJU(J llw tl(•vo a Unili.o, COlHO O St•. Gernullno lllnssl<:>(.'hex· 
r opJ·escn tant o do lJr·ar.il 1111 Expusição de (pcht onl<:m)- Sr· . Pr·(':;;i!lnnto; o Rogi monto 
Chicago.» prohi hu e~J)I'CS.>:.uncnto (i' te um pt•oj~cto. qua.i: 

Sã.o succcssiv;~mcntc po;tas a. votos c all· quer figul'c em dupl icatt~ na 1liscus>i'\o, uís
prov;~das, S()ll<lo ign<\lrni!ntc dc.>tacadas, a:; pondo, alérn di!lso, quo :t matct·i~ vencida. 
seguintes cmcn1h\S do Sr . J3 ricio Filho: u m<t vez, ni\o pMc se r· rertov;tlla. no mmnno 

« Aeci'e.scentc·se ·~rubrica- Ministcl'io da <W~0 · ·. 
Guerra : , ~UP!Jonht~moo ~J.J.tC a emenda aCJ Orç.n.ruento 

tivc~so ~ido l'epollid<' lmntom, n:'1o JlOtlb 
Par•a. J:lag•tmcnto n.o !11'. L triz C:Hlo~ D<ttptc ma i:; ser• disc11titl<~ m• ü;~m<ü'<l u. mesma lm~

E;-~tl'ath\, soja additaiJa a qn:wtia de Q:O.YI$, teria., e;)n,;tituinrlo peojo~to especial, l iOl'
impo>l'~a.nci ;~ que deixou de xccobm·, qu<~.odo quo a isto se op}mnha. CHl tc1'lliOS cxpros.<os 
em clfcdh·o cxer·cicio de profOHlo t• do Collo- 0 H.egimnmo. ])p, f()1•m; ~ que, si o ,1s:;unipt.o 

· gior 't.Ulit<\ 1', de 15 de j ulho de l8V7 a·G tlc j <t· ú 0 111081110 , .•i S<} se tem om visb rla.l.' 
neit•o dp 18~ . » iiO:OOO$ e n?i.o IIJ:l:OOO$ p<wa o.il;e Congresso, 

Do :'::h·. Ga.l_Mno Loretv: nlio ú ;t, lmi:J~h•ul 1J uo curri·.iuuc ll;,:ur·•~núo na 

"Ac~rüsccuton1-~c: 

lO: 000:\i, TJn.pcl; <>ar<\ pagar a. Sank\ CltSa 
de Miscricorrlia, dtt Vlc!.ori: ~. •~ qnanti:~ que 
lho foi concedida JHll <~ loi de 2·1 do dezembro 
de Hl!J4, c CJ.IlC nã.o lhe roi entregue.» 

E' ;~nnuncia.da a. vo tação do projr.cto n. 202 
A, de 1901, antori1.anrlo o Govr;rno a dcspcn
doe a.té tt C!Uil.rrLht· de 50:000$ para. auxilhu
as tlcspcza~ 1lo inswllaçiío c os trabalhos do 
Congrosso A~Ficda. (2a discu.>;ão.) 

O Sr. <.~a_ssiano (lo Nusci
•ne n1:o (1Jela. ord em) -Sr. Prosidr.ntc. 
Purecé-ma qua o p1•ojccto que a Camara 
vac votar perdeu a sut~ razii.•l G.o ~cr, dcstlo 
q uc l10ntum a. Carrmra approvou os mesmos 
5'J contos, q ue ~c peJe neste projocto, com 
omundu. ao orçamen tu d:1 ·p~r.cntht, do modo 
que não vejo mutivtJ para a. Cama.1•a. tt\l' o;; 
mesmos 50 contos p or 1hn s vezes, em · Jll'O· 
joe ;o espccia.l c nu orçamcn to da ~'azcntl:l. 
( .. ipartes) . ' -

Si o Govorno .i•i ostó. aut·wiza.do a. tla.r 50 
e .n to~ ll<W<~ :1s <!esp\!ZliS rlo Co.Jn;(ri~~;o ,\gl'i· 
t:ola, si esta. ÍUOÍO\ P.ll8S<JU no or~amcnto Ú<~ 
Vazenu•l o ~i n[(o ha Pt'O!IOsito do cmnnliar 
k:to , pct·grwto C]U } ntil idatlo t orn to,;tc lll'O· 
jecto. vindH u.t!cntlcr• a uma ncccs.'!idado j <~ 
;d tcmlitla 'I 

O Sr~. VI'RONE JJg Amum·-Dcixc O.>tar llllü 
:;, Governo nõ.o vno p11~ar dutts vezes: 

o Srt. CASS!ANO DO N.~SCDIE!\T.:J-E' IJX:\~ 
cta.mcntc o meu receio, quo <L]lpronulo no 
orç;uncnto d:t Fazcrida o' oovet·nn p.1guo os 
50 contos ao CongPcSso Agdcola., ll<<i>oi~ uo 
que par•a. o anno tol'emoo novam:mto o.>te 
).lrojodo cm discu9s'ã.o, quo sm•;i então llll· 
provado dt1n1Jo·sn mai~ f>U c.mtos ao tnosmo 
Congi•esso: (Apm·tes ). 

PohJ, ~~ W.m cl(l ~m· impngn a.do, si o pon~:\· 
monto da. C:\ma.t•a. é da.t• r,\1 <:>Jntus c st o~h 
qun.nt.ia. já ost:t con>~i::m:vl i\ no orcp.rue~lto, 
inntil 0 o pt'Ujedo em di.>cussi,o, 

or.·<l.;·m r!G <lirt, orll prqjcdo especia l, c quo 
,j;.\ e~t;\ incluidu em tlisposi~rto or<;amcn
t.lrb. 

Nestas co!llliçiics, <tclw l[ue V. ~~x. con· 
srtlt..'l.;·h bem. o ..:aso so submctt<:sso ;~ apt·e
cia.çiío d;1 CttS<l a. qu~~t:lo :si est;i " u nú.o prc
,jrJ<lic:odo o pl'ojocto 0 111 vil'tuúo da, aJllrro
v<tçfLo d<.~ oment1tt, lwn~cm. 

O Sa·. T osta (1lela onlcm)-Sl' . Pt'('~i
donte, .. p~rr.co-mc que não tom raziio de Snl' 
a. .questão levantada. pelo honra.tlo Deput<l!lo 
p:Jto· Rio Gru,dc do Sul. 

gyicJentemcntc, a idé~• do n.wclliat• os tra· 
1Jalhos tio CongrCJsso Nacional de Agricultura 
ú vencedor<\ no solo da Cantara. H ontem 
pa.~son por mais tln 100 voto~ da Canmr:1; 
onkctanto, nii.o ó qucst:io aind:l. dcfin itiv:t
mentc t·csolYida. . Votam os a omcnua, mas 
o Ü!'ç.i.mnnto <la Fazonda vau sar remcttitlo 
ao Sena<lo. Si ostn cntondm• que t1. molli<ln. ni\Q 
devo ~gtn·:w no orç:tmonto, mas em prn,incto 
u.lpcctal, pcr·gunto : qunl é o l'O.~tllt:trlo da vo· 
tação do ~cnu.clo. tcmlo o projcc to ~id ~ JUI· 
gtLdo pl'qjwHco ? 

Portanto, vcnlto pntUt· :i, Canmt':L qnn, 
cohcrento com o :voto que do11 honicm, 
a.ppl'Ove o pro,jec~o; c , t\ V. E:t. qno, appro
vado o vrojccto,. não o <h! pam •~ ot•licm do 
rlii1 it.t6 quo fJ I-;\)OõMlll l'U~ttlYi1 lloi\ll iYõ\n1CIItCl 
soht•o ;~ omo1Hhl. ~i ell;t l'ut• aptH.'fiV'I<llt polo 
S~nttdo,o prn,iec to n:J.o tem llli~lS l't~ZÜ.O de ~til', 
vao figlH'<Il' 110 a-rchi v o. Si, pore m , o Rona.<lr> 
rrjcttar a omenrla, porrtuo devo figut•u.r um 
projccto ospcoi:tl , csto deve ~191' dado p:u·a a 
o"lcm tl;J <lia. 

OS•· .Pt•casldcn, tc-Scntlo .l usta :t pon
<lm<lç(\o f,1 it::~. llolo nolleu [),)putndo, vae sor 
votnd:Yu substitutivo ·do Sr· . To.>t.;~ c que uiz 
o sogtüil l.c ; 
· Srtbslitnn.-~n pnlo sognint:J ; 

Artigo unico. Pica. o Podor lhccH~i vo 
a.ntorb:a<lo •~ dt~<pomlcr •~té '~ q na.n tü~ <lo· 
50:000$, p;~t·<~ a.u:tlliar as tlll:ilJOZ<LS feitas pel~ 
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Sociodado Nacional do Agricultur;~ com o 
Congre~.;o AgTicol;~ na. Cl!.pital' Fo(!oral , 
a.brind.o p:wa. isso o prociso credHo ; rcvog<~
das as dispo>ições em cont1·ario. 

Está. appruva.do. 

O Sr. Ger1nano llas§&loeher 
(péla o1·dem) requer VCl'ifica.ção. . 

Feita a vm•ificação, reconhcco-so ter sido o 
me>mo approv;tdo p or 90 coutt-a. 23 votos. 

!!:' o substitutivo enviado (~ Commíssão 
l'OSiJcctiv:\ pa.r<\ rodigil:-o convenientcmcotc 
pal'a 3" discu:;sii.Q. 

p,)sto a votos, é aiiJH'OnHln mn i'\• 1\íeu&li:io 
e onvi;ulo <i Commi~;;ii.o rlo Rcdac.;ão, o ~e
guintu 

l ' J~O~I::C'l'fJ 

N. 2tii-J 0(Jl 

O Congt·esso Nacional r eliolvo : 

São sncce.~~.iv;tmilntc postos •• votos o ~pprl)
vados em 2~ discussã.o, os art~. l0 c . 2<> do 
sub~titutivo da Oommisllão ao 

r ROJEOTO 

N. 139 A-!901 

O Congl'nsso Nacional resolve: 
Art. 1.0 A ·base do calcule das etapas llos 

officiaes do exercito e armada, a <tue so re
fere a I<Ji n. 247, de 15 de dowmbro de 189·1, 
ficará sendo a do valor fixado no orçamunto 
Ol}l_YigOI' (l$•100), q nalquêt· (tne se,ia. '\ gnar
lllr;~w a quo o.; musmos por ten\~:.un , s:t!vo '' 
e)(cnpç;LO contid:1no :wt. 17 dtL loi n. 7'16, de 
:tJ tlc de1 .. em bro de J(JOO. l'Ch,ti vaJl u.os l<;.~tt\tlos 
llo )Jar<~, Atu:1zona.s, .Ma.tto Gl'Ol>">O c outt'o:-l 
qnc em lei p;J.~tcl'ior íilmm contemplados 
pelo Congt•osso. 

Art. 2.• ltcvogt~m·so a.s disposições mu 
contrtwio. 

Artigo unido. Fie::. o Podet• Executivo O Sr. 'J.'holllaz Ca.valeant.i 
au torizado a abrir- ao Miní~terio da l•'azcnda (pela ordem) - S1·. Presidente, visto o resul
o cl'edito. (lo 477:121$620, ouro, supplemeo.tar ta.do da. votação, devo decla.mr a V. Ex , 
â verba. 35 do art. 28 da !oi n. 746, do 29 quo é de pra.xo votar-se o substittttivo an
de dezembro do 1900, ~zcndo a3 necossal'ia~ tcs do projccto. (Apartes.) 
oparaçõ~s o rovogadas a~ disposições em Já. declarei que votei contra o projccto, 
contrarto • ' docl;u•o agot•a. quo votarei contra o sllb~;ti-

Posto a. votos, é a.pprovado em 2~ discussã.o tutivo, embora entenda que o quo fo l ap-
o segui ato artigo unico do provado foi o projccto e não o substltlltivo , 

I'ROJ!Wl'O 

N. 70-IDOl 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unlco . Fica o Podct' Executivo au

t.Qriz'"lo a. abrir uo Minh;tm·io da Imlnl!trh~, 
Viação o Ob>•as Publicas o ct·edito ex.trML'Iti
nario de :30:000$, pat'a occot•ror ás despozas 
com <I rccepçiLo das ostra.das do torro BahitL 
ao fi . Fr:meisco, t•o.m:Ll 1lo Timb6, o Rociro 
ao S. ~'t•ancisco, rosga. t.atla!l em vi1•5mlc do 
auto · iza.~-ão logisla.tiva; fazendo as nccoSS<.~· 
ria.s opet•a.r.'(iel> o rcvog<lUilS a:; tlisposi~iio.i um 
contt'M'io. 

O tilia•. llricio Filho (pela m•tlmn) 
r cquel' veríflca.t,~-i.<J UiL vctt1çà.o. 

Pr•ocedendo-se ~ vorific:~oçãc, rccQnltece-se 
tol'om votado a favot• \Jü Sr.>. Deputados o 
con tt'i\ 18 ; total H 4. 

O Sa•. l"•'t•uncisco Sã (pela ordc·•l<) 
r eque1' o. olJtom dispensa d.o inte1>sticic} r>ar;~ 
que o projecto que acaba tio sct· votado ontrl:l 
na proxima. saasãQ. 

O St•. Paula Ramos - (pel<! o·r
dcm}-Peço o V. l!.'x. quo consulte á C:~.s..• si 
concede tlisponsa. de interstício para. que o 
projocto figure na. ordem tio tlia. ·rio amanhã. 

Consultada a Camara, () concedida. a dis-
pons:~ poliida.. · 

O Sa•. l'Wilo P e eanha (pela o1·· 
tlcm)-!•';t~~o idontico pedido relativo .ao pro
jccto n. 25:l A, do 1901 , já. votado. 

Consult;ul<t a Camal'a-, é concedida a dis
pensa p odi•la. 

W a.pprova.1lu. :1 sogu ínt.c omcmlu. do St·. 
S il v:L Ma.riz :w projocto n . 120, dn 1 Wl l , IJ 
constantu do improasu n . 1~0 A, do WOI: 

l?ic.1. o Governo taml.!om :1utorbr.ado :~ 
:1l1rir o crCllito ox tt•aol'dioario de I! :537$53li 
para pagat• ao mesmo marechal José de 
Almeida. Ba.rrnto ~ vtmtltgons <~ (!llO· tem 
direito, do conformida<lo <>om o nccordã.o 
1lo Snpt·omo Tribumd l•'ctlcl'iLl de ]!) do se-. 
tGmhro du 18\.15 ; fa:&\Jndo i\S n<•Co:!Sat·ic~s 
op1:raç0cs 1lc credito . 

A:;siul croomla.do é appl'ova.do o projecto 
n . 120, dt) 1001, rptc ú IJ il viado •i Coruini:.<;iio 
ue llüdu.c<;(i.o. 
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O Sr. Aze"edo Marque8 (pclrz com os a.rw. 35 o 313 do Codigo do Ensino, 
ordem)- Rcq ueiro a V. E~. que consulte promulgado pelo decreto n. 3 .sgo, do l dQ · 
â. Casa si concede proferencia p<wa que soja janeiro de 190!, fazendo a.s necessarias ope• 
votado o "Projecto n. 165, tie 1001, q~o raçõ~a e revogadas as disposições em oon: 
a.utoríz:t o Governo a concooer .um prenno · tra.r1o . 
ao _çr. J oão Pcrcir~ Monteiro. Esse projecto Sala. das Commissõcs, 10 do deteniQTIJ de 
~ Jl\ ba.stant~ a.nt1g-o o, no emtan~o. _ha . .1901. - G-uedelha Mourão.- Araujo Goe:i,-"" 
outroo posterwres que ftgur[l.m om pr1men•o ViriaM Mascarenlu:r.s . 
loga.r. · 

Consultada..ll. Cama.ra., 6 concedida. a jll'e- E' 0 projccto enviad,o a.o Senado • 
fereocia. pedida. 

Posto a. votos,é approvado em sa discussão 
o env.iado á. Commissão de Redacção, ·o se-
guinte · · 

PROJECTO 

N. 166- 1901 

O C1>ngrcsso Na.ciona.ll·QSolve: 
Artlgo unico. Fica o Poder Executivo au• 

torizado a abrir ao ~Unis1et·io d;l. Justiça e 
Negocios Intoriores o credito do 13:300$, 
:pa1•a p<ega.mento do p1·emio o impressão do 
] . 000 exompla.l'eS da obra Theoria do _processo. 
civil c commercial, composta. pelo D1•. João 
Pereira Monteiro, 1ent6 c<\thedra.tlco da. l?a,. 
.. cuidado de Direito de S. Paulo, do accordo 
· com os arts. 35 c 36 do Codigo do Ensino, 
promulgado pelo decreto n. :~.890, _de l dt: 
Janeiro de !901, .fazendo as necesstll'l~S ope· 
.ra~{()es o rovoga.ilas as di8posi~.õcs om con
tt•at•io •. 

o Sr. Morei1•a da l§il"a (1>cla 
ordem-) requer e obtem clispcnsa. de impro:~ 
são para sor votada a. roda.c~.i\o fina.1 tto 
projccto n. 166, de 1901 . 
· l!im seguida é sem delmto approvadt~ a. 

seg11inte 
l lEDAC?,ÃO 

N. 166 A :_ 1901 

Redacção fina.1 do projecto n, {66, do corren~ 

O Sr. Paula GuiDiarães (peta 
ordem ).roquer e ob1em dispeusa. da. tmp_ros· 
sã.o pa.ra. ser i romediatame.õ.te votada a. re· 
da.cçao final do projocto n. 267, de l.9!H . 

Em seguida. é sem debate a.pjwova.da a se~ 
guinte 

REDACÇÃO 

N. 267 A - 1901 

Redacçtio final do projecto n . 267, deste antta, 
que autorüa o Poder Executivo a abrir 
ao Min isterio ela Fa~enda o credito d6 
477:121'$1]20- <nwo-supplemeniru á 'Del;Va . 
n. 85 do art. 28 da lei n .· 746, de 29 d6 
d es emlJro de 1900 

O Congresso Nttcional resolve ~ 
Arti"'O uuico. Fica o Poder I~xecutivo !1.11· 

Wl'll.itdo ·a abril' a.o Minlsterio tla Fazenda. o 
crotlito de 4n:l21$620, our·o, supptcmertt<l.r 
á vorbt~ n. 35 do :uot. 28 ela. lo i n. 7 4.6, du 20 
tto dezembro de HIOO, fttzontlo as nooo.~saríWI 
oporaçõos c l'ovogadru~ as disposições em con· 
tt•a.t•io. 

Sala. d(l..q Commlssõns, lO de duz.,•nb1•o ·110 
10.)1. Gt~edalha. i\lot4rüo.- Amujo Góes. 

1';' o projecto onvlado a.o Senado. 
Posto u. votos, ~ upprovado em 2- discusslo 

o seguinte artigo u11ico do -., 

PR.OJECTO 

N. 305-1901 
. anno, que autorüa o PtJder Ea:ccuti 11o a 

aõ1·ir ao Ministerio da Justiça c Negocio1 
Interiores o credito de 13:300$, para paga· 0 Congresso Nacional resolve! 
mcnto do pr-emio e impressão de t .000 ero· 
em_pZares da obra- Theoria do processo Artigo unico. Ficá o Pode1• Executivo a.u.
civi~ e commer·ciaZ - cor"posla _pelo Dr. tori2lado a. e.bl'ir ao Ministerio da ··:;luerra. o 
Jolto Pereira Monteir-o . OI·edito .éxtraordjnario da · 2:41 4$47(!, para. , 

: oacorrer ao pagamento de dill'e.renças do 
O Congresso Nacional resolv-o: ordenado que deixou de receber o major 
Artigo unico. Fica 0 Poder Executivo au· do quadro especial dó exercito Jona.thas de 

torizado a. abrir ao Ministério da Justic<t~ 0 Mello Ba.rreto, professor do Collegio Militar, . 
Negocios lnteríores 0 cr edito de 13:300$, faze~dó aJ ~acessarias ope:ações e revogadas · 
par<~ pagamento do premio e hnpfe!.sã.o de as dtspos1çoes em oontral'IO• . 
1.000 exemplares da. obra Thwria do J11·ucessiJ Posto a vow , é approvado em~ discti.ssãd 
ciuil e commMcial, compol!ta. pelo Dr. João _o eeglllnto artigo unico do projecto substUu~ 
P el'ei.ra Monteiro, le111e ca thedratico da Fa.- tivo otrerccido pela. Comm.issão de Orçamento 
culdade de Direito de S. Pa111o, de accordo ao -projecto n. 1741 de 11101 i · 

Oama.._ Vol. VIII .. .. 
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O t:ongres.>o Nacional rlcerct.a. :· 
Artigo unlco. O tiovc.t·no da, R~l'llb\íc;J. 

m<1ndfll'il. Bntrcgar <~ Victol' Mcir0llos de 
Lima a qna.ntia. do cincocni<~ conto,; <le rêis, 
como auxilio ;i~ ll~~pe7,aS quo o~sc cidarlão 
_clfectuou, para pint<u'. mon ta.r e custeat• o 
PanoL~d.ma d;~. Dcst:ooorta do Bra7.il ; rovoga
da.\l as disposi<0os om cqntr~n·io . 

Ir · consítlemdo l!l'ejudil:atlo o prvj~cto 
n. 174, de 190 l. 

machinas a. vl~por, a.1•tilha.ria e pyrotechnia• 
torpedos c electricidade c hydrn.ulic<1, divi
dido em cinco secções, a 30.bCl' : 

Ih sccção- Construcção n1wn.l. 
t"' secção-~I:t~hin:LS a. v:rpoP. 
:~a secção-ArtilhaYi:\ e pyrotechnia. 
4•· s::-cção- Torpodos e elcctricida.de. 
5"' ~ccçlio-Hydr:.wlicn.. 
!J) O qu:.t\ro o1·dioario do corpo do on-

gcnt1ciros mtvaes const.al~á do· seguinte pcS· 
soai: 

O S1•. Costa .Ju o ioJ•. (peltt onlem • l ongenl!OiJ•o · iospecto1• gcrni-Yice-a.ln:ii· 
· refJUOr veriflcaç<.\o 1ht votação. ra.ote. · 
· Proce<lcnrl o-so t' vcritica.<;ã.o, l'ceonhecc-se 1 engonh<•iro cllllfu-contra.·tllrnita.nt.c. 
ter sido o sub$\itutivo da. Commissão app!'O· 5. engenheiros de 1~ cl<IS-re~pil.ãcs de 
vado po1• I lO voto.~ comra. 20; total 130 . m:tl' e guerra. 

5 cngcnhcit·o~ rio 2~ clas~o..:..capitã:cs de 
O Sr. llJ•icío F illlo (pela ordem) - fl•:Jgata. 

·81•. Pri;sid.ent e. o meu pr.lu. ordem or::t dif- 7 cngcnhoil'JS do 3'• classe-C<J.illtiie l tc-
iercnte do pela ordem do no brc roprcsen- nentcf;. 
tauto df:l S. P Mtlo, o Sr. CQstn. Jun ior; por W ongoNltoít•o;;; de 4·' c lasse - primcil•oa 
isso é quo eu do bôa vontade deixei p<~!'a, ton()u·tas. 
raJJa;r depois de S . . Jl~:c c) os offlciacs do corpo dll cogcnhcit•os 
· ·81', Pr!Jiiidcnte, teo(lo siúo app!'OY;~du o na.vaes sarviriio clfectin~mcnte a.tê os limi· 
substitu tivo da com migi;áo, venho fazer um tos de idaile esta.lmlccidos uo rwt . 5• do de· 
pedido á Camat·a, somellmntemento aoquuse croto n . lOS A. de ;{O dedozmnl:n·o de !889.· 
tez em relação aos pro,iectos 70. du HJ(lJ. d) os voncimentos dos engiinhc it·o~ navacs 
139 A, dú 1901 c 253 A, de 1901 , isto ú, que consi;~rã.o·dos soldos oet:~pii.S<Ias rcspect.ivas 
v. · Ex. se digm! consntta.1· á Ca.s<\ si concede p:\tentes, S~\ndo :~s grat iftcaçií(ls :L~ fixa.das 
dispensa de interstício pam que este pro- nos regul:Lmentos da.<; l'U}ll.l.t'tiç.õés onde SOl'• 
jecto seja !lado 11ara ordem do diu. d~ pr-í· vi~rom . 
moi1•a soss.'í.o . c) os actuac.~ ODI{On hoiros tHLV;ttl{·nã.o p ro-

E' concedida. eedont1~s d:t J•:S<:'-ol.:t N:1v:1L pl)dcrão optar pel:t 
relo1·ma nos post os em q u1, ~n aeharem ou 

. ' pllla <tpusontado!·itt, do acco1·do <lOnJ o di.>· 
O tiiit.•, C :ar los C a."ule unt.i (pela posto no a t•t. aati do l'Ogula JuonLo quo baixou 

onlem)- Sr. P residente, a.~sim como os no· com 0 uoct·ob n . 745. do 12 ue setemlm> Llo 
brcs Deputllilos :x>r divorsa.s vezes teem ro· 1890; ~ondo eomputarlo paru. L'cforma ou 
queriU.o p l'efcr encias, ttliâs ptn·ii. projoetos t~PQ>Sont.tdol'i:t. .todo 0 tom1)o em quo os cita· 

·· de interesse individual , julgo-mo no d ireito dos engcn lmi t·os cstívorum om ostllllos das 
de requerm· a V· Ex. quo consulte à Casa. sua.s cspc(:iatidarh:ll o no descmvtmho de fun· 
paro. o fim do concotlor prnforenciu. IH\ vo· cçu<~S tl:l ongonhaJ· itL naval. 
tu.ção par·a. o projocto n. 142 A, do 190 1, l]llO {) o~ anti):(OSongonhcit•os·ltlumno;, qnll JIIH' 
rcot•g<.wíza o corpo tio engonhcit•os nava.es c força do dccroto 11. 3.197, do 10 de,janoiro do 
ftxu. o posso<ü do respcc·tivo qu<Ltlr o. 1899, 1'oru.m revertidos ao quadro da. tu ·-

Consultadn. t\ Ca.mara., ó eoncedida a pro- ma.d;~,. p 01lorão ser addidos a.o q_u:ulrJ de en-
fo l'encin. podida. gonbeiros navacs, ao qual ira.o pcrtcnc' r, 

E' annuncia.da a vota.ção do projecto pt·conchidas a.s íorrrmli<la.dos lcg-a(lll, indo 
n, 142 A, lle 1901, reorganizando o corpo de oecupa.r 1rt1 o.~cala. logar ab:tixo dos ongo· 
ongenheil'os navrteR u 1lxa:ndo o pesso:ü do geiros navaos m:tisu.ntigos do qu~ eHes por 

.resP.octivo QU<Idro ordinario (2• rl iscuss(io). occasião ~aquolt a. tl"u.nsfercn.cía . 
Em seguida é po.,to a.· votos .e approvttdo . . 

· r-m 2• discussão, o scg\linte u.rt. 1• sobro. as ·. 0 Sr. F nust.o Ca&•doso _ (peJa 
.: emend<~.s: ordem) Sr. Presidente, de accardo com a. 

Art. L" Fica o GovÍ!ruo antm·izado a reor· . doutrina do nohre deputado .pot• S. Paulo, o 
gaoizar o corpo de etlgenlioiros navaes, de SP. Go~t<L .Junior, . . que quer ~;;tber s i ha. 
acco!'do com ~s seguintes b:t.ses: ma.io1·ia .. para sarem votado{· os _peo,jcctos 

a) O 'corpo de en<>'enheiros navaes sÚá. que estão na ordem do di<~. ou requeit•o yc. 
constituído ~ pelos offlcia~ transferidos do l'iíicaÇão para este projecto, como hei de re
cor:po da armada effllctívamem.o Bll'lJll'ega.- querer . Jlara outros, qua.esquor que e llcs 
dos nas espociali_dades dC! cons~rncção naval , sejam, !cUide ot·~.a.m~nto ou não. 
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Proce(lendo ·se ;~ vorifh~t<;fio, resolvo-setor 
sido o art. 1• approYado por 106 votos contra 
11 ; total 117. . . 

E' igualmente a.ppt'o\·u.d;~ n. seguinte cmcu· 
da. do ·sr. Nu i va, ao at·t. l • . 

Ao art. I o . (lett•a c) Depois da p<tlavra
na.va.l-accroscoote-~e-depois de roorg<tni
zado o. l'espectivo corpo por eil'eito . d~ste 
projecto o mais como está. 110 período. 

!ntcciot•es o c1·ot.lHo necc:o;s:wio pam pag~
monto do premio úc vittgum de qno tl"<tta o , · 
a\'t. 221 do Codigo tle Ensino, llonferhlo a. 
Pncl1·o ncmosthenes Rtlchll, revugada.s a.s dis-
posições em conkttda. · · 

O Sr. Fnusto Cardo~o (pala or
dem) requer a. verificação tla votl1Ç<'io . 

Procedendo·Sil (~ verif\c.1.çãp, l'Oconhoc~rso. · 
ter sido o pr~jecto approvado por 106 votos. 

O Sr. Fausto Cardoso (pela contra 3; total !09. · -
ord-em) t'Bqnor verificttçã.o da vota1;fio. Em ~eguida sã.().' appt"ovu.das as seguintes · 

Procedou(\o-so ~i verifica~'ão, t•aconhoce-sa ememli\s : · ·· · · · 
ter sitio a. emenda aJJPt'OY<tif<t por 100· votos Dos Srs . ]:stevlio Lobo e outro : 
conka. 13. · Aceroscente-so onde convier: - e mals 

Po~ta •~ votos, é igmtlmentc <tppl~ovll.fln. ;t · 3:000~, p:.t.t•a. pagamcitto do premio a.tbitra.do . 
seguinte emenda, tlo St•, Carlos Cavalcanti: pelo Governo ao Dr •. João Pedro da Veiga. 

«Accrescou to-se onde conviet•: · Filho, lonto uu .Fuculdttdo do Direito . de ·· · 
S. Pu.ulo, pelo sou trilo balho sobre sciencià. 

At•t. Sorã.o oxtcnsív\JS MS IJO<~tos do a.1mi- das ftnauç.a.s, aSsim Cúmo o pt·eoiso ptwa. a. 
l'.trttado, no corpo llO ougenhoit·o,; na.võl.os, os· pul11i~c;.ão <l~ 1.000 exempl;u·().~, do mesmo·· 
cat•gos o commissõos corrospondontOll aos tra\Jt~lho, D(l. Impt'OOS<t Nacional . · ~: 
ll.lO~mos postos Ho quu.dt·o tla. at•madr~, exco- Dos Srs - Nel~oJJ do Vasconuollo~ e outros: 
ptuado, somoute, o conunu.ndo d<1 iorç•a 
JJavu.l activt~.» · · Accresconte-so onde convier:-E bem a.s.s!m 

O St•. Carlos ~ltu·celllno (pela 
ordem) rcquct· vorilica~lâo da. voktção. 

Proccdondo·S<J <~ Y(.lJ'ilicação, r·cconll<Jco-se 
t{.lr sido a. cmomltt ;~pprova.Lht por 88 votos 
contra 21 ; tot.al IO!J. · 

Ern soguid•~ 6 appr•ovatlo o seguinte: 
Art . 2•. ltovogfl.m -so as tlisposiçiícs em 

contmrio. . 
J<;' o pt>oj~ct.o :t,.~im emcn1!atlo approv<tdo 

em 2" discussão c · ''nvi<Ldo <!. ro»pcdivu. 
commiss,'\o, Jlõ\1'0. re<.ligil-o do aceordo llom o 
vcnchlo. . . · 

o Sr. Ge1•mtann llai!!'!eloeher 
(pelu m·dem) t·erjuor• <I ohtom p1·cfcrcncia 1m 

. votação pal'a o projccto n. I 06 n, de 1001. 

O Sr. 'Fonst.o Car•lo8o (pela 
o1·dem) .rcq11er vcritlc:tção · d11 votr~ção . 

. • Pl'oCedon(lO- &J :t V<WHlc:L(;fM•, t•econhrcP.-~n 
te1·em votado :i f<•vol' 105 Sl'S. De.t>u!u.dr,.i e 
contra. 5 ; tot;ll llO. 

Posto a votos, é ap1n•ovatlo em 2• dis
cussão salvo as emcnd<ts, o soguinte arti
go unico do 

PnO~E/:'1'0 

N, 106 B, de 1001 

o Cl'Cdito oxtt•;\Ot'dilmrlo uo 7:600$, Jl(\l'llo 
pagar a. impres~l'io de 1, 000 oxempla.res 110 
-Methoúu Pt•<~tico pn.t·a. o ousínu ú11 líogm~ · 
fnulce:t.a. cuni'ecclon:Ldo pelos lentes llo Gy· 
mm1s.io Naciom1l Henrique Alextmdro Mona.t 
o QiJ,~t,:ío Ruch, nos tornws do ;~rt. :~8 do · 
mencionn.dn Co\ligo <los lns~itutos . officlaes 
uc Ensino Superior; I'Cvo:;adt~s as <lispusi· 
çüos um. cou·trario. · 

Do St• . Tt·imhulo : 
«Fictd;~mhcrn;~utot•iz:ltlo<l tl•>"Ol'IIO ;~ a.lH·ir 

o Cl~tliio_tlo 4.1l2$50ll. p:.m• l'~'g:Mnont~ ~o cl
d<tdao Jmw VtliHlmL elo Aqumu, OKCt'lV<t.O rlo 
juizo ~c~dollaltlo gt~t<lllo rio Anml'.t~nml, tle 
'9ous vorwimentos ~ui'!'OSJl"'ul('nttJ~ do l de 
;~gosto do Um•l l\ :H (lc <.lezcmhro tio lSUG. 

O Sr. Gerauano Hael!lloclae r 
(pe!o: ordem)-Pedi a. palavra pMa. solicita.r 
a. dispensa. <lo tntarsticio. 

Voz~>s-A cmcl1lla . · 
/ 

O s~.. Pt•esidente - A Mes.~ não 
pótle a.cceitàr a. émend<~. o o pt'OjOGto tom de 
v oi t.a.r á Commissão, . _ 

O lih.·. F rede1•ico Oorge!ill (pela 
m·rJ.cm) rcq uer c ol>~cm dispensa de in tcr~i;icio 
pa.ra. que o pro_jecto n. 385, do 190 I, figure 
na. ordem do dia. de <~manhã. 

O Coogt·e.~sô Nacional resolvo : O 81•, Oarlos OttonJ (pela ordem.) 
Artigo unico. Fica o Governo autorizwlo l'equer pref'm•cncin 11a. votação PM'<\ o pro-

a. abrir no Ministel'io d[l. Ju~tiça, c Nogoeíos jecto n. 16.2, do 1800. · . . 
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Consultada. "'Ci!.nmra, () cuucc,dirb :t pt•efc
rencia. pc<ll<la. 

Em seguida é po;;to a voto~. appeovado 
em discussao uuka. e enviado á Commissão 
de Redacção, o seguinte 

PRO.JEGTO 

N. 162- 1899 

O Congresso N1.LCioMl resolve: 
Artigu unico. Fica. <lesílc j;~ collccdüli\ fL 

Viuva do jurisconsulto e ex-Senador• .Joaqurm 
Felicio dos Santos a, pensão menSlLl tlc 500$; 
revogadas a;; di~posições em contrar•io. 

O Si~. Oal'llsiano do :N.a.soci
~e·ntó (pela ordem)- Sr. Prü~i<knte, N
qu(}i.ro proferoncia pttra a ordem <lo rlia t\a 
sessão dQ. l!ojCJ. A Ca,mara está IHT<llm•lu um 
toinJlo enorme com e:;sa.s continuas lll'cí'u · 
relicias. Nós estamos um fim de W>~i\o, u (m 

· toma.rh\ a liberdade ilu lnmlm.tr· •Jun votu~
semus a. Ol'(lem do dilt l;a,l como ulla t>~IKL 

. organizada, }lo i~ assim "'provuita a. todt)S. 
(Apoiados.) 

O S•·· Carlos Ottoni (peht ordem) 
-Sl'. Presidente. como 1\ão !louve a!tm·a~:ão 
n<t red:wç'ão dCJStc pru,jccto n. Hi2, do 1899, 
requeiro á Casa dispensa 1le impre,;sã.<J 
para_ ser approvadtt immedi.atmnente ~ua re
dttcça.o, 

o s-... President-e- A J'tJthcç:i,o 
nã-o ·· ost;l. sob1·~~ a mesa. (Paus,.,) 

E' annunciadu.a. vutaçãu tln }Jru.i.:clo n.G A, 
de 1901, d.cclara.udo ttbolid.t~ a. acetll1Hiiar;.ào 
da.s cadoü·a~ de logica u do Httul'<t~ur<L t1<! 
Interri&to do Gytnna~io NaciunoJ, .<uu a rn· 
goncia do um só cathud.ratico, H llli!,nda. pôr· 
em concurso as cadcirM quo vagt~rum em 
consequcncia destu. di~)JOl:>ição (2' üi~cus.~ão). 

O Sr. Faust.o Cardoso (pat'{l 
!lncaminhar a voiaç,io) - Sr. PI'üSi<lcntn, 
peço a palavra verda.dciramcnto pa,ra enca· 

·. minhar a votação. · 
. O Sr. Sylvio Rom6ru apresentou um pro· 

-jecto, quo é o que tem o n. ô A, mandando 
· dividir duas cadcír''IS <lo lntcrnt~to do 

Gymnasio Nacional, e ostc pi'ojecto, no 
art. 2°, diz que o governo IJOl'iL em cuucurso 
as -cadeiras do lQgíca c elo líttoratur:t, quo 
vagaJ•cm em vü•tudo desta lei. 

A Commi:>~rw rle ln::!tl'ueçrJ o Puhlica ap1·e· 
sentou umtt emenda aclthantlo .,;o1n <I <:oll· 
curso c rw.tn!lanrlo quo se,jaru l_IOn1Cittlo~ 
aqucJles que l'Cqi.ICI'OJ"mn, ti que ,Já nt.(;al'll 
parte do corpo da congt•cga.ção. 

Sr. Prc~irlcnte, em um tliscueso '1 ue 
V. Ex. Pl'<munciotl ern !88;;, quMJilo _(\qui 
lbz a sua proú~sito de f6 l ilJeral, t;;ve oe· 
casião do tlizcr que o principio mais liberal 
ura o do concurso, (apoiados) pat·a todos os 
empregos. 

En fiqnoi admirado de ver a.ssignando essa 
emenda a Commi.ssão de lnstt•ucção Publi
c~t e da vm· mais que os nomes quo a. 
as~ignam são o~ dos Srs. Brlcio l<ilho, Hen
l'iqne SaUos o Eduardo Pimentel. 
Poí~ rtmwdo um Dcpmado apresenta um 

projccto 'm;md,mJo pôr em concurso duas 
ca•leiras, a Gommissão de Inst.rucçã.o Pu
hlic:t, ·que é o orgão a quem compe1.c zelar 
poltt .i ustiç<L dcst:~ materiCJ., api'Cóenta uma. 
mncntla. para. q nc o Governo possa. nomoar os 
pt'ofessores j~;, exi~:.ontes '/. 

V. Ex. s:1be. que uma das cadcir<1S é a do 
philosophia, estudo a. que poucos homens so 
cnti·egam; mas ha. no Brazil quem estude 
pltilusophie~, quem a tenha estudado muitos 
a.unos e queira tirar essa. cadeira como 
fructo de tantos tra.halhos. 

EJJtJ•ctanto, agora que clla vaga, a Com
missão manda tra.ncal'-lhes a porta. ao con
curl:l•J, ma,nda CJUC se,jct nomeado aque!le 
•J•tc l~ congeegação julgar• que deve Eet' no· 
mmuio! 

Dir. a emcndlh: (Li?.) 
·A congrcgaç~o se a.rvomrá em julga1lora. 

da sciQnciu, dos seus pt•oprio:; collogas, não 
ll<tverrL concurso,por{JUO a Commissão !Dil!lda 
Jlomou.r o~ prolc~s Jre~ do Gymuasio quo a. 
congr••.g(•ção julg:w a.ptos l 

Sr. Pl'IJSiÜ(!JJ te, esttul.o philu~OJlhiu; hu oito 
mmo,;; e~pct'o pllr um concur~o elo qua.Lqum• 
c<tdid~·~l do.<ta llliÜOI'J:~, c aguL'<.~. fl'IO oro. a. 
oc~ca::;mn, t<mllu <I po rr.;l foeh;.~ú;t parn sol' 
pt·o{o~soJ' de philosophi:t , pot'fJuo nsw smú. o 
prol\;~~ot· U6 lMiHl tlo Gymn:1,io ! .. 

Onuc estão as pruva.i publicas dada~ pulo 
p1•oJ\J.~.~or de latim do quu oHo )Jódo ensinar 
vhilusophí<t ! E qua.nto.s moçn~ por o~to 
HJ·azi!Jt<io ,estudam philosopllia. para um dia. 
ontt•a.!' nm concur>o 't Quem sabia quo Sy!vio 
l{omcro se pt•cpa.I•avo. om philusophiu, no Re
ei f() par<L vil' ploitoar uma cadeira no Gy· 
mnasio ~ , 

Mu.s, naquellc tempo as cadeiras so apre
sentavam em concurso e o bacharel de Ser
gipo pôd.e vir aqui ganhar esta cadeira a 
eust" óo muito talonto, de muito e~tudo, ao 
pas,:o que hoje na Republica.nu r egimen que 
s!l diz do.; pl'incipios mais lihe,·afls, o qua 
quer dizer daquelles que melhol' servem á 
colloctividado, so aclmiLte que suja e~colhid.ot 
pa.J'a .Pl'OfosllOL' de uma mMeria quem en
~ill<~ uo Gymna$ÍO ruate!'i:~ mllitl) diversas! 

O Codigo do Ensino permitte a.s permutas 
tl isso ~a compralumde; mas, o que não é ad· 
mi~sivol c quo se mando ensinar phílosophia 
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ao proressor de la.tim e litteratura. a.o de por·-
tuguez. · 

Senh01'es, eu sou um doputa.rlo . Mndiuu.to :\ 
um concurso de philosophia.. e podia. ttll' ll0-
dido ao~ ràeus collega~ uma emen<la. mand;~n
.do que o governo tica.sse autori zado a fazer 
a.rbika.ria.roente a. nomeação, pa.ra dellOis, 
servindo-me do meu prestigio. obtet· a. ca.rlc i
ra. Eu, porém não o fiiz, não o l~ri<t, quet·o o 
concurso, porque p JS~o me ;tpscscntar e por
que póde haver outro ma.is pl'eparauu uu quo 
eu que venha so apreseota.r e mostrar-se 
mais na a lt ura do ensinar (Apartes). 

Sr•. Presidente, peço 6. Commissiio, em 
nome dri. justiça., üa honra tleste parla,111ento, 
de todos os princípios cu.edeaes da Repttblic:.<~., 
que retire a ~ua. emenda . o deixe pas.~ar .n 
p~·ojecto porq ne Pste mandu. (1110 a c;~deir•;t 
seja prcetichitlt~ por concurso e a emenda quo 
l!e,io. pelos professores tlo coi·po dUt;cnte do 
Gymua.sio. 

O Sr. Eduardo Phnentel-Pe
co a pali~VI'n. pelá. ordem para encaminhar·~ 
votação. 

O Sr. Presldent.e-:.Tem apala.vra. 
o nobre deputado. · 

O !!ir. Eduardo Pimentel- Sr. 
Presidente, sou tambem oomo o uobr•c Dcpu
:tado pa.r~ldru·io do concur.~o. Recunhoço que 
oi\e ú urn rlos melhores mciQs ele Kc apurar 
a. capacidade. 

0 Sn. FAUSTO CARDOSo- g ' O Unico, 
0 Sn. EDUATWO PIMENTEI.-V. Ex. por

mittirâ. que eu diswrdo. . 
o Sn.. l<'AUE.'TO CAtwoso- V. Ex , n.p t'lli!Onto 

outro. · 
O Sn. G J·:rtMANO I-fAs.qLOOHER - Pl':ttica

rnonto Cl o uni~ o. 
O Sn.. fi.: otJAIWO Prr.tENTJ;L-Attondendo ti 

reclamação dos professores que se dirig ira,m 
a. mim, como rola.tor (lo pat•ocm• subrc o 
projocto ... 
· o Sn.. FAtTSTO CAP.Doso- No seu interesse 
individual. 

0 SR. E DUARDO PIMENTEL- .. . apresentei 
a. emenda. quo o nobro Depntil.àu discutiu 
agora em ocoa.sião inopportuna.. 

o" Sn.. FAUSTO CAR.OOso- lnopportnna não, 
porque não so d.idc11to mais nesb casa, an· 
cel'ra-se tudo. . 

0 SR. EDUARDO PamNTF.r,-V, l~x. IJO!LOJ'ia 
discutil··nu. hora du. discussão do pnrcccr . 

O peofossor Vioont.o de Souza, que pr~ 
tende transtorenoia pam a c:l\leir:~ de logic<~j; 
allogando qu<:~ - bavv1 Ceito divor•stJs concqr., 
sos, cnt1·o os quu.e.~ do os de logioa .. , 

O SR. FAUSTO CAlW OSO -:- Nãu sabe logica., 
Ou-rRo Sn.. DBr-•rrTAno ~E' pro!P.ssor muito

óistinc~o . 

· O Sa. F ,\USTO CA.Rnoso- Nunca deu _pro. 
vas r!c professor do logíc11 ; de latim, muito 
bom . 

O SR. EDUARDo Pme:NTEr, - O . pro!essor 
Vicente de Souza. já prestou sete ou oito 
concursos da PQrtuguez. da ingloz, do fraq. 
c~z. rle l<ttim o dous do logiml .. . 

0 fltt. Io'AUS TO CARDOSO - !?aça. mais um1 
de pllilOS1JphÍa. 

O Sn. EvuA ~~ nn PnmNTF.J,-Nos dous con,.. 
cur>os que prestou de :philosophia, tevo , 
1 ~pprovaç1í.o igu;~l á, do sou compotio:lor ; niio ·, · 
!'oi nomeado provavelmente no tempo .!41.· 
mona.rehia, p or quo era ropubl.ioano. _. ·.r 

0 Sn. FAUSTo CARDOSO -Faça terceiro, _,. 
porque lw. multa gente que pódo saber mais 
tlo que ella. 

O SR. EDUAI'.DO Pnn:NTEL - Domais ó sub· · 
s titu"to do ill ustra.do Doputldo Sr. Sylvió 
H.omero, que ha dous annos occupn uma C.'l· . 
(Lcit-a. nesta Co.mar•a. · 

Foi de~ign:ldo pelo directot• do Gymnasio, · ,. 
dopois de ouvit• n. congrega.çií.tl que unflnime· 
mont,n Sl:l pronunciou prJla sua compe~enci11. 
o ha dou : annos que eHo exerce aquella ca~ 
d.oi ra. com toda. a. proticioncia. 

0 SR.. F AUSTO CA!tDOSO. d<í. um aparte. 
O Sa. l!}oUAR.Do PIMENTEL-A Cama.ra, vo.. 

ta.ntlo o projoc t.o, nãcj tran.;furc di •·octamen.~; 
q no in o f<\Z (, a coo~rcga.ç.'io Q.uo julga. da. 
compntnncia do pl'ofnssor ; put'qrhl diz a. 
r.mnnila « os pr·oto:3S· n•r·cJS sm·ão tr·aniiforidos 
dnpJi~ ele ouvida :1. cnn;.:rog-a.çiw, QUe so pro
nnncía.r~í PQl; m ;>iuria de votos so1noc a com· 
pntcncia. d r> profes~ur (lUO reqnorrw. Si a 
congr oga.ção,julgar· quo o professor não tem 
compotenciu. para. a. ca.doh·a, niio será -cllo 
t r<•ns fm•itlo. 1> 8 porta.nto a. mtllllda. está .nos 
t.orrnos tl<L logico. do bllm sonso, elo critario e 
da. moral, o port.1onto o nobre Deputado não 
"tem ra.Z<i.o. · 

0 Sn, FAUSTO CARDOSO dá. um apa.rte. 

0 Sa. EDUARDO PIMI-'NTEL-0 outro pL'ofos-
só r é o rle portuguez q_ue rlcsoja. tranfllrir-se. 

Estos profclssoro.~ dirigi.ro.m-~e u. mim, eomo 
disse, e cxpuzcrn.m as cil•cumstanci;~s c raziit~s 
em lluo i'Und~vam o -~Qu PO!lido . 

·oS~. FAUS1'0 CARnoso-A provo. de que~ 
omemlit é vi~1tndo i nd i vil! uos, é quo a ComM 
mi~sii.oj r i. .~;Lbn qunlls uH pmfossnres ljllO vlio 
r'Oflrmror· tr~n.m; l'ot'f\llc ia.. 1•: nós nli.o Iog1Slamos 
pa.ra. oinguom incliviclualmonto, legisla.mos 
pa.ra. torlul:l. 
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· O Sn. l~OUAP.no PnlENT~~L-En comecei po1• 
"diWI' que a Commi$Sf\u apresen tou a omlln
da porq ue us proti.>.,sorll~ r!il'igil·anH;e :nnim 
o pediram (Jnn conoi;m:l$.~<J lllGS C-'~k• d L~pMi
cão po!'que llu3ejavam a tt·ansfm·euc\ia,, desejo 
que é muito natural. (Apa>"lcs.) 

0 SR. FAUSTO C.UUlOSO tl<! llill 1l.!):trto . 
O Sa. BI>CARDo Pnu~wmL-Vú a Catnal·:~ 

quo 1t Comnüssit:O 11ão ••lH'Olienton a. emenda 
sem i'undamcJrto~. mas com o 1'nnrliuneo tu do 
que o profe~;oe teL'Ü concm-.~u antcl'ior não 
só P<tra ·esta ca.doit•a tlua~ vozes, eom cinco 
vozes P1:U'<lo outr·as; tcndô dado nestas condi
çõos provas de sna. capa.ciua.Ue, a sua tran~l'c· 
rencia fica. dopondontc d~ ltppt·ovação d(l. 
congregaçfio. · 
· A:li!ün; :fica. a. Ca.mara. in teil'ao1a par<~. <l.:l.t' o 

seu voto como ontcndOl' . (Mui to bem; muito 
bem .) · 

O S1•. Dricio Filho (pela onlcrn)
Sr. P•·esidcnte, chamo u. :J.ttonçã.o da. Ca.
mam. A emend<t qun motivou a explicação 
do nobre re:presenta.nte de Sergi~. l'lll\U 
di~no amigo, é do illust1•e l'elator o Sr. Edu· 
a.roo Pimentel, r1ue a submetteu â. consiúe
raç~'ío da Casa,, com a minha assigna.tura . 
Não pretendia tomar parte neste encami
nhamento de votaçã.o ; a Camara., porém, 
viu que fui citado notnill1\lmonto, fui ebu
mado directa.mente ll. t ribuna. 

O -:Hlustra.do Deputado sergipano e:<tra.~ 
nhou que ou d\\~se a minha. v.ssignatura . . . 

O Stt. FAUSTo CAnnoso-Qner saber por· 
que? Porque.é um professor (lo lnstituto, a 
que V. Ex. honr<~,, e não podia. a.dmittir que 
se negue o concurso. 

O Stt. BR.Icto FrLrfo- ... a uma medida 
que ac.1.ba. com os concurilOs. 

Ot•a, Sr. Prcsidonto, sou fll.vrn-a.vcl :tos 
conmrrsos e l)ffi todas as occasiõos om que 
tenho tt•a&:ulo do molltor modo do prover os 
Jogares ·110 nmgistm•io,tcnho sompre pugnado 
om lhvo1· dos concm·so,;. Mas li ,justa.•uonío 
poi'IJUO a omo:~da n:i.o ;~c:~ lia. CiJlU os con. 
cursos que lloi :~minha. ~ígnatut·a.. 

O Sn. PAUSTo C!.rmoso ~ Peç:o a. palavra. 
· pa.ra uma oxpltcaçl.io pessoal . 
· O SR . Bnzcro Fu.rro -A C;\m<~.t·u. tonba, a 
bondade de ouvir. O p1•ojocto propõo que 
cesse a aceumulaç!ão <las calloir a .. ~ de lo"ica c 
littera.tura.. · " 

De modo que a c.Ldoiril. du lo,ic:L, que ot·a. 
uma. só pa ra. o in torna. to u o; tcrnatu, fi.c11 
desdobt•ado., o 1.L ca.d<~im de littomtur·a., quo 
era. uma só para. o intormd o <l oxtornu.to, 
ftca. tamlJCm dcsdoln•acla.. 
. Agot'<L o quo a omontla. por·rnHto <I l(llf! 
lentes du Gymn•~sitJ Nacioutll , uwdianto 

approvação rla. cougrcga~.ã.o. possam passar 
1bs caueil·as om lJIHl eotitO pat'<\ as desdo-
ln'<HlLs. · 

Si S{ll'C'di7.tl!' ~ f.l•:.~nsi~l'CO cia, M CIH}ci.l'ftS 
r.rne est.a.v :~m ocr.npadas pe.lG~ trausf<lridGs 
ên tt·am em concurso (al>oia<los) ; temos mais 
unn outt\\ emenda, maod!.~.ndo que o.s ca
deiras vaga .. ~ roj•Lm po5t.1..; em concurso. 

0 Slt. FAUSTO CARDOSO dii Uffi a.parte. 
O S tt . ilatci"o Fn,no-Por consoqueoch a. 

emenda du. Commissão não manda abolir eon· 
cut•sós (apoiados), pcrmitte . fi penas quo os 
lentos tlo Gymnasio possal)l troca1' de ca~ 
doir;.ts, liLculda.J.c de quo . go~l\m os proles
soros d<l uut ros o;ta.bolecimcntos dü instru
cção, entt'•3 esses a E.:>Mla. de MoJ.icinu., facto 
pax·a. que chamo o te.-;tomunlw (lo S1·. Mar
t ins T eix!li l'a.("Poilulos d o St· . Mar tins 'l'ei
a:ei,·a) fJ.UO com o sou apoi.o vom confirm ar 
minhas decla rações. 

O humildo rcpr1\,;ent>1nto de Pernambuco, 
que eshva. dLqJlOSto a não toma1· pa.rtc nG 
encaminlw.monto d;.t vota.çãG, si uã~ fossa 
nomin:\lmcnte citado, V<lrn dcclat•a.r· que a ' 
emenda níio elimina o concm•so. Permítt o a 
transforencia da catleil'as, como se dà em 
outros institutos de ensino . 
Port.~.nto, St•. Presidente, da.11do a minha. 

assignatura ;~ ornenda., não pratiquei acto 
eensuea vnl, não abandonei o bom caminho, 
não clüuinci os sã.os _princípios, não me des
viei da lioha de conducta., llAmpro mantida. 
om favor do engrandecimento da instrueção. 
(Apo.iadns. 1tfttilo bem.) 

O Sr. Paula ftotnOii!l (pela orrlcm} 
-s~. Pro.~ídentc, pedi a palavra pn.ro. orienc 
tar a Casa, que <i. cl1a.mada a da.r o seu voto 
sobre o presente projecto. 

Não v enho tratar do~ interesses daquelle<J 
que, tendo estudado phílosophia., querem so 
<~,prasrmtar u.· eonaurso,e menos os interesses 
daquellos que, sendo profo~soL'OS dllSSe i nsti· 
tu to, pedem a. . prererencia. 

Gollocarci a. questão no terrono pura.monto 
l!lga.l. 

Ha no Codigo do Ensino uma. disposição 
que permitto ao· lento tln Escola. na. mesma. 
secção .•• 

0 Sa. FAUSTO CAlUlOSo- Lá. níio hu. secção, 
são ca.doil·~s . (1'rocam·sc apartes. ) 

O Stt. PAUL.\. RAMos-... a tmosfel'oncia. du 
cadeiras, dolide que haja. consentimento da. 
congrega.ção; po. rtanto o que l!O twopõc uã.o é 
ab>olutu.meote novo. ·No ar t . 51 do Codigo 
do Ensino se dispõe iS9o . .. 

O illu~t1·e nop11tado t.liss() q11e n. emendo. 
apr•eseota.([a, pela. C.:ommissão uca.ba com o 
~~oncurso ; ba.st:\ ler a emnnd:~ u.).lre;mntadu, n 
11 suh-mnonda. pat•n. vct• (111() Jú>.o lm tal, 
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A sub-emenda manda abril• o concut•so 
pat•a. as cadeiras que ficarem v<tga.s e, por 
isso, S, Ex. níio tem~ menor ruzlLo. 

Como di~e, Sr. Presidente, nKo defomlo 
os íntere~ses d~tqnelle.~ que, jâ ten1lo pre;tado 
conem•so sobre a rria.teria, se julgam com o 
dü·cito de rcgel-a.s agora., nem tão pouco os 
interesse.s da.quellos candidatos liUC ,ge jnlg<l)n 
com direito. 

Espero, pois, que a Cam<1.r11 prestigiará a 
Commiss:i,o, a.:pprovando a medida pl•oposta. 
(Muito bem. ; muita bem.) 

com grande a.c~nhamento e certa contra.. 
ricdadc que venho ;i. trihun<~ par;~ 1'0;\
pondce a. ob.Jervações feittLS .velo nobre Depu
tado pot• S. P;mlo, cuja. a.t!,c;encia. .sinto· 
nest<~. occasião, o Sl'. Hneno de Andr;tda, 
entee outras causas pel ll.reciproe<t est inm 
que de longa data. mantemo.~ e pela. muita.. 
considera~\ãc que tributo a S. Ex. · 

Mas a.s observações hontom formuladas na 
hora do eJtpediento, em longo discurso· pro
nunciado por S. Ex., l'eforente â questão de 
saldos orçaruentarios, rue ohríga.m a occupa.r 
a attenção d~ Cnmara., não pot'quo as ac-

0 Sa·. Fau~to Cardoso-Peço a cusaçüos de S. Ex. se refiram :pellSoa.lroente 
palavra pam uma el\pHc<.tr;ão })BSsoaL ao- obscuro relato r da.ltecei tn., porq uc j ã estou 

O St•. ;Presidente-Não posso dar 
;~palavra. ao nob1·c Deputado, porq1w a >V~<~
ção não pode.\ s1w intenompida. 

Apenas pode1•ia dar-lhe a. palavra. para. 
encaminhar a votação; ro!\S isto o nobre 
Dllputa.do j>i o fez e o Regimento p1·ohibe 
q 11e se fa Ue duas vez )S. 

hnbitmrlo a esta sar<tl vn,da de injust iç-.a.s e de 
<ttattues, mt~s porque cUas se ro tlectem no. 
credito du p<l.iz, afl:ect::r.m o iatortlllSO ger al; 
dizem respeiw il. respeitabilidade com quo a 
Commissão do Ol'çamento formula os seus _. 
tr•a.lJalhos e ost()u obrigad() a. niio deixar · ·· 
que ella.s figurem nos Annaes sem notas con-
venientes á. ma.t•gem. . 

S. E:.:. disse, reftwinrlo-sc ao obscuro ora.dor : · 
O Sa•. Fausto Oa..-doso 

ordem) requer votaçõos nornillaes. 
(pela « O_ nobr(J Deputado de!'epdo~-sP . . da a.c-
. eusa~ao llue eu nao lhe fiz. l; tt nao dr.>sc rtuo 

E' rejo i ta.do o 1·eq uel'imen to. 

O S•·· Fausto Oaa•doso 
o1·dem) requer V!ll'iticaçiio da vot~\Qão. 

.S.Bx. tinhan:iystiftca!lo o paiz. g u não di~f«.! 
<tne S. Ex. tinha aJ)rosentado por sl llalcnlos 

(pelp. litlsos com o iotrzito de euga.na.t· o.. Naçã:o. 
Eu o que disso, do n10do bem claro, fol 

que o Govei'JJO illudin S. Ex., o que, aliá.~, 
s. Ex.. m nsmo confessa. • · Procedendo-se ·<L vet•ifica.ç1b, recon hccc-se 

torem votaclo a f[IVOr 48 Sr·s. DGputados e 
contra 22, Total 70. 

O Sr. Preshlente - Nií.o hll. nu
. mero; vno-so proceder ;t cham;Lda. 

P!·ocedondo-se á chamada vorifica.-~e terem· 
~e ;wsontilllO os H1·s. Ca.rlo8 M:wcellino, 
Albnquet•.j_uo ~ot•c,jo, !ndio do Bl'azil, Gue· 
fl(llllu, Monrão, C1mlw Murtins, Joaquim Pü•ol, 
Noguoiru, Accioly,. Gonço.lo Rotrío, Lima 
l<'ilho, 'fohch•a do .';;1, Joiio Vici1·a, Milton, 
V1u•gne do Abt•ou, 'f<Jlcilbino dos Santos, 
Pl\l'<mhos Montenogt•o, Pinhéil'o Jtmior, Jos~ 
Moojardim, Jos~ M;J.t'ccllino, Sá. Fre.iro, 
R:ml Barl•oso, Nilo Poç:tnha, Alvo~ do Brito, 
Silva. Castro; Custodio Coelho, .loilo Luiz, 
Monteiro de Banos, BuenG do Pa.iva., Cn.l'· 
neiro do Rezende, l<'rancb;co Sallo~. Leonel 
J.<'ilho, La.mounie~ Godot"redo, H.ouolpno Pai
xã.o, La.martine, Padua Rozendo, Va.lois de 
Casiro,. Costa. Junior, Luiz Piz:1, Azevedo 
Marques, Benedicto de Souza., Alonca.r Gni· 

'marães, Jos~ Boiteux. e Victorioo Monteiro. 

O i!\1•. Pretddente - Responde 
ram A cha.1uada 85 Srs. Deputados. Ficam 
adiadas as votações. 

Om, Si•. Prositlcnte, occupei a t ri huna da 
Ca.mara. <Jxa.étu.mentc pa.r a contesta,r esta. 
affi1•mação 1lo S. Ex., no seu primeiro dis
curso ; afirmei e continuo a. affil'mar que o 
Govct'tlO absolutamcn te nThu me illudi tL e 
muito menos coufes:'!ei selnrllhant e propo· 
siçiio, (Apoiados:)· 

1~11 expur, estã: rttwstão mostr:1ndo que 
houve pequeno equivoco d11 minha. pa.1•te, 
equivoco quo qualquer pAsso:L podia com· 
me~tet•, ma.s que a culpa era sú m inlla e quo 
ella não a.Jfcctav11 o result:~do a que cheguei, 
l.'eferente a.o saldo, po~quo, si de um lado,em 
minhas previsões, se deviam excluir as 
vorbas refel'cntes ao saldo em Londres c ;\o 
l'undo de gara.nt üt, devia · se incluir de outro 
lado corcu du qua.teo millt0es c quatrocentas 
millíbra.s quenão levoi em conta., em vir tude 
do razões justas quo dei o qull itdea.nte re
prO!luzi r <li. 

Adeanto diz ainda. o uob~·o Doputac.Lo pol' 
S. Paulo: 

« O nobt•o DClputarlo polo P~u·á, om sou 
discurso, pretonilendo I'C1'11t <~ l' 11. lll'lfUIIIOlt· 
tação do í:lr•. cu.~todio Coelho, l'lljH'l~~OilG11111>t~ 
pelo · Egtadl) do !Uo de .Ja.rwil•o, cunlb~~uu 
que na columna. das dospn1;as llo IJ:thlllCotu 
n:tcion1.1l fa.Lta.va.m ver~as que tinlL:\rn tl(l 1!11\' 

O Sr. Serzcdello Cot·rca (lu.wa "Pagas. E <'.Stas Yorbas ll.SOendiam •• <tuun t i ll· 
~:r.plícaçtT() pessoaT.)-Sr. Presidente, é scmpt'l! tal que ütziam r.hJS111Jp<l.L'QOcr o s~!d<J. 
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Disse o nobre Deputado pelo Rio de J;J,- Quando rlisse que o Congresso m•a. respou-
n~iro que, si apparecessem, como rlcwia s:Lvol pol;\ não amortização dos empres~imos 
acontecer, nas depe7.a.~ uaoionacs as amur- iniet'1lOS, l'()feria-me a longos annoo atr;í,s, 
tizacões atrazadas dos empt•estímos de 1868 não ao poriodo actual, e sim ao pet•iodo que 
e 1897, juntas com as quantias obrigadas â -vem de Alves Branco,o no qu<\1 se abandonou 
c1·emaçãó pelo contt·acto funding-~uan, appu.· a referida a.mortiz;~ção, . 
reeeria deficit. Qae culpa tenho ou d isto ~ Qual a respon-

0 nobre Deputa.ilo pelo Pará. nã.o con- :sabilídatle qun ca.be 11. este Governo 1 Qu<tl a. 
iiBstou; procurou cxphoar, E exphcou rio rebponsabilidade quo me cabe? 
peior ffi<ldO, » Ao contrario dontonstrei em t•elaçã.o ao 

Tambem não é exacto e S, Ex. faz aqui, nobre Deput<tdo pelo Rio de Janeiro que este 
nesses períodos; lamentavel confusão; o orca· Governo amortizou mais do que era. obri
mento quo confeccione{, o Orçamento da gado e o nobre De:Putadu quer que ainda. . 
Receita não contem columua de despuzas. fizesse mais.? 
. O que eu disse, em rela.çã.o ás observações Quanto á düfei·ença entre 0 sa,ldo y_uo pm-
do nobre Deputado peLo Estado do Rio de 
Ja.neil•o, foi que, si eu fosse levar em conta, sumi o a.nno passado de cinco milhÕes o bnto 
em minlla,S previ3ões, toditS as amortizações e o de 2.300.000 ~ queeneontrei este anno,jil. 
de emprestimos iuteraos,qne de muito longil. demonstrei. á Camn.ra com a maiol' evi
d t d t d ·· dcncia que neste anno,verific<l.ndo este saldo, 

a a, des e os empos. e Al.vos Brt~oco, nã.o nu tinha encontrado, é certo, dous milhões e 
haviam sido pagas, iiJlá.s por gove1•nos qne 
haviam disposto de bo-randes recursos, de trcseil.tos mil réis, ao passo quo tinha pre

sumido um saldo de cinco milhões o tanto . 
certo não poderia apresentar o saldo que Não ne!luci o facto; ma..s, já. disse, e não foi 
dizia eJtistir pwsentementc. ~ d t t 

Mais ainda., em relação ás observações do contestado, já disse e esafio con es ação, que 
no arm.·J pa.ssado não levei em con~a tres _ 

nobre Deputado Jlelo Estado do Rio de Ja- milhões gastos em amortizaçõos dos ompre~
neifo que me accusava de não ter levado tlmos cxtei'nos que o G_ovcroo fez durante 

.. ,· (lffi conta as :tmortizações dos eroprestimos ostr; poriodo e o quo não estava obr i!?ado a. 
de 1868 e de 1897 ; eu m:puz claramente á. ~ 
camara. que estes empreséimos em relação lltzor, pois quo pelo (unding estavam sus
~~ t' - t' 1 1t ·a d · })ensns as amortizaçiiffi. No anno passado, 

· ...., amor zzaçoos m lam so 1'1 0 gran es n•- quando presumi os meus calculos, não entra-
regularidades ; va.rias vezes ellas tinhani ra.m tambem em linha de conta um milhão 
iido susponsas. Entretanto, esta Governo; 0 trosentas 0 quarenta mil libras que 0 ao
durante o exercido de sua, glliltão, havia. 
amortizado annualmente quantia muito ver no rol\ndou ao Ballco da Rcpublica, por-
maior do qtie era obrigado: qne fiz o roeu orcam1mto a ntes deste faoto. 

E mais ,ainda, havia amortizado quàn~la De modo quo, si eu tomass<l, para, o meu 
· d · ealculo dosto anno, em considoração Qssos 

ma10r 0 que era obrtga.do a fa,zer, Pl'ova, quatro milhões do liuras p rovenientes dc~tas 
evidente de que duranto este govet•no a Com- duas verbas, om voz de cinco milhões 0 tanto 
Jnissão de Orçamento, a.pezar de ni.ío sor eu 
0 relator da ])(lspeza, eonsig·nou,no contl'ario de saldo, cu teria. encontrado um sa.ldo de 
da atnrmação de s.<I~:oc:., vm•ha para as amor•- mais do sois milhõos, muito mais do quo cu, 
tiznções destes emprestirnos. pt•osumia llD or~-amonto'pas~ado, provanilo 

Mais ainda.; disso s. Ex., rofez•indo·~(\ a assim qu~ ou tinha sido a ntes pessimista do 
esta qnestão do saldo: qun optimista nossos calculos, 

«Disse que,si estas vorbas "não a.pparocem, Rorm·ind\J..Se ainda á minha pessoa,, disso 
não il culpa <lo 'Governo, ê culpa do Con- S. Ex.: 
gresso, quo nãó vota vorbas para.ós paga· «Foi :preciso que o n obre Deput ado pelo 
·mantos. Rio de J<moiro viesse fazar aqui um díscursu 

Ora, Sr.Presidente, em·materi:.dinanceira brilhantemente intenogativo, o perguntasse 
o Congresso tem sido essas duas entidades: 0 a S. Ex.: mas, que so.ldo <í este, quamlo 
Governo e o Sr. Serzedelle Corrêa; qunsi falta incluir aqui dividas vencidas, yue já. 
sempre uma, porque, neste pu.rticula.r, o Sr. rleveriam ter sido p1.1gas ? . 
Serzedollo est<i sempre de accordo com o S. Et. respondeu que o Govcmo n ií.o tinlla. 
Governo •. De.modo quo a r esponsabilidi!.cle do culpo., que a culp(l. m•a, do Congresso, quo 
nã.o apparecimento dessas vorbas, na colu- níio votara .vet•ba. 
mna da,s despe1as, cabe a duas entidades: ao Mas quem f<\llou em Governo ? E poN1ue 
Governo e ao nobre DeputtLdo pelo Pftrá.» s. Ex., com o critcl'io e o va.lol' que t em, 

Ora, Sr. P;·esidente, ou fiz o que era d.o não propõe a vorba, paru. sor votada. 'I 
·meu devel' no Orçamento da Receita. E Pm'tanto, a responsabilidade ú tlo S. Ex., 
qua.ndo rela.tei o Orca.mento (fa lJespeza, in· Ira dividas voncid;ts, quo não foram íncluida.s, 

· clui essas verh<w do des:pt'2:J.S , \jUO. to1•nam ;L Jospozt~ mu.ior d(> !J.'lo a ~·u-
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ceita e, portanto, h11. cleficit, em voz rle sa.L1lo ca. desta. Casa a assígna.tura. de d.ous l'8Pl'e-
como vem dizer u.o paiz.» ' sr,n~a.nt.es (lr-s~e Est.1.do, que foi sempre a 

E antes: g'IHtl'id~ da libt:walid<tdc ~ dos pt'Ülcipios da 
«A culpa. é ~o Govorno, •la. Nação, do H.llpttb!wa. !l o~sa omenda ac<tba co111 os con-... 

Congresso, que nao trabalha~ . CHt'sos •. manda peocnclHn' :\S cadeiras que vo.. 
. Não. E' do nobt·o rel[l.lOl', quo, tl ovenu<J ga.t•em no Gymnasio por inMcações da. coa

ter sommado tudo, não o fez e seguiu o gre,noação. 
exemplo pernicioso dos a.tr azados.>:> · O Sa. EnUARJ)O P IMENTEL- Acaba com o 

Ora, Sr. Presidente, eu .me referia a essa. concurso, não o.poiado. · 
sól'ie de annos, em que eu mesmo nom mo O Sa. FAusTo CARnoso - Acaba com o· - -
entendia. em politíea, om que se tinha de concurso, sim, senhores . Está, aqui (U.) 
longa. data. deixado de votar verbas para. Mo ê, vagam duas cadeiras, uma de logi-
essa.s a mortizações . . . ca e outL'n. do littera.tura.. 

Pois, sj de longa dab não se vota. v.'!, vArba. O pt'Ojecto manda abrir corrcul':lo parn ·-
:pa.r(l. amor ' i1.a.c;:.ões, que culp.'\ t ioll..'1 ou d.i~to1 ·~ll:lll; a. CJmmisllão diz que essas cadeir:I.S 
N"'al? éra. gente, menos el'a Deputado. não serão. prc:cncltidas pelos· professot•es do Gy· 
faZla parto. da. Cummissão do Ot·ç;~mento e mnasw quo o requererem, a juizo da cou
quo responsa.bilida.de me cabó pelá. raltn, tio g1•eg:tc:ão. Portanto, a Commissão acaba com 
Podee gxecutivo ~ Vê o !Jobre Deput:1do que o COI1cur3o para ~~ss;ts !luas cadeii·a~ e manda 
tudo confundiu, quo nã:o mo comprehendeu C!UC vüo a _concurso a..~ c:1dr.it·as que fic~rem 
c que veiu faze1• accusaçües injustas 0 vagas. em v1rtude dt~ssa. tra.Hgre!'encia.. 
d&r-me rosponsabili!la.dos <1uo não tenhtJ, Pe1•gunto ou: quem oiltuú:i pllilosophia e 
que dG .n~odo~ algum posso te!'. (Apoiados.) quem ostud<1 ld:;;torü\ da. littera.tura desto 

E a. tDJUStlça do nobre Deputado pot• São pai~. qumn tom. á. custa do gt•andes sacrift
Pa.ulo referente :1. minha pessoa é tão grande cios, !Lilqnirido uma somma. ' de conheci· 
que pala primeiru. vez no reglmen 1•epu- ·monto -nestas duas matcl'ias e aguarda que 
blícano, o anno pa.~~ado, ou ftz o estudo ostas cadeira.s soja.m clu.das a concurso, niio 
desta. qlfestão em longo e minu~ioso pa r·e- ·tom assim a porta. fechada 'I (fia e!partes .) _ 
cer; ue1 deti.I.lhadamento os cmprcstlmos e Sr. Prcsidento, o uohre Deputado o Sr . 
as a~ort~zações feitas; mos~rei quo as PMth~ Ramos disse ama her(.'.sia ,jur idíca qun 
amoriizaçoes para os ernp1'est1mos externos nu preoi~o assignala.t• <la maneira. mais cl&l ':l · 
haviam sido cumpridas o quo üSte dcvet• o mais positiva; 
nã.o ha.via ~ldo cumprido om relação aos O codigo de . ensino d~: a. cadeira que 
emprestimos in tornos ; quo M o era um vng:u• dentro ele. uma secç;~o ser á procnch1c!a 
absurdo, era um e1·ro gra.vissimo 0 aroquerimunt•> do profossor. V. Ex. ·sa.bo 
que necessa.rio era tom:~rrnos providencias como se faz o concurso nas academia.s . 
neste · s ontido ; e ent<'io propu:.: e a cama.r:L So faz pol' secção ; · o concurreoto raz o 
votou que so · crea.sso no ot·ça.mento um concurso do val'ias mu.toria.;;, reli!.tlva.s a. essa. 
fundo Je amortiY..ação pat·a. ·os om1westimos sec{'.ão e entra pa.1·a uma. daqnollas para. qun 
iute~nos, f undo de am!>t t iza.ç:1o quo cstt!. ~ll . ii::.: o concurso. 
cons1gna.do no orçamento om vigo1• e quo No Gymnasio, níí.o ; o concu1'SO ~ feito do
esto anno foi mantido no mosmo orç.a.mcnto. terminada.mente p:tra. uma. ca.deii•a; ora., os 

Vê a ssim o nobLl Dopntado de s. Pll.ulo, profG~'Sores quo occupa.m a.s · cadeiras 011;1 
~uj& a.uaencia cu si~ceramente sinto, que fui questão fizeram concm•so para ellas, o a.s 
-IDJUsto _para. comm1go, porque eu cumpri o. vii.o ocoup"-r tlefln itivl\rr.tOnto som cOJ;I· 
meu dever. (1Wuito bBm; muito bem. O orador cUl'SO . 
(oi cumprimentado), · Quando se dá :~ transrcrcncia ella se dó. 

dentro da. mesma secção, o isto, quer dizer 
O Sr. Fausto Oa1·dozo (pura uma (1116 o indivinuo tt·unsferi<lo fez cunC!ll'SO pa.ra. 

e!l!plicaçao pessoal) (')..:..sr. PI·osidente, tratan- n.sccção o póde cxel'CO\' qualquor das cadeit•as 
do elo projecto elo que mo occupoi, eu podia flUe a compõem . . 
ler o discurso do actual prcsitlon to dosta Co.· Não ê este o caso, llOrftno, no Gymot.tsio 
mara o S1•. Vnz do MnUo, em 1885, quando Nacional,o concm-so 11 t\:1i to Jl!U':L um:t aadoit•a 

. fazia. a. .~ua profissão de Iil líboral, p;u-;1 dntorminada, uãu t.om, llUí~, I'azã.o do so1• 
·: . mostrar quo um dos princípios polo quaos u.<so :wgumonto do secção a quo acabou do 

'\~batia. ora. osto : o conout·~o p;~m 1oclo:~ 08 ijO rof1wlr o uobro Doputn.d11 p<~1' S:mta. Oa· 
\~progos. tlutrlntt. 
' 's p 'd te Quoria os ta. r cum ~~ VommiS!lão q ua.Julo foi 
\; 1' . . resl ou , cncontt•ei em um;~ ela.bOJ'll.do o di!cutit!o o.•;so p:~rocor, q«<llldo 
cni~ da Commissão do Inat l'ltcçi'i~ Publi· ~~ ollt\ se dirigira.m esses profo.>l!Ol'OO. 

''-' O SIL, .I!;DUAU:JlO PtME11!1'F:r,-Dirigii•a.m·se a 
(•) Eate-~i~~eurso não foi 1-evisto pelo Qrador. mim, pessoalmente. 

Clltt!llr~··~.ol. Vlll . . . 
. '~~- . 
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0 Sn.. FAUSTO CAHDOSO-A.h ! rlil'Ü:iram-~e 
pesso;\lmeoto a V. l~x. ? ! Pois deviam (liri
gir~so êl Co.mmi&lão, tlu qual nn vojo) n est!l 
pat•acm· !J.S~IgnuAos apunas qtmtl'O mcmbr•os. 
A Commtss<w compõ~-se tle llu1·e, ni\.o t\, p:n•
tan to, a maioria quo o «~si~m\ 1 .. . 

O St~. EJmARDo PnmN1'llL--Não é a Com· 
missiio; são apona~ qn~~iiJ'o de sen8 m~mbt•os . 

. 0 SR. FAI.'STO CAHJII)SO- Ett quel'ict IIUO U~· 
tlvessem ;~qu t todos os rncmht·os, P<U'l\ pct•
guntar como é q uc ellns focham 11 porta ao 
conem·.~ da.s cu.doi t·as de !ittol':~tu~a. () l ogic;.~. 
que e s1;ao a vagar, c lll:lml:un r! ue a~ c. ~tloit·a~ 
dO: portuguez u l<~tim que estio preenchidas 
SCJa.m postas um concm·so. . 

Pois então, os !1110 cstutla.t•am ~ fúra.m 
pola. sorte . liL Yot•ccidos com ~so concurso 
hão do fazer tudo acalJado, só por•lUO a!"UJb 
membros da. Commissão . patrocino.m a causa 
do um candidato 1 

O SR. EoUARDO PmBNTEI,- A Commissão 
nãú t em candidato. 

:\!as, S. Ex. n1i:n attendcu o quiz colloca.r 
um prof•~~SOl' de purtuguez quo fui nomeado 
prn• urna. man• lira. .. , 

O Stt. EJ>VARVO Pmer,rr•;L - Mui~u cum
pott•n to. 

O Stt. FAUSTO CAtwoso- N.'1o ha. tal, não 
liu, t•l, nilo h<L tal. 

011de nst.l ~~ gTammatiéa.? Onde estú. a· 
ol.o m; oude cst~ a novi!lu.de qtto cllo trouxo 
pi.Ll';l.. a, li ngua. '? · 

FirJun V. gx. sabontlo que ncstt~ pa.iz ha 
limito quem t cnlnL enriquecido a nossa. !in· 
gua, V. EJC. não attonlla para minha agita
~:ão, mas declaro li'<Lnca.men te q uc a rmnha 
vont<ulo nfw tomfort,~ bastante para. impe· 
di r a ond;~ de indignal,>ão que cresce e vas
cu!e,j<L a, alma a nte esta iujustiça.. 

A commiSsão sabe; a commis.iã.o nãc .. Jlól'· 
que a maioria da commlssã.o é contm; · qua
trp membl'OS da commissão sabem q1~e ha. 
prof,JSSOI'OS quo desoj<Lm mudar de cadeira. 

O Sa . HENRIQUE SALr,Es dá. um a.partc. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Conheço um lUOÇO 0 S!t . EmiARDO PDmNTEL.:.... Eu disso que 
set•gipano que cstudiL noite e dia, com a es· a emenda e assignada por quat ro membros 
poranr-.:~. de vira ser professor (lo phílo~ophi!l, da ·commissão. · · 
e conheço muitos outros nr.s mesmas. O Stt. FAxsTo CARDoso-V. Ex. dis~o que 
condições; sei, porem que a Commisdij;o íeclla esses profa3sores procm·aram a commissãu. 
a porta a todM essas aspirações. o sa. EDUARDO PIMENTEL-Eu dissé quo 

Isto, Sl'. Presidontn, é uma cousll. quo não me procuraram a mim, pes.~Jalmentc. 
se comprchende e ea pergunto ll Camara 
dos Deputados em nome de que priucipio O SR. FAusTo 0ARDOSo-Aguat•d.o a pala.vra. 
f<Lilê\CS, em nome de r1ue principio aqui vos do Sr. Hen.riquc Salles, lente do diroih de 
raunis? Em nome do principio poll~ico ~ 11ma ac:~.damia que ou respeito, e espero quo 
Sai, mas à. po!Hica é poior quo um "tll'!'ote S . E:~:. volte atr:Ls em nome dos principio~ 
cnfurec~do dcStlc quo penetra. 0 domínio Ci.n•doacs da. RepubliC<h em nome da. dignl
da instrucção publica e da justica.,. tla.de humana., e m~gue egsa. <~rnenda. porque 

O que su quer trJ.zo1• pa.ra. 0 t.c1·rcno d;~ ó urn fav<H' fe ito a. um jovon que quer mu
instn~ecio publica (I horl'ivol; 0 llll, St·. dar do cadeira, c1uc fl.it li. ca.nsado de onsino.r 
PresidcnLe, la.u~:u um }JI'otesto violento portuguoz. · 
vchemonto do inrligna\-iu contra. a. cmondl O SJL li:DUAIWO PnH~N1'Er,-Jo:' um direito 
delll:los qua.iro .membros da Commissfio, quo quo cllo merece. 
S<J.bom quJ ha. dous pt•ufos.ioros dudojosos 
do muda.t· do cad~ir:~ ~· só pur osto m utiVIJ, O S1~: FAUil'ro C.\IU>OSo-Dircito, nãu; por
a.ca.b:~.m como Ill'Jnclpso quo r(!gc 0 tl!rtlito quo o Cotligo do Ensino nii.o pot•mitto quo se 
tlo individuo !1no quot• occupar uma cadoit·a !)l'CJonch;~ uma caduir;1 sem concurso. 
no_ GyJ?lnasio; qua quot• um Jogar na lucta. O St•. P<tul<~ Ramo.> fa.llou na..~ sce~iiM; 
pôla. Yllla. com a lucta pela sciencla . m o.Lg na.s sccr;ões o proJ'os~ot· faz concur30 

Não ~ou um apuixonado. A Ca.m:Lra. tios P<n>u. toda<> t~s matorias; no Gymna.sio, não, 
~e~utados sabG que sou u!Il homem de prin- v 'pt~ol'cssor faz concul'So pat•a uma cadeira_ 
e1p10s o quo chego a sacnlica.t' a. minha po· determinada c só póde ir para. outra, em 
:pu!arida.de quando se trata do su.lval-os. vlrtu1l0 tle novo eoncuroo. Eu mesmo recebi 

E' nat~ral, pois, que prottJstu Q!landu vojo em minha casa pedido ·para deixar passar 
o p1•ocodsmcnto dos mornbros da Cummlssã.o ess<t emenda. · . 
em . rolacã~ a intoru.~sus supcl'iurc~. · Sr. prosidento, a Rcpublica lJaixa, desce 

Sr. Prns1donto, qua.ndu foi u.pr<lsont.atla esta 110 dominio linanceii•o, doscc em todas as 
omondu., dirigi-mo a•> S!'. Eduat·do Pimontcl ospheras da aatividado, no domiuio da mol':J.· 
e tlz vor a S. ~x. quo ella nlio sJ baseava. na. lidado; mas os culpados somos nôs, o ama· 
moral pulitica.Di~sc-lhu musmu que cunho~ia. nhii., quando a. vu.ga da uoskuição nos lov<lr 
11m jovch sergip:lnu n quo coniH:<;•> mui~•>S não nos quoi!\cmo~ porque o Congrosso jêl 
vl!tJ·o~ ctuo qtwrcm fazur concurs·•, . ~nst1'1ti~ os gnLurles pl'incipios para a.rmu.1• 
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um batel d(mrarlo de sonhos e dar passa.gom 
á.quelles ·que, tendo apDrms 22 u.nno~ do 
id<Ml.c,j:L estã.o carJs~t,los de ensinM port11gW>Z, 
querem onsinar ltistol'ia n l.it t,cr<ttur~ .. jci 
ensinaram muito lulim e llllf!l'Jitl ·cnsírral' 
philosophla. . 

E cs~es jovens que por n.hi. for:~ estu
dam noice o din, gast:~m o qlw · muito blllll 
podia ser·vir·llws pnra a aiimontu.ção em 
mandat• vir livros c fazer ostmlo de plülo
soplüa? 

Quo vão fa.wr concursos do latim ! 
Estudaram historia da litteratura. ? Pois 

vão 1\.tzcr ooncu rsos de portuguoz ! · 
A historia tia llttcra.tura u a phi!osopltia 

são para os que l;~ estio, porque a Gommí~são 
não quer s;LIJOr ~i toem direito, quer saber 
se teem sua..~ sympa,t.hias ! 

Ama.nhii: roquorcrei votãçiio nominaL A 
Ca.mal'lt podat·:i votar a mnonda, dos SJ'3. 
Deptlt<luos, emenda que não~ da ru:üm•i;~ <liL 
Commis>iio Cúmo acaba de confc'"1t' o nobre 
Deputado o em contínuaroi nn meu logill' :.~ 
ba&m·-mo conh•a cota. immot•alülade ... 

O Stt. EoUAttoo l:'n!EN'rr·:r.-lmnwmlid<tllc. 
não; pl'Oto~to con 'ra esta elassitícaçào. 

0 Stt, FAUS'I'O CARDOSO ••• que esmaga O 
direito de todo os que 0studam no llt•azíl, 
cxclusivamcnto o meu, q uo p.1ssei 8 annos a 
estudar philo~ophia, SJnlta.ndo com um con
cn~so na Rcpublica., e só encontro uma porta. 
fachada pat•a. mim e abm·ta para entl'al' um 
prof\ls~or de latim. . 

Tonho dito. (Muito bem; mt>ilo bom.,) 

O Sr. Presidente-E~tando rtdcan
t<~da. a. hol':l' pas~a.-so :~o oxpfldiente. 

O Sa. Ht;Nili!~UI·: '~AU.EH- PQço a. p;~lavPa 
p<ll'U. uma cxplícaçito possua.!. 

0 Slt. PRESID~N'l':l~ - J:L itllllllllr.ici o OX[lC· 
dimlte. 

O S1t . HENJUQUN SAr.r,T;s - Eu g;tmrrto a. 
V. Ex. quo·não mo dcrnorat•ei maig d .! einco 
minuto.~ na tt•i!mna. 

O Stt. PJti;Stnf:NTE- T om V. Ex. a pal:tvl'a. 

O s... Ilenrique Salles (íla,·a 
uma ea:plicação peuoal) - Sr. Prosi•lcutn, 
_não acudi ímmedia.tn.mentc (~ into1·pollação 
do meu llont•ado :~migo o collcg<'l. , Doputadu 
por SergipCl, r1naudo S. Ex., a. prete~to da 
uncaminhar a votação, so incumhin d" vir 
disautir um a.s.>umpto ttuo esteve :tlgnus 
dias na or(lcm dos trabalhos sem rp1e loiJsc 
debatido, porque ·por princípio ontonrlo quo 
não se dovo nesta. hor:t pcrtnrb:t<' o 1;r;L'•:ülto 

·da votação flllO tí arpmllo fll_W devn lll'Of)t:· 
cupar ~~todos os DapntiLdo.~, :tO S\.:t' <>L lo a.n
u~mcimlo, 

Por ClSSc mntivo não a.eadi immedia t•1· 
lllen te a. HJn:t cxpliL:u:ão pesso:1l para. de· 
d;u·;u· que S. EK . faz- injuria aos membros 
da Commissão IFlll as.;;iguar;tm <titllclla omen
ll:L, mais 110 c:wl.ctei:' tlt~ Depata;lo, porque 
clL~ não foi a.o seio d:.t Comrnissão •.• 

0 SR. FAl'STu C.o\.IWO:iO - Nã.o h:t injuria. 
pcs.,ou.l. 

O S1c H"NRIQUE SALLES-... presumindo 
que t\ ~.1s~ignu.tur:1 foS.>e ilada. por um motivo 
de con-lescenilenci<t. 

Nem cu, U()m o ltbnrado Dopntado por 
Pernambuco, nem o meu colloga de bancad~ 
nem u nob;·o Deputado por S. Paulo flUO se 
acha a.uz~rrto e tambem assiguou. a. ornenda 
oru.tnos c a pazes de commotter a fi·atl ueza 
do, por condoscondoncia, darmos a nos3a 
assignatura. a um11 omendu., 

0 SR. F b-USTO CARDOSO - Nós todos sa
])()mUS como se a.ssigna. isto. 

O SR. Hr·:NruQur.; SAr.u:s- V . Ex. vem 
mu justificaçiio elo que ou dizi11. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- 0 quo é preci~o 
é rgu:l h ajo. o concurso nn. Repu blica.. 

0 SR. HENRIQUE SALtES - Nenhum de 
nós as;ignmt esta. emend·a. polo facto de pro
ie;sore~ do Gymnasio pretenderem· a sua. 
pa~sagem de uma para outras eadei1•as; e 
ou, pela minha parte, declaroa.lto e bom 
som, som receio de contes ~ação, que nã.o sei 
si h:1; professor du Gymnasi() que pretenda 
passar pa~a aquella ca.áeira. 

Niio conheço os.;e profos~ot· de portuguoz 
do rr uo S. Ex, l'<1llou. 

0 SR. Fl\US'I'O CARDOSO- V. Kx:. , quo é um 
prolb.~sor ([o d.íreit.o, nota.vel, diga-me,-6 ca.
paz de ensinat' qua.lctuer cu.Joira. do cur~o do 
diroi.to ~ -

O Sn. H~NIUQU~> SALLES- -Não . E p or isso 
mesmo, no clia om quo ~c disser que Henri
q uo Sal! os pretende deixar a sua cadeira de 
Direito Commercial para occupa.r a de Di
reito Ct'irninal, V, Ex. pódo u.ffirmn.r que 
cite so preparou melhor para. esga. cadeira 
porq no, homem tle r-onsciencia o de caracter , 
tomlo aptidõo:; :pam. ox.ercer sua cadeira, 
não pr•etemleri11 outru, emquanto ni.ío se 
achasse mais habilitado para regel-a .. 

O Srt. F II.US'l'O C.uwoso-E V. Ex •. reousa
ria o co llCli!'SO par;t' o htor essa. nova c a · 
de ira, r. 

O Stt. HI~N RIOUE SAI.!,l~S- Não r1uoro, não 
devo o não de3ejo jamais katar• da minha 
po~soa; e !la cotá tom de díscussio e o quo eu 
quiz foi simplesmente arr·etlar ·do caminho 
esta in,jttria, qual a ue a ttribu ir -se •~ inten
çi1ü tlo t1 t,tcmder-se ao pedido de Ill'o fessores 
Lt nu pre!;enu()Hl u ll1gar•. ( AplwtGS .) 
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Eu decla.eo que votarei pot·mo!lilla$ indi· o !!!it' . :r.lot~eif•a <la .Silva-- ~ ~· . 
vídmws, pol'(LJ!e Ül.mhem C•dit•eito 1\ ind iv i- Pt·o>i•lontn. ~intu-mo eon~t1·angiuu ten•Jo <lo 
.dual ; quando ,;c apJ•osnnt:l.r aqni uma. Jll"n· ueeup:w •~ (l.t.tr!n<;~~o <h Cltffi~l':l, l:lxplic~Udo 
-tensã.o fund~tla no Lli!•eito, m:Ls, :ütoudon•lo· minh<.t conrlucta com l'Oi a~~\u :í. ,justifiC<I<.:âo 
.a illtel'Cs.:lcsindividu:~cs, pm"u.mentopcsso<l.OO, que tir. do projoo)io quo agtol'iz t u Poder 
esta nunca. terá. o meu voto . . b;xecutivo a. adctnil'ir pa.t•a. a União as 

Apresontado o projecto pelo m eu co !Iog-a vias fct• t•o:l.~ c tlnvi<\es da. uoonpanhia Soroco.
de Sergipe; que está a.usenie, ou, cotniJ prt~· b:tna o Ituan:t. Na sce c.it o me u con~trang\· 
sillonte da Commissão da Instrucç5.o Pu\Jlíea, monto ur• obl'iga.ç?í.o om quo estou do, p il lo 
dcstril,)ui·o ao meu companheiro do l'GPL'üscn- l'nspeito ([Uil >levo <1 C<~mu.ra, da.;· resposta ao 
tação, o Sr. Eduarclo P imentel CJHO, mais nobt•e Dcput;j,dO pelo Rio Gr ande do Sul , 
t r.u•de, m e appa.recu com u m a emenda dizcn- St•. Angelo P inheiro, na. tleCcs<.~. que fez á. 

,do q)le, á. v ist<t do d isposir:.ões do .Codigo dll :tctmü dit'octorj:t lla.<tuolla. Companhia, t o
·.En!!ino, se poditt pcrfoit..tmentc f<tWr a pro- ma.ntl<> por motivo .a. j u; tific:v,•:'ío do meu pt•o· 
fereoeia. de out.•os pr'Jfessot·c~~ tlo Gymnttsio, j ncto . 
!}:esdo que elles I'O(!UCl'C.Ssum c l'u:~em u.ppt•o- S . Ex ., ou niio mA compt'Ohc ndon, on se 
vados p eltt Cungrega>ã.o , fic:wdo df\ p(, o kansvivu por vocrt:tdo do meu ohjecti1•o . 
,p1.•inclpio do concut•so . (Apal'les.) Mi nlla intonçfl.,>, cYidcntc! pnltl apresentiil}1io 

Eu termino decl<tJ'ando IJl lD oito ~ni s i !ta, 1lo projeetn, rü"Lo Jhi rle cot•to nem acCU8ill' a 
p1•o1'ossorc4 do Gymtm~io que querem ou n:i.u :J.etual rlit•octori:., nnm 1lclhnder as untado
se t t•J.nsfcwír, que isto 11w 6 indill\:r<mtc\, l':t'l, nns l lllic:une ll tc . nxpor os motivos polos 
com•> me é tarnbcm. i ntliffm·ontc qun ha,j:t •tllaL.~ . me p:troee, o Govornn l•'odoril! devo 
a.lguern qu9 sn .esteja. prcp;tr<t~l•lo p~t·;t o som nDn huma Jli'OCI'<tstina.çiio comprar o 
COUClll'íiO dn qtliLll}ll\31' Ci~t!t•.im lllll! Vlm h <t a oSpulio tltqnol! .. C0111pn.nhht pn.t•:t I.LCauteJal' 
vagar. (Apt.p·le.~.) os seus pt•oprios in te t'Ci>~Os . Chamo ospollo 
· Nã.o me pare~on , eoteot1tntu, que :t omcn•b f! ná•) p •trl rnouío, pot·quo t wlo pa.J•ecc in
fosse inconveuiento c foi n l'aziio por· Ciur; llw dicat• q11o a Companhia. está 010 es'<\do, si não 
doi il. roinlm assign~tut'<Ao . Sou ptllo pt· lncipl•J om vC3(>Ct'a rle liquida.çã.o !'m·~A'tlla. 
do O()OCurso, c e!le ú m:mtido pnb 2~ par te Justificando Q meu projeeto, niio 'qui:!;, pois, 
da. P.mP.nda.. (Muito bem; muito hem. O o>·ado>· ft~ller nocn <lCCusa çõcs nem ucfcsa.s, ma.s de
. c cumprimenlatk. ) munstr·a1' que os ncgooios ela. SIJrocaha.nilo-
PtL~sn.-sc <i horit tlll:;{:ina.d.a ao oxpcdi1mto. Hwm :t v~o p~s~ima.monte, <1 que o Governo, 

unic<tmcmtc no P\'OJWio intol'usso e não no 
intcJ'essc de accioois t:.ts e (lo credores da 
Companhia., uuvc, pa.r01 sustar os g1·andes 
llr tljuizos qno o~l~l soffr·cndo e cvita.r maiorl".s 
ttuc está. :~.moaca.do de soffrer, toma1• a.s pro
~is:•!,l r.a.u t clas , as l fltacs, no mott en tonilor, 
c.m~ístom em a.dq uiril· já. c jú. a.s via.~ forreas 
c llnvi:Lo" d!1quclla Oornpanhi;L,paru, cxplll1'<1l· 
RS pm· eont.a pr·opl'i:t, ;ttt~ que pos~a. tt•ansfo
l'il-:ts pot• venti:L ou arrenda mento <1 qnom 
lhe oll'c!'eç.a. a.s v:~nt, ;LI{O!lS qun se promettom 
do gra.ndo c futttt•oso omprcllendímtmto, mó· 
ral o jut•idicamuu (n om dc{c redito o mate· 
r i;drrt<!nte em com oç:o de ruina.~. 

O !!iit•. Angelo Neto (l?" Scm·c
tat·io, servinrlo de 1•) pt•ocntlrl :L loif.ttl'it do 
suguint\l 

' 

Officios : 
Do St•. lo Sllcr r. t :tri<> •lo 8on1l.fln, d11 !tojo, 

rornflt tando o pi·o.iooto do ~um~•lo, concw 
denrlo a D. Loopoldina tle Fig unif'uilu 1\c· 
cio H, a. pon~ão do 20(l~úiJ0 .- A' Commi~»<'io 
do Ponsõcs o Cont:t..<; . 

Do mosmo sr~nhr,r, do igual r!a. t.a, rcmnttr!rt•lo 
o projr,cto do senado, cottco•inndo :1 D. I1.:thlll 

· Tltompson ~::<tev <~s , viuva. do snnador An· 
~nio .Ju~tini<.tno Esteve~ .Junior , tt pen~ã.o 
mens:tl do 300.~000 .- A' mo~ntn Corurnísi$Íio. 

Do M.ini~torio doH Ncitocios da Fa;.~ond;~. rl11 
9 do cor rente, :mti$fi!.Zondo a. roqtLiSi(~ío dc:st<t 

, . Ca.mara. oo olfil:io n. 25:J, tlo G •lo nwsmu 
moz.- A quntn fo:r, u. r·crtnis ir."iu ( A.' (!QI\1\uis
.são dP. Obr;ts PuiJlinas. ) 

Roqum·imon to: 
De Manoel José Ba~;tos, 11:\dindo j)a.~ramon t 'J 

. <le quantia, lL íliiC so jnl~a com c ir·c:it.u, Brn 
vlt•tudc do documento 11ú" junt~~ --A' Corn
Jllisilii:o do Orça.ment.o. 

IO:x[}lic:\(lo a..~sim o meu p llnf!a.m onto. dóvo 
pot· Llcfcl'onc ia. a.o Doput:~do pelo Rio GI:'a.n\lc 
do Sul, · c não :w ~~dvoga.do d11 actun.l 111-
l'ector•ia u:t Companhi<~ União Sorocabanll. · 
lt ua.oa., r esponde {' ao rlisnm·so r1ue hontem . 
s. Jo:x. p rot\Jriu em dufosa da s ua. cliente, 
com :L maior d c(tJi'CI"Wia <L mim rcitlL, ai 11da 
que simpte.~mcntc em attcnçiCV tto Cttrgo que 
occ"po l'W~Ia Oasa.. Acccmtua.ndo pal<wr·:\s tlo 
S. Ex., l!flCin.ro q rte não ~ci a que ca.rgo ~ 
ro!hre S . gx,, pois que nrml!um occnpo nesta 
Cust.t, onrlc nem mesmo sotl JnotubJ·o do a l
gum:• commis,;;<o . 

Robt·•: c.~ta p :•d c do ili~cut'.-10 ele S. Ex. 
•li>·e i_ ~órnento o f[un .i•~ •lisso a S. J~ .. orn 
apa.rt.c:-:-Nã.o r espondo ao advogado t!a. di· 



Cilmara dos Depctados. lm~esso em 2110512015 10 35- Pàglna 21 de 4 5 

SESSÃO EU ÍO DE J)EÍb:~tBRO DE Ü)Oi 253 

re_ctori:t da. União SuJ•oca~<ttl"·Itmtna. : !li-~ .Tun~sc a illega,li~ado du. pl'CISCIH.~t do Sr· .. 
l'lJO-roe M Deput:tdo que faltou ~ob1•o uma Ct~~ennro nu. dl!'cctorw. da Compa.nbJa. a.o es· 
-parte do um disclu·so com quo justifiquei tado de minas cru qne vã.o ca.hindo os meios 
um projecto de lei. · tio transporte, pela, incxperlenci:J. do cmpl'e~ 

Sr. Presidente, minha resposta ao nobl:'o g.auos novos o pelo~ toimo.~os deoucortos dlli 
Deputado :pillo Rio Grandfl elo S11l porlet·ia. ::tua. a~Jrninistra.ção, o Ycr-se-lm quiio desas' 
sm· pura e ~impl.e~nwnto estu:-Meu pt·ojecto troso tom sido o Sl'. Ca.semiro d;J. Co~ta. par<t 
não Joi impugn<tdo. Sustonto o quo dis.-.;c a wna scl'vida, p()!O~ yiasl'orre;~g e fluviaes da. 
em sua justificação. A a,ctut\1 diroctoi•ia, peta. Sorocaban;~-ltu a.nu.. · 
<LO(es.-1. que Bc lhe fe;-., nã.o nega. em absolut.o O Sr. Cascmiro tia Costa. nã.o tem foito; 
os fàCtos 'que l11e ait ribucm, n orn .dí~ sobr o nom faz a. admioistJ·ação dos negocios dil. 
cllos explicação que satist\aça. Mas vou repe· Companhia, cuja. direcção. tumúu a. si, de 
tir-llt'os. · . accordo com os in tores>es da. zona.. nem na 

S1•. Presidcntc,om mciado do fovel'oü·o do altura. do ca.pita.l da mnpreza.-70;000 contos 
corrente anno, o St\ I~rancisco Cascmiro AJ.- de róis. 
berta da. Cosf;a substitituilt o Sr. João Pinto Contin1ío <t repetir. O Sr. Casemil•o da. 
~·orrei1·a. L\·itü na. prel!idcncia úa Compa.nhia. Coxta, a pretexto do economia., levou Jlal'a a 
União Soroc<J.bana-ltt)ana. I<: o SJ•. Ca.semiro dü·oC(;ão da. Sorocaba.na.-Itua.na. um plano a 
da. .Costa nom accionista. era: du. Gompanbia., oxecntar-~ubstiiulr o pessua.l existente, in
seguntl.o ~o atnrmou na imprcns'l. . clusivc forn(J{:cdorcs, por outro tle sua. con· 

Jo~u sei, Sr. Pl'cs1dcnto, !).UC pelos est.atu- Hança, p1l.ra lhe f~t()llitar a. ~d~ln1stt•a(}ão 
tos da Companhia S::J perm1ttc qu<~ so ctoja a lta.mento condcmouv_ol _que .~a lliU.U{l:tlt'al', 
dit•ector a quem não é acciorli~til., assim como Co1twçou pelas dcmtssocs nao motJV~d~s 
sot ta.mbem quo, no caso de vagt.\ ou i·mpedi, de ~mpreg<J.do~ pa.ra forçi1.r . a dcmtssao 
menta de IJ11.(Liq"cl· rlireclor, .<eni chautwl.o, uo lllHpcctur g~n~l <JUU supOI'lU~\\IldlêJ, oru 
pelo g11e estiv1Jl' em ·exa,·d cío, ou'tlido o ám.se- f;odos rJS negocws d:• Companlna, rcpr•e-
1/to fiscal u 11• acoio,isla p<<ra o 3~tbstituir . scn tantltH\, c~;nfol'lllO os Cllta.tutos, po
note-so b~m um acciiJniJ>ta )J•.~r•• suhstituil·: ra.nto o;; goVBI'li<JS do Ell~do c ti~ União, e <~. 
ficando o !lirccf.or e leito mt ch•~m<uio n:~ quç:m m1utos louvot•cs ~ao constgu:a.tlos pot• 
obJ•igução de ea.ucionm·. :t swq~cstiio eom 100 s~us hons e rul<)vautos servil,'us, em rola,to
acçues da CompanJJi:t, do va lor Jlomina! 1!0 t•:v.~ itpprovwlu~ 110!' assoJUbl«a.s gcJ·aos de 
200$, som o que n ão }lodcrá cntr<~.r out n.\et·· :t•:<:H)II\~ t:tl; ._ . _ ._._ 
cit!io do seu cal'"O. 1J11p rn~. tntour:ton:thuente <lt.l nau, pro-

- ,· . , " .· • . ,, . . , ,. .,. vuCtm a f/ l'éW, th:tet•minadoJ·: ~ d:t inl.er· 
Nao SCI:- lJOl (,m •. 8~, ~ .~>.t · .C.~'IcJ :u \" cau~~~~;. I'IIPCilO tlu tl'a.l'<:go JIO!' tl'os dias. quo Jl:tr:t 

nvu, ~u IMO: ~~ ~~~~ .,t~:.w ~0111. '!'·' I #I itCV•IJ:~ •:ns.');u· p1·e~:il!ou <l:t intA'lt'vcnção tio ~ov<wno 
que .• 10 1~rcç? .tdu,~J de l O.-;;, l ~~:~~s ou lllllllu~, <lo gs (.;~l~, u.11 'LWtl ~" aprllvuit<Ht pu.m a. 
l>~d.em V:1lm . ~m. cuu~u tio .JcJ~, .·ou pou~u ~uiJ~t itui~'<.IO g·ond tlo.~ Otn:wr:gndo::; da com
m.u~ •. III, Jrl so: t .•. n.lbcm. SL n:-st.t,. :':'. n.~o panl!i:L, deslle 0 s\mplo~ operar·io, CJUO ganha. 
findo o to'?po <lo ch·'·~ctuL .~JUO ol.l~ ~~~ ~~.tlt!•~·- os meios <lu subg1,;tem:H\ polo seu tmlmfho 

A re~tlOt~ d<q>rc~uloncl .t do 'l::i_L Ua.'lcmu o, phy~icu, até os mais g1·a.rluatlus clteJ'os de 
o , q!'o c! sa?.td~. ~>elo ~ue c~l'L'O. IOC~~to~tatlu sm·vi~:o , que, p;tru. viver, iiram 1·ecursos do 
na. ~O:prensa 1n.tc~~da _na pros~oudadc <~a. sou sa.ber 0 actividade, não pagando os nu· 
zona <J: que sarvc, a Companlna, 6 fJUO o _Sr · morosos trabalhadores Cl empt'llgados demit
Fr~n~tsco C~onnro Al~ert? .~~~ Co~t~ nao. é tidos e suspendendo Cornooimentos de car-yão 
legttlmo JliC.>ldonte da ~fil<.tO Sol uca.~ana:- lenha, graixa, dormentes, otc., l!UO so fuZJa.m , 
Ituana, po!o,que ?B seus .1~lo~ o, co_n~_l,~etos á. Cotnpii.nlüa por ordem do super•intendtmte, 
nesta qualidade carecem du lcgltumd,Ldc. bem crnno 0~ tornocimontos de geoeros d<l 

A prcsidoncia 1lo SI:'. Cascmiro ô uma, illo- consumo nocoss<n•ios á. subsis teooia;que ta.m
galidade, quo 216 poderá. s-.r repa1•a.da. pol:\ . lH1m se flLziam por autorização deste, a tra
assombltla geral tlo a.ccioni:stas, a~ a.got·a. b ;~lll tl.llvres c · a empregados, com todos os 
não oouvoctldf11 ape:r.:u• do 1.'-St<n' findo o a.nno quaes a Companhia. andava cntã.o, como 
soe1a.l, desde :~ 1 de dezcmb1•u tio anuo p:LS·· a im!u. hoje, om i.Ltr11ZO do mozes de ijalaríos e 
sado, isto é, ha um anno monos os di:~s que venciinonto~. · 
f11Jtam ra•·u. oomplu~al' o moz do dezClllbt·o A <lnl'Oza com que o Sr. C<~.S'lmiro e"ecu.tEI. o 
co!'l'ente. ~ou pla.no tom sido uma cabmidado pM•a a 

Nem 11(1.~ l!: ~tal.los, nem na lei das soei e- <:id<1do tlo Soroca.ba o produzido as mais tl'is· 
d adeg anouymas se · encontra. fnnd:~monto tcs soena~ do inl'01·tunio pa.ra aque!lt~s quo 
para o Sr. Ca:>Qmit·o da. Costa se ga.ba.J~ pula. vivi t~rn · do M•t ~1·abalhv e que ora. so acham 
imprensa do r1uo n:~ prc.~i<lcneit\ da Compu.- desuccupados, SQm o c::rodito pJ'OVenionto da. 
nl.lia. é preposto / do ::>r. M\nlsLro d<t l•'u- sua occul>açã.o hubitu;tl c sem dinheiro rn·o· 
zenda.. veniente do su.lal·io j~ ga,nllo. 
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doH·nm eonsiuet•ttt• om ~lobo - qucsl,..'\.o da 
maior IJonucl'a•:iio. 

A actrml dir·cr:tol'i;; lo II'OU o seu descm
IJ~.I':.t<;'l ar1 ponto <lc su.:;pondt>J' o serviço de 
nttV(!!;U(•ilo llu ví:tl nos rios Pit•acícaba o 
Ti étê. put• su·1 nnir.a e exclusí v:L vontade, 
sem dtw ronta \lo SC\1 l l!'ocedimcnto n Am n.o 
pul!líco intc,•es;tulo, mHn n.o govel'no doEs
tado·~ quum os!.;~ olll'igada por cont.racto, 
pelo que cst:i amo:t~<ul:t de rcspond~r ju
dicinlmontn por gr<tn ,lcs indemni1..aç.õos, 
apo?.a.r de havm· rcsta.belecillo o serviço 
fl uvial, cujr) <~l'J'Cml;uncnto negocia sem au· 
t ori·tação !lo govct·no !lO J ~starto c da as.~em· 
bléiL gcr<tl do acetonistu.~ . 

Penso <IUC nfio pt·cciso ll i:r.et· mai.l sobt·c os 
snrviços da. Gompttnhitt snb tt arlmin'istt·açã.o 
do Sr. Cascmiro 1lrt Gost,r.. 

O Srt- ANGlH.o PlNIII'iRo-D(~ Jh:onçet p·wa 
u111 al)at·tc? 

Ni:to C01't' u. P.ncr·gi:• com <JUO a imJn·ensa 
sot·oc~bana. dnfendt: os di!'ci los do ]Jm;;:u:~l rl<~ 
Companhia, concnlC<JJlos pela. acf.na.l arlrnini~
tt'<'ç,'io; niio fõr:t um<L ou ouLl'a manil'usL;u;iio 
grévist:~, logo ·abaf<ldu, ]JOli~ i ntervcnç:i\o l;c
n efica. do governo <lo Estado, q tw coiJSCgtw 
da directoria a pr.Jme3sa d<l 11a.ga.r o que 
llcve a jor·nalciros c a cmpt•egados do.;podi
dos, promessa que, dovo clizm·, se cumpre 
quasi sempre tarde c a. m1~s homs , o isso 
mesmo com relação :\ um Jirnita!lissimo nu
mero de reclamante.~, porque appa.recmn 
sempre prewxtos para a.d iar a i1Iiliori:t das 
rcclamaçõQS; e eston bem certo , o S1·. Ct~,_<e
miro da Co~ta faria bem mais folgadamontc 
do que, dizem, está 1\J.zendo a.s suas presta.
çõas mensaes de 10.200 dollars da. Companhia 
União Soroc:~bana e I tuana. ~ Compt~nlü11 Edi
!icadol'l\, por encommondas q ue ellc pt·esi· 
dente da :primeira foz tt ollo proprio, dil'octol' 
da. segunda. dessas Comp;~.nhias. 

d - O S1L MonF:tR~ b.\ SII.VA-Puis n\\o. Os serviços u. Soroca.ba.lla·Ituana , \JIIO nau 
iam beni, desde fcvercit•o, em ctu e o St•. Ca- O S1c ANt:J·: r..o PlNilEIRo - Tenho certuzfl 
soroiro da. Costa. entrou para.<~ sua.direc~oria dn l[tm llontt•o em poncJs mu1.cs V. l~x . mo
e dete!'minou logo ao suporiotondcn te quo t.li11e<LI'<Í. por completo a ~~~a. opiniilo, vendo o .. 
lhe remcttesw para aqui a. rcnd<~ 1lo:; mczcs l'esult:u.lo ll•~ <LcLna.l :ulministra~:ã.o. 
antcriores;dcstinu.da. <LOS pagmentos rio fim o Stt. MoREll~,., 1;,\ 8JLVA- Estimm•ia im
llo annn J:l'LS.Il>tdo, 1le Jl~~so:tl e d_o l'ot·n~_rJimon· 111on'o ,1uo ussim acont!JC<:ssc, oomquanto 

.· tos •. depoiS 1los ~ !'OS dta.~ do gruvc, vau lllill, lc•nl;a o drJ.~pmzcr 1!11 ucclar;n· a V. Ex. que 
mmto mal, pess!m:tmentc. ! não c~>n~o com <t osj)CI'an~:;t de t;wta. vonttH'l~. 

_, Reclamações sut·gom do l.oda a ll:trte, A •le<:I;Lra~:i.<l ll \1 v_~ ~~~. SCl:i:~ ba..~tn.nto pal'(l. 
• contra. o SCl'vi.;:o tolographico-tehiljl'amma~ conl •. cnt;u··rnt\;,:1 11ao fom OJUIW que so fórmn. 

chegam tardo, ou nunca ou são i!lcuiv11i:>; •lo :-1·, G;tS(llllJl'O •l<t Costa.. Alrlm drsso , mo 
contra. o serviço do trt\l~go -cnc,nn;!wntla~ p:we"t: lJII':." Col~lp;~nlli;~ União ~oroei1ba.na. 
ou -b<tt•,Yas não chC"Itm ou clw,am Í<41'tlc, ; ~ n ILu:w:~ n:w l.r.H'a os 0011~ nogoctos regula· 
n:t:t hot'?..t, ou dulo~in1·;rla,; ;w ~'ou •l• ~~Lí nn, t•i1;vlo~ l.'lllll"'ll~to uiiu :•mot·tiw.t• elll d!u. o 
muita..~ vczns depois !lc J'Ct:l:tm:t<iiiO~ th illl- r:a.J!II,<tl u O,.? JUI'r~~ d<) sou grando pas~li'O , 
prCIJRil., O rlo l'OP!'C~O lltar;iio~ ~O :..(0 \'01'110 rlv \!Tili[U;\Ilt,O IIU.ll l'úll HIIU;U' I~OS SU IIS l'U.lll<l.OS e 
g~tmlu ; lm liLlta 1lH e;u·t·os liillli•S Jl:u·a p:~s- !JI'Ul~ongallllm t•~''· Slllll !ll'<'olll lzo nom ll<~ fOI'· 
Sl\,!tUi I'OS, o rio I'H;.Iiit~~ c goUtlulas Jlat'<t · r:;u·· 111:' '-'il? do ~1:11 f unrlu rln .t'<!scrva. nem Ja rlis
:::a.o;, Jnll'quo u ffiit~m·ial rrltlan tn estt·ag-oih~rJ L•:tbl_lll;au J•r•gll liLJ' <l.us •li Vlrl.eudos <L <[UO toem 
llolo uso !los iompol'iontus, 11CI:L ;wsorwi:L do l.hrotf,o o~ St.!ílll acclllnl~tas • .. 
~rtdxa, ou appliCili!~O dn :.:t•aixa do m;~ rln:t- o ~lt . ANM~I.o PlNIIlmto-r'iquJ cu:· to do 
llda.do, pola. ooonorol<t de Icnlta., ou fa lta. de c1uu twlo sc1·:L l'C"Hlat'i1.ado 
cJ•cdit.o para.~ oomp1'a. de combustivol, pela. . "' . . · :._ . . , -

• má conscrvaçu,o das linhas 0 ostragos d:L sm1 O SR~ MoREin.A DA S zLvA Ota., Isso nao 
supcrstructura o afinal pela harb;;ra l't~Solu<;ão n~o.~l\toc~. cous,l ~.?m .• ~no . se con~ . A s~o. 
de pdv;.tr a Companhia üas ollicina~. c:m So- út~ul.L Jlil.l.'\ :• ?~'~M>. u cn~ me: ~c1 ca. ~lo ,J8 
roc~IJ<L, onde ~o _fazi~ a mouta.gcm dil lo~o· m,Jl c~ntos ,)'' .. 1 u~ ~ ·.~ ~r" '~o ~tt~ om ~po~ 
mot1vas, c fnbrtcaçao, concor~os c rcpnn:; rlr. 11·~~ · _J>011?· ~'·'l:.:.L<..-·11 • ~~ .P·~"~m?nto.~ d.'L~ 
do todo aqucllc mu.terial. · ttn:tHLt.t.~ q 11r. I !r c .~.w _r!c,~ Hl.ts, c pt ~c1s;t >;(>t 

. . . exonrwada •la. olw1gawo •·esultanto d;L gamn· 
Lmat?· se os .1ornaes ·da zona e mt'ls mo os ti:L Je jm·c·s :t ::;0rri~ab:1na, quo lhe (hí a. 1·cs

da. capt~al do Estudo, .de . on~o toem ch;g.~rlo ponsabilidado de cet·ca de 400 contos réis 
a~é a.qut_cchos ltuoma.l ~c ouvem, c avu.lt<~~'- tlnnntw' -
se-ha. qua.o palllda. ú a. tdr1a que dou do vet·- . , . . 
dadeiro ostMo t.h>s ~erviços d<t Compa.uhh O Sn. i\i'(tiJ::.Lo PlNilJWto-1 udo sera r t•gu-
Uníiio Sorocaba.na e Itua nu.. :So bJ•e o ~ou ct·c- l ~t!'JZtulo. 
dito conhecem-se aqui , a..> gt·a.ndos questões; O SR. !lfOREILtA J>A SILVA- Assim pudesse 
ao longo das suas .linhas forraas o Uuv iacs- acontooct· ! ... As <1ffil'tnações do nobl-e Depu
as miuça!has, questões d~ l~Hmor importa.ncia. ta.tlo pelo ltio Ot·:Lndo do Sul n'ão passam 
i)lOIICtt~.rta, que ~e multJphou.ru t(ttrto, qtl(llle )_}11.1'<.1. m1m de OpLilll\Sta upiniliO :pessoal, UO 
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osper;\nç~ muiLo hoas, mas sem funda
mento. 

M;~s. pm·~lôa.-mo o nol.•r•o Deputado, não mo 
sati.~ l';1,,o com o que. di.ssc. Pl'cciso elo d~me 
mats pm·n. comp leta.r a raz7io p 1n ' que ó JUl
gada. corn dC3fa vot· a admtnistra~\ã.o do Sr. C<~.-
simii'O da. Cosia . · 

A Companhia possuía om Sm·oca.b:1 olli
cin;J.s de c;wpintada, fe:•rari<L o fu!ldiç.io e tlr 
mat'ccnm·ia e scrralheria,quc compotiam com 
as melltoJ·es do seu gener o no g stado, onde as 
lm optimns, como as da. S. P t1tJl.o Uaílwny. 

· Paulista., Mogya.na. e outt·a.<>. Nel lilS se mon
tavam locomotivas, so fabl'ica.va.m cal'I'OS, 
vagõo.l e gondulas e se faziam· outras obl'a~ elo 
tol.'no oro m:.tdeirtL e ferm pat·a a mo:l
tagem, t'a.hl'icação, concertos c r·cpal'OS do 
todo o matel'ial da Companhia . J\il)(t'a, no 
ultimo Relatorio dou-se a noticia d<L mon
titgcm UC t\-e:,; ' JOCO!IlOtiV<.IS g:·a.mles llanro:·no 
pa.L'a. trens de passageil'os do 1 a chs~c o ria 
f<Lbl'ica~.ão do (}4 va.gõe~ uc 10 tonolad:>S 
pm·a. cat·ga, bem como dai> ropar:u.,oes feitas 
em todo o matoriu.l t·odanw, do modo <1. pro· 
pat•ar a. duplicaç-ão do tJ·afego. 

Não me canso do t·opetit· isto, p;u·t\ H:} 

av<~lia.r tlo gonio dcstnüdor da. <l·h~li~ístraçã.o 
a.ctnal. 

Pois lJclll, os a.rt i:ficos, lmtl'!l os quacs 
oxcollcntcs olllciaos mccanicos cspoci:diJ.atlos 
no gcncro uc tra.ba.\ho a. que se dotlica.vam, 
alg uns tlestlt: :t installação das ollicina~ tl:~ 
Sot•ocabana, furam despedidos; c :t~ otHcinas 
despovoadas o dusmantollada~. Ol':t em pnç:~s 
dc.<~conjunctatlas, or a em pcç:1s ;u·ruin:lthls, 
jazl"m em prc<lios que lxlt'bara.tncmtn co
me<;am <I xol' arrazaclol> em Soroc;lll<L, ou 
nas proximidarles dos logarc!S em rtun sn 
ka.t:lnt do construit· pr~.:dioH p:.t.!'il ~ ~~·~ n•Jv;t 
ins l.:~llaç'ã.o, na. dcWJI't.: \ cstu.~\i'lO do Mu.yrinli, 
tudo isto p:t.ra <[UO se ,jusWL<tuem <1~ uucom· 
moml:1s da S•ll'ocu.ban:t-ltua.na ;~ Et.li!icador•a, 
segundo uns, tudo .isto om vinga.nçu. dtl má. 
fa.ma da. actua.l directori;~, om toda a. zona 
Sol'ocab<:l!la.·ltuana, mas muito P<>rticular
mcnte em odio .ao juizo que a. imp!'Ollsa 
dClssn zona fórma. a respeito dn Sr . Cu.scmiro 
da. Costa., segundo outros. 

B jú. ag01vo.1 não se sa.bP. da mudança. tlns 
officinas de Sorocc1ba. para. Ma.yrinl~, só· 
Jnento por app1•ehensões e conjectut·as. 

Depois que aq ui fallo tt o noln·o Deputado 
pe lo Rio Gr;~JlUC do Snl, s:t.bo-sc, por con
fissão expressa., <t uc o Sr . Ca.semit·o da. Costa 
desmantella. om Soroca.ba. n.s ofl!cinas pa.r•~ 
remonl.al-as em Mayrin J;,·, fawnclo com o:s.'l<t 
m uda.nç;1 despnzM g t·<wtl issimas, cxtraol'tli· 
n m•ias c injustiflcaveis, 1)01' não entrar 
actua.lmente na ordem do possivol :~. conti· 
nuaçã.o do prolouga.monto tlo Itü :~ Sa.ntoH, 
{}O flUa.l Mayrink é estação i n~rmad.iaria 
na. linha do tronco, caso unico mu quG oUc 

mal se )Jodería apatlriulla.t· com o pensa.· · 
mcnto !lc um:~ 1las antm•iorcs dit·cdot•ias
dc f'azcr de Mv.yrink poni;o ccntri.ll de todos 
o8 sct·viços !la União Sorocaba.O<I c Ituana,
rnurla.ndu-se para a lti a.~ o(ficin:1s c cum clla~ 
l• inspecção geral , chefia do trafego, a.lmo- _ 
xa.L'ifatlo e contabilidade, case de dospcntliosa. 
reál iza.ç.ão no p x·nsente e de inconveniente 
roa.li'l:ação no futuro, pol' Sorocaba, depois 
da .oidé<' orradJI. daquelll!- mudan~.a, conti· 
nuar a. ser o p onto m:u~ contt•a l c eco
nomicamente o mal> apropriado pa.ra. (odos 
<l!lUC!!cs servicos, em attenç.ão aos ramaes e 
prolonga.mcntos construitlos e a construir 
depois da acq uisição do si tio em .quo está a 
deserta c.>taçiio do Mayrink . · 

O beato da mmlança. das ~oflicina.s correu 
a.ssocindo ao lloalo do Sr. C!lSemiro da. Costa. 
na qualidade do tlircctor da. Compa nhia &li· 
flc:tdor;1, haver comprado duil.s locomotivas 
velhas<' imprcstavcis á Companhia Valen
ciana, duas ou tros outras, nas mesmas con· 
tliçlícs, á Piáu ; c caldei ras, longa t•õcs, ban
!la.gcns e maL~ p~!ças naeoss:wias pwa. :t mon· 
tagom do loc•tmotil•as, carros o wagõe.<> ao 
Dr. Cordeiro d:~ Clraç<.L, rlit·ec tor do Lvyrl Bt'<l· 
zileir·o ; o do 111r.smo St·. Ca~emiro da Costa, 
n;t qn;dithdo t!o p:· c~idnnl.ü ti:. Companhin So
roca 1J:u1<1 o Itua.na , havm• onconllncnrl<l.flo, 
locunwtiva .. ~ . cal'l'f'S o wag<ics <~ Cllmp<whia. 
J~litica.d or;t . 

O Sn. A~rn:r.o PJNI! I·:mo- Iista alflrm:wãr>, 
t,omo ou j<l1li~so llontom •~ V. J•:x., não~ VLJI'• 
i[auclt•a. 

o ~lt . Mt~n~:m.\ nA. s n .v,o.-t•:xtlmin;ll'l'i 
c~JIII lltlnlid:ulo u..~ atllrma<:lil!~ do V. l':x ., 
dr.tll:II':LIIIIIJ , UIÜI'OI,;~nl.o , 1111:• V, l•:x. , mo im
pt'eHsionOII () TIH! illljll'H>SÍOI;<L CO!Il fi l.JIIO 
uo,;d,;t rio clizut', quanol!t eot•rcl couto eer·to quo 
() S1·. C:tsmniro ;(;1 Gost.a, rm !JIIididadn do 
pl'Cóitlont'.l ria !Jnião So1·oca.banu. c ltna.n;L, vaa 
l'azon•lo ao p1·oprio Sr . Casomiro ua Cost.a., 
dil·cctor da Companhia Editica.dora, pre;;ta.
t;õe.s rncnsaos rlo 10.200 do lbrs por conta de 
cncommontl(l. do material ro<la.nte fv it (l. a. 
esta u l,im<l compailhl:l, senuo que dcsi.a. cn
com rnent.lu. só foram pasSa !ln.s para o nome 
da União Soroc~tbana o Itauna. duas loccm o· 
tivas cbncert<ld.a.s e pintadas de novo, as qne 
!'oram du. Companhia Valcncia'na, que a.inda. 
11ão for;J.m postas em tmf,~go por terem 
maio!' u.ltura , ou maior largura., do que u 
da. oapacidado dos tuneis da. SorPcaba.na, so· 
gundo ou vi dizor , si não me engano. 

O S1~ . AI\GEW Puon:uw - Nã.o ha. t Rl. N;io 
houve nada. dis~o. 

i 
O Sn. MORf:lltA DA Srr,vA- Procurarei 

mlstl'iugiL·-me :is propr iu.:s pala.vms do v. Ex., 
pa. r·~t niio'}lt·ovoc:.LI' <~par tes do t..'i.o forma.! ne
gac;;to . Irei lendo o quo o uobro DeputadQ 
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di$~e c fazendo. antes, uopois, ou il!) lado, o I venlQtleil'il~ iLS ·~ccusações tlo l!Ob!'C Dopu-
1'8SPf1Ctivo commcutal'io. t .. (LrJ . V cja.mos . » 

O nobre Oeput .do pelo Rio Gntnde do l;ul Al6 i lÍ!Ul o <ptc S • .Bx. disse. Agora. o que 
nã.o contc.:;ta.o q uc <LCfit· lnoi que (1-en~lo) ~o hon- disse eu. 
rado SI.'. Secrotu.l'io dtl Fa:wnd<L de S. P;tulo W S. Ex. <1ucm lo o que- eu <lis:;e: 
viu-se constrangillo a mand<tr intinHw a. So· «Bst~L administr:~ç;\.o G cl0 rlospezas inuteis 
rocal~:toa, ni\ pcssm\ tlu seu pt·o~iden to, pm·a e do gt'<1nde:1 pt•cjuizos. Parece até incriYol 
ent1•ar par(!, os cofres do lls&ado, no r•r<tzu do u que se lliz dell;L. 
20 dia.~. com <L quantia. do l. 246:000$, prüve- Conta-se quo. em <~bril , alta. enDommendou . 
niente da m•t·cca.da<.~o do impostotlcrtl'a.~ito, 80 va.gl>es fccha.dos :t 6 :500$, quando a ante
quo eUa não havia. recolhido á.o The:sonro,sob rlor compram a 4:000$c a. 4 :500$000-~ 

- pretedó de IJr ec1sar regularizat· a. sua CS· S. It:x. responde que dos livros da Com-
cr~pta~; e que chegou mesmo :t t ransferi t• a p:.~. 11hia. não coJJsta. por quanto a anterior 
a.rreooda.cã.o deste imposto .ll;u·a tt ::; • Paulo ttdmioistrn.ção com1wou os ultimos -vagões • 

. Ra ilway Oomprmth Sti voHa.nuo. css:1 ano- Com mon tando, replico :-Não é pt·ovavel qlte 
c:\<lação pa.ra <t Soroca.ba.no. dc}JOIS da sua llt· a,;~im 8Cja. . Dos livros, ou ao monos de al
roc1iorb pagar o imposto correspondente a.lls guma carta. ou conta devo constar o preco 
moze.~ de abril , m(l,io e j 1tulw , c pro&e.>tat• das ultima.~ c de qua.esqucr outras compras 
entrar dabi em dcaJrte rogularmont<l pa.rt~ o rlç va.gõos. Mil.S, si, contra todas as proba.bi· 
Thosouro com as qm~ntias arrecadadas.> ... In· litlades, assim acontece, recorra-se á me
forma. S. _gx_ al)OtH\S quo a. divida. em <Ltrazo moria do diroctor Sr. Henrique Gum•ra, que 
é da o.dmiltist.ração yttl)l:lMh~ e que a. actual passou da. anterior part~ a.ctun.l tlil•ectol'ia.
não contralüu divida alguma. com o l·~~ta.do par-~ que elle rliga qual foi o custo de cada 
do S. Pa.uto.Nã.o é bem ox<ect~ a. in!'ln·roa~ào um üo~ ul timos vagõo.~ cornpt•alios. 
do S·. Ex. O Sr . Cascmii.'O rlct Costa enLt·ou Dir. S. J•:x. que (lcndn) «U. ultima compra 
pa1•a presidente da Gompa.nhia em mciatlo <lo t'eit<l pela ::iot·uc:II.J<tna !iJi t:oro carouio molltot• 
fovet·eiro e o dinheh·o· •1uo lez recolher ao do r1uo n actuab. Não paroco quo S.l~x. ostoja 
Thesouro, oppl'imido pola de~;:~.iros;~ dtl$ti· bem informaclo>: a.s compra~ •~ quo so l'CfQ• 
·tuiçã.o, por· cont:\ dos 1.246:000$, om atm~o. rcut <JS meus d'~\tlns ~con>:L-SO» , ::!ão do ;mno 
corresponde aos m ozes de aln ·íl,maio e junho, uc 18\lll, mouciunadas 110 Rola. todo rle 1000, 
continuando o atl'<LZO com relação aos mezc& 110l'tanto ao tempo em tJIIO o ctunbiu ())!tava 
de julho, agost o c sotc111br·o, c atH o prc- mah htüxo 1lo quo adualmunto . 

. sente, ao qao parece nii.o ob~tante'<t lll'Olll<!ssa · ;oniin ua s . Ex. - " O rJ tHJ a.iD•h• g<~o· 
do }lOll tualid;uJe IJUC 1\Jz }la l'll ,-oa<~.t' : ~ Coru- •·anto tL V. l•:x. o\ quu, si houvor <tuum lH'C· 
panllia a. al'l'cc: Lda.çi~it du "ilnpust.u, <JIIlJ tinha ton1b fui'IIUC()l' :~ <:orn(J:ll\hi:L So!'OC:Lbii.SliL va.
P<"I.'ISado PM'a. a S. }'i r11/f) Ra-ilway. gii11" ,1:\. 1111 \!! II ~>L •Jnaliolnol•'· }><Jlu ml'lllllV p••oçu 

S. Ex . c !isSo, eom '" :tttt<ll'i<l: t•.le •JIIt: lho L' 1 1;~~ J I JU'IIII õt..~ ' " 'il<li•;iill.; 11111 <] llll u fet. a Com· 
vem (\o advog:.\ilo 1h :LeLna l rlu·ceLol'ia, 11a.~ panltiiL E\l illcatlrll'U., Hr11m S. Ex. corto uo 
causas c1ue conom [IOla .l l!sti•,•<L do S . Pi.lulo, quo ~~ pt·upost:~ quo liH' :1)11'oson•ttuu. fl6rá. 
(lepoiS do IOl' O ljliO l'UICL'Í, COillO C.'Oll ta·SW>, Í lllntOrlillt.atn<'nl.u UCCllitil.» 
so61•e os negociO<> uo Sr• . Ca.s!~lll il\J da Lnio tamllom u apll.l'lu quo doi u. S. Io:x.: 
Cos~ com a V<~lonciana, com a Piau c com 
o Lloyd, na. qualidll.do do }ll'CSitlen~ da 
Sorocab<tna.-Itua.mt o da. Jt:dilicad01-a., que 
eram gra vis.~iroas as accusaçõos foi ta..~ :i suu. 
cliunto, i.loO punto de llto ruvultur o ospil'ito 
(lcmclo) «etn/Joru. mo paroçu. (<~ ~ • .Ex,) que u. 
ca.roara. nadiio ~cnha. com isto; mubór.~ o 
a.ssumpto só interesse aos accionistas d.a So
rocabana., Só. meu to á. as.'lembl~-a geril.J de ac
ciooista,s devbm ser presente.~ G<Lcs accusa.
oões, todavia., tão gl'a.vos olla.s são, que 
a.té certo ponoo juitifiquoi o pi·oceuímenw 
do Sr. Deputado em tt•a.zel·a.s ao conheci
mento do p:üz .» 

E contiuúa S. Ex . ; 
«Nunca me passou pela idria quo S. Ex . 

vio..;sc formula1· tão graves accusaç:õcs 
som estar devídamen!e appa:rellla.do para 
proval-a.,q de prompto. li: mais uma voz 
affirmo 6. Cama.ra. dos Deputados ; não llão 

« O S•·· :uo,·oir'' <la Silw.<- Confessa neste 
C<\~ -- <JUO a. Companhia. .l!:ditlcadora fornec~ll f. 

S. Bx. nã.v mo rCHpondc, mas o nosso 
hon rmlo collcga Sr. Alfl•ctlo Ellis, vem em 
son :wxilio com esc~ aparte precioso, corno 
confissão expressa: 

O S1·. Alfred o Ellis-Quero o nega. ? Que 
tem isso 1» 

O nobre Deputado pelo Rio Ora.nde do Sul 
limita-se no caso a uma. ·confissão tacHa 
assim; 

«Vamos adeante : 80, abertos, a 4.000$1 
quando a anterior dirc0to!'ia. comprára. a 
3.000$.> 

Nào é VOPdade, a.ccrcscca ta S. Ex. 
S. Ex. tleclat·a. que nw é verdade que a 

Comp<tnbi<L comprara 80 vagões abertos ar 
4:000$, mas não declara. que a. Companhia. 
compr~ra. outra. qu4ntidade ou outr~ q,uali• 
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dade de wagües, por menol' ou por maiol' 
preço. 

1'5'. ~;x. 1\echü•:\ que não é -verdade que a 
Compaobi.~ compt•a.ra. 12 vagões de pa!iSa
J;•Ji!·os a 22 conto; de réis ca.da. um, nem si· 
que1· um, nn~ nã•> declara. si a. Companhia 
eucommcndou, ou não, il. Edificadadora. 12 
1:at'l'OJ rlc rnssageiros em condicõe3 em que, 
h:wondo proposh igual «Será. immedia.;..1.
mcntc n.cceita. . » 

"tuo.l dil·ectoria. conseguiu quo a Edificadora 
comprasse 10 locomotivas,do mesmo system~ 
Baldwio, pot• menor preço :l.(llHltlo quo ha
via sido estipula.do o paga.vúis a Jt!'azo uc 
lO mozCS'> li 

S. ~x. lê do meu discurso aste trecho: 
« Conta-se mais que a. a.ctual admiuis

traç.'i.o oncommendou a esse me.~mo · tempo á 
casa. Flint & C.)mp. do Nova-York, lO loco· 

·motivas R ttldwin a. 10.200 dollars cada uma. 
p.1g:tvJis em prostações mcnsaes de 10.200 
dolla.r.;; . 

Conta-se ainda que cstu.s oncommend<tS 
foram feitas por contl'acto celebrado p~lo 
dlrcctor-sccretario Sr. Dr. Heuriq_ue Guerra, 
com a Companhia Edificadora. da qua.I é 
o ma.ior inll1rcssado o dieector·I)residente 
Sr. Casemiro diL Costa.» 

.l~ S. Ex . commenta assim:-«Não é ver· 
du.de ta.mbem . A actual administ1•açã.o nrio 
fc7. cncommenda de locomotivas por inter
motlio de tal casa. 

O que lia ll o seguinte: 
A auministração antei·ior havia tent1tdo 

atlrtuirir 10 locomotivas; ma.s, jHJrquo não 
tivcsso o tlinhoit•a neccssario para attondor 
uo pag;Lmcnt.o da.s prestações exigidas pelo 
f;~bricanto, não lliieotuou a. transacção. 

A actua.l tlircdoria. coUSCl,'1liu que a 1~\lifl· 
c ~tlot ·a. comp1·asse as 10 locomotivas, do 
tuosmo systoma Ba.ldwin por mono1• preço 
ll.quetln quG havia sido e.~tipulatlo e paga· 
mnnto a praz'l de lO mezas.» 

E nesta parto conclue S. Ex., triumphanto: 
otFoi isto que se dou.» Agorá o nosso com· 
mcnta.rlo. Não ê prova;vol quo a. anterior 
a.tlmlnistração houvesse tonta.tlo a. a.lludüla 
:1cquísiQ?io de lO locomotivas, porque olln 
diz no seu ult.imo Relatório «que nos acha.
mos prevenidos para duplicar o trafego das 
nossas linpas, den tro de pouco tempo, como 
t.levomol e;pet•<.~r da prosperidadB cada dh\ 
ma.is accentuada. da zona. servida peh\.S nossa• 
linhli.S», isto talla.ndo do material rodante e 
dopois de rcf0rir a. montagem de ·tres loco
motivas gt•antl.os o <l,c tros ctn-ros de pt•imei
ra. ül'dmn, de passageiros do 1 a cla.sSe, adqui· 
I'itlos por preços relativamente baixos, e a 
construcçã.o de 60 vagões de cargu., de I O 
tonelada.~ . 

S. t'x. nega. que a encommenda de loco
motivas fosso feita. por intermedio da. c<~.Sa. 
Fliot & Comp., onde, conta-se, devo relem
br:w 9,uo a Ediflcadora. não tem cmdito, 
mas nao nega. quo houvo;;sc outt'O interme
•liario, satisfazendo-me po1• completo nesta 
pa.rte, com a dool<~.l';l.Çií.Q de q11e «a ac· 

Camara Vo!. VIU 

A verdade tem muita. força. Ella appu.
rece, quei!·am, ou não, mesmo quando o in· 
tento é escondel-a. Abi temo>~ uma confi;:slio 
solomnc, embora. não convonieut.emeuto os• 
clarecida. com a informação de que o Sr. Ca· 
semiro da Costa, d:l União Sorocabana~ 
ltuana., tom pago pontualmente, como corre, 
por prestações mcosMs, ao SL·. Ca.semh'o da.. 
Costa, da F..d.ilicatlora, o pt•eço dv. compra, 
não rcvülado, da3 10 locomotivas, doixa.rido 
sem tl•aha.lho. sem dinheiro e sem credito 
para o seu pão de cn.d:\ dia os que C<mstt•ni
ram a. estra.ria. com os seus t·a.macs o prJlon• 
ga.mentos e dem.m á Companhia o cr·edit\1 
q_uc deslm.ea.ta. a. actuu.l Dircctoria. 

Mu.s ainda não paro na tarefa quo 1no Ínl' 
puz. A confissão va.e ser mais --ei!Clarecidá1 
mais l"xtnn~iva . 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul 
nega que a Sorocaba.na-auana houvesse 
a.dquh•ido Ja Edificador-a locomotivas quo 
foram da Valencia.na. ou da. Piáu. Comqua.nto 
esteja co nvoncido do contJ'llrio, por ser isto 
corl'cntc ontre eon!Jecodores de negocias tia. 
SoNCllbana-rtua.nu., não o con~raríG no mo· 
mcnto por uão ter á mão a folha. oin quu li 
a. noticiilo . Po-1.' a.gora. o meu llSOOP'J ,., mm
trapor :l..9 categol'icas nogaç.ões do S. gx . a~ 
conti.-;sõcs •1uo se cscap:tm th~s pala.vt·a.~ do 
S. Ex. 

S . Ex. lê do roou discurso «Con t:.a.-so 
m!l.ls ain•la. quo a Etliflcadora entrou em 
negocio com o Sr . Cordcit·o da. Graça, 
dircctol' do Lloytl, para a compra do Ciloldei
ra.s e ba.nda.gon~ pa.ra. lo como ti v .s, •1 uo v ao 
montar, par:~ igualmente vender ;~ S11roca
bamt a. 22:000$ c:tda uma>~, pPccc!lcndo os tas 
))al~vr:ts desõas outras: <(Já disso quo nin• 
guem l'ospondía ao anouymato. Agot·a. sim, 
V. Ex. formulou a~ accusações com a. raspon
$U.bilida.de do seu nome. Ahi tem a de(c8a . "t> 

Conclue S. Ex, da leitura que fez : «Nadr:t. 
tenho que responder, Srs . Deputados, sobre 
esta allegaçw ; um a.ssumpto com o que 
nad:~ to1nquo vel' a. So1·oca.bil.na, mesmo p()r
que ello. n<\da tem com os negocias feito.~ 
pela Edificu.dot•a.. Nada. ha, pois, a. respon · 
der ». 

Então confessa 9 perguntei eu em apa.1•tc. 
S. rnx. rosp:>ndeu-me : c Absolutamente 

não. O que ~mrmei ó que a, Soroea.ba.m~ nada 
tem que veL' com os negocias feitos outre Ui 
Ediflcadora e o Lloyd. o que diz respeito · 
á. Sot•oca.bana propriamente, como mostrei, 
as a.ccu.saç<J~~S cont~a. ellil. fotm\tlad\\s nli.Q 
tinhiJ.lll ;fund~mentu. 1> • 
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Os Sr5. Deputados compt'DhDntlor~m bom. 
o que rlissíl o nobre DeputJ.do pelo R to G_ran
dc tlo Sul, nem mais nem menos d o CJ.UO 1~to : 
ú licito que o Sr. Ca.scmiro <1 :1 Costa, n~t 
quali.d;ldc do dil'cctor d~ gtJ.ific:.dora, com
pre á. Valonciaua, ~ Pwu, ao Llc1ycl, ~u a 
q_ua.esquer c-."tSa~ nacwnacs on 11~trang:ct ra~. 
por si ou por interposta. ptt~StH1, loconwtr
vas velha~. c:~.ldeira~. b:1nd.agens o o que 
ru[ds ncccssa!·io fôr pu.a•a. :t rcn•tva<:ão ou 
montagem de Iocomoti va.~, c;Lrros ou va
gões, e, m~ qualid;\.ll.e de )lrcsi<lcnto d~ Corn
pnnhia. União Sorocabana-ltuana, venda. " 
esta cumpa.nlria as locomotivas , os c;u·ros 
e os vagiios renovados on moutatlo.~ p1:la 
dita Ed ificadom. 

Ku cntrogo •~ ·i~(<J.<·'· a.ccontúo bí!m -:t de
fesa á -ct~nscioncüt dos St·s. DllllUt.a.dos. 

Diz alin:ü S. ~~x. qnn :1 llit•ect.m·i:t comptlte 
presta.rcont:\s d:~ :ma a.llntilri~traçii.o :t a~
sembl~it geral dos nccionisbs, o que! 11ão 
contes1;ei, nem contesto, c rem;Lta cum nm 
etogio ra.sga.do '~ actu:J-1 aumínistr().('fio <<h o· 
nestissima no desempenho de sua missão» 
no dizer d.e S. Ex., «tanto que, prosogue 
S. Ex . , pelo que l'ecebcu hon tem e rua l v a.· 
lia um, é pos·>ivel que hoje consiga otr.n·ta 
<lo duplo». 

Agot•a, os meus cummentarios t1na.es. 
Ell"l>c~ivitmcnte o 1>"~1·imou1u ua compa.· 

·Jal!ia União :-)uroc<Luana e Jtmwa cael:t dia. 
vale mu.is, c<~.lla. d ia. sobe mai~ de V<th>l', nw.s 
is.~ não 8Ucccde nem polo ca·ctlito, ncut _[leia 
aceão d u. a ctua.l diL'OCt<.n·i:l., mas contm a má. 
faina. o t()dos os m:Lleficios tl<l. ac tuat di· 
roctol"ia, fl UO r ecebeu a.s linha.'! f"el•t·oas com 
trilhos de: a.ço a.s.-;cn!.a.dos do novo :sol.wc do1·-. 
mcntns t•onovados; flUO recebcou a,$ cata~,()oa, :o.:s 
linhas t;~nto teho~tres como llnl'iac~ r:ont o 
mu.teria.l sullicicnte para. a. dur,licaçiio do 
tr·afcgo, em perfeito o.~tado de conact•va~•f!.O; 
que rccohou o c,neargo de pagar diviu:ls pa·o· 
vonicntcs !la construcção thJ rama.cs u l>I'O· 
Jon~<\montos, com credores confitllltes do que.. 
sori<\m pagas rua.is dill. monos dia, t<tnto quo 
a.larg;wam os · pr;tzos ou ontra.vam em ac
cordo pa.ra novét~ condiçõos de pagamonb; 
quo roechon a emp1'eza qun.nJ.o cll.a atéín· 
I!."Íit <t renda, de 10 mil contos de róis. no anno. 

o pa.tl•imorlio da. Sorocaba.mt-Ituana. sóbc 
do vtt!or, porfluC as sua.~ condições econo
mica.~ sito tle grande futuro ; s6bo porque o 
cambio mel hora com o meHlor<tmcoto lla:> 
finançM na.cion<Le'l, c contimmr<l, a subir· c 

• subil'á m uito, si a ntes a a.o: tua.I d.irect.<H"Ü1 não 
Iova1.' a. Com]J<~.n!lia. á dcsor·ganizaçiio de to«lo ; 
os sons ~cnkos, li. ioutílizctçã.o de todo o seu 
material, a auna liquirla~ã.o fot'<,'a.lln., em rprc 
os accíonistas pnl"í!<~m por iutnir·•• o sou c•~
pital e o.> CI·edoi·e.:< i;:~ leuHo coao pequcnimts 
porcenta;rcJlS. Cr·eia. o Jtol)l·e llcpuLarlo polv 
Rio Grande do Sul , pelo w cnos I! 01>-til. a, 

miaih<1 r:o nvi c<;i'io: Si : ~ act.ual. dit•oetor·ia. 1'.•~ 
eolJcu pa·opos 1;<~. pa.1-.1 <I compra do p:ttrimanio 
1h Com}J:tnlti;t niolh:Jr u'J que :~.s <t nc ro,jeitDll 
:t a nkl"ior dir oetoria., o nom e tlo Sr. Casemiro 
tl :t Costa nio i nllniu para, isso. 

O S!t. ANGt,Lo PtNm:mo rU um apal'to. 
. 0 SR. Mmu:mA DA SILVA-Si os estatutoS 

dn. Companhi i"L vict imn.ili• n·iio .prohibissero e 
a.:> leis •la. R.cpublic<t pcrmittlssem que uma. 
pC!:l.~oa negocia.;~c comsigo mesma. na. dopla. 
qualidade de U.iroctor de duas c:llnpanltias 
<lillcl'llnws, a, mura.! -ilit•} sJ.ucciona.ria. a en· 
t t'<ld:t tio nm;t to1l dnptidtlad~ nos bons cos
tumes . 

na vcrda.ctcil'a immot'.liitlildc no procedi
monto do St•. C:1oomit·o el<t Costa.. que compra. 
pat'<.l a Ediflcauoea. c \·cmle para a União · 
So a·oc~1,1Jana-II. uan:t , seneltt clil'cctor do amhas 
as mmpanlaia.~ . 

o Sn. ANGI,LO Pl~ l!E!ItO -v. Elt. está 
ap;dxonatlo, c.>t:í commcntando mal. 

O SR. Moatl'mA n,t Sli,VA- Não !tu. t<d, 
nem estota ap:tixona.do, nem ostou commcn
t<llluo mal. De~tn. v ez, pa.rcuo·me, nom a.o 
mooos t•azãa de qucixil. tm·;t V. Bx. contra. 
mitn. Tcnh•>·mo fil"lna llo pam o~ meus com· 
mcnt:u·io.; mah na~ proprias pa.la.vras com 
quo V. Jo:x . fez :t t lofe.~ \ 1! ;\ actualtlit•ootot•ia 
tb> <Juo nils ine~g-,1t;1veis i n liH·maç:iHH con
~f.<tnLos Ull n•>ticia-> c do o ai~z·os ctHto t·iae-~ da 
ir npmns:L, á~ IJIIac!s V. Ex. chamou cum tl(l!;· 
1lBIII IJ<xLtos, tliz-se, <tCCil:!t\ÇiteS anoitymas. 

O fi lt- A:-;e ajJ.n PI!';mmw-l'ara mim não 
v:Lhw:un n:;:;a.s i nl'ot•ma(·" o:; a.n !e.> quo V. Ex. 
'~'-'sUIHi~'u :t r ·c:-;fk! !lik~uilidaeln . 

0 1-ilt. Moltl-: l t t .\ l.IA Slt,\".\- J\gN<lll<,'O :4 
V. l•:x . a. atl.cn•:fi.cJ que me 1lisponsi\. Nü:o ~ou 
UJII calumni'ldvr. Vim h11jo :1 t l'iiJun;\ pa1·a. 
JII '•JVar· e:um as prnpda.~ p:~la v z•a.~ <lo V. I•:x . 
;j,'j minha~ pr·" po.~i.eix:~ , quu, aliá.s, t:nuncloi 
m:Lis e•mm tltHl ,:t->ltl, numo nwil) tio oLto i' (\~· 
clolz"odnH:IIw,;,. iuf<H·m•t~•ie.c satis!hctori<L~, do 
qtu~ cvuto scg-u r,,s aHir11aa~•õel> tio verdade. 

O Srt. A:iGHr,o PINm~m.o 11:.1. um aparte. 
0 SR. MOlti>JitA n A Sn.YA-Não tonho pela 

impn~mm. a. a.nimar1vc1•siio «lUC V. :E~ . por 
e ll:t sente, n1í.o obst<tni c, f.or em tempos pas· 
sad()S roeligido uma folhi1 no i ntur-ior do 
n l!SS• ' Estado. se ).lu ndo lJ;u cco· mo . Considero 
a pro!i~s5.o tl o jornaHstu. c a da ad vocaci.a. 
veroladciro,; sa.ocrtlodo:; . Ai nda niuíLo moço, 
p<Lt'<L ~ervit' ;is minha.~ i rle•~s po!Wcas, ad· 
op tei o.;s;~ .-; !ltns prori s:;õe~-a de j orn:.tli.sta, 
om <:idades tio in i,r:riol' !lo Estado, n t.-l.rnbem 
n;~e a.pil.al. olnpois do con-<tituiu;.~ a Rcpuhlic::t, 
l"""" d.-:1\>S<~ elas na.~euu L~<::l propaga.udM- a.bo
licioni~La e J"!"I{JIIl;lica.m,, C a. do auvogado 
pai" (L " uiJtmlt/v' de ~i iulos UI' yot ;mtcs o di j · 
plonws do r:IcitiJI", t.lo cal' t<.lll ue a.ll"onía. e de 
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liberdM.e para o escea.vo, pa.r·a o africano os
era v i>ado e ptLra o ingcnuo d<l lei 1.le 1871, c 
de ordeng do halJws-co,·p .. s pM'a os que 
solfl'iam prisão ou cotlstr.Lt\gtlllento illcga.l. 

A pl'inciplo achai os recu-rsos monct;Ú•ios 
para a vidà só na impt'OfiSiL, e mais ta.rdo, 
só na advoc;~cia. Quer em um;~ . quer em 
outra, porém, sempi·c mirei e miro a. cohe
rcncia. com as minltas idúas politica.<J, só tio
fendendo as causas que me teem parecido 
JUStas. 
· O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul 
deve s<\ber (!UC,. quer no exol'cicio profissio
nal, quet· em oukas relaçõe.~ do meu mo · 
dcsto viver,. nunca. lancei pechas sobro quem 
CJ~et· quo SGj<L· Compr<lhende, port:l.tlto, ttuo 
nao o o!fendo-d<lclarando !!UO t·espondo ao 
·Deputado o não a.o advogado. gm meu con
ceito aqui JJão deve ontt•ar a advocaci:L pro
fiss ional, e cu não posso SOl' suspeito. tàllo 
pur·amente pelos direitos da. minha tm•ra 
natal offcndidos o poloa (l't'andcs interesso;~ 
cconomicos c financeiros ao pa.iz. A advoca
cia. quo trago para. a.r1ui é a r1uo dofend<l ou 
impugna os p1•ojectos do l ei, tomlo em vista 
o interesse publico. D<lvo crer quo S. lt:x. 
pensa., como cu, a. ostc respeito, o assim 
nobr<lmento procedo hoje, como sempre. 

l':tmbom não oll'endo ao nobre Oeputado, 
quando mo itp:u•to do sou conceito sobre a 
lmprensu. •~ que cham:.~ anonyma, irrcspon· 
srwol : lll'Ofowia. ver o St•. Casomiro da Costa 
contust;Lmlo O !1110 a. imprC!l!;ll. UÍZ dollo !\do 
sua. atlministra.ção na União Sorocaba.na
Ituana, a. ver o nobre Oeput;Ldo na. contin
gencla do responder-me a mim quo sou o 
mais luiJuildu dos Deputados, quo ui~u posso 
ter· a louct~ pretoução de valcz· mais d" I(UC 
a. I m 11ronsa • · 

O S1t. ANGP.Lo PtNllt:mo - A p:~l:wm 1!0 
V. Ex. valo pol' um:~ accu~açfw fot'lllill, 
póJe·.~O UÍW!'1 ))l'OVU.da. · 

O Sa. Molt~IRA liA SILVA-Ma.is uma voz 
agradoço a V, Ex. a. attonção quo mo Oitti 
dispensando, po!liodo licença. para. niio deixa. r 
do amrmar que pa.ra. mim a. Imprensa. é a. 
melhor fonte ue informações, em todos os 
casos em quo se abrem largos debates, como 
se deveria abrir no3to, em que é cst<t. a opi· 
niã.o forma.da na zona a. que sal'vo a. Compa· 
nhia sob a dirccção do Sr. Ca.serniL'O dn. Costa., 
si o Sr. Caso miro da Costa. não se defenuc é 
. porc1ue a Imprensa disse mtlsmo a. vorcta.de u, 
sou rospcito. . 

Pa.ra miro a Impi'ensa é a rn<llhot• da.s 
escolas de civismo, é a. melhor t\catlllmia., 
é a. melhor fonte de info-rma.çõos de todo u 
goncro. Si ella monto, caluroníil. 011 diO\una., 
eHa. f~lla. a verdade, defendo e elogia.. E no 
meio termo de opiniões extrP-madas se en; 
contra qua.si sempre uma. informação com-

plottt. O silencio _pm•a.ntu as :.\ccusa.çõos da. 
Imprensa dcmoi.tL, ou innoconcia immacula
vel, ou confissão ta.cita do accuda~lo. Trouxe 
p:w<~ aqui informu.çõm; incontnstailas, na sua 
ma.iot• pül'to, c<>lhitl<ts na. Impt·<.lnsá , qne não 
poderiu.m ficat· v;tlcnilo mais so 11ola circum
stancüt 1lo sot•orn ropctiua ~ por um Dopu
ta.do. 

A tmpt·cnsa. do ~:~t a.do de S. PiLUlo. par~ 
ticularmen te a 1,1<\ zona. o mais pu.t·t.iculal'
m~nto ainda a da Sorocaba. , tem feito toda i 
ca.~ta. de ae<)Usilçõcs ao pt·oshlontc tla. Com-· 
panhia União Sm·Jca.ba.na c Hunna, o o 
l:lr. Casetníro d<t Co:.ia. Só so·rcsolvcu a t'<t.l la r 
p~la. impecnsa p;Lra. dizer i\O honrado Sr . . Se- · 
ct·ot.a.riu da Fazenda 1lo Estado quo lhe exigia 
u, cnt1~a<h paL':\ o Thesouro do imposto de 
t1•ansito, a.rrJcatlailv pela C~rnpa.ollia., que é 
preposto do !tunro.do"Sr. Minifl tro d:t Fazenda. 
da. Uniií.o na. Companhia quo administra.. Ma~ · : · 
isto não é vct'llad.c, p<H·quc nã.o se tot•n;.ml.m ' 
l'ü<let•aes as vlaa-forrou.s c !lu via.c~< da. .Com
pa.nllia., eon!"ut·me uma caduca autorização 
legisla.tiva, e ainda nGss.>t~ bypotJJCse o 
Sr. Ctts:"miro <la. Co~ ta seria. pt•oposto do hon
l'a.do Sr.. r>~inistro rla. V iaç.ã:o, c não do hon
ratlo St•. Ministro da Fazcud:~.. 

Groio ter dito o suCiicico te p~u·:t mostl•at• 
que nã.o me u,partoi ol•k vct·1lado sahida. 
qu:~n.Ju • .inst i flc<~mlo o mu11 p t•ojocto do acqui: 
skiio 1la Soi·oca.l.!arm o HntLll<L pulo Gol·oroo 
l•'cúor;d, me rctcl'i ao St• . Ga:s1•m iro tla Costa 
c á stn admin istl·a.ção, como pPejudici:ws ao 
Cl:!t;ulo eeunumico c finaocoit•o da Companhia 
e ao intot'll::!SO c1uo ~~ União t om H<~ mu.nu~ 
tcn~'ãu o <l<!~Cil\'oivirncnto tio~ m eios tlc tr;~ns
portiJ, lliL cuiJi'itllCa dn :x'>.IPOD contos do r~ls 
11110 a Volllpanhia lho deve o na. exonot·al<..'\o 
do rospnnsal.!iliil.:~o le pow :;:LI'an~iiL tlc jut:os, 
•tu o i'iubom i\. r.m·ua 1ln •10!1 cun tu:, 1111 t'éis Jlol' 
tLnno 11 llllU putlcdiot sahlt· il IU:Lis, ,.;r.1n lurar 
em conl.•~ o suu dit·ui~u ti.{lal'ti llt:t do t! xecg.~n 
tln R"/ " ~uhrc ~~~ l'O!lúa.~ 1!:. Uotup;~nhia., quo 
~o tol'lltL!':~ c:ulu. oh : ~ m;u,; l ' lltllu ~r~, ou i m
possivol, ·~ conliuua.r a 1111~ tulminhll'll.Ç<io 
u.ctual. · 

Vou torminar u. minha rospos Lr~ ao nobre 
Depatu,do pelo Rio Grande do Sul. Antes, 
porém, do retirar-mo da. t ribuna, dil•oi ainda.: · 
ao .entrar ne~to ~·~cint•J euv_i de um colloga ·. 
cu.JO nome na.o estou autorJZa.do a. dccünar, · 
que o SI'. Casemiro da. Costa faz ver a quem 
o ouve <t supm•ioridu,ilc du. súa administra
çlio sobre u. anterior, tlizomlo que as ttl· . 
Urnas contas do superintontlon te. tia anterior 
directoria., de lenha. e gra.i~a subiram à fa
bulosa. impol'ta.nci<~ de 00:000$, o que ll.li 
cont;ts 1io ultimo mez da a.ctual dii'Cctoria 
a.ttingil'am apen<lS a 4:000$000. Isto, sim, 
não é vcl'oslmU ; l ~to, sim; é que é deturpar 
a. verdade. Nilo lw. quem nã.o saiba na zona., · 
q\tC a. Companh ia. doYia., do fa.cto, grande Im.· . .,. 
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portancia, e ainda -devo muito, por lorneci· 
mentos do lenha o graixa, mas de longuili· 
simos mezes e até de mais do um anno, mas 
tambe1n não ha quem n1io B<\iba qu\1 a an
terior diroctori:1 doi~ou â margem das linhas 
ferroJ.s e tluviaes grande quantidM!e de 
lenha, e de graixa nos depositas . 
Decididament~, o St'. Çasemü•o da Costit, 

por este c~\minho, não conquistarâ a bene
merencía. que, sem razão, quo, c~mtr-a a 
razão, lhe quer conferir o nobre })oputado, 
pelo Rio Grande do SuL Bem polo con· 
tra.rio, lJ Sr, CiJ.semiro da Costa só poderá 
ser lembrado pelos seus· maleficios. Si ha 
a quem possa caber o titulo de benemc
rencia., feito o confronto da actual com as 
anteriores directorias, ê pot· sem duvida ás 
a,ntel'iorcs; que á. custa do todos os sacri
:ficios construíram a estl'ada com os seus 
ramaes e prolongamentos, -e os carros que 
estão servindo á zona aul-paulista. (.lluito 

· ben~ ; muito bem .} 

O Sr. Angelo Pinheiro-Sl·. 
Presidente, duas palavras tão sómente em 
resposta á~ considerações que acaba de fa· 
zero illuStl'e Deputado por S. Paulo, e lhe 
respondo immediatamen te não só por causa 
do a.~sumpto que o trouxe de novo á tribuna 
como em attonção a S. Ex. 

S. Ex., confm•me eu declarei hontem, 
trouxe para a Casa aecusações gra vis si ma.~ á 
actual administração da. Companhia Soroca· 

· bana, e ![Ue mll.is acertadamente deviam set' 
presentes á assemblea dos accionistas dessa 
prupfeza.. 

MM, uma vez que Juram -pro(tuzidas no~ta 
Casa. e por ella. se responsabilizou o nohre 
Deputado, julguei, porque ~onheço ue porto 
os negocias da Compa.nhia, da qual sou advo
gado em causas que tem no Estado do São 
Paulo, que devia vir immodiatamonte á 
tribuna rosponder õJ. S. Ex. e o fiz hontom 
demonstra.ndo cabalmente que não Ol'a ver
dadeira. nenlmma. das accusa.çõos formuladas 
por S. Ex. no dia. a.ntorior. 

Respondi uma. a uma todas a.s arg uiçõcs de 
S. l!:l. Disse então que, á. primeira. vista, pa
recia. que S. Ex. tinha razão quanto á~ a.c· 
cusações referentes aos negocias da Soroca· 
ba.na com a. Ediftcadora., por isso que não era 
erivel que se formulassem aceusa.ções dessa 
ordem sem ter as prova.s em mãos. 

Felizmente vedficou·se que nenhuma. de 
taes aceusações era vet•dade é que o nobre 
Deputado veiu retJ:roduzír os vagos boatos, 
as vagas accusações anonymas quo por ahi 
corriam, emprestanda·lhcs a sua respoosabí· 
!idade. Quanto aos negocio> da Edifi.cadora 
com a Sorocabana, das g_uaes ~ pl'osidento o 
bonrado cidadão Casimiro da Cost a, circum-
3tancia notada hontom e hoje pelo nobre 

D<lpntado. como para. inq uinar de illegit.im<~. 
a operaçilo, nada ha que deponha contra a 
adminis tração da Companhia Soroeabana, 

O que affirmei honteJll ao nobre Deput<~odo 
l'epito hoje: S~ S. Ex. tiver quem forneça o 
material comprado pela Sorocahana á. Ediú
cadorit em igna!dade de condições, póde acon
selhar que faça Slla proposta,que será acceita 
immcdiatamcnto. 

Quanto á compra de machimLs, affirmei a 
S. Ex. que não era verdade o que co.rria em 
S. Paulo, que a.s compras foram feitas por 
iniermedio da Companhia Euificadora, que 
conseguiu um optimo negocio ·para a. Soro-
calnma.. 81•. Presidente, esta. accusação do 
nobm Deputado só serve para. mais realçar 
o merito da inte1'venção da Ediflcadora. em 
bem dos interesses da Soroca.haoa e da li
sm•a. do procedimento da, administração 
desta. 

O Sa . MoRElll.A AL'I-Es-Acho que não ê 
moral._ 
- O Sa. A;-;GBLO PrNHI'IRO - Immoralida.de 

ha.veria si il. Erliftcadora. se aufer isse l ucros 
illegitimos dessa operação, en1 vista da iu
tet·venção do seu honrado presidente, que o 
é tamoom da. Sorocab~tn~~ ; mas, eu estou 
garantindo' que a operação foi feita em con
diç(ícs de só ser beneficiada a. CompanhiiL 
Soroc11bana. Esta é a verdade quo ningueru 
poderá contestar. _ 

O nobre Deputado, no discurso quo acabou 
de proferir estranhou, co1J1o já. havia notado 
no discur.;o anterior , o facto de estar presi
dindo actua.lmente a companhia o honrado 
Sr. F. Casimü·o Alberto da Costa., quando 
anteriormente era p residen te da adminia
tt-açã.o o s r, João Pinto Ferreira Leite, não 
pm!endo o"plicar essa substit uição .•• 

O Sn .. MoRElRA DA Sn.VA-A não ser por 
uma illegalitlado. 

O SR. Al\"01~!.0 PINHEIRO-,., si não por 
uma illog-a.lidado, por isso quo, para S. Ex. 
<t substituição dou-se por intervcn(.'ã.o do 
honrado Sl'. Ministro da Fazenda . 

O SR. MoltElRA DA SILVA-Pelo menos foi 
o que o Sr. C~Lsimiro da costa afilrmou em 
toro altivo na imprensa de S. Paulo. 

0 Sa. ANGELO PINlll<alto- Essa info1•mação 
de V. Bx. tambem não t om fundamento. 
O 81•. Casimira da Costa não (l.ftirmon quo a. 
substituição m~ presideneia da Soroca bana. 
se tivesse dado por intervenção do illustro 
Sr. Ministro da Fazenda, porque a. substi
tuiçio do Sr. Pinto Leite pelo actual presi· 
dente da comp<mhia foi feita de accordo com 
os esta tlltos; ellc estâ administrarJdo·a de 
inteü·o accordo com a. lettra expres.~a da lei 
into1·na. des~a. emproza, que são os seus esta
tutos . 
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O SR. Mmuan.A llA Sn.vA-A prov<t que 
não é quo não convoeou <IÍií ho,je a <:~ssem· 
bl!la geral. 

0 SR. ANGELO PIN!llliRO-V. Ex. não tem 
razão, é ft•agil o seu argumento. Acr•edito 
que o nobl'c Doputado não conhece a.·dispo
siç,ão dos csbtlrtos da Companhia Sm·oc<Lbana 
que autoriza o dircctor~ que continúa, no 
caso da retirada. do comp;mlteiro, a chanmr 
um n.ccionista quo substituir<l o dcmí8Siona.l'io 
atli que se reuna a assmnblêa e se ü1ça 
a nova. eleição. E esta assembléa geral, se
gundo me consta, vae ser convocad:t breve
mente. 

0 Srt,·MoaEIItA DA SILVA-E' uma novi
dade isso I 

0 SR. ANGBLO PINHEIRO- Serviu tambem 
de motivo pa.ea. reparos ou melhor• calorosa 
aQcusação do nobre Deputado, no seu primeiro 
discurso, o facto do estat• a companhia fa
zendo a muuan,ça. das Sll(ts o!Jici.nas de Soro· 
calla. para Mayr.ínk. 

0 Srt, MOREIRA. DA SILYI\ .. ~ Nã.o púde ser, 
porque nem ao menos !ta predio om q11c 
sejam recolltillas. 

0 SR. ANGELO PINIIEUW-Vou t.l•:tt:lt' desta 
accusaçã.ó pa.ra desfazel' a iutr•iga hahílmento 
feita pelos boatoü•os o que colloca a n.etual 
administra.ção em po~içil.o hostil a Soro· 
caba. 

Sr. Presidente, os íntBrossados na conti· 
nuação das offlcina.s em Sorooa.ba. rrue~ern 
lazer crer que a actual adminiskaçã.o tomou 
ostn. dolibot•ação levada por irritação, adio 
o má. vontaue contra Sorocaba. 

0 Srt, MommtA. D.\ SII.VA.- Em cOllSOilUOn
ci~ da grévc, 

O SR. ANosr.o PINUEnto -Não, <~bsolutu.
monto não houvo grévo, jiL dcmunstr•oi a 
V. Ex. 

Vou 1lar a razii.o rlessa dcliboraç;'io. 
A actual administraçiio resolveu Jitzot• a 

passagem das offlcínas pal'a Maydnk, 
porque, quando a autoria!' administração 
comprou a fazenda May!'ink, foi com o pluno 
de serem ahi insta.lladas as offleinas da. Com· 
panhia. Sorocabann. o !tuaoa, por set• esse o 
ponto mais proprio, porque é o do entronca· 
mento da Soroca.ba.na e-Ituana. 

0 SR. MOREIRA. DA. SILVA d;1 um aparte. 
0 Sn. A NGF.LO PINIIEIItO - V. Ex. niio 

nega que é ahi o entroncamento. E' o lagar 
mais propl'io, o ponto, por assim Uizer, estr•a.. 
tegico e onde devem ser installa.tlas as o lU· 
cinas, porque ahi bifurcam-se as linhas d:~. 
Itunna e as da Sorocabana. Em, pois, plano 
da ox.;:ulmtnistmcão installar alli as ofl\
cirws da. Sol'ooo.~lJa..rw.; c ~ i o não lo vou a.van-

te f<•i por falta. dos e1lificios necessar ios para 
css;1 instalh>('ão, que demanda de aYultadas 
dcspeza.s. · · 

0 Sa. MOREIRA DA SILVA -Não tem 
nem tet•iL t.c'ío ce!lo ; a não gastar milhares 
do contos. 

0 Srt. ANGBLO I'lN!llllRO- A administra~ 
ção uctuc1l não cogitava. dessa, mudança; 
mas o ataque contra o seu patrimoniq; 
linha, tolegraptw o officinas om Sorocaba.. 
como historiei hontem, por parte do pessoal 
instigado e dirigiuo por pessoas estranhas~ 
Compa.n1lia, tentando-se mesmo incendiar 
parto dos officinas, for~ou a mão á adminis
tração, que, não tendo outro meio para acau· 
tclar os bens da. empreza, se viu obrigada a. 
este ,,acri!icio o tratou de remove1' as offi· 
cinas para Mayrlnk. 

E posso garanti r a V. Ex., 1·espondendo ao 
aparte anterior, quo a.B otficinas estão em 
vias de ser• definitivamente installadas om 
Mayt·ink. Já. estão conclui dos <li ver sos edi
ficios para o assentamento dos maellinismos 
o varias predios para opera rios. 

O Su.. 1>1aHE1It-''- J)A. Sn,vA- Muito di
nheiro tom a Sot•aca.bana para fazer• novas 
construcçües som P<\gar as d ividas. 

O Sr.. ANogto PtNilBlRO - Estit pagando 
rcguJ;LI·monto ; posso gotl'antir a v. Ex.. quo 
a actual administração j1l satisfez todos os 
oncctrgos da di vüla. lluctua.nto d< ~ compn,nhia. 
cp1o nosta Capital montava. a. milhat•es de 
contos, não havon!lo hoje, plll' pag~u·, um 
roat da. divida lluctui.l.uto I!UO existia. aQ 
tompo em quo a nov<t administL•ul}ãO a.~sn
miu <t direüç;io d;L ompro~<t. 

O S!t. Mnttt-:11\A t>A Sn.vA- r~to aqui no 
!Uo !lo .ranoirn; mas mn S. P;mlo liu. conto
nas o contuna~ dn ('ontu~ : h:t o liJJ•nccirnonto 
do lllnha o ellmhusttvuí~, tHt a ll'IC~tü.o com 
a Iuglo~a, 11Un tom nuguúü erudi to pam va, 
gõos do C<1rviio. 

0 S!t. ANUELO PtNIJimW - Esto ap<wte do 
noiJt'() noputaclo s0 por si lla..->ta J.lU.l'i1 conven
cor·nos do quG S.l!:Jt.ostâ. apaixun<tdissimo eon
trtt a SorocabatHI so obstina. em não attendor• 
á.s razões que estou adduzindo, ,~q explicações 
que estou dan!lo e quo esclarecem perfeita
mente o caso. 

A qu!Jdtão da Inglezu. com a Soroca.bana., 
que paroce estar .terminada, não era a.]lsolu
tamente por causa. de carvij:o. Jamais ella. 
forneceu carvão â. Sot•ocabana. Transporta
va tão sômente c transporta o que a. Soroca· 
bana COJllpra. do outros. · 

Todos os credores da Soroc<~.bana em São 
Paulo teem sido re<>·ula.rmonte pr1gos, L:!., 
como aqui,as dividas da companhia. teem sido 
cscraputosu,monto ~a ~isj'uita.s! 
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Ha, Sl'. Pl'<lSif11mtn, nma inftnida.llo U() OI'C· 0 Stt. ANGET.O PINUEIRO - Não CO· 
dores por· toL•ncciment.os que nunc<~ foram nheço este facto refet•ido pOl' V. Ex., não 
feito• <i companlü<~ , quer tle Lenh<1, quer de sei onde se deu, nem quem seja o operario 
outro qualqum· ma.te1·i<Ll. do que se tt-a.ta. Assim, sobre este facto, que 

Chamo a a.ttnnr;ã.o do nub)'(\ Dopnt>LClo desconlw~'(), nada posso lliZIW, ·estranhando, 
p;tra. CISto ponto: t.\Sse~ fol'nocimento~ qu() poróm, quo o Illflsmo se tivesse rca.li?.ado 
monbvam a contonarcs dn conr.os, uepui~ do eom as circumstancias refe1·idas pelo nobre 
processados e dovidamcntc verificados, bai- D(Jptttado, chegan<lo mesmo a duvidar,porque 
:xa.ra.m a menos da tet•ça parte, provando-se sei quão escrupulosa é a administração no 
claramente que, em sua. qnill>i totalidade, pa.ga.manto do seu pessoal. 
aram ph<Ln'tasticos. Sr. Presidente, a.s minhas amrmações do 

Para. melhor oonvcncot• a V. g:.: · · eu cbn.- hontem não fot•am a!Jsoluta.monto contesta.· 
mo sua a.ttonç:i.o para a verba. «le dorml'ntes 1las o não o podem ser. 
do a uno proxi!llo findo· Foi cnot•me. m:ts os 1~11 não devo mais continuar nesta. tr lbuna 
dormente~ não vicwa.m JH1L'a. as linha.s da. d t 
companhi~• c sr'lmcnte /L."umva.m no p:tpcl a tt·ata.r deste 3.$Sumpto, com o qua.l na a em 

.. <t Ca.ma.t·a dos Ucputa.dos. , para. serem pagos. 
As at•guiçõcs do:~ ultimos apartes do noure 

O St~. 1\!om:HtA ro.\ Stt.YA - O e.e.·to é quo Deputado vão leVaJJdo a. discussão para um 
tenho viaj<tdo n:L Hnli:L Soroc:tb:tna o tenho tet•ren() ü 1·ita.nto e não póde continua!' oeste 
visto sempre a substituição de dormcn- recinto. 
tes · O a..<>Stlmpto deve set• di~cutido pelos accio-

0 SR. :\IWEJ.o l'J NllF.ll'.O - Agora sim, os nisk'tS : a ellea cabem as providenéias con
que sã.o comprados, c o são <toS milhüit•os. t 1·a. as a.dminí$tt•ações relapsas. Os credores 
estã.o sendo CJfrecti\';lmnntc en tr egues ás li- por {1ualqucr titnlo, quo o são rea.lment~ e · 
.nhas ua Compa.oltin. uão fnram p;\gos, toem o l'CCUrSCJ dos tr•ibu-
. Como dizia, Sr. Presidente. o~ credores .Dflt'S . · . 
por fornecimentos rcacs toem l'OCC.lbido a irn· Conclúo. Sr . Pr<'.sident e, garantindo ao 
pot•tancia. dos seus crnditos. O pa.gttmento do nobt•e Deputado que, em ponco tempo, arr e
pessoal d;1 Companhia. j:l.ma.is o~tcvc tão um íiJciclas as P.a.ixões, S. Ex. terá completa
dia.. mente modtftolldo seu juizo soti1•e a. adminis-

0 S!t. MoREIRA. n,\ SI LVA. - ·Peço licença tL';tÇi'í() da Soroca.bana e, C()lU todos, c ancor
a V. Ex. para lernbrat' 'lllC um opern.rio sui- dar;í. que cff'ectivamento ella tem-se. desom
cidou-se ha poucos dias porque 11/Lo tinha di- pcnltado brilhantemente d:J. sua. missão, re.~
nheiro par:~. sustentar mulher e filhos e pol'- ga.tan1lo o credito e salvando as finanças 
que a Sorocn.bi\n<t m~ga.va-se,a _pa,gM 200;j;OOO dc.-~.~a importantt.ssima. empreza nacionaL 
que lhe devia.. · (Muito úcm-; muito úcm . ) 

Vão a imprimir o.s seguintes 

ll.EDA.Cç1!E~ 

N . 247 D- 1901 

Redacç<i:o final do prnjecto n. 247 deste am!b, quo {i:cr1 a despe::a do Miniale1·;o da Jndus
tría,: Viar<To c Oln·as PMblicas pm·a o exe1·cicio de :1902 

Art. !,• O Presiuente da. llcpublica. e autorizado a despender pelo Mitllsterio da Indus
tria, Viação e Obras Publicas, a import.a.ncia de 00 .844:941$122, pa.pol e 10.770 : Gl3$1322, 
ouro, com os b-erviços designados nas seguintes verbas : · 

Papel Oui'O 
:· 1.0 Secretaria de Estado. (augment!\da de 
· · 1:000$ para pagamento de telegr;;m-

mas exteriores offlcia.es e elevada. a. 
gratificação para fardamento dos 

· · correios a 300$ para cada um...... • . • • • . • • • • • • 295:020$000 
2.• Estatística (reduzida a 180 :00()$ .a con-

signação destinada. ao recenseamento 
de 1900)....................... .. . , ..... , . . . . . 332:59?$500 

3.° Correios (reduzidas as seguintes consi
gnações: vencimentos e gratifica...: 
ções fixados aos agentes, ajudantes 
e thesoureiros no territorio da ne
fJUblica a 1 ~600;000$; Aos conllucto-
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rM, estafetas e emprogados das lan
chas, escalares e corL' ieíros, o. 
1. 1.00:000$ ; A.inuas ue custo e pas
sagens a 30:000$; Combustivol e ou
tros objectos neeessarios ao servi(.',o 
das lanchas e escalares e sua conser· 
vação no Distrieto I<'edernl e em di
versos Estados, n. 60:000$-; Publi· 
caoões postaes, annunclos, edita.es c 
rela.torios diversos, a 40:000; Des· 
pezas miudas e de prompto paga
mento n. 70;000$ ; 'Eventuo.es a 
40:000; accrescenladas as seguintes 
consignações : Installação e CU$teio 
de seis succursaes do Correio da C:J.· 
pitnl da ltepublíca, custo e conser
vação dos vehiculos, arreios, ani
maes, etc., 109:200:!;, Material par:t 
o trnnsporto das malas na Capital 
Federal , em carros a.propriadôs, 
33:600$; Telegrammas exteriores. 
600$ a podendo llestin:>.r·Se da 
sub-consignação « Utensílios » até 
30:000$. para estabélecer·se o fecha
mento de valores e de malas pelo 
systema do em'(lregado All\·euo Mar-
ques de Sou2a) .• , .•• . , .. , . . .• •.• ..• 

4,• Telegraphos (incluindo·Sil na consigna. 
ção-:-Pessoal-da Administração Ge
ral,dous 2"' escriptural'ios, 7:1300$,em 
virtude do regulamento approvado 
pelo decreto n. 4.053, tle24de junho 
de 1901; na consignação - Pessoal 
das. linhas-, elevado o numero de 
engenheiros- chefes de d istricto a 17, 
153:000$, supprimidos dous ajudan
tes, reduzido o numero de feitores a 
78, 168:484$, o numero de .gual'das 
de 1• cl3.sse a 140, 2.?2:000$, o nu
mero do guardas de 2> classe a 335, 
482:400$, substituída a cousigoacão 
- 720 t rabalhadoras a 4$ dia~ios (300 
dias) 864:~ - por esta. - Traoa
lllos e empreitadas de conservação 
nes linhe.s, 894:00()$; no matorial das 
linhas, substituídas o.s consignaçõeS 
- Empreitadas e conservação das 
l!nhas, 40:000$; - e- Renovação e 
consolidação das linhas, 120:000$, 
papal e 84:445$500, ouro - Respe
ctivamente por estas - Empreita·· 
das de conset·va.ção das linhas ao 
longo das estradas de ferro 40:000$ 
- e-Renovação a consolidação· da. 
linha ( pessoal e material ) p;~pel; 
12():000$ • ._ Renovação e consolida
ção das linhas (acquisíçã.o de mate
rial no estrangeiro)ouro,B4:445$500; 
-na consignação - Pessoal - das 
estações, reduzido o numero de te
legraphistas de I• classe a 75, 

Papel 

10. 330:581/$,300 

,.---.. 

283 

Ouro 

1 12:000~00 
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3BO:OOOS; de t~legrarllistas 'le 3" 
classe a 2ll2, 876:000.~ ; ch telegra
phistas de 4• classe a 260, 528: OÓD8 ; 
de estafetas de 1" classe o, 63, 
113:400:5, incluindo-so 20 telogr-,\· 
pliistas regionaes, 28 :800$ ; tudo de 
accordo cOm ocimdoregulamento do 
24 dejuuho de 1901; reduzida a con
signação-Transpol'te de pessoal-~\ 
50:000$;no-materia.l das estações
substituído o enunciado - Consigna
ções do art. 43 do regulamento 
125 :000$-por este: - Consignaçõ~s 
tlo art. 36 do regulamento 125:0008 
-no «escriptoL•io da 2" Divisão»,sub· 
stituido o engenbeiro-ajudant<J pelo 
su b-chefe da secção tecbnica., 9 :000$, 
(art. 339 do regulamento); reduzido 
no pessoal do almoxariCrulo o nu
mero de 208 escripturari03 a um, 
3:8()()$ (art. 358 do regulamento); 
organi zado o quarlro do pessoal da 
3" Divisão, de accor<lo com o art.373 
do regulamento e elevall& a consi
gna~ão r espectiva a 232:00($; na 
- 4a Divisão - substituido o en
nunciado- Gratificações extro.ordt
na.rias, ajudas de custo e do art. ·B!l 
do regulamento por motivos de ser
.viço-por este-Gratitlcações extra.
ordinarias, comprehendidas as dos 

·arts. 81 e 548 do regulamento e 
ajudas de custo .. ....... , ...... , . .• 

5 .• Auxílios á agricultura (reduzida a con
signação Conc!us,ro do mura da Jar
dim Batanico a. 8: 000$ e dizendo-se 
na mesma consignação em vez da 30 
tre.balha.dores, 27:000$, traballla
dot>es, 27:000$). Accrescentado na. 
consignação - Contribui~ão para a. 
Flo1·a Brazilíensis de ll!arlius-: e 
seus supplemcntos .... . .... .. .. ... . 

6.• Agasalho e transporte de immigrantes 
espontaneos (reduzida a 6:00C$ a 
consignação para. concerto e conti
nuação do có.es do lado de leste, ele
vada a 12:000$ a para reparação e 
conservação do materia l fluctuanté, 
elevado a quatro o numero de tripu
lantes de ba.telões e a respectiva 
verba a 3:679$200) ... . . . ......... .. 

· 7. • Subvenções as com panl1ias de navega
ção (augmentada de 24:000$ para o 
serviço de rebocagem dos portos de 
Sergipe, supprimida .a consignação 
de 36:000$ para s ubvenção á. The 
Royat Mait S team Paclt.et Compan y e 
elevada a subl'encão aos servíços 
que estão a cargo do Lloyd Brazileiro 
de 189:500$ para o ser viço de nave~ 
gação const<l.nte dos. contractos da 

.. .. . ' ..... . 

Papel Ouro 

7,411:320$000 307 :536$12Z 

112:500$000 815$000 

195:255-'J700 
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ex-companhia Bahlana, ficando o 
0Dverno autorizado a con templar na. 
escala do Norte o porto de Aracajú, 
pelos menos com uma viagem men~ 
sal . ..... . ... . .......... . .... . .. . . 

8.• Garantia de juros (de accordo com a 

ll.• Esf:~~s~J ·F~~r~ · ce"n't~;;t"ti~ "ci;;iii 
(na 4• divisão lnscl'evendo-se a coJi.
·sigoaQão Acq«i~içao de mate,·ial ro
dante da tracçao, sem a discrimi
nação da proposta, 1.~:000$; re
duzlndo-se a. verba. - Obras novas, 
melhoramentos nas otncinas etc. , 
n.450:000$ ; na 5• divisão, reduzida 
a consigna.çã.o para .. 12 machinistas 
de lastro, de 3• classe, e 12 foguis
tas a 55:600$ • reduzida a consi
gnação-Gratitlcat;ã.o de 25 ~• aos 
empre.,.ados deata(lados para Jogares 
ínsalubl'es a 100:000$000) ..... .... , 

1 O. Estrada de Ferro Paulo Affonso ... . 
li . Obras tederaes nos Estados : 

A-Porto de Pernambuco : 
Pessoal. ........ .. . ... ....... .. . . . 
Material. . ............... , ...... .. 

B-Ba.rra e porto do !Uo Grande 
do Sul: 
Pessoal • . •• . ••.. .. . ..• .. , . . · .... •.• 
~faterial .. .. .. ... ;, •• . , ...... . . . .. 

O-Porto de Santa. Caiharina : 
Pessoal .. , ....... .. , ••4 • • •••••• • ••• 
1\Ia.terial· ..... ... . . ...... ... . ... .. 

D- Porto da. Parahyba : 
P€ssoa.l (Lei n. 652, de 2.'3 de nov&mbro de 

1899) ••• ..•. •••••••••• ••• • • •..••. ••• 
Material (idem, idem) .. .... .. ... .... .. . . 
Reconstruccã.o da ponte Ra.nhauã •. .. . •••• 

E-Porto do Natal : 
Pessoal e material .... . . . .... ... .. .... .. . 

F-Açude do Quixadá : 
Pessoal e ma.terial. .• • •••• : . • , , . . , • .. . , •• , 

G-Porto do Mara.nllíio : · 
Subvenção ti. c ompanhia nere.l 1le Melhora-

mentos do Maradhão .... .. .. ... .. . . . 

12. Obras publiena na Capital lo'ederal: 

IJ •• • f • ~ , •• . ..... .... 
220:752$500 
150:000$00() 

309!272$000 
417:970$000 

85; 615,'j;000 
75:150.$000 

116:749$500 
105:242$000 
100:000$000 

211 :040$000 

209:600$000 

I riO: 000$000 ------
1• divido (reduzidas as oonsigua.Qões- gx. 

pediente-e o noo~B'3ario pare. o ser
viço a. 6:400*; ropArss de pl'opriOII 
naoionaes a 15:000$; alug uel de ap· 
parelhos telephonlcos a 2:000$000) .• 258:l05.'t;OOO 

2• divisão (rectifica.de., na. pro post11., a dia
r ia dos feitores da. cooservaçio de 
1ioresta, que é de 5$. ~em alteração 
da consignação respectivo; reduzida 
a de jardineiros a 8: 100$; substituín· 
do-se na rubrica. c Repa.rnção e me
lhoramentos da. rêde de distribuição~ 
120 trabalhadores, 153:300$ por 100 
trabalhadores, a 4$, 146:0008 i re. 

CamaNI Vol. VII~ 

Papel 

3 .718:563$630 

31.308 :868$270 
116: 756.$500 

2.307 :401$000 

.265 

Ouro 

2. 772:140$000 

9. 8fJ5: 339$638 
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ctificado nu rubrica «Aferição de hy
drometros» o erro typograpltico, em 
v irtolte do qual estão indicado~ 50 
offieia~s. em vez. fle· cinco ; reduzida. 
a consignação « l't'O!W'"nimento dn, 
rêde de distrlbuiçüo » de 300:000$ a 
250:000$; eliminada. a consignação 
de 191:000$ para a lignç.'io do reser
vatorio do Pedregulho ao do ~torro 
da Viuva., elevando-se a consignação · 
para tradalhadores da floresta da 
Tijuca a 19 - 162:500$; aecrescen
tando·se u m feito r da. consenação de 
collectores -~galerias de ag-uas plu· 
vlacs, 1 :800$000) .............. ... . 

·a, divisão (corrigindo-se na rubrica « Pes
soal» da proposta a. designação <<CCJU· 
t ador geral, por ceonductor geral» ; 
a.ccrescen tando-so á consignação 
«Consen-ação das canalizaçõ~S» 12 
g uardas, 15:360$, á consig nação 
«Manancia.es e fio~estas», 10 guardas, 
12:720$ no pessoal da. conservação das 
camt.Lizações, dizendo-seum ama.onen· 
se, em yez de um escrevente) ..•.•.. 

4• divisão ( Novas canalizações) ••..• : .••• 
5• divisão ( corl'iglndo-se a. diaria. do ser

vente esta. teta do escr iptorio centt•al, 
que é de 3$, accrescentando-se ao 
p essoal da. estaçã.o do Cajú um guar· 
da. de armazem, diaria de 5$, I :825$, 
rectificada. a somma da cousignacão 

930:900$000 

137:462$500 
. 550: 000$000 

c Pessoal da via permanente, que é 
118: 172$590) ......... :: ......... . _5_03_:7_65_$0_00_ 

13 Esgoto da capital Pederal ..... ...... , .• , ... .. ..... . .. 
14 llluminaçã.o publica da Oapltall~edora.l ••.•..•..... . .. 
15 F iscalizaçã.o ( substitui ndo-se « El!tra.da 

de J<"erro Corcovado e Ferro-Carril 
Ita.guahy » pelo segui o te: 

Estrad1t de Ferro Corcovado e esta.
tistlca da. viação ferre&. : 
Engenheiro tlsca.l .... ... ..... , ••.• , 
Expediente .. .. ..... . . .... .... .... . 

8 : GOO:-SOOO 
50$9JO 

Ferro·Cl\rril de Itagnal1y: 
Engeoheiro~tlseal .• ••... • ••••.••. , 3 :000$100 
J<:xpediente.... .............. .. ••. • (í()$000 

16 Observa to rio Astronomico .... ..... . ........ .. ..... .. 
17 Repartições e Jogares extibctos .... .......... .... ... .. 

· .18 Eventua.es •.••• •.•.••...•••.•...• •.. .•. ; • ~. , ....... . 

Art . 2. • E' o Poder Executivo autorir.ado: · 

Papel 

2.070:241$500 

.4.524:595$000 
G7tl:2881662 

502:710$000 
81: f.00$000 
86:56().1;000 

1oo:ooo:l;ooo 

Ouro 

4 SI: 273$)62 

3:000$000 

I, a. mandar imprimir oa Imprensa Nacional os trabalhos organizados ·sobre correioS 
pelo amanuense da Diractoria Geral . Alfredo :Marques de _Souza, caso esses trabalhos me-
reçam a approvação da mesma directoria. ; . 

ll, a construir as seguintes linhas telegraphiC~~s: 

de Bomjal'dim a Taquaretinga, no Estatfo de Pernambuco; · 
de Cuyabá..a CorumlJá, ficando a:utorizado a despender a quantia de 100:000$000; 
de Porto de Ci.l.choelra de Santu. Leopoldlna a villa Alronso Claudio, no Est&.~.\o uo 

Esvirito-Sa.nlo, flcanclo autorizado a de~peoder a. qllt.Dtia. de 40:QQ0$000 ; · 
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de lta.bira a Sant' Anna de l' erl'OS e Guanhães, ficando autorizado o. de~pender a. quantia. 
de 30:000$000 ; · · 

da. ·estação ele Boquim á oida!Ie de Simão Dias, pO.esando pela villa de Campos e ci
dade do Lagarto, no Estado de Sergipe; 

. de Lavras, no Estado do Ceará, a. Souza, no dt~. Parahyba., passando pela cidade de 
Ca.jazoiJ'a.S e villa. de S . .Jofio do Souza.: 

de Peripery á cidade de Itamaraty. no Estado de P.ia.uhy; 
um ramal ligando. as cidades de · Sant' A.nna e A eM-a h ú a de Sobral , no Estndo do 

Ceará, ficando autorizado a despender até a. quantia de 40:000$000; 
ra.maes de Hnhs. terrestre para as cidades de Mare.canii., Ma.ra.panim, Odivelas, Vigia. 

e S. Miguel do Gu amá, no Estado do Pará; 
de Oeiras a l'aranaguà., com um ramal de Oeiras para as cidades. de Valença, Picos e 

Jalcós, ficando autorizado a despender até 60:01){)$'000; · 
Cachoeira do ltapemirim a. ll.io Novo e Alfredo Chaves, no Estado do Esptrito Santo. 

flcando autorizado a. despender a.té 40:000$000; · 
linha. para Campos Novos, passando por Corytibanos, em Santa Catharina, tlcando 

autorizado a des[lenaer até 30:000$000; 
de S. Benedicto, no Ce2rá, ao.ponto mais conveniente dn l'ede geral .L 
UI, a despender atá l\ quantia. de 100:00()$, com a acqulsiçã.o de semeutes e plantas 

para serem distribuídas pelos agricultores .e com o pagamento de pnssa.,frens e seguros de 
animaes de rnças ca.vallar, bovina, suina. n lanigern.. reproduct.orcs destinados a estabele
cimentos agrícolas ou pastoris, devendo as requis içõe:! par& importação desses animaea set• 
feitas directamente ao Governo·, que terá muito em vista.. s. distribuiçii.o mais equitativa 
possivet p elos Estadós. . 

IV, a. despender até 300:000$ com a. propaganda dos proliuetos agrícolas e ~ineraes 
do Brar.il nos paizes estrangeiros; · · 

V, a adllerir á convenção Internacional de Berne, para a defeza etllcaz da viti-
culturo.; · · 

VI, a conceder franquia. postal para a, corPespondeneia, publicações e sementes dis· 
1ri bulda.;; pela. Sociedade Nacional de AgJ'icultura e para a correspondencia do lns~l tu to da 
OrJem dos AdvogadoH Brazileiros; 

VII, u. rem•gan izar os serviços de navega.Qã.o que teem estado a cargo do Lloyd Bra
zileiro, distribuindo as respectivas subvenções nos limites do credito consignado nesta lei e 
ficando estipulooas. no coatra.cto com a compa.ubia. que tomar a. si esses serviços, a. dimi
nuição dos actuaes pre~os de transporte para ~ generos de pro<.lucção nacional e a. 
obrigação pa.ra a companhia. lle fornecer vapores e.\traordinarios, afim de transportar as 
mercadoria.~ dos portos lntermedlarios, desde que a requisicio lhe tenha. sido feita com a 
antecadcncia de dez dias e os navios ordina.rios n[o possam e1Yectuar o transporte; . 

VIU, a renova!:', sem augmento de do3peza, o aatunl contraoto com a. Companhia 
Pernambucana de Navegação, para o serviço ilc navegação entre os portos do Recife e 
Ga.mocim e os de Recife e Ara.caJú, com 11 clausula tle fazer duas viagens mensaes ao porto 
da Amarraçãa ou do Cajueiros; . . 

IX, a contra.cta.r de novo, nns c'o1ídições da lei n. 351, de 11 do dezembro de 1895, o 
serviço do navegação por ello. esta.bclocido, devenrlo, por ám, as viagens começar dos portos 

· de Grajahu e Floriano, sem augmenlo da.n.ctual subvenção; 
X, a pt•olongar a navega.çiio <la. linha do Arnguary até n.o Oyn.poo, mediante a aub· 

veoçio que j ulgar conveniente, tle accordo com o. Companhia do Amazonas; 
XI, a. applicar da reoda liquida produzida pela Hstra.da de Ferro Central do Brazll, 

no exeroicio iie 1001 , até a quantia de 2 .500:000$ na. construcçfí.o do prolongamento da 
lioba do centro, de Silva Xavier a CurveUo. e na conclusão do prolongamento da bitola 
do r&ma.t de s ; Pauto, sendo 1.500:000$ na. primeira obra e 1.000:000$ na oogunda. 

§ !.• O respectivo· m·edito seril. a.berto no começo do exercicio, por conta do sr.ldo a. 
liquidar. . · 

§ 2.• A execução das obras serO. subordinada. á directoria. da Estrada. de Ferro Central, 
podendo ser coastituida uma divisíi.o provisori11, para a. construcção tio prolongamento de 
Silva Xavier a. Curvello; 

XII, a prorogar o pra.zo para a coucluslú) das obras da Estt>ada de Fer ro Mogyana, no 
trecho da Araguary a Ctt.talào ; . • 

XIII, a. prorogar por dous ~nnos o pra~o (la ~oncessão tla Estrada de Ferro da, Prnça. da. 
{tepubliaa. 4 barra de GU;Ll'~Soty)la, sem onus algum ; · . 
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XIV, a abrir ao Miuistedo da llldust:ria, Viação e Obras Publicas, o cre.dito de · 
600:000$, para occorrer ás dcspezas com a revisão da rêde de encanamentos do abas· 
teclmento da agua a Capital Federal, acquisição de novos m!Lna.nciaes e outros melhora.,. 
mentos-reclamados pelo mesmo serviÇO ; . 

XV, a. abrir a.o Ministerio da Industl•ia, Vi9.çio e Obras Publi~ o credito de 
40:_000$000, para. occorrer ás despezas da representação dos productos brazileiros na. expJ· 
siçao Pan Americana em Buffalo; 

XYI, a. entrar em accordo com a. Companhia Víctorla a. Minas para. que a concessão 
a que se refere o decreto n. 1.082 de 28 de novembro de 189.0, comece na clda.de (}a 
Victorta, passe por Peçanha e termine em Diamantina, mantidos para. o começo e con
clusão das obras os prazos constantes do contrac.to celebrado para. a exwução do d~reto 
ci~o, ficando extincla a concessão feita pelo decreto ~. 574, de 12 de julho de 1890 ; 

XVII, a rever, em beneficio da lavoura da canna, a.. concessão dos engenhos centrae11 
.de .fabricar assuca.r de Iguape e Rio Fundo. no Estado da Bahia, para o ftm de regularisa.r 
o seu fuucciona.mento; podendo, no caso de não conseguir a restauração da~ fabricall 
necell8aria.s a defesa e salvação da lavoura, rescindir o contracto, !em prejuízo para a 
União do reembolso das quantias adeantadas pelo Governo a t itulo de· garantla. de .juros, 
credito_ determin~o no decreto n. 635, de 9 de agosto de lÍI90 ; . 

XVIII, a entrar em accor•do com a s amprezas de estrada de ferro, que. gosam de · 
gara,n~ias de juros do Governo Federal, no sentido de alterar os respectivos traçados, · 
comtanto quo dessa alteração não resultem novo~ onus para a. União, ficando antes de
II!O!ls~rad.o qu~ os novO!:! traçados otl'erecem melhores proba.bilidad:~s de. tr!l-fego, t~nthm~ 
1!- ditnlnUlf a unport&ncla dos juros a. pagar durante o prazo das res_pectivas poollessoea ; 

XIX; a fazer oont&r o pra.zo pa.ra a lloaclusão da construcçao \lo primeiro trecjlo dl!, 
JJ:atrada. de Ferro de Catalão a Palmas, da data. da ina.ugura,ção da. estaçã() de Cata.la.o da · 
Estrada de Ferro Mogyana, obrigando-se. a oGnc~sionf!.rill. a entrar eU). aocordo com li
Es~rada de Ferro Mogyaaa para conclusão do trecho .rie Aragua.ry a Oatlj.lão ; 

XX, a. contractar o estabelecimento de um apparelbo d~ carga. e descarg~ ?o porto d~ 
Fortaleza, medla.nte o pagamento de ta.xas previ111nente estipuladas e sem prmlegio; . 

xxr, a incluir Das viagens do Lloyd o porto de Santarém, no Estado do rar.1, 'Qf:!
lizando·se para isso das viagens que sã.o feita.s ao porto de Obidos, as qua.es pa.ssaraQ 
a aer feitasalternadamente ; 

XXII, a renovar sem augmento de despeza o contracto da Companhia de Navegaçio 
do Maranhão por prazo não excedente ao da. clausula XXl!! do áecreto n. 1.835, de 19 
de outubro de 1894, podendo supprimir portos da escala. e erear outras, inculuindo nestM 
o porto de Aoa.rahú, e respeitada a. disposição do art. 18 da lei n.. 939, de 20 de setem, 
bro de 1857. ·· · · 

Art. 3.• Aos engenheiros residentes da. Estra.d~ de Ferro Central do Brazil será. 
abona.da, pari!' desp~zaa de viagem, a dial'ia de 5$000, que será paga mediante atteatado do 
tunocJonarlO Jmm&hatamente superior. · 

Art. 4.° Ficam mantidas as disposições constantes do n. XII, do a.rt . 22, da lel 
. n. 6.')2, de 23 de dezembro de 1899, dos ns. IX, Xll, XlV, X VIU, XIX, XX, XXII, XXV, e 

XXVli, do art. 22, da. lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, e dos arts. 23 e 24 da 
mesma lei . 

At't. 5.• l~ica. prorogado, por mais oito mezes, o prazo para. o começo das obras do 
porto da Bahia. 

Art. 6 . o AI despazas de fiscalização das estradas arrendMas, a que se rerertJ o n. 25 
do art. 29 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, serão pagas pelas quotas fornecidas 
pal'á. este ftm, constantes dos contra.otos do arrendamento. 

N. 319 - 1901 

Redacçcto final do proj ecto n. 162, lle 1899, que concede â "iuva do j u1·isconsullo e ea:· · 
Senador Joaquim Felioio do& Santos a pensão mensaZ de 500$000 

O Congresso Nacional resol ve : 
Artigo uníco . Fica., desde já, conceuida á viuva. do jurisconsuHo o Sl(-Sailador Joaquim 

Felicio dos Santos a pens.'io mensal de 500$; revogadas as disposições em contrario. 
Sala. das commissõ~s, lO de uczombJ•o de 1901. - Arauio Góes . - Viriclio l{asca-

re!lha~. . . . 
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Vac a imprimir o saguinte 

PARECER 

N. õ9 -1901 

Julga que niio careCI! de inlerprelaçtío a lei 
n. 729, de 12 de de~emb1·o de 1900, que 
autoriza o Poder Exew!i'Oo a abrir o cl·e
dito neceç.<ario para o pagantento ao almi-
1'ante Jeyonymo Fra?tciscil Go~tçalves da 
lli(ferenÇa de vencimentos de3de a data de 
~ua ' 'e{orflta lt!e a de sua reuersiio ao aer
i>iÇo acJitJo d a Armtida 

O a lmira.nte Jeronymo F . Gonça.Ive;j re" 
quer 'quo o Congro:~so, interpret<\ndo a. lei 
n . 729, de 12 d.e dezembro de 1900, decla.re 
sl a cxpreasão - differença rk 11encimentos
foi ahi empregada. como equivalente a -
di(ferença de soldo - pa.ra o ftm de llle ser 
paga apenas a dill'erença de soldo . · 

Parece (~ Commissã.o de Constituição, Le· 
gisla.ção e Justiça que distinguindo as leis 
em ger al entre soldo o vencimentos, clal'a· 
mente não se refere aquella lei a sold_o 
quando expressamente se refere a venCl· 
meotos. Sold o o vencimentos são cousa.s que 
SCl distinguem, como a ospecie do j!IJDero, 
c de tal sorto quo dizendo a lei - ditferença 
de 11cncimentos- uã.o se lhe pódo attribuir 
querer dizer - di/!'e1·cnrn rlc soldo. . 

O Intuito do legislador foi. poí~. mUito 
claramente quo o poticiona.rio !osso pago dos 
1lencimentos do seu posto, quer dizer, do 
soldo o u•·atijicaç<io ele comma.ndo, pelas.ta
bcllas minima.:;, tanto mais quanto fo1 a 
divoraldado da.<:~ ta.bollas de gra.6ificação que 
deu Jogar ü.qucllt~ lei, paro. a cspooitlelll.çã.o 

de qual <lellas devia sel'VÍl' do base ao cal
culo do pagamento do peticionario ; e pot• 
i f>SO ~ do parecer a Commissão quo nada ha 
a. interpretar onde tão claro é o pensamento 
do legislaclor. 

Sala das Commissões, 2 de dezembro de 
1901. -.!. J. Seabra, presidente. - Lui:: 
Domingues, relator . ....,.. Frederico B oYges . -
F. Tolenlino. -- Arthur Lenw:. - Teia;eira 
de Sà, 

Vão a. impl'imir os segtiin~e 

PROJECTOS 

N. 174 A-1901 

Redacçi!o pa•·a 3• di.icussão do substilulitW ao 
projeclo n . 261, de 1900, dispondo qcte o 
Go11ert1o da Republica mande entrega~· a 
Victor Meirelles de Lima a quantia de 
50:000$, conw auxilio ás despezas que esse 
cidad<1o effectl<ou, JJara pinta•·, montar e 
custem· o ·P anorama da Desco~erta do 
Brazit 

O Congresso Nacional dccl'eta : 
Artigo unico . O Governo da Republica. 

ma.núará. entregar a Victor Meirelles do 
Lima a quantia d<t cincocnta contos de r óis , 
como auxilio :í.8 despezas quo es:!e cidadão . 
elfoct uou, para pil)tar, montar e custear o 
Panorama da Descoberta do Brazil ; revo
gadas a,; di,;posiç,õe.- em contrario . 

Sala da.:; commissões, 10 de dezembro de 
1901.-Pa•.c.la Guimarães, presidontc.-.Serze
d eUo Cor rêa. - llfay1·inh..- C!Usiano do Nllsci
mento.-Prancisca Veiga.- Francisco Sá. 
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PROJJ>CTO 

N. 200B - 1901 

Redacç,ro pam 3" tl iscuS3tí'o do projedo n. 2 90, deste a1lno, que [lxl). a despe:a do Ministei'Ío 
da Fa•cada Jia>·a o exercicio de 1002 

.Art. 1." O Presidente dn. R~publica. e a utorizado a. llespender :pelas ropartiçõerr do 
Mínisterio da ~Fazenda. com os serviços designados nas seguintes verbas, em ouro, 
3l.:i'51:723$825; em papel, 83.874:217!$906. 

1. · Juros e mais despezas da divida externa (como 
na. proposta) .. . . . ... .........•..... .. . .. .. .... . . 

2. Juros e amorti2ação dos omprestimo~ ' internos 
(como-na propost.1. ) . . .•............ : .•..• ..• , •.. 

3. Juros da. divida. interna fnndada (como na proposta.) 
4. Pensionistas, sendo. :~00:000:!; para desp(}zas de Cu

neral, novas pensões ..•. : . ....•... .. • . .... •.... 
.5. Aposentados (como na. proposta) ........... .•.• ..• 
6. Thesouro Federal . augmeotada. de 9: 000$000 para 

telegramma& no extel'ior ..• . • , ............ . ..... . 
7. Tribunal de Contas ....... .. ... .. ... . ........... .. 
8. Reoebedoria da Capit o.l Federal ................. . 
9. Caixa do Amortização, ••.• .. • • , •• ...•. , •.. •. .•. • 

lO . Casa. da Moerln , diminuída. a vorbo. de material 
para a fabricação das moedas do nickol <i bronze 
de 15:()(10$ 113:ra 10 :000$; a . da combustível, do 
80:000$ para (•0:000$; a de papel, tinta, oleos, 
vernizns, gomma (para sellos, estampilhas, etc.) , 
de 80:000$ pa.ra. 1'10:000$ e a de ma.teriaes para as 
obras, de 30:001.'$ pat·a. 15:000.~00 ............. .. 

11 • imprensa Nacional e Dia rio Official ••. ••. .• ••••• . • 
12. La.boratorio Nacional do Aoa.lyses nn. Allandega 

da. Capital Federal, e levada. a 15:200$ a. verba des· 
tinada ao materi~ti, sendo : para livros, jornaes 
scíentiUcos e objectos de expediente, talões e puLli
eaç.ões, 4:500$ ; .acquisiQão do t•ea.ctivos · e instru
mentos e consorvaçfl,Q destos, 8:000$; consumo d·o 
guz, I: 2008 ; despezas extraord!nariaa c eventuaes 
inclusivu asseio do edillcio, I : ~•00$ ; para os tJ·es 
serven tes, :i:OOO.) e mais !8:!100$, importancia. do 
80 quotas li. ro.zão de 15 •;. ~obre a. renda. até o 
maximo de 120:000$ . .. . ............... . ..... .. 

13. Administração e custeio dos propl'ios e fa.zenda na.clo
naes, deduzidos 6:00tj$ pedidos para pagamento do 
fiscal da Companhia do Saneo.mento do Rio de 
Janeiro .. ... ... ............... . ...... . . . ... . .... .. 

H. Delegacia do Thesour o em Londres .. ........ · .... .. 
15. Deleg,\eias Fiscaes •. • •. , ...................... .. . 

· 16. Alfandegas: augmcntada. de 4:000$ par:a o mate
rial da. Alfandoga. do Rio Grande do Norte, sondo : 
2:000$ para aequisiç,'í.o do um escll.let• o 2:000$ pa.t·a. 
compra. do ma.tcrial-fixo e rodante p:l.ra. o serviço da.s 
capatazias : do 7:600$ po.ra a. Al.fandClga. ti L~ Santa. 
Anna. tlo Livramento, no Estado do Rio Gl'a.ndo do 
Sul, sendo : I :600$ !lo ordenad.o do <Uimini.stmdor 
tias cap<tt:tzia.s e 'J l.!ftota.s;' 1:200$ para 2 I!Ot·veol oH 
l\. 4:800$ pal'<L aluguel d<L ~.;L!:i<L Clll IJ.UI! f llii'::CÍOIJa 1t 
repartição o elevado a. 174 o num1wo U.o quotas 
nesta. Alfa.ndcga; do 9:600$ para IL Alfandogll> de 
Penedo, Estado do AlagOas, sendo : 6:000$ p~ra. 

Ouro 

17.03,:466~67 

2.286:065$000 

...... ......... 
100: 000$000 

.......... .; ... 

~ • •••• o •• ' ' ' • 

36:600$000 

P~pel 

9. 600:000$000 
25.756:084$000 

4.388: 179~40 
2.708:653:;;374 

1.003 : 94~0 
40:3:000$000 
350:700$000 
292: 742$300 

678:540$000 
1' 160:340$000 

88 :600$GOfJ 

71 :280$000 

I .512:718$000 
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concm·to do calle1' pertencente ã mesma. a.lf<Lnúog<t tf 
3:000$ pa.ra. compt•a. do tubos para a. lach.a. Om#na 
o rctlu7.ida. do 75:320$. hnportanc.ia da.s <llloh,s de 
confot•midado com a tabolla. infra. .. .. ... . ...... . !UI 1 :849$10[) 

Tabella. d~s quo tas que devam perceber os empr egados da.s Alfa.ndegas 

ALFANDEGAil LOTAÇÃO PORCENTAGENS DESPEZA PARA 1902 

' 

!vianâos . ............. . . ...... ... 7. 000:000$000 1. 80 126: 000$000 
Belém ..• . .-...... . ... ........... l7. 000:000$000 1.30 221 :0001000 
Maranhão . ...... .. ... ... ...... . . 4.000:000$000 1.40 5ô:OOO 000 
Pa.rnabyl)a. ... ........ .... - · · • . .. 500:00=0 2.70 13:E Fortale~ .. .. . ........ .......... . 2.600:00 :000 2.00 40:000 . 
Natal .. ...... . ... ...... .......... 100:000$000 . 10.00 lO: 
Para.hyba .. . . ...• •. . .• . . •• .•..•• 900:000$000 2 .10 18: . 
Recife ........................... 18.000:000$000 0.94 169:200$000 
Maceió ..... .... ... . ; ........... l. 700:000$000 2 .20 37:400$000 
Penedo ... . . .. ... .. ....... , ....... .140:000$000 12.00 16:800$000 
Araca.jú ...... · .... ... , ........ ... 300:0~ 3.50 10:500$000 
Bahia, ....••••. •. .• •• .•.. .•••... 14. 000:000$000 0.05 1 33 :~000 
Victoria . . .. . .... . ........... . .. . 250:000$000 6.09 15:000 . 00 
Macahé . .. .............. ........ 60:000$0(){) 20.00 12 :000$000 
Capital ~·ecteral. . . . ..... •.••... .. 65. OOD: 0~000 0.711 487:500! 
Sa.ntos •. •• •.•..•.••.••.•• ; • .• ••. 27 .ooo:o ·ooo 0.57 153 :900 000 
Paraaaguá. •• ••......•••. •••• . •. 1.500: 000$00(1 1.90 28 :500 
Floria.nopolis ... ... ... . ..... .. .. 850;~() 2.00 2'~; l 00$000 
Rio. Grande do Sul. ... ..... ... ... 8.000:000$000 0.65 52:000$000 
Porto Alegre ...... . ......... . ... 4. 000: 000$000 1.30 52:= Urugua.yana. . ..... . . ... ......... 600; 000$000 5 .00 30: 
Livramento . . .. . ... .... ......... 300:()()(),$000 4.00 12:000$000 
Corumbil .. .. .. . .. ............... 1 . ·''lO: 000$000 3.10 44: 800$000 

l. 782: l 00$000 

··-----·- --- ~--- ·---·-. ... _ .. ~- -- · --· ~--~- - -

17. MesD.S do rend<l.S • • ••• • •••• ..• • • , •• ••••• ••• •.•.•••• 
18 . Empregados de .repar~ições e loga.res ex.tlnotos •.•• • 
19. Fiscalísação e ·mais deapeza.s dos i mpostos do oon· 

sumo ... . ... . . . . . . . .. ... .... .. . . ...... . ...... . .. . 
20, Commissii.o de 2 °/o P.OS vendedoreS partieulo.res do 

estampilhas ...... , . ... ; ... .. . ... .. .... .... ..... .. 
21. Ajudas de custo .• .••• • ••. .• •.• ..•• ...•.•... . •.•..• 
22 . Gratifl.caçtlas por serviços temporarios e cx traor tl í· 

narios .•.... .• .• • ...••... .. • • · •• . · · · · · · · · · · · · · · · 
23 . Juros dos bilhetes do Thesouro . ...... .. . .... · .. . .. 
24. Juros do emprestimo dos coFres dos orphãos . . .•.. .• 
25. Jur011 das Ca.\~a.s Eoonomiea.s e Monte do Soccorro ..• 

· 26. Juros diversos ............ . .................... .. .. 
27. Porcentagem pela. cobrança. exefluti va pelas dividas 

da União . ................. .. ... . . . ...... . ..... . 
28. Commissão e corre~a.gens . . ............. . ......... . 
29. Despezas eventua.es .... ......... . . .. .. . .......... . 
30'. ReposiÇões e restituições .. . ...... .. ... .. ......... . 
31. Exercícios· findos , ... , .. .... .. ...... . . . . . .... .. . ....• 

. ... .. .. .. ?24:22= 

. , .. .. .... . 82,:95 

. ..... ..... 2.841):400$000 

···· ·· ···· 1 Õ(); 000$000 

······ ··· · 40:000$000 

·· ••••4 t• • 30:00~000 
o4•• ••• ••t 480:000 000 . ... ... ... 650:000$000 . .... ..... 5.700.000$000 

······ ···· 50:000$000 

. .... . .... . J ()() :000$000 
,, ... ..... 20:000$000 

so;õõõ$ooô 
120:000$0013 
450:000$000 . ......... 2 .000:000$000 
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<>2 . Obras. sendo na Capital l?ederal 180:0000 e nos 
· Esti\dos 600:000$, comprehcndcndo-se nesta verba: 

a de 200:000$ para. consti·uc,Jio do uma pont e de 
descarga na Alfa uucga do Ce:wá, 2:000$ para 
constl'ncção de um posto fiscal em Pa.ra.puca, g,. 
tado de Alagoas e 1:500$ para coostrucQão de outro 
posto fiscal no pontn.l d;t Barra do S. l?raocisco, no 
Estado de Alagoas . . ..... ... .. . . ... .. .......... . .. 

· 3.3. Credito.; cspocia.cs ( como na propostl\ ) .. . . .. : •.... • 
750:000$1)00 

2.379:2G6$'29l 

APPLfCAÇ:tO DA. lt.I::N!lA CO~t DESTINO n;rECIAI. 

) 

importa.ncia. d:\ receita. orçada 
sob osta rubrica .... ....... . . . 

34. Fundo de resgato 
mais metade dos saldos .que se 

operarem no orçamento .... . .. 
35· Fnndo de ga.raoLia (dep:~Sito) importa.ncia. 01'ça.da •• •• 
36. Fundo de amortiz!~ção llos emprestimos internos, 

)

importa.ncia. da. receita. o:•çada. . ...... • 
papel 

mais metade dos saltlos que se apurarem 
no orç.a.monto .•..•••• , .... , •••..... 

31". Obras dos molhoramen tos dos porto>, cxccn ta !las · 

2. 920:000$000 

6.000 :000$000 

$ 

2. 5:30 :000$000 .. · .;c>, 8. custa da. União, irupor tancia. orçada. , . ...... . • 
<JQ Serviço de socorro oaval no porto dJ H.iv d o 

la.nelro, 'importancia orçada.,... . ........ . ...... . 72:000$000 

Art. 2. 0 O fundo de amortiz~ção dos omprestimos internos, papel, será constituído 
Com os seguintes recursos : . 

o.) as &políces adquiridas com a recJita. pL·oveniente da. venda de geueros proprios 
nacionaes, a.rronda.mentos e a.foramentos determinalios no a.rt. 3• da lei n. ·741, ae 26 de 
dezembro de 1900 ; , 

õ) as apoliccs adquiridas. com o saldo ou oxcesso entl'e os recebimentos c as restituições 
de deposites i · . 

c) as apolices já. adqueridas e as que forem sendo pela Caixa. de Amortitaçã.o com 
C)3 juros não reclamados, nos termos da. lei de 28 de outubro de 1848, art. 48 e regulamento 
o. 9370, de 14 tle fevereiro de 1885, art. 94 ; · · 
· d) 1.11 apolicea adquiridas com aa verbas que para esse nm forem votadas annualmente 
pelo Coofresso. . . 

Art . 3.• Todas as apolices adquiridas pela fórma indicada. oo art. 2• 8erão escripturada! 
na. C&lll:& de Amortização sob -o titulo « Fundo de amortização dos emprc~eimo3 internos, 
papel » e os respectivos Juros serão empregados na compra. de novas apolices que lrã.o 
aagmentar o dil.o f~ndo. • . 

Art. 4,• Da. rendtt do La.bora.torio Nacional de Aua.lyses será. a.bonMa. ao i!eu pessoa.1 1 
em etrectívo oxerclcio, e sem pl•oju!zode seus vencimontos aetuaes, a quantia de 15 •;. 
so'bre a lotaçã.o de 120:000$, dividida em 80 quoto.s, asssim distribui.Jas : · 

l Diraetor ....•.... .. ....••• .. ..•....• , , .. . , ••• • , , • 
2 ·Chimicos, 1• classe, 7 cada um .••... •• •..••••• •.•. 

!O 2 :250$000 
14 3:1 50$000 

4 » 2~ » 6 :; . "' · ...... ..... ..... .... . 
4 );) 3• )) 5 )) :& ........... ... . . .... .. 

l 'Escriptura.rio ...... ... .. ... .. . . . .... .. .. . ... .. . . . 
l Amanuoose .. .. . ... ...... ... ....... .... ....... .. , 
1 Porteiro-oonservador .... .... ....... , • . , •• , • , , • , , • 

24 5 :400$000 
20 4:5()(& 

5 1:125. 
3 67 
4 900$000 

80 18:000$000 
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Art. 5." Os trabalhos gJ&pllicos e accessorios, das, repartições e estabeleciment011 
JlUblicos da Capital Federal, plra. cuja despeza · são consignadas verba.s nesta lei, serão 
executados, exclusí~a.mento, pela Imprensa Nacional, nã.o devendo ser ordenada. nem paga 
despeza alguma, JlOr conta. da.s mencionadas verbas, sínão de conformidade com este 
preceito. 

. Pa.ragrapbo unico. Só por ordem sxpressa do Ministl'o da Fazenda e uos termos deter-. 
IIUDados no decreto n. 1541 C, de 31 de agosto de 1893, poderá ser feito, na mesma Im
prensa., qualquer trabalho para particulares, com o pagamé·nto a prazo, e, gratuitamente 
só com autorizaQão legislati~a. 

Art. 6.0 Os vencimentos por substituição dos empregados. de Fazenda se regularã.o 
peJ11 forma. estabelecida. na deei~>íio do Miaisterío oa Fazenda, n. 234, de 23 da abril 
de 1879. 

Al't. 7 .• A.s despeza!lcom funerMIS dos fun<Jaionariót publicas fieam sujeitas no regi'stro. 
a posteriori do Tribunal de Contas, nos termos do art. 164 do regulamento qne baixou com 
~decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896. · 

.Art. 8.• Picam a.pprovados os creditas na. somrrui'da 1.020:032$019, ouro e 12.329:832$585 
papel, con.stantell da. tabella A. que acompanha. esta lei. 

Art. 9. • Fica o Governo autorizado : 
· § L" A ampliar até 25 annos os prazos para arrendatil.onto dos campos de pa.~tagQI)l 

da fuzenda de Santa Cruz, inserindo nos contr;wtos que celebrar cla.u5ulas que assegu
rem o saneamento dos mesmos campos, de conformidade com a autorização do art-. 3°, 
lettra.s c, d, e, da lei n .74l, de 26 de dezembro de 1900, quo continúa. em vigor. . 

§ 2.0 A despender, da quantia gue tem de reeeb!lr do Ba!lCO da Republica., em paga
mento de sua. dtvida, a importancia necessaria para. adquWii, por compro ou construcçli.o,. 
predios neeessarios para serviço federal e objeetos da va.lor artístico para. a. Academia de
Bellas Artes. 

§ 3,a ka.brir no e.x:ercicio rle 1902 croditos supplementaros, at!l o mall:lmo de 
8.000:000$, ás verbas indicadas na. tabella B, que acompanha. a present e lei. A's ver ba.s 
- Sooéorros publicos - e Ex!lrcicíos tlndos- poderá o Governo abrir creditas supplemen
tares em qualquer mez do axe:rcicio, comta.nto que sua. totalidade computada. com as dos 
demais creditos abertos, não exceda. o maximo fixado, respeitada, quanto á varha
EJtercMios findos - a di~posição da lei n. 3. 230, de 3 de setembro de 1881, art. lI. 

No m!l.~mo 1b:ado por este artigo nã.o se (l(}mprahendem os creditos abertos a.os ns. 5, 
6, 7 e 8 do orçamento do Ministorio do Intm•ior. - · 

§ 4.• A liquida.r os debitos dos ba.ncos, proveniente!!' de a.inilios a lavoura. 
§ 5~ 0 A conaeder o premio de 50$, por tonelada., aos navios que forem construidos na 

Rapublioa. o cuja arqueação seja superior a. l 00 tonelada.-;, podendo, para. isso, abrir os 
«.~l'ei:litos que forem neoe~sa.rios, 

§ 6, • A levar a. oredi to do oollector das rondas federa.es da cidado do Queluz, EstadG 
de Minas Geraes, José Augusto Moreira do Mendonça, a. importancía. de 2:790$520, que 
lho foi debitada, proveniente de estampilhas uo .sello udhesivo e de impostos de consumo, 
roubadas por meio de arromba.ment::: do edídcio em que funccionil.va. a coUootoria., camo 
1leou provado pelo inquerito e p~"Ouunoia. dos criminosos. 

§ 7,o A despendm· mediante a.valia.çíio pela. lmpron~JA Nacional, a. quantia. necoS!IIlrla. 
para. a impressão, até o numero tle tres mil exemplares, da. - Carta D08crlptl\•a. - para. o 
ensino intuitivo nas escola.s primarias, de Julio Casar Pinto Coelho e Albino Alves FUbo. 

§ 8 .• A elevar á categoria de 1a ordem, som a.ugmento de dospeza, a Mesa. de Renwu 
do Ca.mocim, no Estado do Ceara. 

§ 9. o A relevar a. mesa. administrativa. da. Sa.nta. casa de Mise'rloordla. e Hoapiia.l de 
Lazaros de Sabará (Minas) da. obrigaçã.o do pagamento da. qua.n~ia. de 1 :736$250, correspGn• 
dente á Uquida.ção das tres quintas partes do extlncto viaeulo,do J&guara. . , 

§ 10. A despender a.tê a. quaotia de 50:000$ com a. construcção ou acquisiçã.o !lo um 
pl'edio para. a Alfandega da Parnahyba. . 

§ 11. A paga.r ao cidadão Apulohro Motta. a. quantia de·6:530$l07, que deixou do lhe sel' 
pa.ga por falta. de verba e cujo direito lhe foi reconhecido por despa.ollo do Miniaterio da 
Fazenda de 10 de outubro de 1899, 

·§ l2. A mandar pagar aos empregados das Alfandegas a porcentagem rela,iva ao 
augmcnto da t enda. veritlcado no exercício de 190 [, compara.<fo com o el(ercícío a.neerior, 
de conformidade com a. doutrina. estabelecida. no a.t•t. 41 da lei n . 428, de 10 de deZEliJibro 
de 1896, a.brin1lo pa.ra esse flm o necessario credito, 

Qll~ara Vol, Vlll :13 
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§ 13. A relevar o thosoureit·o do pa.pcl·moeda <la Caixa de Amortização da responsa
bilid~de o pa.garuen:;o d~ imporbncia relativa ao desfalque da.do p!llo ex-fiel Arnaldo Vieira 

······da Ca.ma.ra.. Nessa. !'elevação não se cornprob.onde a impot•bncia do 40:000$, valor da. 
fiança. prestada p~lo mesmo thesoureiro. · . . 

§ 14. A despender até a quantia de 50:000$ para auxiliar as despezas feitas pelq. Socie· .. · 
dade Nacional de Agricultura com o Congresso Nacional do Agricultura., que se reuniu 
nesta Capital em setembro do corrente ar10o, podendo m11.ndar publicar na Imprensa. 
·Nacional os tra.ba.!hos a.prese,nta.dos e ·o~ stcuographados, · inclusl ve as monographias e 
rnemorias . . 

§ 15. A tornar extensivas 3 todas a . .<J Alra.mlogas as disposições do art. 254, § 2•, da. Nova 
consolidação das Leis das Alfl.indegas a Me~a.s do Rendn.s, incluindo-se os vinhos em,. cascos 
.entre a.s merea.dot•ia.s su lcepti veis de corrupção, a que se refere o Q.ito para.grapho. . 

· § 16. A rever o regulamento sobt·e · fa.ctura..c; consulares para o fim de modífi.eal·o, 
, eliminando disposições .quo a pratica. tenha. aconsoltudo e adaptando-o de .modo mais con-

veniente aos fins a. quo so de3tma. . · 
·· § 17.A mandar publicat• na Imprtlnsa Nacioo.ll a Historia da guerra da tl'iplice aUíança ·· 
escripta pelo finado Arthur ll·lontenegt•o. . · . 

§ 18. A olfectuar o eroprestirno do 300:000$ a.o Estado do Espirito Santo, fazendo para. 
asilO fim a. neeossa.ria op.~ra.ção de credito. . . .. ·. · 

§ 19. A abrir o ct•odito na. impor&anci<~. do 6:975$6SJ, devida ao Dr. Ernesto Augusto 
da Silva Freire, em '(irtudc de sentença. do Supremo Tl'ibuna.l Federal, de 16 de ~io 
de 1900, para pagamento de seus ot>denados de juiz do direito om di.:lp:>nibilidade. 

§ 2J. A pagar á. vi uva. do Manoel So:trcls Lisboa. a. impor~ncia das pedras fornecidas 
. ·,por seu ma.ridu a.o Govorn() para a oonstl'ucç5o 1la. Es~ra.da. de Ferro de Porto Alegre a >' Uruguayana., bem como o rcspeciivo transporte . 
·,·> ·• · § 21 . A liquid>ll' sua,s contas com o Banco &mis;,or de Pernambuco da. tôrma por que 
· ·.iquidon coro os outros bancos emiS:ilores, abrindo para isso os creditas nocessarioa. 

Art. 10. Continuam em vigor, no exerciclo desta lei. a.s dlsposiçõés doa ns. 2, 9, 
·12, 23, 24 e 28 do art . 20 da. lei n. 7 46 de 20 de dezembro de 1900, como · a. do a.rt. 32 
da. mesma lei e a do art. 2", n. XIV dll. lei n. 741, de 2ô de dezembro do 1900, qoe-· per· 

· mltt~ a venda de estampilhas aos fabt·icantes nacionnes 11. prazo .ue tres mezes. 
Art. 11. Fica elevado a. 15 •; . o mnximo de porcenta.g.3m.do qu e tra.ta. o art. 29, n. 6 

da loi que fixou a_ despen do Ministerio d'l Fazenda. pa.ra. para o exercicio de _1901. 
Art. 12· Fica. revog~da. a disposição do n. 6 do art. 29 d'1 loi n. 746, de 29 do outubro 

do a.nno pa.ssM.o, que prE>.scrlfve a divisü.o do vencimento· dos collectores e escrivães em 
quota fixa e proporcional, çonsiderando o dito vencimeato s6ment.e como porcentagem.-

Art. 13. Ficam revogadas as disposloões em contrario. 
Sala das Commisaões, 10 de dezembro da 1901.- Paula Guimcmlc.<, presiden~. -Fran• 

cisco Veiga. rela.tor.-Mayrittk.-Francisco Sd .- Luis Pisa- 0.1ssiano do Nascimcnt<~.
Nilo Peçanlta, -Serzedello Corrüa . 

Os • .-. Preo~~~ldente- Niio lJavond 1 vlttva do tooento honorario do oxercito Jie· 
nada. mais a. trata.r, de.ligno p:u•.1 <J.ma.nhã., a !eodot•o Avolino do Souza.'Mon-teil•o (discussão 

·. s-eguinte ordem do dii\: unica); . . 
Continuaç1iolla.votaçãodoprojecton.OA, Vota.çãollopr~joctoD.l87, de 1901, ele· 

do 1901 , · decl•1r:mdo allolida. a. accumulação vu.ndo de 63$ a. 100$ a. pensão mensal do a.l· 
das cadeira.~ do logica o do littoratura .do feres bonora.rio do exercito Aatonio Pa.es de 
In:ternat() do Gmna.~io Nacional, sub a regon- Sá Ba!•t·cto (dl~cussã.o tioica. ); 

·· cia. de um só C<lthcdratico, o manda pôr· em vota.çlio do projooto n. 288, de 1901, au· 
.ooncur~o ·QS ca.dcir;~~ que vaga.!'ent om con·. ttwizantlo o Potlot·l~xccutlvo a. conceder um· 
svqnoncla dcstt~ dispo.iit;l1o (~" discussiLo); anuo do licença., Horn vonchuontos, uo cida-

:Yot:J.C;ã.o do projccto o. 261>, do 11)00, Mn· dão .loal!llim llrlrbOllr~ Pinto, pm•tolro da DL· 
cc1!ondo a. D. Oabl'iell:\ Mull11r dB Castro, l'OCQ<lu 00J'ill do San1lo do gxorclto (dlscuHsito 
vinva. do tonantc-cor.Jncl Sotoro do C:~'ltJ•o, o uni01~) ; 
á sua. tllha. D. <.h1briolla. tio C:.stro, a. pons:·to Vot1u.~1o do pr•oj1Jd o n. 2!'>6, do IWI, au-
mensa.l dG 400$0'JO (discussão unict~); t11riza.nt.lo o Podet• Exocutivo a :~brlr 110 Ml· · 

Yotaçli.o elo projocto n. 242, du l8U5, e lo- ni~co,•iu da. Fazonda o crc.tito extraordtnnrlo 
v::mdu u. 100.\) monsa.es a. ponsã.o quo pcr·cobe do 47:2~)$709 im.ra. dat• execução á.s · sonten
p; Cybllle de Mondonça. Souza Monteiro, 'ças do supromo Tr•iuunal l<~odcral, quo con· 
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firmaram as do juiz seccional da. Parahyba, & Comp., negoeiantcs nesta J;lra.ça., a. im
condemna.ndo a J:o'azenda. Na.aiona.l a. restituit· pol'ta.ncia quo domais pagaram como direi
a Pa.iva Valente· & Comp., Lemos Moreira tos de impo1•tação do sal importado em 1897 
& Monte e Santos Gomes & Comp., n~go- (2• discussão); 
ciantes naquetle Estado, o que de mais prlga· Votação do projecto n . 201, de 1901, àuto~ · 
ram por direitosdo 1-.erosene iinporta.do em rizando o Governo a conccd.er ao Dl'. Fe~:
iSW o 18D7, com as respectivas custas ( 2• na.ndo Terra, assistente da cadeira de cllnioa 
discussão); · dermato-syphiligraphica da. Faculdade de . 

Votação do projccto n. 203, de 1001, auto- Medicina.· do Rio de Janeiro, mais um a.nno 
riza.ndo o Poder Executivo a a\Jrir ao Minis- de licença, co.!ri todo o ordenado, para trata~. ' 

. terio da. fazenda o credito de 21:346$456 de sua sa.ude (discussão unica) ; ' .. 
para. pagar a. A. Avenier & Comp. e. a Co.r-: Votação do pr~>jecto n. 306, de 1901, au• 
rêa Chaves & Pinto,-· de ·accordo coro a torizando 1> Poder Executivo a abrir ao Mí· 
sentença judiciaria que mandou' restituir· nisterio da Fazenda o credito quo fo1• neccs~ 
lhos o que demais pagaram á. A!fandega. sario para cumprir a. srmtonça. do Supremo 
desta Capital (:l& discussãol; . . Tribuna,! FOO.eral que conderonou a Irazenda. , 

Votação do projccto n. !57 A; rle 1901, de· Nacional a ro5tituir a. A. F. do Oliveira. . 
clarando que, no .caso do licença n. um lento & Comp. a importancia. do direitos do· im
ca;thedratico dn. Escola Naval, será a co.deira portação sobre . kerozene que do mais pa.- , 
I'Bgida. pélo.lento substituto a quem compe• garam nos exercícios de 1896 e 1897 (2• dis• ·. · 
iir na oCt'...asião o exercício das fl.incções de cussã.o) ; · 
repetidor dessa. cadeira, com voto em sopa.- Votação do projecto n. 250 A, de 1901, 
rado (1• discussã'o); instituindo um registro da.~ operações de 

Votação do projecto n. 191, de 1901, con· cambio (la discussão); · 
cedendo a D. ·Amelia Cavalcante de Alhu· Votação do projooto n. fNT, do 1901, au
qnerque, vinva do capitão de engenheiros toriza.ndo o Poder Executivo a conceder ao 

·.Antonio Cavalcante . de Albuquerque, uma conductor do trem de r a classe Antonio Fran
pensão. mensal do 100$ (discussão unica); cisco do Oliveira. . E'urtado um anno. do li· 

Votação do projocto n. 289, de 1901, auto- cença, com ordenado, para. tratar de sua 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- sa.ude, em prorogaçã.o da em cujo goso se 
nisterio das Relações Exteriores o credito acha (discussão unica.); · 
extraordinario . de · 100:000$, ouro, para Votação do projecto n. 200, de 1901, auto~ 
oocorrer ás despezas com a missão especial ri?.ando o Poder Executivo a conceder um 
que deve tratar da. questão de limites com a.nno do licenc.a. ao conductor de trem da. Es· 
a Guyana. Ingleza (3a discussfio); trada do Ferro Ce ntral do Brazil Francisco 

Votação do projecto n. 217, tio 1000, auto- Alve.~ tlu. Silva Prrulo (discussão unica.); 
· rizando o Poder Executivo a :1.brir a.o Minis- Vot:~ç.."ío do projocto n. 186, de HlOl , esta-
t eria da Marinha o credito napccla.l de ht~lo~entlo quo ao engenheiro Aristides Gal· 
11:76()$, para pagamento do soldo a.u vice- vão do Quoli'OZ, aposentado no cargo fl<1 
almirante Arthur Jacegua.y, t•evm•tido ao diroc;or da. Sect•et;.wia. dt) Ministerío da Agri
quadro elfeotivo ll;L <tr•mada (3• discu:lSfio); cultura., Cummct'Cio o Obras Publicas, com-
Vota~ do p1•ojocto n. 101 . A; de 1001, pet.o. desde a. aposentadoria., o ordenado de 

permittindo ao capi,ã.o de maL' o g11orra t•o- ongonlroiro-tlscar de 2" classe, corrcspondonto 
111rma.do JoM n.ua.rte da Ponio .. !Ubeíro con· ·a 25 annos do serviço (discussii:o unica); · 
tribuir para o montepio do posto de co1ltr-<~.- Votação do projccto n. 182 A, de 1901, • 
ulmiranto, com as vantagens do mcio-su1do dispensa.ndo a. Fazenda·· Municipal de adea.n• · 
correspondente <~.o mo~mo posto, pQia tabel!a tt~.r o pagt~.mento do 80llo nas causas em qu~ 
vigente (1• discussão) ; . for <~.utora ou rl:i, pora.nte.a justiça. local do 

Vota.ção do projeoto n .. 296; de 1901, auto- Districto Federal, o d;t outras providencias, 
· riza.ndo o Poder Executivo a. concedm·· a Je- com emonda da Commissij;o (l• discussão); · 
suíno da. Silva Mello a construcção do uma. Vota-ção do projeoto n . 275, de 1901 , eco
ponte metallica. e t.l.o madeira sobre o lUo cedendo a D. Doro\héa. da. Enca.rna.çã1> do 
ôrande, no legar denominado Cachoeira. uo Coração de Jesus Garcia Zuniga o D. Maria. 
Marimbondo, entre os Est1tdos do S. Paulo e Oolores l1artola. Bernardino Garcia Zuntga. • 

. Minas Get·ac.~. sob as contliçõo~ quo e3tabc- filhas do brig:.u1oh•o barão .do Calara, a rele-
lcce (2• discussão) ; vação da pena rlc proscripção, pa.ra. quo . 

Votação do projocto n. 271, de 1901, au- possam perceber o moio-soldo quo rocobia. 
torizando o Poder ~xocutivo a a1n·ir ao .Mi- sua mão, viuva daquelle bl'iga.delro (2& 
nisterlo da. Fa.zonda o credito oxtr<:~ordinario discussão); 
do 19:261$200 par:1. cumprir a sentença. do Votação do projecto n . 165, do 1001, au· · 
juiz seccional de3ta Capit!ll, quo condemnou 19riza.ndo o Podar l!;xectitivo 11. n.hrii' a.o Mi·· 
a Fazonda Nacional a re~tituit· a. Romba.ue1• nisterio da Mttrinha o Cl'odito do 77:521$899, 
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.supp1emuntar ás verba.s de ns. 8, H e 21 do· dinarios de 2:676$445, ouro, e 2.954:500$332, 
art. S• da lei u. 74ti, de .29 dfl dozcmbro papo\, para attender ao pagamento de di
de 1900, pa.ra, pa.gamcuio do vencimentos_ vida de exercioios findos.; 
ao corpo de P<drües~móres, a.ugmento de 3a discussão do project() n. 70, de 1901, 
vencimentos de um C<\pitão de mar e guer- a.utm·iza.ndo o Poder Executivo .a <J.brir ao 
ra, um capitão de fragata o vencimentos de: Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu
tres medicos de 5~ clas;e (êsa diScussão); blicas o credito ex:tra.ordinario de 30;000_$, 

Votação do projecto n. 131, de 1901, a.u- para, occorrcr ás despezas. com a rece:pçao 
wrizando o Poder Executivo a abri)" ao das I-.strada~ de Ferro B!l'h1a ao S • .Fl'anc~oo. 
Ministerio da I<'aienda 0 credito o:üraordi· ramal do Tunbó!,e Remfe ao S~ Fr:,anCis~o. 
nario. de 1:132$ para Tlaga.mento a diversos ros~atadas em vJ.rtude de a.utorrzaçao legrs-

.. U ' d -" ( ~ d' - ) la.trva· ' oparar10s a Casa a Mooda 3 rscussao ; 2 · d! - d . t 207, d 1901 , • _ . a !SCUSSao O }Jl'()JOC O n. , e , v otaçao d.o :pro.)ecto n. 76 A, ~e 1001 •. ~es· creando mais dous loga.res de fieis do the
t~~.belecen_do a 1• clusse de art1ficcs mll1ta- soureiro da. Reeebedoria da Capital Federal, 

, res na brr11ada a que se refere o decre~ n. com os vencimentos dos .existentes; · 
2.207, de .. 30 d~ dezemb:o de _1895, e da ou.. 2~ discmssio do projecto n. 2.9;), de 1_901, 
tras prov1dencra.s (l• drscussao); autorizando o Poder Executivo a abrir ao 

Votação da Clmenda do Senado ao projecto Ministerio da Fazenda o credito extroordi
n. 61 A, deste anno, que extingue a sec~ão nario de 65:447$480, para dar execução â. 
de pagadoria. da Estrada do Ferl'O Central sentença do juiz fede1•a l do Estado do RiB 
do Br·a.zil (discussão unica); G1·ande do Sul, que ·condemnou a. Fazenda. 

Votação do projecto n. 92, de 1901 , auto- Nacioua.l a ind~mnizar a. viuva. _e h;erd?iros 
rizando oGovc"rno a conceder,aqucm maiores ,do ~oroneJ Lad~s1áo Ama.~o da Sllve1ra, 

, vantagens ofl'erecer, privilegio par•a. eon· D1s~~ssao umca do p;oJect~ n. 85, de 1901; 
strucçã.o, uso e goso de uma estrada de ferro; a.~torrza.ndo o_ Poder Executrv~ a rele:v~r a. 
que, partindo do Santarém ou outro ponto v~uv~ -e herde1ros ~~ D:nado maJOr Boued1!'to 
melhor, que os estudos determinareiD, na RlbelrO Dutra a ~v1da por. e,lle contr~uia. 
marge~ do Tapajóz, no Pará., vá a Cuyabá., com o cofre 4a brJgad~ po1w~al da 

9 
~prtal 

, com um ramal que vá. ter á f~onteira boli- Fcd~ra.l, Ea ~~portanma de 1.197$324 ' . 
viana, e d!l. outras pr•ovidencias (2& dis- D~scussao un1ca da emenda d o Sonad~ ao 
cussão)· projecto n. 45 B , de 1901, que autonza. o 

'_ . Podtlr Execuitivo a abrir ao Mini.sterio da 
V~taçao do Pl'OJCCto n. 126 A, de 1901, re· Guerra o credito que for ne<Jessal'io pal'a. 

du_zr~do de 15 a. lO a.nnos o tempo de serv1ço pagar a. gratificaiio de exercício, a que teem 
oxtg1do IJelo art. , 33{5 do rog:Ilamento dos direito ca.millo José Monteiro dos S<mtos e 
Corr_e1os da. Republtca, afim do q_ue os res· Joaquim Gonçalves da. Costa, contra-mestre 
pect~vos sartmr.o~ comece~ a ~erceber a e mandador dã extincta ofll<Jina d E' oorreeiros 
gra.tlfl.caçao add1Cl0na.1 (P dt~cussao); do Arsenal de Guerra da. Capital Federal, 
. Vota.çio da omonda. do Senado ao projecto Discussão unica. do projeJto n. 315. 

n. 171 B, d e 1900, e 188, de 1901, da Camara de 1901, autor izando o Gove• no a contar 
-dos Deputados, quo autoriza o Governo a· para os etreitos da. aposentad .>ria ao eoge
mandar pa.gar ao capitão de fragata hono· nheiro Paulo José de Oliveira o tempo em 
rario c I• tenente reformado Collatino Mal'· que ()xerceu cargos publicos de nomeação dos 
ques de Souza a quantia. de 1:837$680, dilfe· antigos pre.~idlllltes de pzooviueia. ; 
rança de soldo que deixeu de rocebe'r desde Cantinua.ção da ga discussão do projecto 
1870, data. do sua. reforma, até 1897, de n. 205, . .de 1898, autoriza.m'.o o Governo a 
a.ccordo com a doutrina contida no avíso do mandar pagar aos Drs. Francisco AntuOOB 
Ministerio da. Fazenda. de 7 de janeir·o de Maciel e Arthur Anliunes Maciel a. quantia 
1869 (discussão unica); · . de 385:500$, importancia do ' gado vacoum e 

.. Votação du projeeto n . 153 E, de 1900, ad- cavallar fornecido ás for•ças lega.es dlll'a.nteo 
ditivo. destacado na. 3a diilCussã.o do projecto período revolueiona.rio de 1893 a 1895; 
n. 153, desto <~Juro, (lm v irtude do art. 133 3a discussão do projecto n. J39 A, de 1901, 
do Regimento Intcr·no, <mtor·izl.mtlo o Gover- estabeleceudo que·as etapas dos olficiaes do 
no a tt-ansfem· pal'a :1\lanoel Maria Vellez a. mcercito e da. armada nunca ser'a.o infe
conce~sii.o !'uita a JuliiJ llona\li<lcil ,pelo de- riorcs a l$400, qualqu()r que seja a gua.rni
creto n. 99, tio· 7 <lo outuiJJ'O ue 18!l)t, poden· cã.o a. que pertençam, salvo as excepções da. 
do prorogal-a po1· rnu.is dnco a nnus (dis-- lei ; 
cussão uníca); 3• discussão do p1•ojeeto n. 305, de 1901 , 

·3a"discuólllã.o do projecto n. 253 oL de HJ01, autorizando o .Poder Executivo a abrir ao 
que rmtol'iza o Poder Executivo a abrir ao, Ministerio da. Guerra o credito extrlWrdi· 
MiJlistel'io da Fazenda. os c1·oditos e-xtraor- na.rio de 2:414$476, para. pa.ga.mento de diit'e. 
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rença;s do ordenado que deixon de" receber o 2• discussão do projecto n. 258, do 1901, 
ma.jor do quadro especia.r do exercito Jn- autorizando o Poder Executivo a. ab1•ir ao 
natha.~ de Mello Barreto, professor do Col- Ministcrio d<J. Pazouda. o credito extra.ot•di· · 
legio ~iilitar ; - na.rio da som ma. que necessa.da for para resti-

3" discussãõ- do projecto n. 174, de 1901, tuir a Joã.o Aquino Fonseca e Fonseca Irmãos 
mandando · que o Gove1•no da Republica in- & Comp., negociantes no Recife. Estado do 
ltemnize, com a quantia de 70:000$, a. Victoi• Pernambuco, u. importancia quo de ma.i:s pa
~eirelles _qe . Lima., pc~ despe_za.li que fez gara.~ á. Alfandega. daquella. cidade, por 1ni~ . 
eóln :l pratura., montagem e cu.ne\o do portaçã.o de kerozene, de a.ccordo com li. 
PanOi'arria. do Deseolll·imentQ do BrazU ; cóm sentença do Supremo Tribunal l!'ederal; 
substitutivo da Commissão de Orçamento ao 2• discussão do projedo n. 222, de 1901, 
projoéto n, l:!61, do 1900 ; . determinando que os otllciaes do ex:urci to, ar 

2a- ·discussão do projeéto li. 235, de 1901, mada 0 d!asses anncxa.s, reformados ou qúu 
autorizando o Poder Executivo a abrir . o SG venham a 1·eforma.r de aécordo com os · 
credito e:dra.ordina.rio nocessario ao Minis· ·dooretos rts. lOS A, de 30 de dezembro de 
:terkl da Fazenda para pagamento a D. Analia . 1889 e 193 A, de ;;o de janeiro de 1890, . ':~ 
Brmn..Gonçalves, viuva. do capitão .Eleuterio !untaria ou compulsoriamente, toem diretio 
José Gonçalves, habilitada por título de l2do ás vantagens exaradas no alvará de ·15 de 
ja.netro de 1900, do meio-soldo que lhe é dezembro de 1700 c resolução de 20 de dczem• 
devido desde 22 de dezembro de 1893, em bro de 1801; 
que f&lieceu o seu marido, até 5 de dezembro 3• discussão do nroiec'to n. 2M, de 1900, · 
do 1899 -; · " ~ 

'2& discussão. do Pt'Ojecto n. 225, de 1901, autoL•iz.a.ndo o Governo a. IJroroga.r o prazo 
equiparando aos loga.res do apontador dos concedido á. Socied<1.de Montepio Geral de 

d M · h · d d Economia. dos Servidores do Estado para. in• 
Arsenaé~ e arm a. o o Guerra o o apon- domniza.r ao The;ouro Federal da quantia. 
ta.dor geral da. Alfll.ndoga da Ca.pital F&deral; de que lhe é devedora., até que e~ institui· 
~discussão do proj<lcto n. 199 A, de 1901, ul · ·t - pod d 

aurori~ndo o Poder Execu~ivo a abrir a.o çã.o reg <~.rtze sua. Sl uaça.o, en o mesmo 
Ministorio da Marinha 0 credito de 47:234$441 reloval-a. do pagamento da importancia em 
pa.ra. pagamento ao capitão do {ragata. Aris- que ficou alcançada. no anno de 1899; · 
tidos Monteiro de Pinho, reformado por de- S• discussão do projecto n. 103, de 1961. 
ereto de 22 de agosto de 1894; . mat•cando os casos e a fórma. da. revisão das 

3• discussã.l) do projecto n. 176, de 1001, condemnações; . 
autorizando o Governo a abrir ao Minis- 1• diseusslio do pt>ojccto n. 146 A, de 1901, 
terio do. Guerra o- credito e3;tra.ordlna.rio tle instituindo rogt•as para o esta.belccimonto !lo 
2:8fJ0$007, para. oocorrer ao pagamento do omprezas do armazoas geraes, dllterminaado 
orden&do que compete ao oocrivão do almo- os direitos e as obrigações dossas empl'(~zas; 
xarifado do el:ilncto Arsenal do Guarr:L de DiscuS«ão uniea doprojocto·n. 28:~, delB93, 
Perna.m buco Francisco Ma.uricío de Abreu ; concedondo a D. Julia.na. Mo rol Garcoz Palba, 

I• discussão do pro,jecto n. 239 A, de 1901, viuva do t enente do uxcrcito Diogo Garcez 
ma.ndo.ntlo gradua.r no posto immedio.t(l.mente Pa.lh<\, a pensão annuu.l de 96()$000, 
superior o offlntal do exercito e da armada 
que at~ingir 0 n. 1 da osca.ia., coml:'rehen· -"em :L Mesa as seguintes. 
dldos os da.s classes a.nnexas; com ·emenda da 
Commi88M de Marinha. e Guerra; · . DECLAR,\\'.Õi':S 

1• d\sctl.99ão do projecío n. 74 A, de 1901, Declaro que níio tomei pa.t•te na. votaçli.t:l 
concedendo o prazo de mais um a.nno de do pJ·oj~cto a. 142 A, de 1901. 
matrlculo. aos ex-a.lumnos do curso superior 
da. Escola Militar do Brazil, desligados por Sab. das sosllõo~, lO do dezembro de 1901 , 
motivo de reprovação em uma. mesma. mar - Alt1es Barbosa; 
teria durante iious annos consecutivos ; com Declaro que votei contra o project<J 
emenda da. Commis!!M de Marinha. e Guerra; n. 139 A, de t901, e substitutivos da Com• 

Coaiinuaçã.o da 2" discusoão ·do projecto mi8são. 
n. 217, de 11.101, autorizando· o Ooverno a. 
oontractar com os engenheiros Augusto do Sala. da.s sessões, lO do dc:tembr o de 11~01 . 
Bittenoourt Carvalho Menezes o Alf1·edo Rn- - Thoma:; C'a:valcanti; 
zond!} da Silva. ou companhia ·que organi· Levanta-se a sossão ás 4 horas e So mi~ 
za,rom, o fornecimento do cartões·postaes il· nuto3 d3o tarde. 
lustrados, o dil. outra.s providencias ; 

Continuação da. 2'> discussão do projcelta 
n. 62 A, do 1001, aUora.ndo a classe 1", n. i, 
das Ta.rift\8 das Alfaodogas; 
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175• SESSÃO EM Jl DS Dl,J DllZRKBRO DE 1901 

Presidencia elo Sr. Va ~do llfello 

Rangel Pestana, José Bonifacio, Ildetbnso 
Alvim, Penido :Filho, Monteiro da Silveira., 
Mn.noel I<'ulgencio, Nogueil'<t Junim•, Lindol
pho Caotü.no .. Mi~·anda A~evedo, Domi~g~s 

Ao meio-dia proc<Jde-se ü cllamada, a. que t!eca.stro, Lu1z P1za, Paullno Carlos, CmCI-
1·espondem os Srs. Vaz de Mello , Ca.rlos de nato Brag11, Antonio Cintra, Teixeil'a Bran~ 
Nov.aes, Angelo Neto, Agapit(} dos Santos, dão, Ovidio Abra.ntes, Manoal Alves, Xavier 
Carlos Ma.rceHi.no, Albuquerque Serejo, Gil- do Valle, João Candido, La.manlw. Lins, Mar· 
briel Salgado, Si~ Peixoto, Atthur Lemos, çal Escobar, Francisco Moura, Yictorino 
Antonio Bastos, lndio do Brazil, Ssrzed~lo Monteieo, Pinto da. Rocha e .Alfredo Va-
Corrêa., Luiz Domíngues, · Guodelha. Moura.o, rena. · · 
Cunha. Martins, Joã.o Gayoso, ·Raym~mdo · E sem caus~, os Srs. José Euzebio, Anizio 
Arthur, Virgílio Brigido, Nogueira Accwly, de Abreu; Joaquim Breves, Thomo.z Aceioly, 
,Joã.o Lopes, Francisco Sá., Frederico Bor~es, Thomaz Cnvalcanti, Sergio Saboya, Lima 
Gõnçalo Souto, Eloy de Souza •. so~res Netv~; I<'ilho, Camillo de Hollanda, Silv~ Moniz, 
Trindade, Celso· de Souza, Terxmra. .de Sa., Medeiros e Albuquerque, Al'l'oxelas Galvão, 
Bricio Filho, João Vieira, Pereira. do Lyra, Raymund.a de Miranda, Sylvio Romero, 
Esmeraldino Bandeira, Julio de Mello,Estacio Augusto França, Rodrigues Lima, Eduardo 
Coimbra, Pedro Pernambuco, Araujo Góes, Ramos, Galdin.o Loreto, Pinheiro Junior, 
Rodrigues Daria, Fausto Cardoso, ·seabra, José Marcellino, Irineu Machado, Nelson de 
Milton, Tosta., Francisco Sodrê, Manoel Vasconcellos, Oscar Godoy, Augusto deVas
Caetano, Pa.ula Guimarães, Yergne de Ab1·eu, concellos, Sá Freire, Raul Ba.rroso; Barros 
Satyro Dias, Alves Barbosa, Adalbel·to Gui· Franco Junior, Antonino Fialho, Nilo Pe: 

- marães, Augusto rle Freitas, Tolentino· dos çanlw., Francisco Sa.Ues, Landulpho de Ma· 
Santos, Paranhos Montenegro, Heredia de Sá, galhães, Arthur Torres, Fernando Prestes, 
Henrique La.gden, Deoclecia.no de Souza, Oliveir<t BraO'a, Costa Juui.or, Bueno de 

- . Lourenço Baptista, Alvos de Brito, Silva Andl•ada, Ado'lpho Gordo, Joaquim Alvaro, 
··.castro, custodio Coelho, Pereira Lima, Mar. Edmundo da. Fonseca, Benedicto do Souza, 

tins Teixeira, Oliveira Figueiredo, Estevão Barbosa Lima, Germano H<tsslocher, Rjva.· 
Lobo, Tl1eophilo . Ottoni, Francisco Veiga, da via Correia e Campos Cartier. ·. 
Viriato Mascarenhas, João Luiz, Monteiro de 
:Barros, Esporidião, Bueno de Pa.iva, Alfredo Abt·e·se a. sesaão . 

. Pinto, . Carnlliro do Rezende, Adalberto E' lida. e pos.ta. em discussão a a.cta. 
Ferraz, Leonel Filho, Lamounier Godofredo, 
Antonio Zacharia.s, HcnriqueSalles, Mayrinl~, O Sr. Esineraldino BandeJra 
Carlos Ottoni, Edun.rdo Pimentel, Ologa.rio - sr. Presidente, os jornaes de hoje nos dão 
Maciel, Rodolpho Paixão, Lamat•tine, Padua. a doloror.o. noticia do fallecimonto na. Capital 
Rezende, Gustavo Godoy,'Moreira da Silva, do M:exico, do Dr. José Hygino Duarte Pe
Dino Bueno, Valois de Castro, H.odolpho reira. 
Miranda, Cajado, Alfredo Ellis, Azevedo Sabe perfeibmenie a Camn.r11 qu~ o morto 
Marques,Hermenegildo do Moraes, Líndolpho de hontem ;l.presonta. uma pérsonahda.da em 
Serra, Alencar Guimarã.tJ>", Cal' las Cavalcante, forte o luminoso destaque n.a cvotuç~o da 
Paul<1. Ramos, Francisco Tolentino, Soares merrta.Iidade brazileira. . 
dos Santos, Fra;ncisco Alcnca.stro, Aureliano Não ha nínguem, afeiçoado aos estudos das 
Barbosa, Angelo Pinheiro, Yespasia.no de lettras jurídicas, que .desconheça a grande 
.Albuquerque, Cassiano do Nas()ímento e Diogo capacidade mental e o a lt o valor moral do 
Fortuna. recem-l)lorto Ministro Pleoipotanoiar io do 
·. Detxa.m de comparecer, com causa. partici- RP:tzil junto :w Congra~so Pa.n-Amer imtno. 
pa.da, os Srs. UrlJa.no Santos, Luiz Gnalberto, (Apoiados.) ' 
Gastiio da. Cunha, JoSé Boíteux, Pedro Cher- Eutretanto a Garoara ha. de me pcrmittir 
mont, I-Iosannah d.e Oliveira., Rodrigues Fer· uma. recordação, quo se me parte d o espírito 
nandes, Christino Cl·uz, Augusto Severo, ta.mbem ine nasce do coração , d e alguns 

• ·Tavares de Lyra, Pereira Reis, Ermirio d · 'll t •· t 
Coutinho, Gomes de Ma.ttos, Malaquias Gon- traços do. vida asse l us l'e ex.tnc o, quo 

· "alves, Moreira. Alves, Col'llelio da. F. onseca, por titulas multiplos so impõo á gratidão e i1 
" saudade da grande a lma nacional. (Apoiad os Elpidio·Figueírcdo, José Duarte, Epamínon· ,geraes.) 
da.s (h;a.cindo, Joviniano de carvalho, Castro 
Rebello, Neiva, Felíx Gaspar, Eugenio Tou- Sr . Pre.~idente, a vida do Dr. José ·Hygino 
rinho,Ma.rccllino Moura., DionysíoCerqueira., é igual á vida du t odos os homens superiores. 
José Monjardim, Celso dos .Reis, Sampil.io Filho dos propr ios esfo1·ços, verdad_eizoo 
Fer·raz, Mar·tiollo Campos, Julio Santos, seXfmade-man, ello saliontou logo no oomeco 
Aurolia,no dos Santos, Joaquim Brovos, de flua carreira do homem publico aqnella. 
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· personn.Udade eminente que lh() dominou a. pcrnambuca.no foi sempre efficaz e patrio-· 
vida inteira. (Apoiado5.) tica! (Apoiados.) 

. Iniciando a; sua. carreira. na vida publica Muitas -das conquistas ropublica.na.s con-
pelo o:~:ercicio de cargos da. ma.g~tra.tora, co- sa.gra.das em nosso pa.cto fuudti.menta.l, · aã~;~ 
meçou para logo a. revelar a. superioridade obt•a de seu esforço .c de sua. superioridad~· 
dó uma orgamzação moral que dia a dia se são obra do sa,udoso mestre! · 
fói impondo á especial dGferencia de seus 
pa.tricios e concidadã.os. . O SR. CA"RLOS ÜTTONI-0 mostre do sempre; · 

· ·Em renhido pleito judicia.l'io que se travou O SR. ESMERALDINO BANDEIRA (dirigindo~~e . 
na. ca.pi'tal da meu Esta.do, o Dr. José Hygiuo ·iw Sr. Carlos Ottoni)-0 mestre de semp:l'e, 
agiu com uma. · cora~en1 cívica. digna dos diz muito hom V. Ex., e estou certo 'dé quo .. 
melhores tempos da c1dade otorna.. emqua.nto não fol'em de t.odo SLJbJtituidas as 

Mais tarde disputou em concurso uma bases em que assenta . a. nessa organização 
cadeira. de lente na Faculdade de Direito do politico'socia.l, os seus ensinamentos orien- . 
ReCife e tão brilhantes foram as provas de seu tarã.o com seguranÇ<J. a. acção de riossotl 
culto ·espírito n8SS(I. pugna. de com potentes, homem publlcos, dos no.~o3 estadistas; . 

·que o Governo de enf.ãQ, fazendo inteira. jus- (Apoiado~.) . 
tiça,o escolheu de· entre todos os canil.id.atos, Quando fol' to erll. 0 omb~\te das paixõeS 
nomea.ndo·o para aquella Faculdade. políticas, após o golpo de Est:~do, o Marechal · 

O SR. ALFREDo PINTo E ou·rnos Sns. DEPU· Floriano Peixoto o · nomeou Ministro ·da-. 
TADOS-Mu\tô bem, Justiça. · · · .. 

. . o SR. EsM~RA.LDlNO BA.NDE1Rt.-Foi justa.· Pouco tempo se demorou nesse ca.rgo o·~ 
mente a.hi, na cathedra de mestre do Direito, Dr. JoJsé Hygino. . 
que a. .tnd\vidualida.de do Dr. José Hygino M<ts, ape:~<ar de cui·to, foi-lhe lJastant<.J o : 
rompeu em Luminosa. projocção 0 meio li- tempo _para deixar llm nos<~a legislaçã.o os 
mitado em quo vivia., retlectindo em toda. a rctlmw~ de seu espírito eminentemente culto . 
extensãb de seu paiz.a. ·poderosa. mentalidade o liberal. · 
d d t do. · Posteriormente Ministro do Supremo Tri· 6 que 01'a. 0 a. o. · . · buna.l Fedoral, ainda. por nomeação de Fio- , 
·· O SR. ALFREDO PINTo E OUTROS-Apoiado· 1·iano Peixoto, elevou a eadoh•a do juiz. ~ -

0 SR. ESMEltALlliNo BANDEIRA.-Alli, na· altura de que dã.o noticia os anna.es de!lS<!o-~ 
quella. ra.culdade, elle, de .par com 0 genial mai.~ alta. corporação judicia.r ia. da. n.epu.:; 
Sergipa.no · Tobias Barreto, que em golpes blica.. . ·. 
audaciosos fuzia ruir 0 v()lho tl.l'cn.bouço do. .Jurista, histOJ·iaiiOJ' o politico eminente,~. 
mota.physica jurídica, descortinou novos hori· a mm•te o sorprGhendcu hontom na pro-: 
zontes ao estudo do Dit-ei to, oriontand" os p1•ia. tonda. do sou tru.baiho, no exercício . 
seU.B diecipulos·por um criterío intoiramente âe ijUa. no!.n·o protls;ão, no cumprimento . 
novo e puramen~ s~ientitlco. da seu civieo 1lcver. (Muito bem. Apoiados 

E o mestre se foz es\ima.r, não só pola. !}eJ·aes · )-
superioridade de sou espirito, sinã.o ta.mbom Creio tor lido em T~cito que, destinadci 
pelas grandes qualidades do seu bondoso co·· todos ill'ua.lmente ti. mo1•to, os homens não 
racão. (Mttito btmi.) " . se disting uem siniio polo olvido ou pela 

No Dr. José Hygino eram anti podas o valor duração do. seu nome nn. postel'iuade. 
e a va.idarle I · ... Si all.'liro ó, como e11 sincera.menw o creio, · 

Va.idad6 I Nunca lhe notn.ra.m os seus dia· distincto entro os mais disiinctos é a.quello 
cipulos semelhante St>.ntimento. (Apoie~dos.) bt•a.ziluh·o cujo desapparecimonto do entro 

Não sei si ha. algum estudante de meu nc'Js, hojCl o sempre deploramos, pois apeza.r 
tempo. que .não g"Uarde em sua. alma. um;L du ter ello volvido a la gran madre an!ica de · 
grata. rocordaç&:o dos conseLhos. e ensina- quo nos falia Fra.nccsco Pctra.rca. em suas·· 
monto.> do mestre-amigo! . Rime, continuará. por muito t empo a; nos · 

,;. A Ropnblica, porem, o vciu arrancar de ensinar· ali verdades o a aconselhar ali 
sua. ca.doira.do professor. vil·tndo.>, do qite tratam os innumoros trar · 

011 procerea .. da gloriosa ravólução do 15 balhos qucr lugou á Patria o á bumauidadc! 
do novembro não· lho puderam diS}lensar o (Muito &em; muito bem). · 
concurso de para.nympho na obra da. roor- Creio, por.tanto, cumpt·ir um dever l'!J· 
·ga.niza.ção da Patria. Brazileira.. querendo a.- msorção do um voto do pczar · 

Pet'Da.mbuco o elegeu Scna.dor c o C1>n· na acta. tlo h~ju o a. :mspensão tla sossão, : 
gresso . o escolheu membro da. Commi.l!~ão pelo fal[ccimonto llO Dr. JoSé Hygino DuartG .~ 
dos Vinte e um. . .· Pereira. (llluUo bem; muito bem. O orador· · 

E nessa nota vel assem bléa, das mais no· e vivamente f elicitada e al!•·açacf.o pelos seus . 
ta.veis da vida. nacional, a a.cção do senado1' ooUogas.) · 
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·o Sr. I-:Ie:a•e dia de Sit (1) (~obre a Longe de roún a. idêa. de fazer diminuir 'll 
'a acta)-Sr. Presidente, confesso a V. Ex. e dor nacional pela morte do nosso rept>esen
·á Cama.ra q-•te nunca subi os ·degraus desta tante no Congre.>so Pan·Americano. Si essa 
.tl'ibuua. debaixo de uma. impressão lão do- doi.", que, varando de um ·em um o corãção 
Jorosa- como no presonte· momento. E' que de t odos os que l eram a doloros<~- notici~, 
trago o meu coração esmagado pela dor varou o coração da. Nação, para. se torna~ 
causada pela noticia que, noste momento, real, precisasse destt\ manifesta~ dà ca.
repercute por todos os angulos deste paill- ma.ra, eu a votaria. 
da morte do eminente 6ra.zileiro que se Mas cu acho que ~ Cnmara aó tem o di
chamou o Dr. Josê Hygino Duarte Pereira. reito de suspender os seus trabalhos quando 
Fui um dos seus amigos, convivi com· elle morre uin dos seus membros, que acima. das 

.. · na mais doce intimidad<l," tive a. hom·a de dores individuaes, da propria coUootividade, 
. ser o seu otflcia.t de gabinete no Ministerio estl!. o nosso destino e a. nossa. f'uncção, que é 
da Justiça, e por isso mt.-smo t ive ensejo de. tr11.balhar, só interrompendo esse t rabalho 

. conhecer bem de perto asqua.lida.des moraes, quando um dos nossoscompa.nbelros desappa.-
·. as altas virtudes que possuia tão distincta recer do nosso seio. · . 

individualidade. E eu quero~ portanto, que se saiba. que 
Mal pensava eu, quando ultimamente a. voto contra. o requerimento do suspensão da. 

bordo do navio que devia. t ransportar á sessão, em virtude da dolorosa. morte do 
R.e:publica dos Estados Unidos do Norte para Dr. José Hygi.no, por Pl'iucipio, por cohe
de lá seguir viagem para o Mexica o Dr. José rencia, porque tenho votado sempre, porque 
Hygíno •. dirigia os meus a.<leuses á.quelle H- conti.nua.rui a. -vo\ar, não querendo- coro· ·isto 
lustre brazileiro, que esses adeuses tivessem dizer que não tenho tambem o coração sa.n
do ser os ultimos a. um amigo que se reUra;ta. grado como bra:zi.lei:ro, p orque neste ·mo
da sua patria, no cumprimento d·e uma mento a Pa tt•ia toda o tem, porque v:imos o 

-~ · ~issão honrosisshna. UG estrangeiro. hoiuem e~olbldo para. . nos representar no 
E'" inteiramente imposaivel traçar, neste estrangeiro fa.llecer repentinamente, ao

momento, a biogro.phia. de tão illustre morto; gmenta.ndo ·assim, pela sorpresa., a dor que a 
.o que elle foi sa.be·o o Brazil inteiro, e mais· sua. morte pl'oduziu. 
do que o .Brazil, sabem-no as p t·oprias nações O meu voto é gue se lance na; acta uma. 
estrangeiras, porque lá mesmo elle levantou nota. de peza.r o de tristeza, continuando nós 
bem alto o nome do Bra.zil, cspecialmeow os nossos trabalhos, porqae o patriotiSmo dá 
na. Hollanda.,onde representou o Instituto Ar- forças para cbora.r um 1l.lho da. Pa.trla. que 
ch~logico dA Pernambuco. tomba na estrada o não impede que continue 

O que el!e foi disse-o ainda. ba. pouco o no- o traha.lho em nome dn. pl'Osporidade e da. 
bre Depu·tado pelo Estado de Pernambuco Sr. grandeza do nossa. Patria. 
Esmera;ldino Bandeira. ;- · A Cu.ma.ra va.o votar e não é ~ primeira 

Não ê preciso que venho. repetir a.a pala.- voz quo ou ·fico isolado no voto ; ella, 
vras de S. Ex. e procurar len'lbl"ar á Camata. porém, attende t\ que esta.moH n. eabarra.r no 
o que ella sabe melhor do quo eu ; o que ve- dia. 30 e hoje temOil do votnr a redaoçio de 
nbo fazer e pedir a.o illustre Deputado por dous orçamentos. 
Pernambuco quo me deixe associar á. dõr da Vá. mais um sacriftcio. 
àua. illustre bancada e fazar tambem mou o Eu voCo ainda. uma vez , contra. este re· 

· requerimento quo acaba de mandar á Mesa.. querimento; tias outras vezes ealad.o, d('Sta., 
E' este o men uni co objectívo neste momento. fallando, porque dizem (iUe é.um gigante que 
(Muito bem ; muito bem.) tomba., e eu tinha o dever do me explicar. 

Em seguida. é approvada. a. acta da sessão 
· '· O 8r. Fausto Cardoso (1) (sobre 
.. . a ccfa)- Sr. Presidente, a Ca.mara dos Depu-

tados é testemunha de que eu costumo votar 
· OOJllpro contra todos os requerimentos feitos 
: .para. se. saspenderem as suas sessões. 
. . Pónso que se tem ba.ratea.do de mais esta 

homenagem. (Ntl~ apoiados .) Pei'dão, hoje 
não direi; VV. EEx. me compre-henda.m. 

. Tenho yot.a.do sempre contra.. Hoje, porêm 
Sr. Pros1dente, o caso mud:\ de 1lgura.. 

Hoje, Sr. Presidente, quoro t.leclara.r á C8,
mara.· e ao paiz a.. ra;~;ão por que ainda me 
mantenho neste prjncipio. 

(l) Este diecureonão foi revisto pelo orador. 

antecedente. · 
consultada a Camara, é . approvado o ra

querimento do Sr. Esmeraldino Ba ndeira.. 
Va.e .a imprimir a. l!egtúnte 

REDACÇÃo ·• 

N. 263 D-1901 
Redacção final do projecio ?1, 268, desC6 Úfi.M, 

qui fia;a a despe~a elo Mir~islerio dn Guerra 
para o eccercicio de 1902 

O Congresso Nacional deo:reta: 

Art. o Presidente da Republlca é au• 
toriza.do a despender com os diver!IOJI ~~er-



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2110012015 10:36- Páglna 4 de 7 

fiços a cargo do Ml~ist!9rio da Guerra. a 
quantia de 46.295:602$933, assiih distribuída 
1. Administração Geral da · . 

da Gu&rra . ..::.!)e a.ccordo 
-com a ])l'Oposta,; ••• ; •• 

2 .· Supremo T~ibunal Militar 
e Audl:tores.:....oe a.ooor· 
do com a proposta .•• , • 

3. Dlrecção Geral de Conta· 
bilidade da Guerra ...... De 

.. aecortlo · com a pro· 
posta .. .. .... .......... ... . 

4. Inteodencia. Geral da 
Guerra. - D& accordo 

204:015$000 

com a proposta. .. . . . . 26{ :725$00() 
5; lnstrueção Militar.- Au· . 

gmeotada de 10:000$' a 
sub-rubrica. Tiro No.cio
nui .para o;rga.nlzfi.QãO 
dos concursos ·de tiro. 
Reduzida. de 3:600$, nas 

, Dit~e!'344 }XIrte<lgeru, ~ . 
constgnaçao rererente a 
gratificaÇão para i'e· 
ge~la. de turmas e pre· 
Iecçõea sobre hygrene 
mUita. r........ .... ... 1.002:494$500 

6. Al'5enaes e depositas .-
. Subltitua-ae por-Arse

naes, depositoe e rerta
Iezas. Augmentada .de 
14:71 ()$ pa.ra. ~ p&ssoa.l 
encarregado da luz ele
ctrlca naa tortal~naa de 
lmblihy e San"· Cruz, 
sendo em. cada uma. del· 
las um eleotreoil!ta. com 
4:800$ •unua.es de gra
tillcaoAo e um rogui~ta 
oom a. diaria de 7$000. 1.144:385$000 

7. Fabríeaa e laboratorios. 
-Dimfnutda de 19:170$ 
por extinguir·:>e o La
boratorlo Pyrotechnloo 
de Mt.tto Groao. e &u· 
gmeniada. em ·6 :000$ a 
sub~rubrica - Fabrica. 
de Polvora de Coxip6--
para. diarias a operarios 
a. 6$666 cada uma •..•. 

·s. Servi\10 de.n.ude.- De 
. a.ccordo com a proposta, 
9, Soldos e g.ratttJ~es. 

-Dimlnnida. de 10:000$ 
M sub-rubrica -gratifi· 

350:871$300 

335: 1000$000 

e!oQ1les diversas, espe• 
otaes. . . . .... • • • . ••• .. • 14.600:222$900 

10. Etapas.- De acool'do 
com a proposta aooM«· 
ctnt&odo-se depois du 
~~~nas- Ama;ona,, 
Pará s Matlo Gf'OSIO - · 
Cr.alau VoCYJU 

as seguintes:·:;.;;. e Rio 
Grande do Sue sdmsntt: 
em S . Borja., Sant'Annl!o 
do l;ivramento e- Colo-

. nia do A.lto Uruguay. • 15:'797:054$000 
1 i. Cla.áses lriaetivatJ.- De 

.Jl~~~~~. ~;0~\ ~. :~~~~~ · t.ooi:36~56 
12 • .Ajuda de custo. - · De 

li.cCil-rdtl com a propos-
·. •. t\l .... '.;... ... .. .. ..... 200:000$(1()0· 
13. C<llooias militares.- De 

al!cordo com a propos-
ta. , ... , ............. ; 91: 908$277_ 

i4. 0bras militares.- AU· 
gmeutadat de 100:000$ 
para. éOntinuação da 

. construcÇã.o das lin bal! 
· telegnphica.s estrate-. 

gicas nos Estados de 
Ma.tto Grosso, Para.uá 
e Rio Grande do Sul , 
e de 700:~ para con
tinuação da reconstru
cçã.o dá fortale:~;a, _ da. 
Lage; e distribuída a. 
importanci&de 11():000$ 
do seguinte m o d o : 
40:000$ para. a eatra.da. 
·de Ouarapuava á. Co
lonia de I g u a s s ú ; 
40:000$ para a linha. 
telegrapblca em con
structAo â. foz do Iguas· 
su. e 30:000$ para a li
nha telegrapbie~ etn 
construoção a co1onia 
do Alto Urugua.y, no 
Rio Gra.ude do Sul. In
clusive 20:000$ para a. 
eonclu!ão de tr-tba.lhos 
urgentea no qua.rtel de 
llnbt. de B. Joio d'El• 
rey .. , . ... . . , ...... , 4. . 2 .OOO:()()O$(JO<J 

15. Material.- Reduzida d6 
139:9~ por ser sup· · 
primida. a. su b-consigot.· 
ç&o destinada ao La.· 
boratorio Pyratechn!co· 
de Matto Grosso, na 
importancia de 18:000$; 
e JQr ·serem llk'llim di
minuhlas . as seguintes 
sub--consign~ ções : de 
81:935$ a. destinada a.o · 
fardamento e calçado 
para. 16.387 pra.Qa8, por 
ser reduzida a. 2 15$ a. 
mMia. do c\lllto respe• 
ctlvo ; e de 40:000$ a 
destinada á remonta de 
ca-vaJIOII, muares e ott· 

' 
86 

-. 
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tros lLnlma es para o 
exercito. Augmentada. 
de 58:352$ pelo au· 
gmento de 30:000$ á 
sub-consignação desti
nada. a medicamentos, 
drogas, etc . , para. o 
La.bora.torio Pha.rma
ceutico Militar ; pelo 
de 20:000$ á sub-consi
gnação destinada. á luz 
para q uarteis e esta
belecimentos militares, 
etc. ; pelo de 1: 652$ 
para concerto do motor 
rla officina de machinas 
do Arsenal de Por~o 
Alegre ; pelo de 6:000$ 
para a compra de ma; 

ANNAES DA CUI'ARA. 

correndo a •iespoza por conta das rubricas· 
oom petentes i 

VIl, a reforma.r o arreiamento dos corpQS 
montados do e::~tercito, podendo, para. esse 
fim, dispor das sobras que se verificarem 
nas ·outras rubricas do art. l 5 da. lei n. 7.46, 
do 29 de dezembro de. 1900.-

Art. Ficam vigora.ndo como creditoo es-
pecíaes, para 05 me!!nios fins p<~.ra, que fôram 
votados, os saldos dos creditos concedidos 
pelos decretos ns .. 141, de 5 de j ulbo de 1893, 
e 1923, de 21 de dezembro de 189!, 

Art. Continúa. em vigor o art. 20 da lei 
n. 5:;>2, de 23 de novemuro de 1899. 

Sala da.s commissi'íes, ll de dezembro de 
190 l. - Guerlelha Mourão.- ViriqCo Masc·l-
,·enhas. · 

cbinas para a. oftloina. o Sr. Pr~sldente - O projecto 
de carpintaria. do mes- que está. em 2• logar pJJ,ra ser votado é o de 
mo arsenal, e pelo de n. 269, de WO! e ·não o de n. 269, de 1900, 
7UO$ para pagamento como eBtá. no impre3~ll da. ordem do dia de 
de telegrammns exte- llojo. Feitu esta correcçã.o, designo para. 
riores...... ........ •.• 7.983;727$000 amanl1ií, a mesma ordem do dia. de hoj e, 

Art. Fica o gavemo &utori~sdo: isto é, orJcm do dia : 
I, a rever, na vigenoia desta lei e sem Continua.çã.o diL Yotaçã.o do projecto n. 6 A, 

o.ugmento de despeza., o.s tnbellas do gratifi- de HJOI, dealal'ando abolida. a accumula.ção 
cações de exerclcios e abono de ajuda da das c<~llcira.s de logica c Elo littera tu r a do 
custo aos olllcia.es do exercito, tornando-as lntornat'> do Gymnasio Nacional, sob a rc· 
mais equitativas e applicavais aos otnciaea goncia. do um $Ó oatb.edratico, ·o manda pôr 
do quadro e classes &nnexas dn at•mada, oon- om concurso as cadoh•a.s quo V<L~arem em 
forme dispoem o art. 85 de. Constituição F e- con~oquencia dQ8ta ui~posicão (2• aiscussão); 
deral e o art. 3•, ns. 2 e 3, da lei n. 247, Ym:J.ção do projec ~o n. 260, do WOI, a..u to· 
de 15 de dezembro da 1884 ; 1·izanclo o Podor Executivo a abrir ao Mi· 

li, 11. mandar lnatalla.r am logar conve- ni~terio tias Relaçlíes R~~llrioros o credito 
nlente, ouvida. a Dirocção de Saude ilo Exer• extraordinario do 100:000$, uUl'ú, pltl'aoccor· 
cito, uma. ou m11.is enrerllia.rlas destinadas ror :is dospoztl~ com a mi;;.">ão u.specbl qu() 
aos offic!nes e praças u.ll'ectudos de tuber- deve trat:w d:t ftUcstão 1le limito~ com a 
culose ; Guyanu, Inglnz L (3• •Iiscns~ão) ; . 

IH, a enviar offloiaes competentes, como· Vot.a~.ão do projocto n. 242, de 18!15, olo· 
addídO! militares, a pa.izas estrangeiros, vundo a 100$ menso.os a pensã.o quo pereebB 
não excedendo de quatro, correndo a despeza D. Cybole do Mendonça. Souza Monteiro, 
pela. rubrica 9•-Soldo e gratificações, e lO• viuva do teneuto honoril.rio-dó e:tei.'Cito He
- Etapas; 1oodoro A velino de Souz,~ · Monteiro (discus-

IV, a continuar, na. vigenoia. desta. loi, o!l são,unica) ; 
.estudos necess8:rios á .m·gente oonstrlicção Votação do projecto n. 187, de 1901, elo· 
de ~ma. ferro-vta. que hgue o Estado do ~a- .vn.ndo de 60$ a 100$ a p:ms~ mensal do 
rana. ao de Matto Grosso, a qual será fella alferes honora.rio do exercito Antonio Paes 
por prac.:.as do . ~xercito, sob a direcçã:o de do St~ Barreto (di.scussão ü nicu.) ,; 
engenhetr~ m l_lltares ; . . Vota.ção do rojecto n. 288, de 190], auto· 

V. a extmgutr o Laborator10 Pyrotechmco rizan1lo o Po~er Executivo a conoed.or um 
de Matto Grosso, aproveitando o ma.t1:ia.l e anuo de licença., sem ·vcncimanto '• ao cida.
p.assoe.L no Arsenal de Guerra. ~ fa~r1ca de ·dão Joaquim Ba.rbos~~o Pinto, porteiro da Di
polvora do mesmo Estado e o edt!llciO para. recçã:o Geral de saude do E:torcitü (di~cuss1ío 
aquartelamento de um b::tta.!hi'to; unica); · · 

VI, a mandar servir nos e~ercitos astran- Votn.ção do projecto n. 256, do 1001, au· 
geiros, por espaço de um :mno, a.té dois torizando o Poder Ex:ocuttvo a. abrir ao Mi
olflciaes por arma e corpos especiaes, obtida nislerio 1la F~tzenda o credito-- extr:wrdin.ario 
a prévia licença.· dos respecttvos governos, de 47:2211$709 para dar cxec)lção ás sentao. 
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ças do SupremG Trib.un~l Federal, que con- t!\nciu. que de ma.is pa.gat'll.IU como direitos 
firmaram as do juiz seccional da. Purahyba, de importação do sal import~do em 1897 

. condemoe.nd.g a. Fazend& Nacional a restituir -(2" disclll!S$t'i.o) ; 
a Paiva V&lente & Comp., Lemos Moreira Vot~ií.o do projccto n. 201, do 1901, a.u· . 
& Monte e Santos · Gomes & Comp., nego~ toriza.ndo o Go.vcrno a Mncedel' ao Dr. For •. :: 
ciantes naquelle Estado, o que de mais pa- ncJ.ndo Torra.·, assistente dn, cadciro. do clínica 
garam por direitos de kerozene importado dcmmtto·syphiligraphica. da Faculdade de Me· , · 
.em 1"896. e 1897, com a.s respectivas custas dicim\ do Rio de Janeiro, mais um anno do .. : 
( 2• discussão) ; licença, com todo o ordonMo, para tra.tar de 
. V o~ do projec'to n. f03, de 1901, auto· sua. s~udc (disoussão unioa.); · · 

. rize.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis- Votação do projccto n. 306, do 1901 , au· · . 
terio da Fazenda. o credito de 21 :346$456 tor iundo o Poder Ex.ccu ti uo a · abrir a.o .Mi· ·' · 
pa.ra pagar a A; A ventier & Comp. e a Cor- nbtério da Fazonda o credito que for nacos~ · 
rêa. Cha.ves & Pinto, de o.ccordo com a seu· . sario pn.ra c umprir a soatonça do ~upremo . 
~ença. judicia.ria que ma.ndGU restituir· lhes o Tribunal Fcdero.l quo condomnou a Fazond111.~ 
que de ma~ pagaram a Alfamlega des.ta N<Lcional a restituir a A . . F. du Oliveira & 
Capital ( 3• discussão ) ; · . · Comp. a importancia de dlt•oitos de impor-
. Votação do projecton. 157 A, de 1001 , deela· t;J,Çiio sobro korozeno quo, do ma.i.s, paga.ra.m 
rando que, no ·caso de licença a um lente nos exercícios de 1896. e I-807 (2• discussão); 
eatbedratioo da EsM!a Naval, eerá a cadeira Votação do projocto n • . 250 A, · de 1901, ia- '·. 
regiqa pelo lente substituto a quem com- stituiudo um registro da.s operações de cam-
petir na. occaaião do exeroicio das funcções ·biu (l~ discussão}; · 
de repetidor desllo. cadeira., com voto em Vo~•ção do .projocto n. 207, de 1901, auto.. 
sepa.rado ( 1• discussão}; · rizando· o Poder Ex:ocuti.vo a eonceder a.o . 

Votação do projrcto n. 191, de 1901, con- conductor <lo trem de 1• ciasseAntonio Fra.n
oo-'iendo a: D. Amalia Cava.tcanti de A:lbu- cisco tlo Oiivoira. Furtado um t\nno do liccn
querque, viuva do capitão de engenhelr011 ça, com orumiado, para. tra tar do sua sa.tidc, 
Ant.ouio C&va.lcantl de Albuquerque, urna om proroga~.lio da. om cujo gozo so acha {dis-
pensAo mensal de 100$ (discussão unica); cussão unic..1.); . 

Votaçilo do projeoto n. 269, de liJ()(), con· Votaçã:odo projecto n . 200, de 1901, a.uto-
codeiido e. o. Ga.briolla MUller de Ca.stro, l'izt~ndo o Poder Ex:ocutivo •~ conceder um . 
viu v a do tenente-coronel Sotero do Castro, e n.nno do licooçl~ ao conductor de koro du. · ·· 
a sua dlh& o. Ga.brlelJa· de Castro, a pei18ão Estrada 'de Ferro centra.l do Bra.zil I<'ra.n· 
mensa.l de 400$ (discussão untea) ; cisco Alvos d;~ Silva P1•ado (discussão unica); 

Votaçio do projecto n . 2 17 1 do 1900, a.uto- Vota.~í.o do pr•ojecto n . 186, do 1001, asta· 
rlZ&ndo o Poder ExecU"tivo a abrir no Minis· bolecemlo que ao engenheiro Aristides Go.l· 
terio da MariDht~ o credito espeól&l de vão do Queiroz, •~poscntando no cat•go de 
11 :760$, para pagamento do soldo no vice- dlrector d tl Secrotarh~ do Minis~or~o da 
almirante Artbur Jaceguay, revertido ao Agl'icultur~. Comtnet·cio o m,ras Publicas, 
quadro efrootlvo da armada ( 3• discusaiio) ; compete, desde 11 aposent:Ldoriu., o ordenado 
• Yotaçlo do projecto o . liH A, de 1901, 1lo ongenheirG·fisca.lde 2• clas:;o, carrespon
permlttindo ao capitão de mar e guerra re· douto a 25 <~.unos do serviço ( discussão 
lormado José Duarte da. Ponte Ri\leiro, con- unica. ); . 
tribuir- para o montepio do po!to dtí oontra.- Votaçã.o do I>rojooto n. 182 A, tio 1001, 
almirante, com as ve.nta.gens do meio-aaldo dispenSl1ndo a Ft1zomlt1 Municipal de a.dean- . 
correspondente ao mesmo posto, pela ta.bella tar o pttgamonto do sollo nas ca.u~o.s em que 
vigente .( I• discussão); for tmtora ou t•ó, perante ajustica. local do · · 

Votação do projecto n • . 296, de 1901, auto- Distl"icto Federal, o dá. outras providencias, 
rizand<l o Poder Executivo a. conceder a Je- CQm omend.D, da.· Commisslf.o ( 1"' discuSl!ãO) ; 
suino da Silva Mello a con.struoçi.Q de uma. Votaçil.o llo projec\o n. 275, de 1901, con· 
ponte meta.llica. e de ma.deira sobre o Rio eMendo a · D. Dorothéa tla Encarnação do 
Grande, no loga.r denominado Cachoeira ·do Cor.I.Ção do Jesus Garcia Z uniga., .c D. Maria 
Marimbondo, entre os E~tadO!I de S. Paulo e Dolores Ba.rtola. Bot·na.rdino Garcia Zuoiga. ,. 
Minas Geraes, sob as condições que esta· filhas do br1gt~delro. ba.rão ue C<.~.lera, a. rele· 
belece ( 2• discussão ) ; vaçiio d<t pena do prnscr1pçiio, para que 

Votação do projeoto n. 271, de 1001, auto - poss:J.m pGrcebor o meio-soldo que recebia 
rl~ndo o Poder Executivo a abrlr ao ~lnis·· sun. mã.e, viuva du.quullo brigadob:o {2& dis· · 
terio da Fazeuda o credito extra(}rdinario de c1LSSã.o) ; 
19:261$200 par& cumprir a. Stlntei)Qa do juiz Yot:l.çií.o do projooto n . 105, do 1001, a.u· 
seccional desta capital; que condemnou & Fa· tot·iil tt.ndo o Podet• Executivo a ~ ~brir ao Mi· 
zenda Nacional a restituir 1\ Rombo.uer do nillttwio da Mtu•i nha. o cr ediLo de 77:52l$800, 
Comp., negociantes neata praç'l' a impor· supp!oroento.r !Ls wrba8 n~. 8, 14 o 21 do 
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art. 8° da. lei n. 746, de 29 de dezembro de 
1900, para pagamento de vencbnentos ao 
corpo de patrões-mores, augmento de venci
mentos do um capitão de mar e guet•ra, um 
capitão do .. tJ•agatu. e vencimentos de tres 
me<licos do 5" clil.l;se {3"' diSênssã.o) ; 

Votação do projecto n. 131, de 1901, au
, torizando o Poder Executivo a. abrir ao 

' ' Miaisterio da. Fazenda. o. credito edraordi
na.rio de 1:132$ para. pagamento a diversos 
opera.rios da Ca~a da. Moeda (3L discussão); 

Votação do projecto n. 76 A, do 1901, 
·restabelecendo a l • classe de :trtHices m ili
tares na briga.da, a que se refet•e o decreto 

. n. 2.207, de 30 de dezembro de 1895, c d!l 
outras providencias (i" discussão) ; 

Votação da emenda do Sen;tdo ao projecto 
n: 61 A, deste anno, que extingue a secção 
de pa.gadoria da E~trada de Fel'l'O Cent ral do 
.Brazil (discussão unica.) ; · 

Votação do projecto n. 92, de 1901, auto
rizando o Governo a. conceder a quem 
ma.iores vantagens o1ferccer, privilegio para 
construcção; uso e goso de uma. estrada de 
ferro, que partindo d~ Sant;1r<Jm ou outr o 
pi>n\o melhor, que os estudos determinarem, 
n11. margem <lo Ta.pa.józ, no Pará., v<l a 
Cuyabó., com um ramal que Ti!. ter d. fron
t oir<t boliviana, e dá. outras providencias 
('.Z. discus.ião) ; 

Votação do projecto n. 126 A, de H>OI, re
duzindo de 15 a lO o.nno> o tempo de soJ•viço 
exigido pelo art. 335 do regula.manto dos 
Correios da Repuhlica., afim de quo os res· 
pcctivos carteil•os eomecem a percobcr a. 
gra.t!dca.ção addiciona.l (IA dlscussao); 

Votação da emenda. do Senado a~ projoo\o 
n. 171 B, de 1900, e 188, de 1001, da Camaru 
doB Deputado•, que autoriza. o Go.vcrno a 
mandar pa.ga.r a.o capWi.o do fragata. honora.
rlo e 1• tenente l'Ofe>)•ma.do Colla.tino ~!arques 

. d.e Souza a qnantla'do ·1:837$680, diJforença 
de soldo qUG deixou do receber desde 1870, 
data do sua. reforma, até 1897, de accordo 
com a dóutrina contida no aviso do Minis
terio .da Fazenda de 7 de janeiro de 1869 
·(discussão unica); 

Votaçã o do projecto n. !53 E, de 1000, ad
ditivo destacado na. 3• discussão do projecto 
6 . 153, deste anno, em virtude do ar~. 133 do 
Regimento Interno, autorizando o Governo a 
transferir para. Manoel Maria Vellez a c<in· 
eessã.o feita a .Julio Benevides pelo decreto 
n. 99, de 7 de outubro de 1892, podendo pro
rogai-a por mais de cinco a nnos (discul!Sáo 
unica.); . 

3n discussão do projocto n. 35:~ A, do 1001 , 
.que autoriza. o Poder Executivo a. abrir ao 
Mlnlsterio d~ Fazenda os croditos extrMrdí
ae.rl03 do 2:676$445, ouro, o 2.054:500$H32, 
papol, pn.ra :\1tonder ao pagamento llc d!vi
aa. do oxorolctoM·tlndo3; 

3• discussão do projecto n. 7Q, de 1901 , a.u: 
torizaudo o Poder J.<;xecutivo a abrir ao Mi
nistorio d:~. Indnstr ia, Viação o Obras Pu
blic<~os o credito extraordinario de 30:000$, 
par;t occorrer : i.~ de~pezas com a r ecepção 
das Estradas de Ferro Ba.hiri. a.o S . Francisco·, 
r amal do· Timbó, e ReCife ao S; Franoisco, 
resgittadi1S em virtude de autorizaçã.o legis-
lativt~ ; . 

2' discu$são do projecto n. 207, de HJOt, 
~rea.mlo ma.is dous log;wes de fieis do thes()u
relro da Recebedoria da Ca.pitat Federal, 
com os vencimentos dos existentes ; 

2" discussão do projecto n. 29tJ, de 1001, 
a.utoriz<tndo o Poder Executivo a abrir aa 
Minis!A:ll'io da Fazenda. o credito ex:t raordi
uario de 65:4.47$480, pal'tt dar execução' á; 
sentença do ,juiz fed eral do Estado do Rio 
Grtmde do Sul. que condemnou a Fazenda 
Nacional a indomnizar a. viuva o herdeiri)S 
do coronel Ladislá.o Amaro d<\ Silveira ; 

Discussií.o unica. do projecto n. 85 , de 1901, 
autorizando o Poder Exeeuti v o a releva. r á 
viuva e herdeiros do finado m.>jor Benedicto 
Ribeiro Dutra. u. divida. por olle contra.hida. 
com o corre da brigada polici:l.l d:~. Capital 
Federal, na im.~>ortancía d~ l: 197$324 ; 

Discussão umca da cmonda do Sona.do ao 
projocto n. 45 n, do 1901, que autoriza. o 
Podt:ll' Executivo a. a.brir ao Ministerio da. 
Guorl'a o crodito quo for n.ocossa.rio pa.ra 
pagar i\ gr~tiflca.cão de mmrclcio, a que feem 
dirnito Camillo Josó Monteiro do~ S;tntos o 
.Joaquim GonÇ~tolves da Costa, · con~ra-mcstro 
e mand<ldot• da. oxtinota. offtcina. de correei ro 
tlo Al'scqal de Guerra da. Capital Feder:~.t ; 

Discussão unica do projcc~ n. 315, de 1901, 
autot'iZ<tndo · o Governo a con tar para os 
oll'eítos tia aposentadoria. ao engenheh•o Paulo 
José do Olivoira o tompo em quo cxorceu 
c<~.rgoll publleos de nomeação dos.a.ntígos pro· 
sidontes de provincia. ; 

Continuação da. :3a. discussão do projecto 
n. 205, de 18!>8, a utorizando o Governo a. 
mandar pagar aos Drs. Francisco Antunet 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a. quantia. 
de 385:500$, irnporta.ncia. do gado vaccu m o 
cava.Uar fornecido á.~ fot•ça.s legaes durante o 
período revolucionario de 1893 a 1895; . 

3• discussão do projecto n. 139 A, de 1901, 
estabalecendo que as etapas dos officiaes do 
exet·cito e da. armada. nunca. serão inferiores 
a 1$400, qualquel' que seja. a. gu&l'ríição a 
que pertençam, sal v o as excepções da lei ; 

34 discussão do projecto n . 305, de 1901, · 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Minisicl'io da Guerra o credito oxtra.ordin<r 
rio do 2:414$476, pa.ra pagamento de dUre
ronça.s do ordenado quo deixou de receber o 
major do .qua.dro especial do exercito Jona.· 
tha.s do Mello Barreto, profossor do Collcglo 
'Militar; 
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aa discussãl} do }lrojecto n. 174, do 1901, dinario da. somma que necess:1ria f(}l' para 
mandando que o Governo da Republica in- restituir a Joã:o d!3 Aquíno Fonseca. ·e Fon
deJ:!lnite, com a quantia de 70:000$. a Victor seca h•mã.os & Comp., negociantes no Re
Meirelles de- Lima, pelas despel.as que .fez cife, Estado de Pernambuco, a impor
com a pintura, montagem e custeio do :Pa- tancia. que de mais pagaram á Alfandega, 
nora.ma. do Descobrimento do Brazil, com daquella cidado, por ímportacão de kero
snbstitutivo da Commissãó de Orgamento ao zone, de accordo com a ssntença do Supremo 
projecto n. 281, de 1900; Tribunal Fedoral; 

2a discussão do projecto n. 285, de 1901, 2~ discussão do projecto n . 222, de 1001, 
autorizando o Poder Executivo a ahrír o determinando qua os officiaes do exeroito, 
credito extraordinario neeessario ao Minis- armada.· e cla.sses annexa.s, reformados ou 
torio da Fazenda para pagame:uto a D. Ana- que se venham a reformar de a.ecordo com. 
lia Brum Gonçalves, vi uva. do capitão E leu os decretos ns. 108 A, de 30 de dezembro· 
terio José Gonçalves, habilitada por titulo do de 1889, e 193 A, de 30 de janeiro de 1890, 
12 de janeiro de 1900, do meio-sotdo que lhe vo1untari:J. ou compulsoriamente, teem di
é devido d'esde 22 de dezl'mbro de 189::!, em roitD lls vantagens exaradas no a.lva.rá. de 16 
que fa.Ueceu o seu marido, até 5 de dezem· de dezembro de 1700, e resolução de 20 üe 
~~~; &-~~~; . 

2• discussã.o do p"rojecto n. 225, de 190 l, 3a discussão do proje<:to n. 264, de 1900, 
equiparando aos 1ogares de apontador dos autorizando o Governo a p rorogar o praza 
Arsenaes de Marinha e de U:ucnil. o·d:! a.oon· concedido á Sociedade Montepio Gera.t de 
tador geral da Alfandegada Capital Fedêra1; Ecpnomia. d-os Servidores do Estaào, para in-

2~ discussão do projecto n. 199 A, de 1901, demniz3.r..o T.hesouro Fader:J.l da quantia. do 
a.utm•iza.ndo o Poder ExecntivD a abril• ao que lhe ê devedora, até que essa. insLituiç.ã.o 
Ministe1·io da Marinha o credito de 47:234$441 regularize sua situ:.tç1'io, podendo roesm oro
para. pagamento ao capitão de fragata A tis- !aval-a do pagamento da importancia om 
tides Monteiro ae,Pinho, reformado por do· que ficou alcançada no anno de 1899; 
Cl'eto de 22 de agosto de 1894; 3• discus~ão do 11rojecto n. 103, de l90l , 

3a discu~são do projacto n. 176, ·de 1901, marcaodo os casos e a fórma. da revisão das 
autorizando o Governo a abrir ao Ministe- condamnações; 
rio da Guerra. o cr~dlto extraordinario de 1• discussão do }lrojecto n. l 46 A, de ~ 901, 
2:860$207, p3.ra. occorrer ao pa.gamento do instituindo regras pal'a o esto.belecimentó de 
ordenado que compete ao escrivão do almo~ emprozas do armazens geraos, determinando 
xarifa.do do extincto Arsenal de Guot•ra de os direltoa e as obrigações do!Sas empreza.s; 
Pernambu~o lfrancisco Mau~·ieio de Abreu; Discussã o unica do projecto n . 283, de 1893, 

1 a discussão do p'rojecto n .. 239 A, de !901, concedendo a D. Juliana Moral Garcez Pa• 
mandando graduar no posto immedlata.- lha, vi uva do tenente do exercito Diogo Oa.r· 
mente superior o offlcial do exercito e da cez Palha, a pensão annual de 960$000. 
armada que a.ttingir o n. 1 da escala, com- Levanta-se a sessã •, tts 12 horas e 45 minu-
prebendídos os das classes annexa.s ; com 
emenda. da Commissão de Marinha e Guert·a; tos da tarde. 

l .. discussdo do pNjecttJ n. 74 A, de 1901, 

------concedendo o prazo de ma,is um anno de 
matricula aos ax-alumnos do cur~o supe
rioP da. Escola Militar do Bra.zil, desligados 

176& SESSÃO EM 12 DE DEZ_EMBRO DE 1901 
por motivo de t•eprovação em uma mesma 
ma.teria. durante dous annos oon~ecutivos, 
com emenda da Commissã.o de Marinha e -
Guel'ra.. · Presidencia dos Srs. Vaz de Mello (P1·esi, 
Conti~uação dá. 2a discussão do projecto dente), Satyro Dias (2• Vice-f!"esiden te) e 

n. 217, de 1901, autori'!l'a;odo o Governo a Carlos de NotJaes (:Lo Secretano) 
contractar. com os engenheiros Augusto de 
Bttt~mcourt CarvalhG Menezes e Alfredo Ro· 
ZalldO da. Silva, ou companhia que organi
~arem, .o fornecimento de ca.rcõas-po~taes 
illustrados; e da. ou~as providencias ; . 

Continuação da. 2• discuss1í.o do projecto 
n. 62 A, de !901, altel'a.ndo a classe 1•, n. l, 
das Tartfu.s das AHandegas ; 

2• discussiio do projecto n. 258, de l90l, 
autorizando o Poder Executivo a a.bl'ir ao 
:Ministerío dll F&zonda, o credito extra.or-

Ao meio-dia procede-se á. chamada á. que 
respondem os Srs. Vaz d() Mello, Satyro 
Dias, Carlos de ·Novaes, Angelo Noto, Aga
·Pito dos S\\ntos, Luiz Gualberto, Carlos Ma.r
callino, Husannah de Oliveira, Serr.edello 
Corrêa, Ul.'bano Santos, Cuaha Martins, Vir· 
gilio BI·igldo, Nogueira Aooioly, Frederico 
Borg()s; Gonçalo Souto, Eloy da Souza, Pe
reira. Reis, Bricio Filho, Pereira de Lyra, 
Medei t>us o Albuquerque, Julio de Mello, 
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Estacio Coimbra, Rodrig-ues Doria, Sylvio Cotumunico <i Camara. quo csti sol>re a. 
Romero, Fausto Cal'duso, Scabra, Tosta, Mesa por espaço rio tres sessões diurnas, a : · 
Fmncisco· Sodré; Ma.nool Ca.ctano, Vergue do eonta.t•· d<\ sessão de ltoje,para receber omcn· 
Abreu, Alvos Ba.tbosa, Adalborto Guimarães, das, · o projecto n. 290 ll, do 1901, quo fixa 
Augusto de FreHa.~. Rollriguos Lima, José a despeza do Ministcrio da. Fazenda pa.ra. o 
Ma.reelliuo, Henrique Ll.gden, Deocleciano do exe~cicio de l~. 

· Souza, Silva Castro, Pereira Lima, Mnrtins 
Teixeira, Oliveira Fig11eircdo, Theophilo O Sr. P.au:ia Ramos (pela ordem) 
Ottoni, Viria.to Ma:roa.renhas, Gas~ão . da -Sr. Presidente, V. Ex. aca.ba do a.nnun
Cunha., João Lniz, Monteiro de Bar1•as, Espe- ciar á Ca.m<\ra que se a.cha. sobre a ·Mesa, . 
ridiãe>, Buone> de Paiva., Alfredo Pinto, Ca.r- para recebet• emendas duraníe trcs dias, o · 
neiro de Rezende, Ada.lberto Ferraz, Leonel projecto do Orçamento da l<azonda. Tenlto · 

- Filho, .Henrique Sa.llo:l, Mayrink, C<trlos que fazer uma recla.ma~.ão a. respeito da re
·ottoni, Eduardo Pimentel, Olo,<>a.J'ÍO l\-faeie!, dac~.ão dC'.ste projccto. 
Rodolpho Paixão, Dino Bueno. Olivoira A Camara na .2• discussão approvou uma 

·Braga .. Ro(lolpho Miranda, 1-uiz Piza., Aze- emenda roa.nda.n<lo conscrvn.r não só a ty· · 
vedo Marques, Hermeuegildo de Mora.cs, pographia. da Alfa.ndega., como a. respectiva. 
Lindolpho Sel'ra, Ga.rlo~ Cavalcanti. Paula vcl'ba. destinada. <~o scn custeio. 
Ramo.;, Fra.ncisco Tolentino, José Boitenx, Enll•ctanto. no art. 5·• dó projooto consta o 
A:ngelo Pinheit•o, Victorino Moutr.il•o n Diogo seg11into (Lã}. 
Fortuna. Pare.:;õ•ltlt:l·, Sr.· P ,·osidcn te, quo a. dísposi-

Abre-sc :t sessão. ção do,;te artigo fero 1lo frente ·:O quo a Ca--
. E' lida 0 ~mu d~bate approv:.da a:·acta. da mara decidiu. A Camax-a resolveu que os 

SCilião antecedente. ·. · · trabalho.~ da Alfa.ndega fossem feitos na. ' 
typogra.phi-a. da. Alfandega., c ma.ndou con-

. •. ~ . 

Pa.ssa-se M cxped111r.w: sl1rval-a, níio consentiu na. sua extincção 
como n<t <lo o11tra.s. 

O Sr. O~u·Jos de Novae8 (1• Se· Como 6 que agora. vem figura-r no pro. 
cl·etm·io) pr~c!ldO :i. Joitura <lo seguinte jecto a <lispusiçrio do art. 5• que cúntraria. <lo. 

f1•cn to o que a C:tmara rosolvou? 
EXPgomNTg Pe~'o, portanto. a V. Ex. que pt•ovidencio · 

·6mcios : 
Do Mini ~torio ria .JII.Stiça o Nogocios Into· 

riorru, r'lo 7 <lo corrente, Ratlsl:~zootb :t ro· 
quillitJãO dosta Cama.ra. no olllcio n. 248, do 
28 do outubl'O ultimo. - A quem lez a r•orlui
sição. (A' Commissão de OJ·~.amcrito.) 

Do mesmo Minh1torio, -do !l do COPt'!lnto, 
transmittindo dons dos autograplws da. !te· 
solução rio Congrosso Nacional. tlovid:tmcmtQ 
sanccionados, u.u t.orizantlo 'o Govm·no a. t:on
ooder ao Dt•. Zaca.ria.~ do Rogo Montllil'o, juiz 
do Tl'ibun!ll civil o Criminal, um u.nno de 
licença., com ordenado, para trata1• de sua 
sa.ude.- !nteirada.; eovianuo-so um elos auto· 
graphos a,o Senado. 

· DJ mesmo llflnistcrio, de igual da.ta, trans
mittindo dous dos a.utographas da. Resolucão 
do Congresso Nacional autorizando o Go
verno a. proroga.r por seis mezes, com o l'e· 
spcctivo ordenado, a liconç<~ concedida ao 
Dr. Pedro de Alcantara Nu.buco do Aoreu, 
juiz do T1·íbuna.l Civil o Cri:minal.-lnteirada; 
enviando-se um dos autogru.phos ao Sou~J.do. 

O Sr. I-'lenriqne Snlle s-Pilço a. 
pPolavl'<L. 

O Sa•. Pre11l<len•.e - - H a. ont1·os 
OI'U.JlOl'O~ lnRra'iptos; dupoi~ dt•llos d;.u·oi <L lX\• 
lawa ;w noiJro Oapuln.tlo. (Pau~c•.) 

no sentido do não fig llrJ.r no prujecto essa. · 
di~pusit,~o. · ,.-

o Sr. Preeldente - Em vista d~ · 
rocla.maçãu foi ~n .P,olo nubro Deputado, a Me~a. 
não võ ou~rv a.lvttt·o slnão o do fu.zot• voltn.r 
o p!'OJoctrJ á. Com missão. 

Tom il}lUllt.Yt'lt u St·. Fau.qto Cnrd~. 

O Sr. FPUMtO Oardo•o (pula 
ordem) - O meu collcga. representante do 
Minus, St·. Uon!'lquo Sall()lj, ia fullat• svbt•o a. 
a.cta., q ll'l.Odo a discussão fui encerrada; ollo 
ia. ui.zor p oUC:\.'i pa.l<~Vl'li.S, OU C O meu COll06"1l 
Sr. l:lricit) Filho q11o estamos inscri_pto~ autos 
dcHa no oxpedlonto, cedemos. lhe a p(l.lavra.. 

O Sr. Henrique I!JaJleB(·)-Sr. 
Presidcnte,a. obsorva.ção que e-.. queria t'azcr 
nn. acta., o quo não foi possivt>l, pelo que me 
prova.leço deste mómento do expediente 
para. fa.zel-o é a. soguiníe : 

o resumo das ro.plda.s considerações que fiz 
na sessão doante-hontom,a. propo~Ho de uma 
explicação pesse>al, publicado no Dio.t'io do 
Congresso do hontom, não tra.z a nota de que 
nào foi revisto po:r mim ; si a. 1rouxesse, cor· 
tamentc não estaria. .o ocupando a a ttençãoda. · 
camart1 o c~ te momento,pa,ra. recb1ma.r contra. · 
diversas ornissõe.~ . trechos t runcados que se 
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encontram ahi, facto aliás devido f\S inter
ruJX:Ões constantes q'ue me 3.l>SCdiaram c que 

.torn:wam impossível aos Srs. t:whygt·a.phos 
tomat• o que eu disso.. · 

Ma.s de~ejo que conste dos Amwes que 
est.o r!!sumo não foi revisto por mim, o que, 
port:Loto, não io.mo a res.Ponsabilfdaíle do 
que nelle se contém . 

Deixando do plrto as · outras omis.;;ões, eu 
quero roctificar um perio1lo quo não desejo 
passe como está, para nõ.o se me attrl
buir uma · immodcstia.. Intcrpelia.do pelo 
mmfli.lliigo o-sr·. Fausto Cardoso, Dcputa.clo 
pot• Sergipe,. E! era oa.paz de~nsimw qualquer 
cadeit•u., occupa.ndo a c:Woil•a de dü•eito com
mercia.l, r e,;pGódi iromt3(tiatameate: «nã.o; 
e accresccntei, pot' i~so mesmo, no dia. em 
que se disser que pretendo occupar a cadoit•a. 
de direito _cri rninal, por exemplu, V. Ex. po
de!'á. affil'mar que me prep:wei pa.1v<~. esta 
cadeira., porque ·não ó licito attribuir 
n. um homem de conscUmcia. c ho· 
nestG o pretender occupar uma cadeira 
sem que se tenha habilitado dcvidnmen to 
paPa. o exercicio della..» · 
· Foi isto o que dis:>e e ó o que não está 

-cscripto. 
Desejo, pois, que consto dos Annaes que 

este resumo não foi J'evi:;to pot· mim._ 

o i\ r. Fausto Oardoíilo...:sr. PJ'o· 
sid;mtc, venho <lesobrigar-me dJ compro
misso que a.'!Sumi hontem, quando, aqui, 
ugnn,Jo úa p:~lavl'a. pela or<lem e para nma 
exptic;~çlío pesso<ll, mo referi ú. ementlõt do. 
nobt·e Uepuu.do por Minas G01•aos,Sr. Etlun.1·do 
Pimeowl, ao pt•ojceto do meu compa.nhoit•o 
<lo IJaoc;tda Sr . Syl vi o Romoro. 

Para ao prooiS<~.r molho I' o as.JUmpto ~~ m11ls 
se esclarecur ell!l no pcnRamcnto dn.rcJn•o.-;oo· 
taç;io nacional, so me pm•mitta I OI' uma: o 
ontra cotisa: projocto o emenda. 

O projoc\o oíl·o: _ 
«Arb. I . • Fica abl!liti<L a accumulaça.o, 

:~ctualmento oxistontn, das ca.deit•a.g do . lo
gic'-1. do lntoma.to e do Extorn<Lto do 11ytnM~io 
Nacional, sob a rogencia. do um sú ca,ho
dratico. 

Paragrapho .unico. Igual. pl'oVi!lcncia. sc
a.pplica.l':!. á.li ea.doiras do littorutura_ dos r.l
ludidos Internato c E):tornn.to tlo mesmo 
Gymnasio. 

Art. 2. • O Govot•no porá. ·em concm•so 11s 
cadeiras, uma do logica. e outra de littc•·a
tura, que vagarem em virtude dcst<J. lei. 

Art. 3.• lte\·ogam-so as disposições em 
oontl-a.rio .» · 

A emenda. I! esb: · 
«Substitua-se o :\l't. 2° pelo seguinte: 
Art. Fica oGovci•no autoriza1lo a. t••a.ns-

ferir para. i\S cadeiro.t~ creatlas por esta lei Ol! 
lentes do Gymna.sio Nacional quo o roq••m•o-

rern e que forem julgados competentes pela. 
maiorla de votos dn t:ongt·ega.ção. --

§ No caso (\e requererem wansferencia 
para. a mesma cadeira. dous ou mai~ pl'Ofes
oores, terá. pref<.>rencia. aquelle que J•eger 
cadeira tlc ma.teria. analoga., ou que tiver 
sido approvado em concurso anterior para 
provimento da. cadeira que pretender. 

Art. As ea.deit-as vagas em virtude 
de~sa.s tJ•ansfm•eMiftS se1•ão pl'ovidas po1• oon- , 
curso, do accorJo com o n.rt.5l do Codigo da 
Ensino.» . · _ 

E o me11 cornpl•omisso 1 ·o compromisso 
que tomei, fui trazer perante est11. assembléa 
o Codigo do Ensino,· que hontem nã.o ~inlla : 
á mão, para mo3tt•;n• .que e.isa emenda, como 
<tllcguei, não se apoia, nem encontra, eon-
formo B(~ dis.•e, defos<~ na lei quo rege a 
instru~.ã.o secundaria e superior. Ao -con- . 
tra.rio, conforme exclamei ltontcm, - uma, 
dua.~ . vinte, mil vezes, olla. o contraria. •. -
o desmente, o repelle. 

Na. t ribuna, foi o primeiro a afflrmar essa 
Calsa co.nsonancia de interesses e fins do co
digo e da. emendL~, o nobre Deputado por 
Sa.nt:.~ Ca.tha.rina., Sr. Pau la. Ramos. Natural
mente, pelo habito do guu.rrla. . vigilante e .. 
espontanoo tlo nosso Regimento, S. Ex. se 
(l.tit•ou ao as~umpto, com a. superioridade 
daquellos que á tiJ rça de lidar com a letse con
fundem com cll:L, c ac:tbam ptwdendo da 
vil!ta individues, mc!~quinhos interesses, pe
queua.s paixões, e não tondo deante dos olhos 
stoao a. imagem da loi. 

Eu lhe vou ler o tt-e~lto do J).'!quano e sin
cero <ii;;cursll, om qtte S. Bx. , pa.r(l. oriental' . 
a casa, coJIGcou a, quest~o no ·ponto do vista. 
supm•ior drllui. 

Ouçamol-o. Diz o nobro Doputado :-«Pedi 
·~ pa.l:~vt~.l. p:wa ot•ionta.l' a. Casa, quo é cha
mado. a. d:u• o sou voto sobro o prosoutcpro
jooto. · 

Não venho tratar dos intcrossos daquellos . 
que, tendo e~tud;ulo philoROpbia, quorom se 
apt•osental' a concurso, e menos os iutorosses 
du.q uellcs quo, sendo protossot'OS desso insti
tuto, pcdon1 a p•·orm·oncia. -

Colluco.roi a questão 01> tert•cno pu1•a· 
mente legal. 

lia no CGdigo do Ensino uma. disposição . 
quo permitte ao lente da escola na mesma; 
secção ... 

O s,· . Fausto Cardoso- Lã não ha seccãl> 
são ca.'i_ei ra.s. (1'rocam-se apartes. ) 

O s,-. Paula Ramos-.-.. a. transfercncia 
de cadllil'a~. desde que haja. consentimento 
da congregação; portanto o quo . so pl'Op<ío 
nilo é ab.~oluta.montc novG. No a.rt. 51 do 
Codigo do Ensino se ui..;põoisso. 
... I ot O o o O 0 • 0 • • o • 0 I I 0 ~ o • o O O O O o ' • t t • I. O t ~ • t t • i 
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Espero, pois, que a. Ca.ma1'a prestigiará a 
Commissão, approvando a. medida proposta.~ 

CoUocando a gues!<>o no terreno purament8 
legal, quiz o ora.dor fazer crer á. Camara 
que ha na lei ()U leis existentes sobre a ma
teria., .disposição ou disposições que com· 
portam, ou, pelo mllnos, pcrmittcm a 
medida projeciada pela eznemj.a. 
· · -Qnaes sã.o essas disposições 1 A do Codigo 
do Ensino, que, garante S. Ex., permitle ao 
lente dq, esco&a na mesma secçcTo a trans· 
fer~cia de cadlliras, desde que haja consen
timento da C(Jrtgregaça:o ;,.-o que, conclue o 
nobre Deputado, se dispõe no art. 51 do 
mesmo codigo. 

Abramos o cod.igo e llle interroguemos o 
.artigo citado, •. Aqui está. ello .•• a.rt. 51-
No Gymnasio Nacional o p1·ovimento das ca
deiras se fardpor concurso. 

O artigo, como se vê, determina absolu· 
tamente a. mesma causa que se dispõe no 
artigo do projecto, isto é, concurso para 
as cadeiras que, em vh·tude de suà trans· 
formação em lei, vagarem,- e inteiramente 
o contrario do que pretende a. emenda e do 
que guerem o nobre Deputado por Mina.s 

. seu autor, e o nobre Deputado por Santa. 
Catbarina, que em nome da. lei o veiu 

- defender. 
Houve, pois, positivamonto, equivoco do 

nobre Deputll.do, assignalando este artigo 
quando devia a.ssignalar out1·o. 

E, realmente, pelos dizeres da cítacã.o, se 
verifica quo S. Ex. confundiu o artigo de 
n. 51 com o de n. 37, onde se encontra uma 
a.tllrllíaqã.o papeoida. com a que o nobre De· 
puta.do, hontem, fez de oitiva.. 

Diz o art. 37: «E' licito aos lentes da 
mesma secçã:a permutarem entre si ag suas 
cadeiras, uma. vez que o requeiram c a. 
congregação a.bono na porrnuta vanbgem 
real para o ensino». 

I Ma.s esto al'tigo não falia em trangfe
rencla, fa.lla. em permuta: não falia em 
quaesquer lentes, falia. em lontes da mesma. 
secção. Refere-se evidentemente aos asta.be· 
lecimentos da ensino superior, onde, como na. 
Faculdade de Medicina, as rnaterias FO divi
dem em soooões, e não aos estabelecimentos 
de ensino socuudario, dos quaes o Gymnasio 
Nacional é o typo, e onde as m(l,terias so 
dividem, não em secções, mas em cadeiras ! 

E' possível que não seja. esta a dieposiçã.o 
do CUdigo do Ensino a que ·se qulz referir o 
defensor d& emenda.. E' pnsivel. 

Pois bem .. O Codigo do Ensinei está aqui 
(e:nhibirtdo.) E eu esp(lro que S. 'Rx. me venha 
mostrar o artigo que pei'mitte transferencia 
de pl·ofessores no Gymnasio Nacional, ou em 
outro qualquer !ns •. ituto, trato-sA do ensino 
&6Condi.Lrio ou superior. (Po,"sa .) Não o f&râ. 
por1{ue osto Cotligo não contém o~to artigo. 

Ao contrario do que se nos . quer fazer 
acreditar, este Codigo, lei fundamental da. 
instrucção secundaria e S11perior no Brazil' 
é revogado pAla, emenda. do nobre Deputa.do 
por Mina.s. 

O SR. RonoLPHO P.A.rxA:o- Qualquer lei 
póde ser revogada. no dia. imrnedia.to. 

0 SR. FAUSTO ÚARDOSO- Então, sejam 
frli.Mos. Confessem cla.I'amente que a emen· 
da. deroga o codigo. Não venham, como 
o fizeram o nohre Deputádo por . Minas e o 
Sr. Paula Ramos, dizet• que a emenda se 
baseia no Codigo do Ensino, e tem a.hi sua. 
eJtplicação. 

O Sa. RoDOLPUO PAIXÃo- E' porque cites 
quizoram fazel·o; porém, não ha. necessi~ 
IL.1.de nisso. Até o Congresso tem o diroito 
de, no dia immediato â a.:pprova.ção de uma 
lei, revogal..a. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Sei'ia assim, Si 
os actos humanos, individuaes ou aolleotivos, 
nã.o ti ve,sern limites moraes. 

Mas, defenda V. Ex. oomo en teu der a me. 
dída do seu compa.nhoii'o de b!l.noada., mas 
duas cousas não o podeis faze1·:negar que se 
houvesse escorado a. emenda. no Codigo do 
Ensino, e prohibir-me que a.coeite a. questão 
no terreno em que a oollocara.m os meu~ 
l)ont~ndores. 

Elles deram 11 emenda base no Codigo do 
Ensino; eu affirmeí o con~I'a.rio: dis:m quo 
este se oppunha. tl.q uella. Disso o tl•ago bojo, 
para. o provar, o Cocligo, 

Senhores, este Codlgo abra.nge em seu 
preceitos o ensino ~upor!or o o ~ocuodapio. 
As materia.s do en~ino supol'ior se dlvldem 
ahl em aocçõos; u.s do soeundurlo om ca.
deiraR, 

Para. se looclona!•om as 'miLtor.l&~ as~lm 
distribuída.~. so croa1•am t.ros ordens do 
mestre~-lentcs, pro!IJSSOI'Os o substitutos. No 
ensino supllrior cooxistom as tr11s ordens
substitutos, proressores o lentos: no tlnsioo 
&ecundarJo, nã.o, .1\bi só se encontram pro
fo~wres e lentes . Ni'í.o ha. substituto~. 

Mo basta. para de ante-mão nos convon
cermos de que se não referem, so não podem 
referir ao Gymnasio Nacional, estabeleci
mento typo da instrucçã.o secundaria, os ar· . 
tigos desta lei concernentes ~ substitutos. 

Vamos, porém, adea.nte. Corno, conforme 
o Codigo, se preenchem as vagas que · se 
a.brom no magisteri<> dos v a rins eAta. bAleci
mcntoa de ensino, quer soou ndarío, quer su· 
perior ~ Por concurso ; só por concurso, 

Assim diz o Codigo : 
cArt. 51. No Gymnasio Nacional o pt·ovl· 

monto das ca4eh'as se fará por concurso>; 
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No art. 52: 
«0 preenchimento das vagaS de substituto 

se far-<l por concurso». 
No art . 53 : 

«AS vagas de pl'Ofessor sm•ão preenchidas 
.medii\D te concurso», 

Fóra. do concuNo, só se lobriga no C()d\go 
outro caminho para se i<' ao maglsterio: a 
publlca.ç&o de obras sobre a. mataria. cujo 
ensino se disputa.. Mas este titulo, como se 
verá. pelos dizeres que vou ler, só visa., s•q.. 
ponho, _os substitutos, o não lhe impõe a 
nomea.ça.o ao governo. · 

E' o quG- se dcprehendA do a.rt. 52, oin 
parto jú. mencionado e do s-eu pa.ragmplto. 

Dispõem a1•tigo e pa.N.grapho: 
:-<O .preenchimento das vagas do suu

l!tJ tu to se J'a.rá pol' concurso, sal v o o caso de 
haver dcn.tre os prctendento8 algum que 
tenlla. publlea.do obra.s, a.s (JUacs,. sujeit:l.s a.o 
. exame da. congrAgaç.'io, seja.rn por ella, na 
conformidade do :u•t. 35, julgadas como re· 
veladora.a de sufficiente propa i'O theorico c 
pratico em toda..'3 as ma.ierio.s da secção. Si 
llouver mais do urn pretonden~;G na.s mesmas 
comUçõcs, a congrcga.A;)ão os clas.~ifica.rá por 
ordem de morocimonto, de · uccordo com o 
disposto no art. !04. 

Paragrapho unico. Quando a Congregação 
dispcmsar o concu>·so, o seu voto ~en! motivado 
IJ 3Ubmctliclo á dccis<io elo Govcmo,qu e o poclarci 
riJcusar. 

COmo so vê, no Codjgo, o principio do con
curso sobrepuja. ao da. auto1•ia de obro.s 
sciontlficas. 

. Como so vê, para. o Co<ligo de Ensino, o 
CODCUI'SO é t3o-necessa.rlo quo, . si a.lguom 
tivol'. produzido obl'ils r eputadas notaveis 
sobre a. ma.tcría quo quir.Ol· en;lna r sem con
curso, o Oovct•no póde r trcus/.11' a !locislí.o da 
congregação G mand:u· p1•vcetla1' 11 eetll. 

O concurso, poia. pela lei ba~ll:u tio cn~ino 
entro nós, é, podomos dízel·o, a. Jlor ·~a. unica. 
do ro&gi8to1•lo. 

Todavia, quot·em o autor o os dct'cnlk>l'CS 
da omenda dcàuzir a. tr.editla CJIIC ahi 11e 
esta.beleco, ma.nda.ndo que se transfira.m tlas 
suas para. as ca.dcir:1.<l quo va.gnrl'm em vir· 
tudo do projecto, da. disposicã.o do !lrt. 37 

· tlest6 codigo, a qua.l ê esta: E' ticlto aos len
tes da m esma secção pewmutarom entre si as 
Sllas cadeiras, uma " ez que o t•cgtteiram e a 
congr·cgaçt~o abo1~e na permuta vantagem real 
pa1·u o ens~l'lo . 

Senhores. porque, pela lei, 11 licito M·' 
leutet~ da mesma. se~o permutarem entre 
lli as suas cadeiras 1 · 

Porquo os lente;; das cadoü•as d:~. mesma 
sect.ão, fizeram, t>.omo substitutos, concurso 
pa.ra. todas as cadeíra.q do., secção ; dcmon

Ca~nara Vlll 

sttr.ram publicamente habilita.ções na. ma.
t<lria oro que leccionam, e na em que, por 
permuta, quel'OID leccionar. MaL; . No onsino 
superior, o lente t1a. cadeira. a ou b, de 
qllalquer secção, não é nomeado por con· 
curso ; é nomeado por decreto, m~s o 
nomeado por dea1•eto é o substituto da. 
secção, e que pal'<\ ahi entrou por concurso, 
que deu mostras de capacidade para rogor 
todas as cadeiras da. mesma. secção, de fórm& 
quo, v<1.gando uma. cadeira. desta, a vaga. de 
lon te so preenche por decretos, com o sub. 
stitnto. 

T;\1 ú n. rll.zã:o dos arts. 49 o 50 do 
Cotligo do Ensino, ar tigos que -vou ler. 

Diz o art. 4\1 : 
«As cadeit•as dos instit11tos do ensino su· 

porior sern.o dístrilmidr.s por seeções, na. 
l"órrna dos regulamentos especiao&.>. 

Diz o <1ort. 50 : 
« Vag;mdo algllma. cadeira., será. provido 

nella, por decreto do Governo, o subStitut9 
da respectiva secção.~ · 

Isto diz o oodigo no art. 50. 
E logo, para. não deixar, nem por mo· 

mentos, duvidas no espírito sobre a neces
sida.tle do couclll'So p<.wa. o preenchimento 
das vagas do ma.gisterio, di~ nos dois artigos 
immcdlatos- 51 e 52. No 51, que no «Gym· 
nasio Nacional o provimento da.s oauciras se 
fo.ra por concurso.» E no 52, que «O p reen
chimento das vagas de substituto se fa.rd. por 
ooncurso . ~t 

Para esclarecimento ainda maior ,baixemos 
a. discussão ao terreno das cousas ooncreta.s, 
e tomemos o exemplo na. Faculdade de Mo-. 
dicina. 

O ensino ahi, pelo codigo, se distribue por 
26 cndeiras. Destas c:tdeiras, diz o art . 5• 
do regulamento cspocia.l, sc~mporão l2se
ccões, cada. uma das quaes t erá, o sou sub
stit.uto. 

Bem. Agora tomemos uma. ucssas 12 se
cçõus . Suja a 4"'. ~sta secção se . compõe de 
duas cadeiras: a. do hygiono e n. <lo medicina. 
legal e toxtcologla. 

S11pponha.mos que, -por circumstaneiaa 
quaesquo1•, vaga a. cadeira do hyglene. Que 
a.Contt!llO 1 O Governo nomêa. pa. r11. a. ca.
tleira vaga. o substituto da. secção e manda. 
abrir concurso para. o loga.r tlo substituto da. 
secção; conourso quo versará sobl'e as duas 
cadeiras, quo c\lmpoom a. ~ecciiu: s da hy· 
gieno e a de medicina legal e toxicologia. 

Assim, nada ma.ís na1ura.l,na.da ma.is justo, 
nada. mais logico que a disposição do art. a7 
llo codigo; isto ú, que a.os lentes da. mesma. 
secção, seja lloito a .permuta. das cadeiraa, 
pois elles fizeram concurso para. qualquer 
tlQlla.s, fo1.'am substitutos d<ls mosma.a, e 

~6 



Clinara dOS DeptJados- lm!)'OSSO em 21/051201 5 10 36- Página 6 de41 

.200 ANNAE.~ DA CAMAIB. 

:pod.iam ser nome~túos indi fl"crcntemeutlj 1mrn. mn:\~io N"acioual, o~s:1 dí~po~i•.:ihl se niío :po· 
qualrJucr rlellas . (li:l 1•oforil• :~ osl.c e., L:diolcciHII>nto. M:.ds . 

No ent1•etantcl, fo ta l a. int)Jor t.ancbt , que o Provoqn<'.i-o a vir li.}JOn tJU' a.q ni o a.rLigo om 
Codigo do l~n~in rl li :.t:l :1 a• l :qll..'l.~;(in tio lente;:\ fJ nO ~I) falh na. t.l•:•nst'•'l'<~ ll Ci: L. 
S.lla ca.ó.círn., !lu P1'"fó:,~so; · :i. m :d:m•i:L qnn O sn.. PAn.A Hxuos-Ah! V. Ex. fotZ dis· 
ensiu:t, ll'W ~~~sa ili ~< P•>,iVi••• "11 ft•;r,, JliLI':t ;liíll- tincçlío r,ntre pormuta o tra.nsforcnci:. ? 
cult:..r (\ nfu) p:~l'n. f:u·ilita1· pnrmums dn C<l-
doü-as ont1•n lon tll>< <l:t 1111:.-nn:1 secção. O Srt. FAUSTO CARnoso-E como não 1 P e-r· 

Rca.lmeuto.:L litr:u l•lwle •lu permut:t do O<t- mul:n implica um accordo de duas vontades, 
deiras entm Jcn ttiS th lllt~sm;~ scccilo, ~orle- e h'<tllsfel·eHCi<.t implica a. mo.nif'estnçã.o de 
duz ncoossari<Lmnnte, tio mutlu, pelo qun.l so un1a só. E , em ~umptos, em que lln. di· 
preenchem c.~sns e;toloil'as. DPsdo qn e o ~ltb· roítos r.m conflicttl, ist o é tudo. Na. per· 
stituto pó~e, irHl illill"f'llt.omonto, pas,>~l' a muta, os que toem direito sohre as cadcü•as, 
lento de CJUalqnm· d :ts t:itrlclras, tlo sn:\ se· qne St\ troca.m, se entcndnm e se ClHl1l>iuarn. 
cçã.o, ·os lentes tl :L m•,sm:~ sncçã.o podem t1•o- Na h•n.n~foreoei <l, nào ; só nma pa.rtc Jalla, 
ea.r• suas c.'Ulcil\1.~- · E tião se púdn tlizor Cl <•e, :1.11lli, nã.u oxistc 

Pois b~m. Qrre fnz o Cotl i;;o ? ont1·~t partr a manii•.'Star-;:-!o, IJOrqnc a. ca· 
Rcconl1ccou u 1li1·n it.o do pr.rmula nnt.re os dnirn ]lil l'l\ a. qua.l se tJ•an~fln·n " pt•ot'ossor, 

leu íc:> ua HHJ~Ill:l. :';ilCt;:;lo, H\U.S lU\'OStío :1~ cstti. Y:tg:t, llâ.O \em PI'O[l!'Ítli.aJ'ÍO. 1•: nilo He 
congi'C)!i1ÇÕC3 do• di1·citu de lintit:d-o, sb põtlc dizm·, portJ llll si t1 cm·to 1)11<' :~ <mdnira 
p~rmittindo :t tJ·,,<::L 81l tloll:\ tc.~ultat• tlMI- nã.o t.om proprietario. nií.o (\ monos qutl ~out•() 
tagem r cat pm·'·' o ~~~sin o. r.Ha ha qnetn tcnlnt ll it•nitos virt tt:\ON: u11 (!uo 

A tUsposiçii:o, }wi :-~, foi feita, níio p:.t'fi se prcpar11m p:~ri1. entl·:n• 110 coneur~o, que, 
n.larga.r ou crc;u• o direitos, de pormuta mas pa,rl\ o sen provimento, a lei manda 1\\ll'ir. 
pa.r:J. lirultar un1 tlit•olt.o incontestavel. E o:;tc8, com a. iir<Lnsfercncia, !\c;lm lo.~;~dos, 

A disr>osiç~u quer diwr qutJ es:;as permn- emquu.nto <tno, no ca~o d:t pm·m1rta ningumn 
tas, alias n;~t tll'aüs , :tli;ís justus, n!iás lega.es, o é. (Trocum-so ttp11..tc.< tml,.e os .<;rs. Uotl-ri-

. a liás logica.'!, ~ó ~o dcv<>m c1l'cctuar. qua.ntlo, gw:s DOt·:a e P a1t/<:t RaTlW8. ) 
'IJel'bi grttlitt , um ospuci:ll i$ta <lo Hygir.ne sP.. Como, pois, não disttnguir outro l•·a,.Mfo•·c~ 
encontra. t• ii. J'ron tn tl:L c:.llnira dD medicina cia e pe1·mula ~ E' justamente poz:- ~crcim par· 
legal c um C~>pucialisiu tlcst,'l. materiil. ~e rnuta e transfcn.mcia. termos grammaticaos o 
aclm.r [L frenl.n •l:L•pwlla.; cou~ muito pos- ju1•idicamente <listluctos, quo a. lei pormitte 
sivcl elo thw-s(l, lt &\C!Hl<~ndo-so que o ~ub.iti· woca. de catleints nn. mci!mll. secção, mn.s nilo 
t uto da scc•;ão, 110 ttl111pu em que vu.g:1r a adm!tto que, vaga· uma cadeí t•a. da secção, 
·ca dei ra. de modicin•t lega l, pode ser um o l ento <la outra cadoirn. da ffiC!::ma secção 
ltygicnist.a, n n >mhsLit uto, a.o vagar a c a· para. ell:t. soj:t. t ra.nl'lforido :i. sna. vontade. E 
deir<~ do hygíuno. que oll(l ~··á. de substituir, porque não udmitto ? Pot'qM o <lireito sobre 
pollcr(t sct' mn modiiJ<J logis"t11.. E. assim, as a cadeiz•.1. quo vaga. o do suhstituto da. see· 
eBpnci~\lidntl o.~ so Jl'oc:tr·i~o ao sé preenche- ção, o a. t ransferencin. do len'\C' .• do sua. pa.ra 
rem as v ag:LS. a. ouka. Cildeira., vi l'ia lez;~r l\0 SuMtituto. 

gntã.o, ~im, sn pCirmi~íiscm a.s :permutas. E <~ lei não póde o.brir caminlto a. lesiies, 
g é sobro uma l.:tl tllspo.~i l;ão que o no- quaosquor quo s.ojam , de dh·oitos . 

bre Dcputt\olo poJ' ~:111ta. Ca.Llmr ina. quer Pelo qu(l t enho dito e tlcmons tra.do, so vll, 
a.poia.1• o di1·eíto tltl llO t ransfer ilif\m . par:J. ca.- que o pensamento <la. !oi <'1 O:lto: conservar 
rlciras vag:~s. pn•fu~t"H'\~S do Gymna.sio, onde os lentos em suas cadeiras, mesmo quando 
não lu sccçiins I se trata de len tes da mósma secção isto é 

Digo rplO t'l ~n()rtl es~a lli~pusiç.ã.o, IXJrquc do profi~:liOnt\es quo f11.eram concurso p:l.l'a._ 
nt!.<Jtc COuigo (cxh ibiud•'"")• nã.u ha. adigo uern tod:\5 as m•~terias do. secção o podiam sAr 
para.gr<lphu 'lu1: pct•mit. t~~ tt•ausfel·cncias tle nomeados iniltoron wmen to para reger 
proJ'os~ores . qualquer dlLS cadcit•a,$ dcsl-1.. Para. essa re-

0 SR. PAül.A IL\ !I!OS - V. Ex. leia o fJHC gra, 8Ó liO abre nma cxcepçõ.o: a da per- · 
cu tlis.iO. m •• ta. entre professores da mesma secção, 

qu!J:ndo · resultar vantagom roa.! pu.t•a o 
O Sa. FAuSTO C,llmo~o- T.el-o? J:.í o li. enstno. 

~: Ex. voiu á. trihun:~ para. colloca.'· a que.~- . B ~sobre um a. disposiç.ão, quo limita: um 
tã.o no terreno puranmntu legal. E o fez dJr•cJto legitimo de t r·oca, ·que so quer ba..>ear
affit•rnando quo 011 Co•ligiJ r)!) J'nsino j<i h;tvia mna.cntenda que v~m dar a o profes~llr da 
dispn3içlio pe1·mHti;ulo RDS lent<JS da. mesma lt\tim do Uymnasio o rlireito doso h•ansferir 
~ocção tr·an8flli"(lllCi:> <l<l wdr!iras, n quo, pot·- para. a. cadflira. tlc philosophil\ , n i\O de por· 
tanto, o que sn p•·•,punlr:~ na emcndél nõ.(J ·tU/l'UCZ, o do se tt-aJJsfr.pit· pat•a ~~ rio littcra
et·aal>solntamontl ' nr•vu.l·:n, pa.r:~ o cornb:1tor, t.ut•:.\ I 
mostt·ci IJ11f1 , n:\n h<IVtmrlo S!l!.ll;üos no Oy- sa. PAULA RA~!OS-Não So uiz isto. 
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0 SR·. FAUSTO CARDOSo- E' O que vi.$;). a 
emcndô\ que V. Ex. ~.poia. · 

O SR. PAuL,\. R,\1\ros-Eu apoio; mas a 
emenda ni1o diz isto. 

O Sn. F:w sro c ,uwoso-A cnwnda. não o 
diz, m:~.~ o soa <t ntol' o confes~on a.H, o bom 
som da. tt•ibuna. B V. E:t. não pôde quer ec 
occu\tar o que ello a.ffirmou ·clara c pn
remptoriamente. 

(lOnsta. que s. }i;)(. afit•mM:a. quo os iutcl'OS• 
salh'~ t.inha.m com_píl.t'ccid(J poranto a com· 
missiio ; afl!rma.çãu q11e alli se. a.clw.va ris· 
cada e sn b:~ti tuictn. ])~la. de terem os in to. _ 
reS$atlo~ c.;mp11.rcciilil porant\1 S. Ex. indíVi· ·· · 
dualmente. 

Portanto, S . E~ ., pa.ra. dofemlc.r• sua. · 
mucnd:;, a.IIirmou uma. incxactidão. .'~ . 

0 SR. PAU!,A RA.?I!OS-A emenda não ~liz 
}ll'ofessot· de latim. 

o SR. FAusro CAn.uoso-Não d17.. Ma.s, o
nolJro DtJputa.do por Mina~ . como o declat•on, 
a apresentou :para que o profes;ot• de latim 
se tl'a.nsrerisso vara. p[\ilosophi<t, r1 o dü po1'· 
tuguoz pat•a. liüc~atura.. E v. Ex. voiu su;· 
tent:J.r, pm•a.n-to n Q;\mara, que isto não li 
novo e já 13st.â. nu Codlgo do l!:n»ino, quando 
a. vordad.c () que a medida ~ a.b~ulutamentll 
nova. o contr;wiu. ao corligo, pois que este 
não falia. e1n transferc ncin.s, o só admi ttc 
permut.\ entre lentos da. mesmi\ secçã.o, i~to 
ú, aos estabelecimentos •lo ensiuo superio'', 
ondn n.s m:lteJ·iaq se dl$t t•il)llem om sccç003, 
e os concursos se t'a.zmn prwa. ostas, c não, 
como no cn.>ino soounda.rio, onde os concur
sos se fAzem PM'il· cadeira. ceda. o detct•
mlnada. 

Vontlu-se, porém dcscolicrto, sentindo que . 
a não pJdio. susien C:.~ r, pois que os seus col~ . 
hlgas de commi.~o não JcvMiam a.tó ahi a , . 
sna gcn<~l'osidat!c, Vl)ltou atra.z, o foi cor- , 
rígíe o seu discnl'SO, alter;~.ndo a..'! notas . 
tacltigmphic.1s . . . . 

Nova seria a. ma.tel'ia. tla. emenda, mesmo 
si o Codigo admittissc permut<~ outrü 
l llntes !l.e SP.ecões diQ'erontes. Mas, neste 
caso não ha.veria identidade de coudiçõ r.~ 
}lorq1u~ aqui oo trata do tl'ansforcncia, c, 
alli, do p ermuta., o como disse t!mu(e1·encia 
não . é p el·muta. . 

E' pou ivel , :poróm, que haja uo Codlgo um 
ta.l artigo. Espero quo o nobl'O Deputado vir:~ 
dcpoi~ à t l'ibuna pa.t·a me mostrar e.'l..o::e 
art igo, om que se falia. em transf~rcncia.•dl! 
professores, c no qml.l S . Ex . se .ln8oou 
para., collocando a quO$t.\o no ter reno log,at, 
<J.tfirmar que <t ma.tcriQ. da cmoud1t não ó 
nova. 

Ag1>ra., o nobt·e Depllt:tdo por Minas . 
S. E.'{. aJJJ1•mou hontem om sou dilWUt'SJ 

tres ' ' ezes que os· candidatos compareceram 
pe1•an te_·,~ Commis:lão 1ln ln3tl·ucc1i.o Publica, 
o,solicita.ram a emenda que e~ta. t\presenton 
l\0 projocto ... 

Em seguida,respondondo a. S.Ex, pcrgun
toHhe em quo di<l. u. Commlss'l.o se t•ou
nil'a p l l'<l esHe tlrn, c qua.os o.{ mombt·o~ quo 
se achavam lll;oson tes . Então S. E.x. vontlo 
a impossibillrlade do nl<\nter a inexn.ctídão 
que a.ffirrna.va , dcclal.'oll que nã.o M:>ogumra 
tal, i>to ê, que os interessados houVl!SStnn 
comparM ido pcmwtc a commissã.o, mm; p c· 
ranto ellc, l'e lator, pe.~~oalmünte . 

Pois bem. Doclat•o, sem rec.oio úc ser 
di:'Jmontido, que das not:t~ tachigrap!lica.i, 

Ou&ro p ont:J . O nobril Deputa.do por 
Mina.s, mon nobro amigo, Sr·, Henrique 
S:dllls, a. cu,io i.n.lonto o c:•l'ací.cl' l'cndo u.:J 
mail)rc~ honmm1gons, -llontem, CJ!lando,- em · 
e~tplic:tl}ã.o pcsw:d, nos dcn os mo ti vos pOl' _ 
quo as;~tgn:wa como pt•osi.dentll da oommi.s-
~o, cs;a. cmonú<~. clis~c : . 

«Eu docla.t•o qnc votal'oi por medi•ias indi· 
v !dua.cs, p m•que t t\mbem o ó.ireito ,., indivJ- · .. 
olu11,l. ; qn<.~.mlQ so apl•cscntu.t• 11qui uma. pro'' , : 
tcn9ã.o Ílli\d.'ld<L no dil·oito, mas, a.ttendendo 
a interesses in di vídua.os, puramente pessoaes, 
mt.a. Hllllca. t<l t•ú. o meu voto. 

Aprosent:.<lo o projecto pelo moa collog:.1. . 
de Se1·gipe, Clno cs.:á ausente, ou, corno pre· . 
sidento da. Commlssllo do Instrucç:ã.o Publica; 
clis trilmi-o ao meu Ci!mpanl\oiro de ropresen- . 
t;u;:Ko, o St·. Edtulrllo Pimentel, que, ma.ls · 
t.a.rl!o, me app:n·eceu com um& emenda. dize ri·. _ 
do quo; í• vista de disposiçõ()s tlo Codigo de ' 
Ensino, t;c podia.}ler-feita.monte f;J."Ze r a. Pl'P-· .· 
forene ia. de outL·os professores do Gymnasio·, 
desdo (!UO olles r ortncrcssem e fossem a.ppl'O· 
va.dos palil. 1-:ougregaç!áo, ficando do pé ·o 
pl'incipio c.l.o concurso. » 

S. Ex., que tem como pt•ofessor c ciúo.<lão 
nm<1 tr11dü:çlLo que jamais se mareou, volu, 
como se viu, allirmar da tr\bun~,que Só assi· 
gnou a. omend:L porque o sau collvga Jo lllm", 
cntla lhe garuilti l'a uua o -podiw Ül.ZOI', POl'·' 
qm1.11to a. erncoda se lxLsea.v<~ no Codigo do 
l!:osino. . . 

Pois bem. il.rrui cst<~ o Codigo de Ensino e · 
ou, agot•a, em nomll do pl'cstigio moral 
do mLJ.ndaw do St·. Deputado, em nome da.._: 
boa. t'e que, nesta. Ca~a,deve presidir á.s a.ffir
mo.Qõc.s de coJlegn. a collega., peço a. S. Ex. 
que Leia. ne&t<l Codigo o a.r:tigo em nome do 
qual solicit,>u e obteve a m:oignatur[l. do seu 
col!ega! (Pausa.) . . · 

Não. Niio o lcr<t, o o nii.o lcrJ, porqna ··· 
aqui ge ni\0 acha eôse artigo; pot•quo o q\le .: 
aqui s~ dispõe c iotoiramc!itc contrario á ·· 
emendtt. . , 
E~;pet•o, por6m, QlHl S. Ex. venha. á. t ribunl\·-

explicat· -~e . · . 
lS1•. P t·es idenm, hontcm me va.ti, pa.ra. d~ · 

fende e o J,Wincípio rlus concursos,rle pala.vtâs._ 
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292 ANNAES :I:>A CAMARA 

de V. gx. aqui proferidas em 1881. Tra.go 
hoje os Annaes dc~sa épucJ. para. as ler. . 

S. Ex. oocupava, então ncsto I'ccmto, onde 
J1oje occupa a cadrára. de Presidente da C(l.· 
mara, uma simples cadeira de Deputado. 

l~ra. a pl'i.meira. vez quG, a.qui, fatb.vl'.i>l, e 
fazieis a vossa profissão de fé liberal, quando 
assim vos pronunoiastes: < Como libei'a.l que 
me prezo de ser, e liberal democrata., q,uero 
iam bem· que a igualdade garantida. pela· 
Constituição seja uma realldade em nosso 
paiz e que não tique tao sóme.ato escrlpta 

, nas paginas ua. iei. 
Noto e todos o.~ homens deste paiz o sen· 

tem, que ha um podct' ma.l.evolo, um -ve
neno que tudo cmpcsta, que tudo corróe e 
f.Lz descrel' da nos,; a. rego aeração: refiro· me 
ao empenho, ao pa.tz•onato. 

São justamente o emJlllnho e o p"trona.Lo 
que fazem com qu() a igualdade peru,nt~ a 
lei, um dos dogmas fundamentacs da nossa 
Const.ituiçiío política, nã.o pa.~s~ de lllttra. 
morta. 

Cumpre que este dogma tenha. effectivi
dade pratica, qull se traduza om facto.>, e, a 
me11 ver, o meio mais proprío o effica.z para. 
conseguil-o, seria estabJlecer-se como :Pegra 
-o concurso para o provimento .dos empt•e· 
gos pulllic\>S (opoiados e apa,·t.es) ~ J>Ol'quanto 
ainda quando pudesso continuar• a influir 
o pa t1·ona to, os te por corto não so exercer ia 
em tão larga escala. 

Não ha nega.l·o : o pu.tronato, o empe
nho é um dos nossos maiores males ... 

O s,.. J. Penr'do - O patronato i\ o 5" 
:poder do Estado. · 

, O s,.. Vaz de Mello - • , • . o a esto infe· 
lizmonte nem nós proprios podemos muitas 
:vezes resistir. -

O preferido nem sempre <! o cid&d1to cheio 
de meritos, carregado de serviços, presta· 
cos á. causa. publica, nem scrupt•e é o mi· 

.lita.r que barateou o seu sangue nos ca.m· 
pos da. b;~,talha, pelejando em dBfeza da. 
honra e da integridade do Imperio, que 
obtem a p['ilfcrencia, concorrendo com ou
tros menos idooeos. Esses são muitas vezes 
preteridos por aquelles que tcem menos me
rito, menos serviços, mas que têm a fclici· 
d.ade de contar com um padrinho». 

Eis o que disseste~. Tinhci~ então 20 an• 
nos menos. Tínheis, talvez, a minha idade ; 
estaveis, i:J.uero di:z:m.• . a terminal' o ultimo 
trecho deS$a. pl1asc da eüst<mcia, om que 
como diz Bucldu, a eSiJ~Nnçu. aüttla não nos 
tem ínsensillilizo.do, as emoções são mais 
fortes qu~ a. l'a:c:ão, as deBlllsões não se li· 
:zeram sentir, sente·se prazer e não tristeza 
na ambição das causas long!nquas e ideaes, 
o s:mgue cü·cl1\a ra.pido e ardente nas veias, 
Q pulso bate v igoroso o o coração palpita to-

mando o peso ao futuro, mri que, no mmt 
rlizm· os espirit.os mais obtusos e o~ cora
ções mai~ opac()s, t oem no peito uma 
esperança c um· 1.tmor e il.S alm<J.S, onde 
scin t,itl<un uma cJ·onç.a, uma.. phantasía , 
um<~. id.<,a,, a. ella se entmgu.m coru 1le· 
cisão e cn tlwsia:;mo, s em receio de 8e per
der nas bifm·ca.çõe~ inti1lit<J.s d:J. estra.da da. 
vida. 

J>; hoje 1 ho,jo, osta quadl'a já. ()st<t longe 
<le vós. Estaes nessu. outra e1n que os cu.
bellos branqufliam, o espirito pet•de uma de 
sua~ ::..zas- a imaginação, o pára, a calla. 
instante, Stlrío ante a idéa da mortel 

Ma.!l, con' o tomiJo nã.o se vã~ o>~ J>l'\nc'l
pios qua so afagaram na j1zvcntude. 

As grandes a.lmas, E certo, Sl~ amainam com 
a idade, e, com ella, vão :üé a immobilid<\de 
cumpleta. f) 

Mas, ollas não so immobilisam, como se 
immobiHsam os mares, cuja supel'!icie ijC 

a.chata. e so iguala, quando se congela. 
1mmobilisam-se accusando na s~perftci tl as 

saliencias e as agudeza.~ dos iJ1'incipios que a.s 
br11niram, o pelos quacs, agit<~.das se bate
ram. Immobilisam·se como um oeoil.no quo, 
em um momento de t.empes ta.do, se gelasse 
subitamente, mostrando sob a fo rma rija de 
montanhas de gelo. os vagalhões move
diços e ululantos de outr'ora . 

De V. 15x. IJOl' tanto, ae nã.o for[l,m ossos 
pl'incipios. Elle:1 ahi se acham. Apenas, so 
resfriaram, ma.s por isso mesmo que se 
restriara.m, estão' mais firmes . 

Aconselhao, :pois, aos membros dessa. 
bancada, que é tambem vossa, e de onde 
sahistes para Jll'esídír e;;ta, assembléa, que 
dooista.m dnstà, emenda qué mata o concurso 
e restaura na Republíca o pat['onato o o em
penho, qrre, na. vos~a. pltro.~o. u.nnul\ara.m a. 
constituição do Impel'io e o ma,taram. 

Trb;t l3 sina a d cs te grande o dolicioso pa iz, 
que tanto ama.mos. Minu.do, corrompido, 
morto pelo patronato, pela mentira e pelo 
servilismo, tomba o Imporio. Tomba e desap
pareoe pela abertura que as pr,mH politica.s 
ea.vara.m, ont.re- a lei o a. realidade, os pre
ceitos constitucionacs c a. conllucta, dos 
homens. 

Gahido o Impcrio, írrompll a R.apublica . 
Decretos se firmam , regulamentos so 
expedem, leis se formubm, provioeh s se 
transformam magicamente om Estados. Con· 
g~e~sos ~ reunem, constituiç.ões so votam, 
dh•oitos se outorg•un. Em um11 palavra o 
sonho de ~L·a.ndeu e liiJIJrdc.de dos eva.nge· 
lisado1·os dt' Reprrb!ic11 se congela no papeL 
Mas o rnun1lo que, gigantesco e impe
tuoso, t ransborda lli. fóra, não li o que eases 
sonhadores veem 11a miniatura ideal do 
proprio pensamcmto, e de on1le o p aiz <leSClml 
vlncula1lo á lei . 
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A re~lidade é outl'a. E' taJvcz a mesma do 
lmperio . A lei contra.díz os fa.cts>s, e os 
fi.lctos dc~mentem a. lei, e dous paizea di
versos, dí$tinctos, oppostos r.omeçam a sur
g~r, sem laços que os p1•endam, um ~m cima 
_do outro. Um é o Brazíl que se desenhou 
nas leis ; o outro o que se agita na histeria. 

Em cima, está o sonho que se crysto.lizou 
o porrnanccm sobro as nossM cabeçM como 
um globo transpa:roote parado no ospu.ço; em 
baixo, a realidade, um incessante conf!icto, 
que, ~i não descea.té igualar-se a:inu combate 
dos vermes qu~ se nutrem, tambcm não sobe 
até confundir-se com a lucta fecunda dos 
homeM que t eem ideal. 

Em cima. veem...se lampoj;w princ!pios da 
mais legitima a11torida.dc e da mais perfeita. 
justiça;. em baixo, escuta-se apona.s o mar
tellar successivo 6 cego de dictadur.as 
vesgas . . 

F.m cima, 11ercebem-se normas da mais 
apurada liberdade, da mais admira:veL cor~ 
r(lcçào jurídica ; em baixo, lobriga-se o 
borbulha-r turvo de rebclliões co.rica,ta~. 

Em cima, scintilla.m os prBcoitos da mais 
impeccavel probidu.de política c a\1-minis· 
tmtl m ; om bah:o, está o levedal' azedo de 
venallda.des grosseiras, quo formam· o cor
rego dos . pequeninos panamás na,cionaos : o 
cnsilha.mento, a. (;ompanhia. GeJ•a.l., o Ba.n~o 
de Credito UniVel·sal, a liquidação dc~.s contas 
do Thesouro com o Banto da Republica. e, 
por ultimo, a rcorga.niza.ção deste ; corrego 
q11e, em sua can·oira, encoukou duu.~ balx~U>, 
onde se espraeceu, forma.ndo <lous grandes 
paues : o tucenismo o o mudinhismo. 

Triste sina. a. nossa.! E' como si fossemos 
duas nações, si tivessemos duas rcpublicas, 
si nos di vidissimos em duas cn tiuad.os : uma 
da convenção, outra real ; uma c.r~da. pola 
razão; out ra. forneciú"' pela historio., uma. 
ftet!cia, outra vo!'da.deira. : a que ostá. nas 
lcill e a q u.e está nos fa.cw.~. · 

E emquanto uma paira, aorea, . inerte, im
movei, como uma machina. l!om vida., uma 
cidade som habitantes, um corpo sem ca.rne, 
sem norvo,sem sangue, sem vida., som o.lína, 
a outra, sem so.tl.'rer os influxos da primeira., 
quebradas as amarras com quo a tentaram 
vincular a lei , emhadados os principies com 
que a quizeram brunir, envenenada em todo 
o seu curso pelos rancore:l que se lhe desper· 
tara.m na ebulição das Dascentos, oppõe ás 
normas lcgacs jul'idicas c mo1•acs que se lhl.l 
traçaram, a. violencia, a ambiçã,o, a ment.i1•a 
e o de~peito, e rola na. ;u-ena das rnystitl.
cações sem nome. 

Dolxemol:l que tudo nos ar1·ebato a deva.~
tadora vagn, mas, por Deu3, salvemos duas 
cousa.s : a justiça, que <i a cougciencia da 
Nação, c a instrucção publica., que é a. sua. 
intelligencia, A JuatiQ:L! J:.\ nã.o.a podomos 

~ -

salvar. A Constituição a fragmentou o a po2! 
a mercê dos foudata.rios politicos dos Es
tados, A instrucQão publica, salvomol-a, ali~ 
ra.ncando-a das garr:~s do patronato e d<) 
empenho que a transformam em profissão dos 
incapazos, o a entreguemos ao concurso p)i_., 
blico, que a torna um culto o faz do pro• 
fes~ol' um sacordote- . 

Para. ultimv.r, um appello. Este appollo eu 
o faço em nome da Rcpublíca, em nome dos 
principio~ cardeaes da justiça., em nome f}a 
dignidade da. instpucçã.o publica., que tem ·. 
nesta Ca.sa. para a zolar,• um orgão, a Com•' 
missão de Instrução PulJlica. Este a.pllello 
eu o dirijo aos membros dessa comm1ssã~ 
que não a.ssignaram essa. oinonda. · 

(Dirigindc-se ao Sr. Freil49) Um dalles é 
V, ~- Sois um dos que ma.is conhecem a. le· 
gi.sla.cão· da. insirucção publica em vigor. 
Pois bein, Eu vos pergunto, obrigando-me ã 
sen~·me 6 confessar o meu orro, si a vossa. 
resposta me for contraria ao pensar. A 
emenda do nóbm Deputado por Minas, te~ 
defesa, apoio, base no Godigo do Ensino~ 
Es~l). emenda a.nnulla ou não o principio do$ 
concursos, ]lrincipio fundamental, absolutQ 
na con feCI;â.o dessa lei ~ 

Chamo tamb.em á tribuna o honrado Depu
tado por Sergipe, o Sr. Rodrigues Dorla, 
illustro memo1'0 da Commissão de Instrucção 
Publica e professor notaveL Diga-me S.Ex,; 
quo representa esta emenda pGrante o co"~ 
digo de Eusirto ? . · _ 

Tcrminao.do,diroi: fez uma g1•ave lnjusiicá. 
ao Imperador quem aqui disse que o Sr . 
Vicoo.to de Souz.1. tl?R.rR. concurso pal'a. a; 
cadeil•a que hoje prcten<lo, e não fora no
mlla.do nu.quella epoc:\ por ser republicanp. 

Senhores, Sylvio Romoro era. republicano, 
fez COOCUl'SO 6 foi PeU!'O ll quem o çsuo-
Jheu. 

{) Sa. RoDRIGUES DoarA.- E o 81• , El.rico 
Coelho ~ 

· O Sn.. FAUSTo CA.avoso-E Tobias Barreto, 
que tanto batera o throno, o só fvi no
moado peht intorvonção do mona.rcha I 

Vou son t<u·-mc c o faço osp~ra.ndo quo Q 
nobre Dep;rtado por Minas venha, em nome 
do seu cava.lheil'ismo, da sua. honra, do 
prestigio moral do seu manuato, lêr p1n·~n~ 
esta Ca.ma.ra. o a.rt . do Codígo do Ensmo, 
em v il'tude do qual pediu o obteve a aiSi• 
gna.tura do Si· . Henrique Sa.lles para ·a. sua. 
emenda. . 

Vou sentar-mG e o iaço dizendo á Camara. . 
que o que se v:.~e votat• é, de um lado, 9 
principio do concurso, do outro, o do :patr~ ·--·-. 
nato e .do empenho ; principio ·iis;;olveo.~e 
A mort.al, quo fez desabar o Imperro, c .8lt 
q_uor rostaural' no. Republica., . 
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O Sr. '.l'osta diz quo na sess:i.!l ilc I monto tht org<tnizaQio tio .•yndicatos a.grico
o.nc~JI'i'amonto do Congrl:lsso 1lo Agricul- la .. -; em todo pai~. proteg-itlos po~· uma. l.ni 
tut•a. díl'.íg iu um u.ppollo aoR ~~·icul tol·cs ospwi<U., como succedt! m~ Allema.nh•~. Fr<m
par:t que lova:>-~em par:\ sou Es.ta.•Io, stm ~,a , ltali~L , Diumna rca. e ou t.roH ].Ja.i.:es . 
município, ~Otl lar, ;1 it!Qa tb O!'g ;.;.nizaçlit> 0 OI'UIIOl' qui:r.eJ•a dispO!' do teru}JO para 
dos synüicatos a.gricolas . . cl c~ta. tl'ibumL Ji1r.er· :~propaganda dos synd i-

J'a-lta.ria, ao dovcr do sin('.cr idatlc o leal- catus agricolas. Nã~ podendo razel-o a.gor:L, 
lladc paJ'tL com os agricultore;; Ol'<Lzileiros, r·eset·v;t-se 11<tt'a na. pt·oxima sessão do anoo 
si, como represent<>nte da. Nação, dtlí.xa::;;;o vindonl'o dcfe.nder corn comgcm e tenacidade 
encerrl~r·SI3 t\ sessão a.ctual sem ap!'cscntu· a Jli'Ogra.mm:l do Congt·es;;o Agrlcola.. 
um projecto ele lel ot·ganic;~ dos ~yndca.tos Nã.o deixar(~. 1!11\ t•ctanto, de mostt~c.l.r qua.es 

. a grícolas, .>em o qu:J.l n. inichttiva llu~ 1:~- as vantagens wu.wl'ia.es, p1·ofissionae..,, rno· 
·vr<~.dores não poderá agir prutlcua.mHJlt~ em r:\cs o sodaes ·que l'esulta.m para os atlhe
beneficío d :1 ltwoura. rcuies dos synuica;Ls ag1•icolas. Cita. a lguns 

Vem. hoje · <LJll'IJ:!OH I.:Lr o })rojccto dl3 lei treclws lla o~r<~ tlc Ct~yassc Mumwl P1·atico 
. e laborado de a.cco!'dO com ~~ Sociedade Na- das As~odaçür.s rigrico/a$ . Mor<l.lmontc, são 
. oional de Agricoltura, ·~quem o Congresso admi ra v eis as vanta.gens tl:ts ea.ixas r·ut·an"> 
Agl'icola d1.1legou J)Oderos pm•;1. J't>pJ·osoní:al-o tle Uo.iffe isa:J?., lllaxímu qu a.n'dll são clwi::ttii.~ 
j uoto dos puderes pubticos. ru~Jn t.c inspiradil.~ c d irigidas polo clec·o . O 

Muito so tem falllldo, escl'ipto e lliscut.hlo, or;uio1• !lLz em t.mf;os l':.Ll>illos o pa.rn.llelo 
entre nós, sobre o prolJloma. ag1·icola, a<t entre as caixas Raitfl~istm e o.; t'<IDcos J.lOPll· 
insku· do que se dcn no~ 1mize~ e:o~ran- !;wes Schultzc, mostrando <1. superior1dii.de 

· geiros . . tlaquollas sohre nstcs, citando palavra.'!; dCl 
· Depois da. i\bol it;~o du, P.~na.vl\lão , ••m !o.:nlleni o Saudrou . 
1888, 08 l<tvradol'O~ I·ccl<\m~r·arn a uxilio Allal ysando os <.LI'ti gcs do projecto oxpHca 
pecunü~rio o o Governo, pol' intertnellio do t\ ot•gani1.:wão o o funcciona.mento do;; syn•li-

. ·. bancos part icubt·lli, fez ltu•ga tlistribu i~iio, cat<J >. O ormlOl' ni'\o se illudo sobt•c as dilll· 
que a.:provcituu mais :Los bancos c <LOS co1u- cnldu.tlcs (JUC 8ur·girfw no St1tt ca.m~nho aM 
m issa.r ios on cori'o,, ponuontes do quo iLO.' ehcg-a.r ~~ re:llíZ;Içlio do ~ou dt:sid enttmn, por· 
ág1•icultoros. (jtm tl'll.t<L clq ;rma ct•o;v}.;o jurt•lic:.L nov;t no 

No Congr·csso Agr ícola o~ intclleetua.e:.; p<oiz e são cOJJ!teci!\os os ha.bi\os de isol~
da }aVOUl'a. não \lOOÍallt ;WXiJiO pccuniariO montO UOS õ_tgJ'iClll tnms, CJ.UC t ttdl) esporam 
directo, não l'CCI'IJUÍ!Htram r on t1·:.1 o :Ln'tigo tias e~ta.~<ie :, ila forà.cit.lado do solo o intél'· 
o o novo l'cgimen, toconhecorulo que a :• vençM !lo Oovot•uo. 
l'Oll}Jons<~bil.ílhtdes · 'las cnlv:Is ca bem a tQuo:; As luis sociacs c cconomicas ttgil'l\o. otn 
got•a.hncnto. Os agt•iculture~ distin~uira.u1 Jw.ss;~ s~c ictlatltdã.u ulmufle:wwn tu conll\ na~ 
com cfu.riv i llen c i :~ a~ du;Ll< tl 1c1:~ llo }ll'o· ouHtt~ . A asaociu.eãu ll:t tle medrai', dfHOO· 
blmna, m na. votatta lnU\\ a inici:ttiv :1 r1:1J'· v oi veN Je c fruditk:u· um nosso paiz. Tu;lo 
.t ioular, ucpululcn l.e u;~ inúll!ignOP.la, ut\ devendo do impulso que dc!'mn :L illt!a os in· 
act.lvhlatlo e d:t exptwieocia rl o:; la v r•atluJ·c~; iciadol'ClS •1•> nw~ imnnto :tgr ícol:l . P cdt) :~ 
a out1•a. olcpmlllento ua Ol't<lOI;a•;,ii.u Hnancoi· C:~mu1 'tt ;ptc o~ tudo a mu.tcl'i:t .. o vo te <t lei. 
ra. do Govul'no, do bo1n scmsn, tio pu.t.,•iuLis · o~ intlll lt:.'<:tuatl> tia. .la. vouJ ':t. p er sistirão (.,:
m o t: ela <tttençãu com q uu o:~ I'Olli'OOOn Lun- nu.r.mcntu n:1 pl'llJ•ag:uula n hão olc ct>nsug- uit· 
to.> d•~ Na.<<iio cstud:t !'c ru ·~~ v<>riath~~ QHI!;; tfws ~l'anst'ot·ln<tt' o~ ha l!itos 'tle isolamento 1113S· 
quc se J•ul\wom ao prnbleHI:I :t:;t•kvla. conlia.do d tt pOJl ll la~,;j.o ag l'lcol<~ uru hn~itos 

O;; l:1Vl'ILÜOJ'OS não J'azmn con~í~Ut• a uc í nicí<Lti v:~ Ilil!'ti.•·ular, eoOlll)l'at;fto llllltn:L c 
sal va.c.~i.o de SlltL clu.ssu rm ulov:t.Ç;10 dos JH'<•· conll:lll Q<L nas lll'O{II'ias lorças.- (Muito /1cm; 
duetos nncionacs a. alt:~ :~ (IUO chegal'am mt,ilo l~o:tll . ) 
quando o ottmbio era •lc ü ou i. . 

A s:tl v:;ç1to tln}lcndc tlo cst<Lbultlc imeoto 
.O uescnvQlvimcnto do ensino <Lgl'Íco.l;~ p 1·a· 
t ico, quo formo l'OgcntllS ou f"t:itorcs H 
indique nos trab;tlhadoro~ ruraos o mot.lo de 
éuUiva.r a ttwra , cre:1çt'ío de associ<J.Çõcs 

· coopera.tivas .lle auxilio mut ilo mn .suus di· 
vcrsa.:s modalilli~des ; d<L ro~t:lurnçã•; do 
credit o p ublico c eón~r.qlllll \ tt~ crcaç1ia úo 
crodito a1:n•icol ;~ mobilim•iri o pc! s.~oal , ~endiJ 
ostc ul\imo o quo mab apl'oJV<Iii.:u-.i a.IJ~ 
pequeno.~ agt'icultores; d:1. cultu t•a. mo rol 
do sentimento de probüht.tlu e pontnalidailc 
Jnercantil na,~ tl'ansao('i}cs o }>rincip<ll-

O Sa• . Frnncl~o~c~o Vcit;a (pela 
m·dcm) - Só U"OI'<t , :-ir . Prn~ldonte, vonl!o 
ro~;pontlnr ;is u~sorvações que em rela.ç.io :to 
pr uje~tu uo 01·ramento da Do~poza. lia Minis
teria tlU. Far.en<Ía, redigid o lHli'll. aa di~cussho, 
rora.m feitas pelo ·honra.do rcprosunt 11ntu do 
Estado de Sant~ Ca.tharina . . 

A S . lú: . pareceu quú o pr o,iocto, J•cdigido 
do m o(lo por qne está, não corrcspunde fiel· 
mcntn ao venclllO nas deliberações da. Cu.
m<Lm. Não penso "~ssim, St· . Pl·o::~ithJOte, 
quando mo encarreguei de luzor a rcdac{'i.ío 
de quo se tra.t: t; par oeolt-mo que t lnl):l. com . 
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toda. a fidelidade J•olataclo v c1uc a C:.dnar(l. 
ha.vh~ <lecütido; entretanto concor!lo om llue 
se ]_)()dia us:w da termos mais claros, mais 

·explícitos (!UI! aquoll<Js <1uo:, se mc :~.tlgura· 
va.m su!llcientes. 

v·(<Js.s, consnqucn.tement,~ , p;,~t·a o lcede<~Ol: ao 
vencldo,ncmlmma difficuldado ponho em man· 
d::w um;L cmcnd~~ dcclel.randcJ qun :.~ nbrig·u.çã{) 
ilnpost<• pelo a.rt. 5• ni.w se ret'oro a. ella.s. 

Nada mai.9 pos:~o fa.zor, porque niio wnh" 
arb!trio e · nadt~ mais a Ca.mttt•a rcsolvou a. 
respAitu. 

Havia. Ui\ verba dcstini~,da a. do~pczas na. 
Alfandega desta Capital uma quanti:J. para. :1. 
ma.m.tten('ao ela olllcinu. trpograpbiaa dess''· 
repar tição; o :projecto primitivo supprimiu 
e.'!Sa qtta-n·ti<~. declar ando que d :wa. à.penas 
um3o voriJa. nccessa.rü\ par<~. as pt\blica.ções 
da. Alf<~udoga, que soriam f6itas na Imprensa 
Nacional. 

No art. 5°,§ 2• se dedur ava quo ficava. 
suppl'irpida a. nfficina. t.ypogr~Lphica da AI· 
fa.ndega du. Capital Fedcrnl; <~vista, poróm, 
da deliberação d;J, Contmissã.o, aceeitando 
um:~. omondo. suppriminc!o esta. 3upprcssão, 
parece-me (}UC et·a ba.stauto, na:i vor bas a que 
me tenho referido, isto é. n;1 dv.. All';\ndeg;~. , 
acabar com u. 1leclar ação de quG os trabalJt()S 
deviam ser feitt>s n n. llnpreos" Na.cion:.<l, 
subsistindo o quo ató aqu i tem vindo, isto <1, 
a verba 1le 20 contos ]~ 1.ra mannten~·it.ó ti:\ 
imprcns;1. o snpprimir o § )!• tlo al't. 5•, l[ 1111 
ct'tt aqueHo em vir·tud<l elo qu:tl licari:~ sup
primitla n. nm~m:1 oflicir"~· 

Vejo, porúm, que, •~~iiln co1no il.O cspil'i~u 
Iucido do ltonl'a.do lJoputMlo parecc1 que n~o 
estava. isto ba,;t<antcmonte clat•u, poclia pa
recer a muito.~ outt•os 'o, eonsoqucntemonto, 
não sinto dHlknlcl:ulc.l alguma e1u, v indo ao 
encontro 1!0 honr:Jt(o Duput,~tltJ , mo t: .lmJH'O· 
mottcr coro I'. l•:x.,agora. ' l'JO estamo~ n.proscn· 

· ta.mlo cmenda.'l pa.t•a. a H" tl ooussão, m:~nrh~e 
unm umuutlu. tlc rudtLcçíio, tot'nantlti claN quo 
a. obt·ígttç.ii\1 impu;tl\ JJr,lo :trt . 5• do pa.1•agra· 
pho, do sorom íhitu.,; li a Imprens:t Na.aímm! 
todos os t rabalhos elas l' • lJl:td i~ê·l:'~ n~cl~ t'a,c$, 
não so ontHn<ln enm o.~ 11110 a.t ó aqui te~rn ~ido 
fe itos JH\.'i officina.s d;~ Alf;Lntlug-a c <la 1·:~
ta.Lísticll., (jUO, 1''11' i.~llal Nziío, podol'ia pan•· 
em• {iUC '\ Couuni,;&'i.o qnil. I!HtJpeimtl' 

O SJt . Nu.o pg~, ,\N Jt .t-E U$ o.n tr us? 
o·sn. Io'uANcts<:o Vr.:rnA.-N:·~o ha ou&,· •• ~. 
O ttt•t.5• nli.o <'.sta.hul<J<~e nonlutJtla nuvi•htdu, 

ost:tbole•'O apcna.s <tUO t.odox o.'l SCl'VÍÇ:flS da,; 
l'Ojlltl'tif:~úS fot!Ol'aOS Sorrio feitu$ lli\ ' 1111 prnnsJ. 
Naciomü. 

Si os~e ar tigo ro.sso l'Odigillo cum toda 
prcdsão, devia. dizer-os Sol'viços da.s repln·
tlções federa.os continuarão a ser feitos lla 
l inprensa. Naeion:Jl; ma.<~, eu mo vexei om 
pôr em artigo do l oi isto, quo siO'nificn.riu. 
um~L coosul'a. aos executoro~ . da lo[. porque 
isto ó j us t.o.mcnto o quo e~t.á. om lei. 

Tem·se <\bedu a oste pr\nclpio d.na.s ex· 
copçõcs : a ma.m1~nçf\o dt\ typog,l'illlhli~ tlu. 
E1;tatistica u a úa. oJllcim1 d:~ Alli.lrtdCI!a ; 
oobl.'e estll.<> duas ofilcínM, que t~úrma ex· 
cei'<;'ií.o <t t•egr:~ gol':tl;~ quo $C vcntil i.\l'i\111 du· 

Srtn cstn.s a.s <lxplicõ~.çõos q uc i~cn h o u. dtw a 
V. Ex. ,princip:~lroente com o tlm do mostrar 
que niio ha. ra.z?ío :para. se requerer gue o 
p•·o.~clu volte ti. Comm iss..'í.o, porq uo L~ to slgoi· 
ficaria. a pertl<l de um dia. em cir<:umstancia.s 
tã.o es~reit~. como a.q_u~Uas em quo nos 
u.abo.mos. 

O Sr. :Pre ,;;idente - Plbrecc-mo 
quo '" l'ech\ 11lt\ção l~prcsonta<I<L pelo n obre 
Deput<l.<lo P t\nl:L H.amos, alid.s justa, fiel\ com· 
plot:.~montc a ttcndldn. uma vcY- que o relator 
so compromottcu '' m:~ntll\1'-uma, cmemh~, f<1· 
zcndo uma dechiN~.ão rcl:Ltiv<~ á typogra.· 
phi:\ üa aW\ndup. 
S:.~l vo roclamtt~.ão om contrt•r io ••. 
O Stt. PA.l.fi·A ltA.MO~ - Estou pct·foi&a.· 

mcnto s;otísteito . -
O Sn . Pm~smr>N·rc: ·-·Nu~ to c:\so o yroje

c:to cuntinúa sobru :\ JltUSt~ . 

O !!;r. Euuurtlv Phnentcl
Sr. Pt•esido~ to, não vonho tomar tempo a: 
C:~ma.r<~,, q uc tem nm g'l.':.tntl.o numero 1lo. pro
jactas :~ vo~t~ l' ; venho npcn:t~ explic~w a. 
'contrarlí cçã.o que sn :\tigueott :10 'illust ro 
Dcprlta.<lo por :Scl'gipe hnver·se d:mo quamlo 
:VJ.Ui f:dloi sobre este assumpto. . 

fliS&1 f;. J~X, C[ IW CU 1 no COI'I'Cl' do nlOII tliS~ 
CUl'i;O, l~t~.vi:t :t{fll'll!:t(lOl]UO O~ profeSSUl'llS SO 
lw:vhtm tlidgi1lo ;\, Connni~são, pmlindo a. mo
<li ll:t que se acl~;t con~ ign :od :~ n:t umentla. 
J.: p:n·a Pt'OVill' a w ính:t •!UJltt•: \r liCI,>li.O, dis.<JO 
I[ UC !lll l\llir 111UÍ <lt.:liOÍS ljH C OS.~I~'l profO.'!!!rJ['()8 
so lmvia.m d.idg iclo :~ rnim o lífit.• <~ Gt.~lll l l\ 1~ · 
.~ii.o, q1mnJo S. Ex . ch:•;lltclll ·mo a at~cnr,,ao 
[l:tl't ~ i.~ l.o. Jo; a llug-nn atl.l ·~1m Ol[ COl'l' tg l as 
tn·ova .. ~ om q uo es~:tYtl lll!Cl'lPto tct· l.!U ralhtdo ,,m commi:,:.-;ão. 

Sl'. Pt·osidoute, é .pos:;i vai •tm) o tir. \ :\Chy· 
gTapho, n:t conl'us.'í.u quo ~o ost<tbelooBt~ ~o 
momento, tnm:ts~o a. p:da.ve:~ ('.ommls ,n,D 
pt'ü fa[•id: t pot• outt•o qntdqum• como prore
l'id<~ pelo orador. 

0 Sn .. FAUS'!'O C~mllOSO- Não apoiado; 
a.flirmo com o meu testemunho quo foi IJro
ferida pot· V. Ex . o cu ch:tmci n. sua atten
ção; o ost.á. na.~ nohs tachygraplticas corri~ 
gl.das :por V . Ex . 

O St:. J•:r>UAlWO P[~n:;Nn·:[,-J<i. tUs..;c que é 
pos;;iv1~l que ••l ~nom tivesse fa.Ua.do BJ.ll Com· 
llli8S.'i.o d~ /nstl'llcção Pu'l!lica, quando eu . 
<lisse qLhl os pt•ofellSor••~ so t inham dirigido a, 
mim pvdlncl.<> aquolh~ proyitlonoi:.l .. · 
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-----------------------~----------------------------~------
E' verdade que no meu discm·go .ti% a. cot'· 

rac~ão a. que &~ refere o nobt•o Oeput;\do, 
porque ou não tinha ~tnrmo.do . d~ t~·iuun"' 
que os· professores se tJUham ol~.rtgtd!) a. Com· 
missã.o. O quo cu cn\ t•esposta. disse l\O noht·o 
Dep11ta.do foi quo os pt·orcssorcs se tiuh:tm 
dirig~do a, mim , nostn. C t\..<;a. . 

0 SR . FAUSTO ÜA'RDOSO-·Fa.llou 0111 Com
misSãO o eu perg untei ~~ V. Ex. om quo (lh1 
a Comniis~ão se ttnha. reunido p<tl'<l ou vil· os 
profelil!ores; V . Ex. díss~ então: não foi '~ 
Commi&i!ão, foi a. mim qu<l se dirigh•ant. 

(} SP... FAUSTO CARnoso- Contl'a.dicções~ 
11;to. V. Ex . ([i.i\sc a. clle que e,;t<wa. no Co. 
digo ; cJit: foi vel'ilioa.r• c niio encontrou. Fol 
isto o c1ue so deu. 

o Srt. l~t,UARDO Pm~NTEL - ... tambom 
houve engano da. parte do nosso illustro col· 
!cg~. 

0 St~ . l~MIST<l CAR.OOW-Entã.o eng<\fi3.· 
mo-nos toclo~. Com V. 1~.~. todos se oug<i· 
\l<Ull. • 

0 St;., l!:rtUt.lWO PIMRNT~':L-0 que quer V, 
Ex. dizer com isto? · O Sn.. EDUARDO Pm<~NT&L- P:wt~ provt\r 

a...'l nobt•o De1mta.do que não f!I.Uei em Com· . O SR. FAtJ.~TO C,u tnoM- V. l•:x. disse que 
missão, vou fazer um historico dtl tudo liUC não disso o ol.le dtssc <lM V. Ex.. disse; S<l
aconteceu. · gue-se que a Gommtssào <l todo~ nõs nos en· 

Estando nosso dia pJ•csentos t1pona.s quatro g<~ná.mos. (Ha apm·tcs e p1·otestos). 
membros da Commlssão do Instr twç.ã.o Pu· , O Sn. . EouAlwo PJMENTI~L-Sr. Prcsi
blica, assiguá.mos eu o. trcs coUcgas a. mnen<h1, deu te, o q uc riis.w ao mou illustrado collega. 
que não aprcscntámos aos o~tros lionnulus [HH' Minas foi <J.LIO dous profes~oros do Gym
colleg<l.S porquc.algllns uell<",S na.o so t1chavam nasio Nacional t·nham se dirigido a. mim 6 
presentes. solicitado a providencia. que o;tá na omenda. 

Dirigi-me prímoiru.munte ao Sr . Deputado Pa.recencl ,.me justa aquella. p•·ovidencia., 
por Sergip.e, cujo norno peço liconc;.a. P<tl'<t não duvidei em formular ;.r. oménda. que 
declinar. o Sr. Rodl'igur.s Dot•ia, o P •li'g l lll· a.1n·esentei ;lo pl'Ojooto. · 
toi-lho si concordava coro t~ providencia. o ELt não disso quo havia artigo do Codigo 
si qu3r!u. u~signn.r a. cmcnth~ . . do Ensino providenciando sobre o c:1.so. Si 

Disso S. Ex. que niio tinha tom<J.Lio pa.r~e houves.>o di.~posição do codigo providen· 
em non\mma. r eunião <h Commi~ão, jul- ci:J.ndo sobre: o ca~o, não havia. necessid;lde 
g&V!~·So como não fazendo p<wto <lella, c quo de esta.rmoslegisla.ndo onl cspecie (apoiados 
si eu insistis.-;e l'Cnuncin.ria o cargo. . gll1'v.cs), os prot\Jssoro\3 uzal'ia.m uo seu direito 

Dirlgi·lllo M J<;xm. Sr. Vico·P t•esiuente rhl do r equerer c o Governo uzaria 1\ a. 1'!1-CU~
Cama.ra., S1·. Su.tyro Dias, quo prc;idi;l (1. dade rtuo lhe. competi~8e. 
sessão no irnpoduuuuto de v. Ex., e llOl'guntoJ O Sn. FAUSt'O CAHDozo-Mas nã.o ê formu• 
a. S. l~x. qual deveria. 801' o JVCU lU'oeedi· lam!o uma. emenda. nue revo"'a o codioo. 
monto e si sendo S. J>:x. membl'O d;\ Com- "' "' .. 
mí.s$ão de 'Jnskucçãu Publica· o u.; t:tndo na. O SR. RoDor.i•Ho PAIXÃO- Seja como fôt', 
pro.~iU.<Incio. dil. C<~.-~a.. mnsmn ;l~'!lim, po(ht~ é uro <lcto logislativo. (Jla muitos apartes.) · 
assignat• a. mnenua c si concot•thlva com O Stt. li:rnJ ,\Rr'o Pnn~N1't>L - o facto é, 
lllla. Si'. PJ.•cs.itlonto, que o que dissw ao motL 
·s. l~x. l'ospondou-Jnc r1uu nií.o podlu., 11l!tl illustt'<lllo col.lcga. pot· Mina~ foi quo o codigo 

eu a. •~Pt'osonta.ssu como Veputa.do; ll ass1m titcult.av;L o~t:1 }lormuta de cadeiras pam o 
procedi. onsino supo•·iot·, c <!ltanto <Lo onsino secun-

Não estava. t;tmbom proscntc <í. ~ess..'\o o dario quo havia artigo espacial di~pomlo 
illustl'auo Deputado Sr. DJ·. Augusto dt\ sobt•o n concut'Su; mn,s quo ha.via lln<~.lngi:.L 
Freittl..~, cujo nome <kcllno com <L dovic.bt cn&t'O <tquolla.::; disposições dr coàigo e esta 
Venii\, o quanilo mt\ iS tardo coropt~t·ecott.i~i. omend;1, llOrmittindo a. tra.o.sforenci<~ dll C<\· 

. a emenda.o.;ta.va ;~pl'ei*inta.da. tleira.s no onsíno secundario. 
Portanto, nã.o ha.viu.nmiorin. !la. Commt~sao, sonllot·os, ntís n:i.o cst;~mos aqui adstl'ictos-

. eu não "Podia fa.lli11' em Commissiio . âo Codign de Ensino, qt:le para nós ni1o tom a 
o Sn. FAUSTO CARDoso - Aill rmo que mosm;~ 1brÇ(l. que tem <I Constituiç1i.o e o I(.e· 

fa,Uou. girocnto (apoiados); temos competencla. para. 
Q sn.. EDuA.Rt>o PJMENTEr,- Nessa m e.qma fu.~er <IS moditlca.çõc:l quo Julgarmos couve

sessão, em aparte ao Sr. Depu~Jo por Ser- nientes em qualquer lm ordinaria..(Apoiados.) 
gipe, eu diS!le que os professores se havi<tro O SR. FAlls·rn CAHDoso- A loi não 'Be re-
dlrígido a mim e nã.o á Com missão, vogf1 J:nra o intoresse tal ou qual. 

(Trccam-se apal"tes entre outros 81·s . Depu· O Sn. EDUII.RDD P IMFJNTEL-Sr .Presidente, 
ta>dos. ) S. F.x . tem ropiza.do sempre, sustnata.ndo 

Qua.nto a outras a.ffirma.()ÕCS do S . l•:x., de <tue lm alü intores'e individua.l, ma.s eu pel"
que me Mha.va. em contradicção com o meu guuto ; a. ordem do dia. não está cheia de 

· Hlt,tstro collega. o Sr. Henriquo Si\l!os. .. :projecto de inLerosscs individuacs 'I (Apoiados) 
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Este interesse (lUC <lljUi ue fo mdo ó o in· 
terosse do um <L da.~~o de profe~sol'O.~, não ê 
um interesso inconfes8;tvcl ; ú um .interessu 
digno, que depcuue de approvução do Con· 
gi'CS:>O, da congrega.•;iio do Gymnaoio e do Go
verno. 

Julgo ior as>im .justilic<J.(lo o meu prococli
mento mo~ka.ndo que não !lol"ondi Otqui 
nenhum intcre.sse inconto~s:wCJ L . (ilf1.<ilo 
bem ·; muito bem. O o1·ador ,J cump.-ímen-
lado.) · 

O S1·. Carlos Marcellino (IJ~lt! 
o•·dcm ) Sr. Presidente, a Commi$>lÜ.O de 
P ensões o Conta.-; <\cha-b'Q ha.st:Lotc d<~~falcada 
por motivo da retirada do alguns de setL~ 
moml1rOS, o h;wendo paoeis de certa. rde· 
vancb que dependem de-}1arecor, isso não 
pôde ser foi tO, devido a. essa falta. 

Nestas condi0íos, p~.o a V. !•:)(. flue 
nomeie sub.>titutos P<\ra. os St•s. Raymnodo 
do Miranda, Manonl l'ulgcncio o Rod.x•igucs 
l•'ornandcs. 

O ~r. I:»residen~e-l>ntos do l.o1'
minar a ~cs.<i<'io a Mesa li.tr<L a suhstituil{;i.o. 

Cornpal·ecm•(\ffi mais os Srs. Albtl(!UOI'que 
Sorejo, GaiJriel Salgado, S<i. Poixotl), Arthur 
Lemos, Antonio lla.si;os, fndio do 13r"a.zil, Luiz 
Domiogttes, Gucuelh<t Mourão. Anizio do 
Abreu, Joõ.o G;tyoso, Jo:1quim Pil'eS, Thorna?. 
Cavalcanti, João Lopes, l~t·ancisco S<L, !:iot•
gio S<tlloya, Soares Noiv<L, Tl'in!latlo, Cam il lo 
do llvllantla, Colso do Souza., Teixcil•n. <Lo 
S:.L, Juão Vicii'<I, K~mot·aldi no Bêlo!loira., Po· 
tlt•o Pernambuco, All'onso Costt\, Arau,jo Oóos, 
C"-~tl'li l~obollo. Nclv;t, Augusto l•' t·an~'<l., Mil
ton, P<mla Guirnarãc~. Tolcntino <los f::<tnt.os , 
P;u•:.utho:> Montcnegx•o, Gahlino Loroto, Pi
nheiro Junio1·, Josú Monja1,lim, · Irinou Ma
cltadn, Nelson tlu Vaw uucollo:,;, Augusto do 
Va.sconcollo;!, Sá. l<'r nit'<l, Antuninu Fia.1ho, 
Nilo Poc;<tlllta, Lonrou•,'O Baptista., Alvi:a •lu 
I!J' Í to. l.;.qtovã.o Lobo, Ft•a.ncisco Voig;t, Pon i
•lo Filho, ltt•ancisco Sallt!S, l .amounicr· Oooo
ft·ndo, ;\ nl.onio Zacllaria.s, Patll!iL J ~oz<.HHlc , 
Moreit•a da Silv;L, Va.lois <lo C;tstro, llono
tlicto \lo Souza, Alencar Utlimarão.>, l.l<~rbusa 
Lima, Soat'cs !los Santos, Ft•anci~co Alcn
c;...str·o, Riv<~.da.via Cot•t·êa, Auroliu.no llar
bosa, Vesp;tsiano de Albtlc)ucrqne o casstano 
do Nasctmont<i. 

Dcix.am <lo comptn·ecnr (~um OiHI$<t par· 
ticipatb os Sr~: Pctlro C!mrmont, 'Rutlt·.igucs 
Fom<ttJdos, Chelstino Cruz, Augu~to··Scvl}ro, 

. T<warG!i do L:yr•~. Ermiriu Coutinho, Gomes 
,/ de Matt.u~ . Malaqul:Ll:l Jonçalvcs, Muroh·;t 

<·· Alvos, Cornolío ti;t FonSf;c.'1, g lpi<lio Figuei
rc<lo, .Jost\ Du;u· ie, Ep<tli:ünunth~~ Or;\clmlo, 
.Jov.iniano de Cm•V[tlho , Felix G:J.~p:tr, En· 
gonio Totu•inlto, M<trcolino Moum, Dionysto 

C.lllar~ Vol. 'VIlt 

Cm·qmYit•u., Celso de Sor1r.a, Sampaio Fel'raz, 
M;u·tini\IJ C;~mpos, Julio Santos, Aureliano 
tl.us Santo~. Joaquim Breve~. ll<wgcl Pest<tna, 
.Tost\ Bonif<tcio, Iltlefuns>} Alvirn., Montf'iro da. 
Si.l"uittn., Mt".noel Pnlgonclo, Nogue.irl'li Junior, 
Lin<lolphv Caetano, Mirand;~. AzavcdrJ, Gus
t<tvo üotluy , Dominguc.~ do Castro, P<<ttlino 
C<tt'lc•<>, Gincimtto Bt'"I-(<J., Al('x•crlo Ellis, An
tont..> tiint.J·a, Teixei r·:L Ht•;tntião, Ovidio 
Allr<tntes, M:t1wel Alvo~, Xavier do Vallo; 
.Jtí.J.O C<~ral.ido, L"mcnlm Lins, Març.uJ Esco
b;\ ·, l:<'r<tncisco Motmt, Pinto d<t Rocha, .o 
·Aift•odo V;u·ell<t . 

E sem c<nts<t us Srs : Josê J~uzebio, Ray· 
mutulo Arth.ur, Thomar. Accioly, Lima. Filho, 
!:>ilv•.L Mal'iZ, Arz·oxetla;; O<tlvfu>, Itaymuntlo 
!lc ),1Ü'<1ntl •~ . l•:lluimlo R<tmus, Heredia do Sá., 
Oscat· Godoy .. Raul Bar1·ozo, B;wros Franco 
Junior, Cu.<;tollio Coelho, Lan!lulpho de Ma· 
g;.~\hiws, Artllut• Tort·tl8, J><tm;u· ~íno , .Fct·· 
n•~liÚ<J Pre~to.~. Cost.<L Junior·, Bue no de An· 
tlr:W.a, Adolpho Uortlo, Joaqttim A1vlwo, . 
J•: tlmundu da l•'on~uca. , Caj<l!lo, Gm·mano H<tS· 
~lochCl' c C;1m pos C;.wticr. · 

O Sr. Pre!8idente- Htwendo nu~ 
rncro va~-se p!'úccdm• ;i.s votações das m>\· 
tcrhts const;.L!Hcs d;~ <>t-dmn tio di<t ll dtl~ quo 
~c aclw.m .~oln·u a mo~a. 

Siiu Stlcer.s~iv<J.mento smn dobaio appt'O· 
v•ul:.ts as t•otbcções fim\cs dos projootos 
ns. 2Ga IJ o 31\1 de l\lOI,..-1nl.l'a sorem on· 
violdos au Sauurlu, 

O 8r. 'l'a·indnde (pvltl ordem) ro- . 
l[lllll' o obtem <lispon,;a. <lc impl•ess..'io na vo
,a~·ii.u <lu, l'<.ti;LC:<,•ii.o till<Ll do p1•ojecto n. 120 A, 
tio WOI. 

IIm ~JUgtlil la ó $0111 tlob<lto approv<tda. a. se
gltlnl.l.l 

n ~õDACo;Ão 

N 120 B.- III<H 

N.;d<t~çrio fiual tl.ó Jn-ajc<'lo n. 120, tlrJSl <J anno 
qt<v <ll<lorbe< o l 'o!ler Execl!tillo a c!lil'il' ao 
M inisl<•l·io dtl Uuc /'1'0. o credito exh·uoJ·di· 
lla.J·io de 13 :9.':9.f,H36, pcm~ pa(lamenlo ao 
<1!a1·cr.:Aat Josd de Almeidlt lJm·rcto, em.vil·
lt~de tl~ sentenç<1 do supnm1o 1',·ib«n<lt J?t:
llet·td 

O Gon).(ressc N<1cionat resolve : 
Aréigo 1111ico. Fica o Poder Executivo 

anturizado .a abr•h• ao Ministorio da. Guerra 
u ct'ú{li to ext!'aortlinal'io de 13: 930$3:ll3, para 
pagamento a•J mal'ecl!<ll Josú de Almeida. 
13<Ln eto, em virtudo <lo sentl)nça do Supremo 
Tr·ib,mn.l Feder-al; rovogada.~ as disposições 
em contrario. 

Sala <la8 Commissões, 12 da dozombro de . 
1001.- Guedell.a Jf'ourãv.-Ânwjo Gdes , 

1)8 
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E' ann unciada tt votação dlt t'elhcçfío .fin:tl 
do projecto n. 247 D, de 100!, Or·ç·1mwnto ria. 
Vi:1ç:io. 

E' lida, :tpoirtdn. o po~t:t conjnncbniont~ 
em discussão a seguinte crncnd;r:: 

Na somllltL d<; rubric<t -1"~Tel<>gL'<tpho.~~ 
Em .-cz de 7.411 :320$-dig:t·Be: 7. 4:35 :J2o.sooo. 

:::!aln. rh~s sessões, 12 do dezcmlH'O rle 1901. 
-F;·u.ncisco Sr:i. 

Em seguid~~ é u.pprov;J.d~~ :t rcfer·irl;J.l'O· 
da.cção finill G bem a.s.~im ti omm.Hht U.o Sr. 
relator, sendo o projecto cnviatl.o ;~o Senado. 

E' lido, julgrLdo objecto ele doli!remção o 
enví<Ldo (t Oommíssão ele F~tzon•hL c Ind.us
trias o seguinte 

PROJECTO 

N. 32.2- 1901 

Fact~!ta aos p1·o{issionaes ela rtgJ'<:cuUura e 
inrlust1·ias rw·aes de uuc-,lquer [fC~tr:ro 01'[Ja
:rrüa;·em entre si .~yndica!o8 pm·a o estudo, 
cus!ei'l e defesa de seus ·inle1·esses e dà outr(ts 
providencias 

. O Congresso Na<Jionu.t ro~olvo: 
Art. t ." E' facultu.dn :w\l JIL'oli~~ion<teS !l:t 

ttgricu!turn. o industl'ia~ l'UL'J.us <!e qmtl<JUCl' 
goncro, organiza.rOJJI ontl'o~i sy11tlkatvs pam 
o estudo, custoio o dofus;t tlc ~cus intnl'
ossos, 

Art. 2. • A urgu.niztt~:ão de~ m~ syll<fic;tLos 
I] liYl'O de f!U11CS(]llCl' I'CStl'i~~:iíll~ Oll OILUS, 
ba.st<1ndo llM'<I oht~rem os l'iLVOI·<:~ rla lei rle· 
posi~:tr po ctu•tm·ío tio regi~tt•o'rlc l~ypol.\luea~ 
do dtstrrctu rospoctn·o, cour <L a~stgn:tLtu•a o 
respunsabilíd;tclo dos aúminisi.J'U.r!OI'es, <lou~ 
cx<Hnplnrea 1los ost:ttutos, <111 u.ct:L tla. iusi;:Ll· 
lu.c;iio c du lista do~ socius, 1levoutlo o cscri · 
villl do t•eg-istro onviaJ' ns 1l11plil:nta.s <i As~o
cia~·fio Connunrci:d úo E,;tado mil 11uc so Ol'~il· 
niz;u•vm os syndica.tos. 

At•t. :J.n O ~yndie<lto duvN:t renova.\' })ni:L 
mesma fórma. o deposito 1b list:t do so~ios o 
<los asttLtn1;os sempre que tiverem so!l'ridl> 
modificações no anno anterior. 

Arl;. 4.• Os cstt~tutos davurão cspccillcar 
a. sêde, duraÇão, fórma c fins <h sociedade, 
modo de administr<1çã.o, condições úc adrnis· 
são o olíminaç5.o dos socios e de dissolução 
do syndicato. 

Art. 5. 0 Allnr<u) í.o do synrlictLto p()ücrít 
ser indefinida. e o numero de socios, podendo 
ser illimitado, não deverá HilJ' in rcrior n. 
sete. 

Art,' 6 ." A todos os socioa s<J t'à livl'U a rc· 
tirada om f!nalduer tampl>, p 'nlrwdo , prmí lll , 
todos os direitos, concc~silo~ o VMtfag-on.> 
inhel'entes ao ~yndic;.to em favor do~to, soln 
dil'cito n. recl(tm:J~~o a.!guma o' ~<::m pr'<\il.lim 

<h; rJo;p~n,;;thilid<L<les qttG tiveram contl' alüd 
•~té lir1uidaç:flo d<tS mosm a.s. 

Art. 7." A <lis~oluçã.o do synrlic;~ to :;ó 
pudcr:·L sm· decltLl'<1d<L pola. una oimíd<tde dos 
sodvs ou quando seu nu1nero thruo reduzido 
a. s :tú, llor nm pl'ilZJ supurir:Jl' a quinze (15) 
dias. 

Art. -$." No ca~o tl'-1. dissolução o acet·vo 
svci<Ll soz·ti llquidu.do ,jmlicíalmellte e o .~cu 
tH•ollrwto <lpplica.t.lo em ub1•a.s de u·mi<lad.e 
;\gricola. ou a ín~titniçõos coogoneres, tio 
:wcordr1 P-0111 a J•esoluçã.o do~ ·memhros rio 
s.v ndic"'to existente.~ na occ:.~~ião. 

A1·t. D." E' Ütcultado <to syr 1<licato e~Cl'CCL' 
it l'tm'cç:Iu üo inte\'tnmliiLl'Í_I) d<l credito a 
favot· dos sodus, adq.uir'ir pur;~ estes tudo 
qn;l !'ôt• mistm' aõs tios pt•oticionaes, bem 
co1no vendm· por conta tle llos os pt•oU.uctos rlo 
sua appllcação em ospccic, bonilica.tlos, ou de 
<J!mlri uel' modo t mnstiil'mado. 

Ar~. lO. A l'uncçio dos syndicatos nos 
easos tlo org~nizaç.ãt> tlc c:dx:i.s rura<?~ do 
m·cdito agi·icola., que llto é pt·iv<ttiva., e do 
cJupet•:ttiva.~ rlu pi·vrlucção ou rio ·consurno, 
ele socit]da,le~ de scgut·u3,a~si~tcncia. , etc., nãn 
impli<:tt rn:>ponstthilid1Ld~ !lir cet :t <los mesmo~ 
nas tmn~u.ç<le.;, nom os bens nell;ts cmpt•c· 
g:.1rlo;;1 lie:trll S11j1ütos ao di$posto no n. 8, 
1-iontlo a li<LtlÍ<li~<.'â.u (lc taos ot·g<tnizaçõcs ro
gitliL )Mia !ui eotnmum <las socicd:.ldes civis. 

Art. I!. E' pot•itÜtLido aos syndicatos a. 
furlWtr,;hu Ü<~ uniUo; otl 8y ndiC<ILos ccn ~racs 
com pnt·-~·•mtliuadojul'idic<t sop<t,ra.da., podendo 
ttlrt'O.Ilf(tll' syn' licatos de diversai circum
.'ICL'ipçi'ÍI:.; tol'r·itol'i:H:s, 

P:tra.gJ•ttp!L!J·unko. 0.1 ~y mlica ~os centra.os 
~ct•li.o mgi<lus por csü mo.mltt_loi. 

Art. 1~. ltcvog:wt-so as llb p :>siçõus em 
contr:tl'ill. 

S;d:t (\;t~ ~ussiic:><, lO dt!~rnniJt•u do 1901.
ftJiltteia To.<lrt, -:-.·lnloriill •> /oi<i lll rJ,-·f<'. Sod-r ê, 
-'l'rirttlwle.- Ver!fnt: r/,) . 1111'~" .-Jf. Cacla11o, 
--U. tJar.f,Jy. --llofilw fl,~~endi" ,-Pau/a. Uamos 
-1fllenlfno tios ~')'antos. --g,.,.taâo Unirnln4'L~ 
l lcncrlicto de So11- " '- -Jfi!J"mene!Ji l do de Mo
;·,ws.- i [osamu.h de 0 /í -oci>·a.- o,.edellw 
Mounío.- l'cnido Pillw.- I'Iilvrt Cast ro.

F:Ioy de Sot4aa. - Sat!J''" Dias.-J , A. Nei'tl(l, 

O Sr. P•·esiciente- Aoha.-sc sobr o 
a mesa o rcr1uerimcnto de c onvocação de 
uma ~essão soc1·cia par;~ a iliscussão do tra · 
tadu8 de limites do Bt' ttzil c om a Goyana. 
lngle~a .. (Pm;sa.) · 

E' app1·ovado. 
O ~Jt. P J:J·:smENTe-Dcsign ,J pal'a. amanllã 

<J sc~sõ.o sccl·etu, :i hora regimental. 
1•;' (l.nlluncüt.da a. co n~inuaçiio da. vot<tção 

\lo pru,jceto n. G A, uc 190 1, decl:trandu 
• ~ br,li r la. <t ;wcmnuht•;ão tltts cadcira.s do logica. 
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o ~~~ litteraturtt do Intern .. to do Gymna.sio · dcr;;L dizor 6 que a tllll.onda, 
Naciona.l, sob a I'ogeJJcia do um só catlw- cxcepção. 

é uma lei de 

dt"<~.tico, c manda pôr em concur3o :JS c:tdct
ra.s que vagarem em consequencia tles~a 
disposição (2& di$C U8Sã.o). -.. 

o Srt. l~Ausm GAn.ooso- E essa lei do 
c:~:ccNão abole o Cudigo? 

0 Sa. AUGUSTO J>E FREll'AS-A l'OOpo3l;a. 
O Sr. Rodrigues -Do1•ia .(pelcr. está. dada pela simples apresentação dl\ 

m·dem)-Chama•lo nominalmente pelo meu emenda.· 
illustl'c collega o compll.nhcil·o de ba.ncad<.t, . Agora, ~ conveniente a a.úopção dc.;t;L me· 
o S1•. Fausto Ca.!"doso, para. mo pronunciu;r· d1cla conttda na emenda ~ Pcrmitla.-mc o 
sobre a eiucnda M pt•ojMto n. ô A, devo nobre Deputt\do que lhe responda : Neste 
dizer a V. ;Bx." quo ello oxgottou completa,- assumpto, como em nenhum outro. nii.o 
monte o assumpto; mas, devo declarar ainda tenho autoridade pa-ra aconselhar a Camara; 
quo l\ emenda nã.o o~U. :\bsolutamonto no mal poderei ter um pouco de Juizo para 
oodigo, é contra as suas disposições. · . votar como me pa.recer roa.is justo . . 

Si a Cam:tra se der ao trabalho de oxa
minat• os Annaes do fim da $Cf!sKo do anno 
passado, veril. que mo oppuz formalmuntu 
a que se reformasse o ensino por meio do um 
novo codígo. · 

Quando .n1lo ha.vht codigo, o terl'eno em 
quo a. instrucçã:.o do meu pa iz pa.i r<\Va eea 
mais tranquillo c sereno; ma..q o codigo foi 
dect•etatlo o é lei. · Si quiznrem rcvogttl-o, 
cootom commigo,acho que ó mà.o o j (L f11Í a.té 

. port<\dor.de um:~. rcpresontaç.ã.o 1los professo
res d:\ Facul<lade 1le Me~licin ·.t da B<\hia contr<t 
ello. A emenda. nito está no codigo, é con tra 
o rcgnh\mcnio th~ instrucçlio public;L. Pol·· 
t-'\nto, não tct·:~ o mou voto, o eu nã.o a 
assignei; elUbor<J. sondo momhro d:~ com
missão, attendondo simplesmonto a quo era 
úo intoro.>so iodi vidu<~l. · 

O SJ•. Augusto <le Freitas 
(JkJia 01·dem) - Os tOL'ffios em flllC o nobru 
Deputado pot• Sorgipo collocou o l\lll>ello 
tlirigido á. minha. humilde pcg.~oo mo oln·i· 
gam :~ vil• dar um:\ tlcclaração do vot.u. 
Tudo q_uanto disso o nob1'0 Duputu.;]o so t'O· 
du~ :L rluas pergunta.l! que, com per"lito do 
~- .b:x., ou ouso q;mliflo:n• do tlesnoc()S511'ia.~; 
nUa.~ 1:ontcom a sua ro.~prJllta oloqucutu nvs 
Jhc~o.~. 

S. Blt pc1•guntou :o provimento d<tS ca
doi!'as croo.tlas por tram,;tcrônoias do lentes 
elo outras, indepoadBUte da ·p1·ova. pl'óVi<!- da 
capacidade por concurso, infr inge ou não o 
regímen do Cotl.igo 1 Si o Codigo. estabelece 
como 6ystema o concur·so,- a resposta c:;tá. 
dada.. 

A segunda pergunta do nobre Doput<Ltlo 
c> : a emenda apresentada é favorecida pelo 
eodlgo, isto 6, ·o Codigo permitte a trans· 
feroncia do profossoro.~ do um:u; pt~ra outras 
f:<\doira.s pela ~implcs annucncir~ Lia con

'gi·egaçã.o, indepondoJlto da }li'OVu. tio con-
·'/ · eUt';lO f 

Respondo .ao nobre Depu!.atlo : Si o 
Coil~o o pepmitisse os ~igna1;;1rios da. omon
da nuo a. te1•laro t\presen~u.tlo. O 11uu se pu-

O Sr. Fausto Cardoso (pela or- · 
llcm) requer votaçKo nominal para a emenda 
quo pet•mitte a trttnsferencra de profe-ssores 
independente de concurso . 

E' J'cjeita.do o requerimento de ·-·votação 
oon}ina.l e approvado o seguinte aJ't. lo do 
prOJCCto: . 

Art . 1.° Fie;.~ abolid;t a. accumulação, 
a.ctualmentc cxistcntG, da.s cadeira.~ de lo· 
gica do Internato c do Externato do Gymna
si o Nacionl\l sob a regc:ncü\ do um só ca.the· 
<lratir.o, 

P;tmg!•upho unico. Igu~1. l providencia. ~o 
applicai•á. <is cadeiras do littm"a.tnr:~ dos ai· 
lu<tidos Internato o ~;xtct·na.to do mesmo 
Gymnasio. 

O Sr. Fau!!>.to Cardoso (pela o1·· 
dem) rcttuor vcritlcaç(i.!l da votaçíto. 
· V(lriflca-so ter sido appt•ov<t(!u o rol'orido 
artigo pot· 111 votos contra. 9. _ 

O 8a•. P~·esldente - Vac ser vo· 
t <tdo o suguinto <Lrt. 2•, salvo as onwnd:Ls: 

At•t. 2.0 O Govm•no po1'á om concurso as 
C\\lloiras. um<L <ln lo;.:ic<~ o ontl'<\ do littct·t~· 
tuz·a, 'llltl vagMcm em virtndo desta !ui. 

O Sr. !Etluardo Pimentel (pela 
orclvm.)-A emenda. ll substitutiva. do art . 2°, 
portando, <leve ser voti\.da. de p~ererenci;t, 

O Sr. P1·esident.e..;:,Puz a. votos 
o (\rtigo, sa.lvo o.s emendas. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- E' O artigo quo 
manda q no ·;\~ (,;\doil'rt.~ va.gas vão a con• 
CUI'SO~ . 

o Sr. P••eE~.idente lê o tu•t, 2• 
do }Wojoet.o. . 

OSn. . FAUB'ro CAu.noso-Yoto para. quo o 
Govorno man<!e pôr om concut•so as ca<leíras. 
qnn va.~a.rcm. 

~~· (l,pprova<lo o roferiilo ll.l't 2•. 
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O SI". Pa·e~.idente- Von ler a 
emenda p~.ra •1uc '~ Camat'i\ se pronuncie 
com perfeito c.onhecimento. 

O SR. FAUSTO CAtwoso - Pm·r1:'io ; jrt ficon 
prejuclicacb a omontlu.. (/ht oHtros apw·tes.) 

O SR. Í'RESIDEN'ri'- Attcnçi'io! P(l(:o <w 
no hre Deputado q uc clelxc lL Mos.• úeliuel'<1J'. 

Ü SR. I<'AUS'l:O CARDOSO tki Ulll aparte. 
O S1,. Pl~ESID"NTI' - Pc•·o ao nolwe Do}JU· 

t;~do attenção. • 
Desde r1ue sttlnrwttl a votos o a,rL. 2° do 

· projecto Mlvaudo <~s (lluond;ts, (ltt<tlqttol' quo 
íosse a dclibc!'<tçito U.a Camara ;~ roS}leito do 
<Ll'tigo cu não poclia deixat' de Sllbmcttcr <L 
sua. dclibora~fi.o a o.me:nda. 

f"} Sr. Fnus"to C::u·doso -Puço <t 
pahtvt"a poli.~. ordem. 

O S1•. P.-esiden~e - Nào posso 
mais dar <1 palavra rmln. ordem ao noiJJ·o 
Deputado. 

Ú SI,. FAtT~TO CARDOSO dá UIU itll<II'te, 

O t)Jt. PR1"Sl!JEN1'1·: ·-Attcnçi'io. 
0 Sn.. FAllSTO CARDOSO- Mas <~ ClTIOlltla 

csW. prejndic:1da. 

O Srt. PR8SIDJ~N1'J'- A C.tmam vao dicidir. 
A emenda ll ~~ 8oguinte. (L<í'.) 
~jm seguida é apptwr<~da u. seguinte 

emenda. : 
Sul)stituu.-se o tLl'L ~"pelo SBg uinto : 
AJ•t. Fica. o Governo nato1·izado a t1•a.nsfo· 

rir pa.r01. as cadeii'<LS cr·e~d<L-:· por estalei os 
lentes do llymn<túo :-!acionu.lr1uc o rcquut·o
rem e quo _lurcm julg:vlúS compDtrJrlt.o., por 

· llltliOl'Ía. de v•>t os Ja congt•ega•}ií.o. 
Pa.t•agra.plJO. No caso dn l'OI[Itel'O!'I.IIIl Lt'tLllS· 

ferenr.ia p:1ra ti mc~m"' C<Ldoit·a. •ious uu 
m;d~ pt•ofossot•e.~, tc l.'iÍ. prd'oJ'oJJcia. ;~qnclle 
quo r eger cad e it•a. do 11ratcrh1 nna.log.~. ou 
qull tivor sido appr·ovado em concu!'~<J <tn te
rior pa.1•a provimento !la. c<tdcim quo pro· 
t ondo1·. .. 

O 81•. I<'austo Oa•·do~o (2lvia 
ordem) re<ruer vcl'ifica.ção da. votação. 

Procetlondo·se ;í, voJ•iflcaçiio, r'econlwoo-~e 
terem votado u. favor 118 S!'S. Doputaúo~ o 
contra 25, total 12.'3 . 

~;Ja seguida. tl appl'ovuda a sn~uini;o omon· 
d;t : As cadeh•u,s vagas em vír~ude dos-;~.s 
tmnsfet·cncia.s sei'Ito pl'Ovi•las por• concJu•so 
de u.ccordo cora o at•t, õ l do Cotligo de J~n-
sino . · 

1~' approvrtdo o rtrl; . 3• do pro,iccto l)llo, 
assirn omondarlo, pa~~a ti. 3• discussfio, SBHrlo 

cnvii1do {t Commissão respectiva pat'i\ rodí• 
gil-o <le <tccordo com o vencido. 

Posto a voto.~, ú <Lpprovado em 3~ dia· 
cus.;iLu c cnvi<Ldo {• Connni~sfto de Rcda.cção o 
seguinte 

l 'R OJECTO 

N. 26\J - l!lOl 

O Congl'c;so Nacional rc~ofv(l: 
Artigo unico. l<' ica o P01lor Executivo au· 

torizil.do a a.brü· ao Ministorio dos Nogo
<~ios gxtuJ·iot·e~ o el'cdito extt•aordinario de 
100:000$, ottro, p:~ra occoPt'C!' á~ despczas com 
<~ míss<to e~pocial que devo tratar 1la qucs
trio de limites com a Guyana Ingloza ; fazen· 
do as nccuss:u•ía.s opontçües o rovoga.das as 
disposi<;Õe$ om contr•al'io. 

O !SI·. Paula Guimarães (pela 
onlt!ln) l'oqum' di;pcnsõJ. cb ituprossã.o pa.ra 
r1uc tt roda.c~fi.o :finõJ.l do pt•ujocto que a caba. de 
ser votado seja snl>mettidrL á. consideraÇão 
•la Ca.mara immed.iatamcnto, 

ConsultMil\ tt Camara, •i concedida a. dis
ponsü. pedida. 

Em seguida é som deb<tto appl'ova.da a. 
seguinte 

REDA.CÇÃ.O 

N, 269 A-1901 

Rada cçlW (tnal d'O J)mjecta n . 269, deste anno, 
que autorüo: o P odet· Executivo a; abrir ao 
Ministcrio dos Neoocias Exte1·iores o c1·edito 
c'~tvaonlina1·io elo 100:000$, ouro, para oc
correr <!s 'despczrJs co;n u. missúo especial 
que dece trato,,· da ']Uesl<Zo do limites com a 
G!<!fl!lW l nrJlc::a 

O CoJWl'iiSSIJ Nacional resolvo: 
Artiuounieo. Fictt o Potler .b:xocut ivo au· 

tol'ÍZU([o ;1 ahrk ao Ministodo dos Negecios 
l~xtnl'ioro:~ o crcrli to extt•u.ot·dint.wio do 
!00:00UJí;, OUl'O, p<ll'a OCCOl'I'Ol' ás despoz!Ll! 
com <~ missão C:lpeci;tl quo dove tratar da. 
<Fwstfio <lo Jimi J,o~ com a Guyana Ingloza.; 
f<J.zondo as nccessaria~ opora.çõea e revo
gttdas a~ disposições em contrario. 

Sttl:t tlas commis.;õos, 12 de dezembro. do 
1001.-Vil'iato Mascaranhas.-A.-aujo Gde$, 

E' o projocto enviado ao Senado. 
Posto a votos , ú approvado em discussão 

unica. e onvüulo á Commiss;."lo de Rodacção 
o .segu inte 

l'ItO.lllC'l'O 

N. 242 - 1895 

O Congre;~So Nacional resolvo: 
Art . L• Fica elevada a 100$ mansa.e.~ a 

pcm~ào quo poronbe U. Cybolo de Mond.onçu. 
l:>ouza. Montoü·o, víuY<\ do tononto·lwnorario 
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do exercüo Iieleodoro AveHno llo Souz<J. Posto a votos, ll app1•ova1lo em 3• discussã.o 
Monteiro. f! enviad.o i Conunissuo ·de Rcdacção o se-

Art. 2.• Revogam-se asdisposiçi:Jo.q em con· gui.nte 
trn.rio. 

P!tO.TECTO 
Posto a votos, é appt•ovado em discussão 

unica e enviarlo {~ sancçlí.o o seguinte 

l'RO.lEúTO 

N. 187- 1901 

(Do Senado) 

O Congresso Naciona.i rcgolve : 
Artigo unicõ. g• elevadtt de GO$ · a 100$ a. 

pensão mensal do alferes 1wnor<>rio do exer
cito Antonio Paes de Sá Harroto; revoga.das 
as disposições em contrario. 

Posto <t votos, é approvado em discussão 
uni c a o eu via([ o <L CommissiLo de R.od:>cçíi<> o 
seguinte 

P!WJECTO 

N. 288-1001 

O Congr•osso Nacional rosolvo: 
Art. 1.• Fica o Podor Executivo antori

za.do a. conceder um <l.nno de lícença., Sflffi 
vencimentos, a.o Sr. Joaquim Bnrbos:J. Pinto, 
porteiro dn. Direcção GCI'iLl 1l() SauLlc llo Exer
cito, pctra. tratar de negocias de so11 intrir· 
esse. 

Art. 2.• Revogam-se a.s disposi~õns om 
contrario. 

Posto a votos, é r~pprova<lo em 2• discussão 
o seguinte a.t•tigo unico do 

O Cong1•csso Nacional resolvo: 
Artigo nu i co. l?ic:t o Potltn• K..:ocu ti v o au· 

toriza.do a. alH'Ü' a.o Ministnrio 1!a. Fnznnd:L o 
credito exüa.ordinal'io do 47:~20$70!) p:tra 
dar oxocuç[o á.s ~ontencas do Snpr•emo 'l'ri
bunal Fcdm'iLI, flUB conJirmarttlll as do juiz 
seccional !la Pamhyba, con!lmnn<tndo a. F:L· 
zenda. Nacional a. r·,~stituir a Paiva Valente 
& Comp., Lcmus, Mureim & MuntBn Si1nto8 
Gomes & Cornp., ncgocütotcs narrunlle Es
bdo, o que demais p<1g)l;f<Lm por dit•eitoN do 
keroseno importado em 1896 a lt\\17, com <~s 
respectivas custas ; fazendo as aucos.~ar•bs 
operações u revogadas as disposiçõrl:l mn con· 
trario, · 

O SI". Adnlberto Guimnrãett 
(pela ordem) requer c obtem dispeusa úo 

') interstício para que o projocto quo ;tcv.La dó 
ll!ll' votttdo oatt•c n<~ proxim:t ordt.nn do dia., 

N. 203-1901 

O Congt•esso Nacional resolvo : 
Artigo llnico. Fica o Poder Executivo au. 

toriz[ldo a abrir ao Ministe rio da Fazenda o 
creditodo2l :346$456 para pagar a A. Avenier 
& Comp. e Corrêa Chaves & Pint!J, em 
oxecuçll.o de sentenÇ[l. do Snl)remo Tribunal 
Feiloml, que condemnou a F<tzonda Nacional 
a restituir-lhes a. soh1ma. qu!} de mais paga
ram á. Alfa.n<lega. desta. Capital .sobre sa.l que 
importaram dm·antc o anno do 1896; fa.
r.endo tiS nucessaz•ia.s operaçõ es e revogada.~ 
as disposições em contra1•io. 

Posto a. votos., t\ a:pprovatlo cni ]n discussão 
o seguinto 

PROJ8CTO 

N. 157 A-1901 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l . o Du.d1~ o c:tso de liceuça concedida 

a um lontc C<tthedl'a.tico li<L .Escola Nav 11l, 
se1'á. ·~ cadeira regida. polo lente subtituto a 
quom competir na oecasião o exercício das 
funr.çlios tlo repetidor dessa ca.floira . 

§ 1." A mesma. disposil,•ão se applicar á. aos 
casos om tluo o lente catheümtico so achar 
imped.i.lo por estar eoma.s.'~P.nto no Congresso 
Naciont~l. om cmnmissão do Govor no ou por 
(lllalqum· outJ•o motivo d.c ot~ra.ctcr transi
tor•io. 

Art. 2." Quinze !lb~ n.nt cs r1 D. :tl>ortur·t~ \las 
u.ult~~. :1 congr'oga~•iio doss:t. nsr.ol:t pt•oce.ler:l 
:í. dc~igua_ç;"i.u dos sn bstitntos do cada seo•;iio 
p:Ll'õl :LS Cf\llcit•:1~ l'tlSIJOdí Va~.· tiO modo lj 110 
oltos so alt.m•nem a.nnu:tlmcntn, 

At•t. :Lo Fh,:tnt l':•vog·:ula~ :t~ disposições 
orn ~:onh·:u•io. 

O Sr·. Nelvo (pclrt Oi'llcm.}.re<[1Wl' di~
pensa 1lc íntcrsticiu para ctuc o projccto l!llO 
aa:LlJa de ser votndo en tro na pro~ iln11 or 
dem do dia. 

O 81.•. Bricio I.,.,illlo ( pela ordem ) 
-l~n tinh:t Jl€lllhlo a p:\lavra pa.ru formular 
pndido idontico ú.queUn que aca.b<L de sor 
feito polo honrado Deputado. Como S. Ex., 
porém,acahou do o lot·mulur·,;vojo-mc desobr•i
gado do o fazer paranto a Cama.l'a.. 

()...Jnsnltada a Can1a.t•a. , é concndüla. a. d i~
pl•.nsa peJida. pelo St', Noiva. 
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Posto a votos, é approvado em discus~ão 
unica c enviado á Commissão üe Redacçãa o 
seguinte 

zendo as neccssai'ias operações e revogadas 
as disposições em contrario : 
Correspondente ao actual exer-

cicio- .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2: 160$000 
Id em ao fnturo cxm•cicio........ 9:600$000 PRÓ.TECTO 

Posto a, votos, é appL'ovado em la. discussão N. H!l- 1901 
o seguinte 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1° E1 concedüli1 a, D. Amolia Cavai· 

canti de Albuquerque, v luva do capitão de 
engenheiros Antonio Cavrücanti de Albu· 
querque, fallecido em consequenci<t de mo
lestias adquiridas no Am:tpâ, ondo se ach:wa 
em serviço do Estado, a pensão mons:tl' de 
com mil I'éis (l00$000.) 

Art. 2" Fica o Governo :tutJrizado a a.bl'ir 
os creditas necessm·io~ para, immediata exe
cução dcst;t lei. 

Art. 3° Revog:tm-se as disposições em 
contrario. 

E' annuncia.Ja, a. votaçã.o doprojecton.26f.l, 
do 1900, concedendo a D. Gabrielht Miillcr· 
de Castro, viuva llo toncnte-coroncl Sotero 
do Ca.stro e á sua, filha D. GttbricUa de Cus
tro, <t pensã.o mensal de 400$ ( tlisc:ussã.:> 
unica.). 

Posta a votos, é approvada a seguinte 
emenda do Sr. Paula Ramos: . 

«Em vez uo 400$ diga-se 200$000. » 
JÇ considm•ado prejndícado o pPojccto, e a 

emenda enviada <1 Cumrnissão de Rodacç~ão 
para sar convenienturnente redigida. 

O Sr. Fausto üardoso (pela 
onlcm)-Sr. Presidente, .desojc1va saber si, 
no caso presente, ficou prejudicado o pro· 
je:~to, quanLlo ha pouco não snccedou o 
InBSffiO. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mosa pl'ocedou com 
inteira jusGiça.. -

Posto a vo~os, é ~tpprov:ulo om il·' tlís· 
cussão o enviado ;í Commissão do lto<lac<,úlo 
o seguinte 

l'ROJECTO .. 
N. 217- 1000 

O Congl'csso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fie:~ o Poder Bxccutivo au

tol'izado a abrir a,o Mini::;tcrío dLt M<1l'inlta o 
crouíto o~pccial de 11 :7GO$, aba.ixo discrl
mina.do, pam occol'.J'OL' tto ptLgamonto do 
Boldo ao vico-almít'arlt8 Al'thur Jaccguay, 
i'IIVOI'tido no quadt•o oll'octivo d:t <.tl'rw~da pcn• 
t~d11 loglslatlvo, o manda.\lo eumpril' pol' 
th.ltll'lll,u n. 701, tio lO tlt:.• Olltlll)J'o Hnrlo; t':t-

PRO.JECTO 

N·. 101 A -1901 

O Congrc:j;;;o Nacional resolve :. 
Al'Go I.o E' permittido ao capi'tão de mar 

e guerra. retorm:.tdo José Duarte da Ponte 
Ribeiro contl'ibuir para o montepio do posto 
de contra-;1hnirancc, com as vantagens do 
meio-soldo correspondento i10 mesmo posto, 
pcl;t t111Jel1;1 vigente. 

Art. 2.0 Revogam-se a.s disposições om 
cont1·ario. 

O Sr. Henrique Lagden (p.ela 
o1·dem) requer e obtém dispensa de inter
stício, para. que o projecto, que acaba do ser 
votado, entro na proxíma ordem do dia. 

E;-annuociada a votação do projecte> n. 296, 
de 1901, autorizando o Poder Executivo a con· 
ceder a Jesuino da Silva Mello a construcção 
de uma ponte metallica, e de madeira sgbre o 
Rio Grand~. no logar denominado . CMhocil•a 
de Marimbondo, entl•e os Estados do S. Paulo 
o Minas Goraes, sob as conclições que esta
belece (:~a d iscu:-Jsã.o). 

Em scgnitla silo succcssiva.mento postos a 
voto.3 (I •~pp1·ova<los em 2a discmsiio, os se· 
guintcs a.r.tigos llo , 

PU.O.TJW'l'O 

N. 206-1001 . 

O CongJ'OS'!o Na.cirmal rosolvo: 
Art. IQ. Fica, o Pollor Ji~xccutivo aul;oJ'Í· 

zado a concorlm· ar> ciuadão .Jef:!uino da Silva 
Mello u eoniltt•ncçiio de um:t ponte mot;tllica 
c de madeira sobre o Rio Grancl_!l, no logar 
denominado Ca.chocira do Marimbondo, entro 
os Est<1dos de S. Paulo o Minas Geraos; sob os 
condições seguintes : 

§ lo. O concessionario submotterá á ap
provação do Governo o projecto da ponto, 
dentro do prazo de um anno contado da data. 
do cJntra.cto e oncetar;1 as respectivas obl'as 
dentro do prazo do · dois annos, contaoo da 
data de su:t n.pprovação. 

!:::\ 2". O conces:;ionario poderá porcobor 
pcdagío sobt•e as possoax, animaos ou quaes· 
quoL' vchicr.rlos, que transitarem pela ponte, 
de acco•·cló eom uma tabcU:.~ de tuxas que 
l';l'. t';l flx:~d;t 110 contt'<1ctu. 
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§ 3. o O prazo da concessão ser à de 50 an
nos, findos os quaes a ponte será entreg-ue 
gratuitamente á Uniil.o, mn perfeito eshtdo 
de conservação. 

.§ 4. 0 O concessionario ter:l privilegio para 
a referida obl'a em um tt•ccho do rio de 20 
ldlomet1•os acima e all<tixo do ponto em crne 
ella for collocada, não podendo ser con
struída. no dito trecho, durante o prazo !le 
sua concessão, outra ponto destinada ao uso 

O S1~. I -Ienri(JUe Salles (pela or
dem)-SP. Presidente, achando-se sobre a 
Mesa. a. l'oclacçfí.o fina.l do projccto n. 191, 
peço n. V. Ex. par;t consultar a Camara Si 
dispensa a iml)ressã.o pal':.t que elle seja im
modiata.mente vota(lo e :possa seguir para o 
Sena.uo. · 

publico. '· 
Esta.-pT'Ohibição não n.brango, po1•ém, as 

pontes que venham a, ser con::~truidas lJOr 
cmpl'ezas de vias ferreas, quando rlostínn.das 
exclusivame.Qtc ao l'espectivo tt•afego. 

§ 8. 0 O concessionario ter;í o uso gratuito 
dos terrenos pel'Ü\ncentes ao dominio pu
blico nacional flUe forem DOCDSS<1rÍOS :t con· 
strucção da ponte o ás cas:ts dos respectivos 
guardas, revertendo os ditos terrenos para a 
União, com todas r~s bcmt'eitoria.s, no fim do 
prazo da conce.':l::;ão. 

Art. 2 .. 0 E' o Poucrgxecutivo igualmente 
autoriv1do a conceder ao cidu.di'í.o Jcsuino da 
Silva Mello permissão para comtruír na re
ferid:t Cachoeira do MarlmbJndo obras de 
derivação o outras nccessariíls á, utilização 
da. mesma. caclwoira. como força motl'iz, para 
os estabelecimentos industriacs (cortumes, 
fabricas de banha de porco, do conservas, de 
extracto de carnes), quo pretende fundar 
nos terrenos de sua propriedade, sti;uados de 
um e outro lado da dit;a cachoeira, e bom 
assim p~ra o tra.mwa.y elocl;rico, dostina.uó 
a ligar os ditos esta.helcdmentos ü. nstação 
da estrada do fht•ro ma.is proximtt. 

§ 1°. O conco::;sioní1rio dovfml utilizar a 
dita t'orÇa 1Jydraulica. dentl'o rlo prazo de 25 
annos, conta.do da. data em que ontr·ar em 
vigor esta conces.:~ão, perilonr!o o direito á, 
que não ostiver aproveita.d:.t no Jlm drtquolle 
Pl't\ZO. 

!;i 2°. O conco.;sionar-io :--;uhmottcrà ú. ap
provaoão do Govm•no os pt•o.;ncto.; das oiJr'ai'! 
do der·ivaçã.o o outrM: qrto tivercnr do ~;cr 
cxecuta.!las no leito do rio c :--;ua.s margcn:-1, 
â medidn q uc e lias 1-JO toPnarom nece::lsa-
~w. -

§ 3°. As obras S!)rão projechdas e oxou· 
tadas do modo a não prnjudica.rem a. nave· 
ga.1Jiliàa.c1c do rlo a. montante o juzantc úa. 
reí(wida cachoeira. 

4°. O conces~iom~rio terá, o u,.;o do,; t.or
renos do domínio publico nacional ncces.;a
r.ios ;1~ ol.!ras do utílizaçúlo da forçm. hydrau
lua da cachoeira o :t instalhcã.o do usina.~, 
mediante afommento M forma 1lo art,. 3!-J 
da lo i n. I. 507. de 2ti de sotem bro llü 1807. 
. § 5". A Pt'Odent.o concc~são fica depondont.o 
da con~ti·ucçã.o da ponto do quo tL'iÜí1 o 
U.l't. 1", entrando om vigor Jogu c1uo nlla :m 
acho concluilla., · 

ConsutGa.da a Ca.ma.l.'J., é conce:lida. a dis'
pünl:la pndida. 

Em seguida é sem debate approva.da a. 
scguin~c 

REDACÇÃO 

N. 191 A - 1901 

Retlacç!Jo fi.nr.d elo p1·ojecto n. 191, deste auno, 
que concede l~ D. Ame fia - Cavalcante de 
Albuqum·que, viuva do capittro de engenlwi
?"Os Antonio Cavalca1~te rle Albuquerque, 
ttma penstio mensetl de i00$000. 

O Congrcsao Nacional resolve : 
Art. 1, 0 E' concedida. a D. Amolia Ca-val

cante de Albuquerque, viuva. do capi:tão de 
onrreoheiros Antonio . Cavalcante de Albu
querque, f<.ütecido em consequencia de mo
lestio:ts adquiridas no Amapá, onde se achava. 
em serviço do Estatlo, a pensão mensal de 
cem mil réis (!00.$000.) · 

Art. 2. o Fica. o Governo autoriza.do a. abrir 
os creditos noccssa.rios pu.ea immedia.ta cxe
cuçã.o desta lei. 

Art. :~.o Revogam-se as disposições om 
con~rario, 

Sala.tla:-J Commissõcs, 12 do dczornbro de 
1901.-Gueddha MounTo. - Aravjo Goes.
Viriato Mascarenhas. 

I~' o pro.iecto enviado ao Senado. 

O ~r. Azevedo Marques (pela · 
ordem)-Rcquciro a. V. Ex. que consulto á 
Cas:L gi concedo tambcm dispensa uo interstí-
cio para o projceto n; 29, de H!Ol. 

Consulta,la a Camara., é concedida a dis
pensa pedida. 

O Sr. Fausto Cardoso (pelo, or- · 
dem)-E' para requerer a verificação desta. 
votitção qtie V. Ex. annunciou, visto quo o 
recinto esti:í. desfalcado. 

O ·s.-. Pre8idente-A votação a.~· 
que se ref'ero o nollre Deputado está termi
nada. 

Eu vou submcttor á vot:;~.ção outros pro
jocto:-; imrncd iatamcmto o o nobro Deputado 
tor;i. occasi:io do razor o seu requerimento. 

Em seguida, t1 posto a. votos o appl'ova.do 
Olll :t-n. tliscu~~ão o soguinto artigo unico do_ 
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l'RO.JECTO 

N. 271-1901 

O Congresso Nacional resolve: 
- -Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a. abl'ir- ao Minísterio da Fazenda o 
credito extraordinario de 19:261$200, para 
cumpl'ir a sontcnça. do juiz seccional desta 
Capital que condemnou a. Fa.zendu Nacional 
a restituir a Rombauül' & Comp., negoci
antes nesta pra.ça, a importancia que <lo 
mais pagaram como di1•eitos de importn.çtio 
de sal importa.do em 1897, fazendo as no
cessarias operações ; c revogadas as dispo
sições em contrario. 

O Sr. Fausto Cardo~o (peta m· 
dem)-requer -verificac;ão da votação. 

Procedendo-se ;t vcrific;tç:iio, rcconlweo-so 
ter sido approva.(lo por 111 votos .. contra J 8; 
totall29. 

O SI". ~ilva Castro (pela ordem) 
í•cquor. e obtem dispensa de intcl'sticio pal'a 
que o projccto que acaba. do sc1· vot:.ulo 
entro n:~ proxiina ordom rio di;L, 

l í:l07 ; fazendo as nccoss:trias operações o ro
voga.(la.s ;~s dísposi~_:.ões em conteario. 

Pu~ tu <L votus, ü appeova.do orn 1 a discussão 
o :-;oguinte 
;) 

PlW.JBC'l'O 

N. 250 A - 190 l 

O Ccmgrcsso N<tciona.l resolvo : 
Art. I. o l~'ica instituído um rogistro das 

opcra.çõex <lo c;tmhiu. 
§ l." P<bl'<t protluúrom todos sons offeitos 

os c,mt1•actosdo carnllio, (\ nccn~sario snjam 
insc1·iptus no registro. · _ 

§ 2.° Faz-sn a inseripr,:iio depois de ofl'o
duaúo o deposito da jmportancia cort•cspon
dcni;o au scllo das Lctl;ra,s do cont.rn.cto. 

§ 3." As lct l;l'iJ,s podorn snr apresentadas 
par:1 a a.pposiçã.o elo :sello clontro, sómentQ, 
do pra,zo do cinco dia~. <~si o nií.o forem, 
con;-;iclm•a,clus nuUos elo pl(lfiO tliroito os con
tr<tctos respectivo:-;. As qnu.ntias d.eposita<las 
p:trit o cflcito do solto da, .~ lcttl'as, quo sert:i 
pago p:n• Vf~riJa, , om easo algUJn sm:ão rosti
tnitla~~ 

Posto a voto~ ~~ approvu.da om discussão 
unica e enviado <l Commi..;são 1lo 1todacção Ari;. 2.o E' o Govoeno <tutoriza.do a. fixar 
o snguinte nnm t:vm do 1·egi~tro. 

l'[to,lgCTO 

N. 20i - 1901 

O Congrnsso Na.cional resol v c': 
Artigo unico. Ficr1 o Govet;np n.utol'izado 

a concedo r :Lo D1·. Fern:11Hlo Tct·ra., assi:-~
tonto da ca.deim, rlc elinica IIOL'IJla,tu-~yphili
graphica, d11 Ftwuldu.dn do Mndicina elo IU
d(' Janoiro, m;Lis um anno 11c liennça. com 
todo o Ol'donautl, em p1•orngaçãu diL CJIIC t.nr
minou no diêt 5 do cort·ento, para ü•at;u• do 
sua saudo fól':t desta Capit;tl; t•ovug:tdas as 
disposições mn eontrario. 

Posto a. votos, ~~ <1P\H'OVIL1lo mu 2a tlisenssiio 
o scgníntt~ artigo uníco do 

l'RO.JBC'l'O 

N. ?.00 -1901 

O Congrr.iHIJ N:tcionitl l'esolvn: 
AI·tigo uni<~o. Fka o Pollor l<:x<icu1.ivo au

toJ•iz:ulo :t ahi r :w Minisl;cwio du I<'<tzonda. o 
ci•otlito 11110 J'or fli~Ctls~a.t·io para curnp!'ir a 
aentcnt;.a. tio Supremo TJ•ibunal Fcdcl'itl (1llC 
contlmnnou a, F:LZOJHia Nadon:d i1 rnstítuir a 
A. I•'. do Oliveira & Gomp. n irnprwf;nneitt do 
dirojtos tl(\ irnpol't.açii.o xotn~n ket•ozeml qnn 
do mais }lit,gn.t·a•u nol:l oxüreieios do 18\JG <l 

Art .. ~-3.'' A repat•l;i(;.ií.o do rcgbd.ro onviat•á 
tlia,ri:.~Jnontn :w ·Thosuur·o o <L Estatística 
Commct>cia.l lllll qmttlro tlns opora'.~õns in
script;a.~. 

Art. 1.a. lt\lVoga.rn-:-lo as di::iposí',~õos om 
contt'<tt•íu. 

O St• .• J"uliode Mello (pela ordem) 
l'CCJIIOI' VIWifie;ac,'fítJ (111, VOtl\.(;fío. . 

l'l'ocndrmclo-so :í. vori ficn.'.~ã.o, ·J·oconhoec-sc 
!;orem vo1.;~<lo i~ !'iWOI' \17 S1·x.· Doputa1lo:{ o 
c!onf;rit :~I ; tot.itl I HL 

Po . .;to a votos, é :tvpeovn.do mn discussão 
unic:t o tmvia.ilo :t Conuni.ssão 1lo Roda.c~ão o 
sogninto 

PRO.J'P.CTO 

N. ~!.07 - 1901 

O Congros~o Naelon:tl dccrnt;L: 

Artigo unico. E' o Pode1• Executivo auto
rizado a concednr ao conductor do trem de 
}o. classe da Jc:si;t•ad:.L do FoJ•ro Central do 
Brazil. Antonio F1•:mc!isco do Ollvoira um 
anuo do I iccrH,~a. com orclnna,do, pa,t•a. tr·atar 
do sua. sawlo, om J>I'OJ"oga,;íl.o da liconça em 
tltJjo goso se a.chn. ar1uclle fnncciona.rio; ro
voga,(bH asdisposiÇõos em contt•ar·ió. 
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PlJ:->Iio a, votos, cj ctpJWOVaAlo om dL~Cl:!S:Jão 
uniccL o envi;t,lu <'L Commiss;-io de R~tÚLc<,:ão, 
o soguinto 

l'H.O.f8CTO 

N. :20()- 1001: 

O Congh~sso Nacion:tl r.:solvc: 
Al't. l. o Fica o Pod.1;r Exccu ti v o auf;oriza.d.o 

a concoclor um u.nno de Jic:mc,:rt, com Ol'dc
naclo, ao Sr. Frrtnciseo Alves da Silva Prado, 
conduct.or de :i" clttssc lla Estrarh do Ferro 
Ccntr·al do Bra.sil, par<t tra.ta.r de sua, sauclo 
OJHl.C julgar eonvcniontCJ. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
eonl;ra.l'i9. 

O ·Sr. I•,austo Cardoso (-peta m·-
dem) requer veriflc:v;ã.o ela. vota.çú1o. · 

PI'OCO!lendo-so :1. verificação, t'econhecou
::;c quo votaram <t ütvor 102, Deputados c 
contr:t lO; tot;d, 112. 

Posto a votos, é <l.l)PL'OV<ulo em di.;;cu8são 
unica. o onvüLdo ú., Cummis::;ã.u de H.cclt.ter~iú> u 
seguinte ' 

PRO.JECTO 

N. ll:lG- 1901 

. O Coni.p•e.~so Nacional resolv4"l: 
Art. 1. o Ao engunheü·o Arisl;ill.cs 'Galvão 

1ln Queit·uz, a.pusontauo no eargo de dit·octor 
da Socrot<U'ia do Ministel'io da Agl'icultm·a., 
Via1,~ão c Ohm:'j Puhlkas, eompetc dcsclo a 
:t.posunta.!,,ãu, n:L 1or-ma ela. d1~ch;ãu cu:lstilnto 
do:~ avisus tio mesmo Mini8tcf'io llu O ele junho 
o 7 tio ago8to tio 18D 1, u ol'llenadu tlo enrrn
nhoiro Ji~eal <lo 2'1 dai:!.>el, curr·ospuntb~ni;o" :~ 
2G annus tlu sOI'Vko. 

.At·l;. 2. 0 ltevog~Lda:~ <t:·l dispo~i1;.ões em eurr
tJ·ar·iu. 

PustrJ a, votiJil, ú <Lppr·uvtl.f.lo otnl a discussã.o 
O SCg'llÍD to: , . . 

I' RO.Jl~C'l'O · 

N. 182 A -- 1001 

O Gongecsso N<Lciona.l deercta: 
· Al't. 1. 0 N<LS e<Lusas mn que a J<'azenda.Mu-

. J1idpitl f'or auf;um, r1~, i~s:-.;isl;en te ouuppoon !;1~ 
uu mn qmLeStJUOI' . acl;us quo promover po
l'antc a. justiça, local do Di:;tl'ieto Fedor·i11, 
flciL <lispcnsa<la elo a.noa.nl;;u• soltos orn peti
ções, l'azões, ;dlog:v,~õos, tt•a::;iados, cat•t:ts de 
:~elltençtL e 01rtras <liligonei:~. s, hom eomo ní'~o 
S:Ltisf<Ll'(L pl't:~viMtH:Il~C a taxa ju!lieiaJ.·ia JliLL'<L 
tor log:l,l' u juJgnmnnlirl ,]a,.; c:wsas om q11n 
1ô r· i n tm·es~ada . -

Art. il". Os ~dlos o t.:Lxa ,juclieir.tt'ia <~quo 
se ruiuro u ar·t. l" serão :rn~go8, · <Liinal, pel:t 

Camara Vol. VUL 

parte vcncicl<t, inclu::;ive a F'<LZcnda Muni
cipt~l. 

Art. :3". O~ salar!os taxa.do;.j no regimento 
elo custas ~or:to pagos pelo;;; interessados, em 
tempo utll, logo depois do concluídos os 
actos rospectivos, o a sua. importancia ·será 
cotr.Lda á m;wgem pelo escrivão, ::;enrlo dohi
ÜLda ott creditada <t!in<.d. 

Pn,ragr:tphu unieo. Nilo se cmn:prehcndcm 
no;,l;;L di;,posiçãu as e'Jstas dos autos, termo:-.; 
tmsladoi:l o diligencia..-,! ex -officio, ou om qu~ 
foL·cnt intorossaüos o Ministcrio Publico ou 
p~~soas quo teom as::;istoncia publica judicitt
rta, d~ accorLlo corn a legislação em vigor ; · 
salvo st _o proer~:'l::;o se findar por sontença, 
transn.cçao, deststeneia ou outro meiu Iccri
l;iuw, r1üe tol'no in<livhl.u~Lcla e cceta. ~L ~e-
spoüsabilidado. . 

At·t .. 4°, Ruvog:.1m-sc a.s disposições em 
contra.rw. 

O Sr .• Jos~ Doiteux: (1wfa ordem)
roquc_r e obtem 1ltspcns:~ do iutorsticio pa.ra. 
o proJccto que a.cu.ba de see votado entrar . -
na peoxiDlU. oedcm do dia. 

São succes:'livu.mcntc postvs <L votos e 
a.pprov<tdos em 2" di.scus::;ão os soguintes 
artigos do 

PROJEC'l'O 

N. 275 - 1001 

O Congl'esso Na.cio:1al rosol v o: 
AL't. l". ]1)' conc()didu, <t D. Doruthóu. da. 

Enc<ll'flêl,c,:ào do Coraç~ã.o do Jo:m.i Garcia Zu
liiga. c D. ~hria. DoJlo~·ns l::l<u·l;ola. Bornu.rdina 
Garciu. Zunig;t, filha;:; tlo brigadóit•o hat•ã.o do· 
Calut·u., :L relovac.~ão du. pt~m~ de t>r~scripr;.ão, 
em quo lnCOl'l'et'<LTll, pat'<L pm•c;1pç:w do be
u~ficio do JIICio Ho.ldo, quD roc~ubia stm 11.1ãe, 
vm va tlaquolle brlgu.tlou·u, du::~do a data elo 
.iidllleillwnto tlost:r.. 

A['t. 2". Ficà o Governo <mt.orizado f.1 ••· 
u.bl'ir ·o crcdi :;o nocossario para oxecu~ão • 
desta lei. 

Art. :-3". Rcvbgaiú-so as disposições em 
eoutl'a.l'io. · 

O §1.•. A.dalbe1•to Guimarães 
(pelct ordem) roquce o obtem dispensa. do in
t;erséicio para que o projccto quo apaba. do 
:;er votado entro na proxíma ordem do dia • 

Posto <L votos, 6 appt•ovado ern 3a. discussão 
o onviatlo ú. Commis8ã.o .do Redacção o se· 
guintn 

PIW.JI~c·ro 

. N. lG3---l!JUl 

O Cnngt·c.'lso Nacionalroilol vo: 
Art.igo unico. Fica o Po1lor Executivo 

autorizado a abt•it· a.o Mlnlstorlo <lu. Marinha. 
31} 
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o credito total !le 77:521$899, Silpplemen·tal' 
ás verbas ns. 8, 14 o 2l do art. 8" da lei 
n .. 746, de 20 de dezembro do l!JOO. pi1ra. 
pagamento de vencimentos do corpo do p<.t
trõcs-móres, creado pelo uecreto .legislativo 
·n. 695, de 1900 ; augmento de vencimentos 

' de um capitão de mar o guerra o um do 
fragata, promovidos, c os vencimentos do 
tres mcdicos de 5:J. cla.s.;e, n()mea;dos, f,tzo3tLlo 
!1-S nocessarias operLtçÕe3 e revogLtdas as dis · 
posições om contrario; sondo : 

Verha n. S. .. .. .. .. 24:309;1t09J 
Verh:t ·n. 14 .......... · 15:282.-i;onn 
Vel'kt 11. 21.... . . • • . . . 37 :8~~!1$\JOO 

Fosl.o a votos, é appt·ovatlonm ;;a di:::eu.;~ho 
e enviado á Cummissão tlo H.educç·ão o :m-
gt~inte · 

l'lWJIWTO 

N. 131- 1901 

O Congt'3SSo Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Exocutivu au

torizado a abrir ao Ministorio da, Fazenda o 
credito cxtraor,linario de l: 1:32$ para paga
mento a divordo.'l opora.rios da Casa r.I.t 
Moeda. pelos sel'viços extra.ot·d inario J prosta.
dos em janeiro c março do WOO ; fh.zondo as 
nocossarias opct'aç~õos c l'CVogadu.s as disp'J
siçõcs om contrario. 

Post,> a. votos, (l i\ppt·ova.•lo em 1" tli::>cus.;ã.o 
o seguinte 

l'JtO,JgCTO 

N. iü A- HJOl 

O Congt·nsso Nttclonttl l'•Hol v c': · 
Al't. 4. 0 l"ica resta.belcdd:t a laclassede 

;wtiflces millta.t•o . .; na. b1•igada a rlnn so J•cl'ure 
o dcct•oto n. 2.:~07, de :m clt~ t eznmbt·o do 
1895, c oqniiHLL'ados aos mcstr•0 .. ;· o nella 
rointegt•ado.'! os que se achavam nt~ citada 
classe por pcca.sião da. promulga.ç:\o do re-

. gula,mento do corpo do officiaes inferiores 
da a.rmttdn., a quo so refere o 'lccrcto 
n. 2.234, do 17 de março do l89J. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

E' annuoci:tda a votação da emcn.da do 
Senado ao projccto n. 13 l A, do~to a.nno, qun 
~xtingue a secçi'io (lc pa.g<t1loria d;t Estrada 
do Forro Central do Brazil (discussão unica). 

E' approvadn. a. t:~oguintc emondu. do ·Se-
nado: · 

Ao a1•t. 4°-Suhxtitua.-:-m I)Clo ~oguint;e: 
Art. 4'1 • O Poder Bx.ocuti v o expcdirit a8 

Jn•ovidencias rcgulamcnt:~rcs D(JCe::Jsariu.s <i 
~ oxecução da Pl'cscntc lei. 

E' o projccto assim emendado cnviadõ á 
Commi:Hão de Redacção ofliciaudo-:.;o ao Se• 
nado. 

São successiva.mento posto,;; :1 votm o ap
provad.os om 2a discussão o.~ segu~ntcs artigos 
do 

I'RO.JECTO 

N. !1.2-1901 

O Cvngrcs3o Nacional tlocr•ata: · 
Art. 1 o. Fica. o Governo a.ut -:n·iz :~do a ·con

ceder, n quem maiores vantagens oft'orocor, 
privilegio pl.tt'a construcç:'i.o, uso o ~oso do 
tlo um<t cs tt·ada. Lln l'ert'O,ttuo parti llllo de Sa.n
ta.l'ém on ottl;t•o ponl;o quo melhor os estudos 
dctrwminarcm 11:.1. Hl<trgcm do Tu.pajoz, no 
Pará, v(t a Cnyabil, com um r<tmal que elo 
pJnto mai.; c..i)nvcnionto vá á fNnto ira, boli
viana .. 

Art. 2~. Poder· i. o Governo dispensar a.o 
concc;;siomtrio o.> :;oguintcs favores ; 

lo, pri vilcgio por 60 annos ; 
~o. i.~enção de direitos de importação sobre 

os ma,toriaes nncc.)sarios á consuucção da. 
estl'a.da; 

3°, dil•0Ho de de.>~tpropt>htção por utilidade 
publica, nos termos da, lei, dos terrenos nc
ccsnrioJ <'L constt•ucção das obras; 

4", prh·ilcgio até 20 kilometros para cada 
lado (lo eixo tla linha. 

Art.. 3.° C:~.duc:1eâ a concossã.o si,-trcs 
a.nno.) llcpois tlc n..Hignn.tlo o respectivo . con· 
tracto, não apre:::cnt<U' O COJICUSSiOIHU'ÍO O::l 
csturlos definitivos, o si 1:2 me:w.; depois do 
approvados nã.o iniciar. a::: obras. 

At•t. 4." Revogam-se as disposi~~õos em 
con t l'ttt•io. 

S:io c.msitlm•aclos projudic<tdo~ os pt•ojectos 
ns. 202, do 18\15, o 2l0, de 18\JD. . 

O Sa·. ArUuu• Letnol!\ (1wl1t .rJl'· 

dcm) rec1um• tl obtem dosponsa do insl.m·· 
ticio pal'a. quo o lll'Ojcnto rruo aca.ba. do soL' 
votr1do ontt•e na pt·oxi.ma ordem uo .tliit . 

Po.,to t~ votos, é a pprovauo em.l :L Jiscus::;ã.o, 
o soguinto · · 

l'ltOJECTO 

N. 126 .A - !001 

O Congresso NttciomiJl rcsJlve: 
Art. l" Fica rcclnzido do 15 <t 10 annos o 

tempo de serviço c :<igülo pelo ar>t. 3:.~5 do 
regulamento dos Correios da · Rcpublicn., 
aflm duq1w os_rn~poGtivos'C;u•tciros eomer;em 
<1 pet>eeiJce a grn.tificar}i1o addicíonu.l 'relativa 
a.o tempo do serviço postal. 

Art. 2° Rovog;nn-se u.s dispo~>i<;õcf> oni 
contrario. . . 
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O SI."'. Hénrique · !Lagdcn (pelct l1JCL Mar•ia. Volloz 0:1 companhht quJ orga-
o1·dem) ré'quer c ohtom (lisp:msa do inter- nizn.t•, a concessão.» · . 
cticiu pa.t·a que o projecto que ac Lb ~• de ser .E; 0 prJjecto assim emendado enviado á · 
votado entre na primeir;_~ or~lem d.o dia. Commissão de Redacção. · 

E' a.nnunciacla a vo+,n.ção da. emenda do Se
nado ao pwjocb n. l7L B;de uno, o 188, de 
1901, da C:tmara. dos Deputados. quo autoriza. 
o Governo a mrtndar paga.r ao capitã.o do 
fl·a.ga.ta honor<trio c ·1 o tenente reforma(lo 
Colla.tino Marques de Souza a quantia de 
1:837$680, difforcn~.a de srJtdo que 'deixou tle 
recebee uesclo 1870, dah de sna reforma., a.W 
1897, de accordo com a doutrina contida no 
aviso do MinL-iterio da Fazenda de 7 d-J ja
neir•o de 1869 (discussão unica). 

O S•·· Albu<JUCl"(Jlle Set•ejo 
(zJeül ontem) l'il<J.UOl' prolercncia na. vot:~çã.o 
para o projedo ·ta Cam<.wa. 

O Sr. P1•esidente-Ni1> posso ac
ccitar o roquorimento do nobre Deputado ; o 
que se v:tc-vot ·.\r é a. omentla do Sen:~.do ao 
pro,j3cto n. 171 B._ Sobre isto é quo a Ca-

__ mara tem de pronunciu.r-sc. 
Posta a votos, é ap_pl'Ovada a ·seguinte 

ornenda do Senado: 
<<Artigo ..unico, E' o Governo autorizado a 

mandar pagar a.o c~tpitã•J do fr•ag.:tt<L hvno
rario o 1° tenente ret'orma.do Cvllatino Mar
ques de Souztt tt quantia em que importa e a 
di!ferença. dç soldo quo çle_ixou de ro~ebcr 
durante os cinco annos qac precctlet'<~m sua. 
roclttmaçfw sobeo a. contagem do tcrnpo do 
sm·viço,;_~proscnta.da no anno <lc 18J7; faz :mdn 
as nec0ssu.rías opm•at,~ões do eredito e rcvo· 
gadas as disposi~,~ões em cvn~rario.» 

E' o pt•o,jeeto enviado á Commis:3ão do Re.
dacç~ão, ulticiando-so ao Senado sobre o occor
r~do. 

Posto a votos, ·é ttppr.Jva.do em discussão 
unica o enviado á Commissfí.o do ltodácçã.o o 
seguinto auditivo ao 

l'RO.JECTO 

N. 153 E-1901 

O Congresso Nacional r,)Jolvc: 

O Sr. President.e - Estão findas 
w=> votttçõcs. Vao-sc entrar nas materias 
em discussão. 

Antes, porém, devo p::mderar á Cama,rài .... 
que a. convocação da se.'lsão secreta á, hora : _ \ 
regimental não impede que haja a. sessão do :: ':,\: 
dia, i.t sessão orclinaria, a. sessão publica, sra · ·· 
sesilão secreta o permittir. (Pausa ;) . ... 

Estandq ausentes os Srs. Deputados Manoel 
Fulgencio, Hodriguc.3 ~orna.ndes o R~ymtmdo - _ _ 
de. Miranda., membros (la, Commissão d·e Pen• . 
sõcs o Conttts, . n::nnció · pa.ra. substit'uil-os _,os:_ 
Sr.il . . Eloy de Souza., Pcnido Filho c José _ 
Boitoux. 

O l!h•. Fausto Cardoso (pela M'~ 
dem) -Era. pat•a pedit• <t V. Ex., co'nfor1iio 
se ltttvia compromottido, que me oxplicassó 
p::n·quc no caso do projocto do DoputadoByl
vio Romero não ficou p:·ejudieada a emenda 
o om outro ficJu. 

V. Ex. disse que, quando eu estivesse mais. 
calmo, me d<1ria. a explicação, e eu, que es
tou per fui tmnentc calmo, espero uma cxpli
ca;çJ.) d t HH1nJira por quo tlcou prJjudjcado :~ ·,, 
om um caso um artigo por uma emenda 
·l'ostrictiva, o em outro não. _ _ . 

Acho quo o H.eJim~mto, lDla sciencia_ <19 · . 
r;;gulttm~mlittçi1o (lcg<;as cous"tts, ficou prejudi· · 
CiLdO. · • · 

Ma,s, V._- Ex. dis.3o que mo oxplicaria quan
do-eu estivo.3so mais cttlmo ; ou o estou e 
devo dizer quo agu.rdo as explicações. . 

O Sr. P1•esidente-Não prometti ·· 
tlar explicação ao nobre Deputtt!lo, pois,as 
cspecics eram muito difforentes. 

No primeiro casó; tendo-se submettido á . v o· 
ta.ção o '-'!rtigo de um projecto, sa.lv.o as 
emendas, votttdo como · quer. quo elle fossê 
não poditt deixar de submettel-as a votôs.- · ·: 

1 A emenda. feita ao projectq foi submettida 
1 ;.i. votação. 

Al'l;igo unico. E' o Govorno <mtot•izado a 
tran::;ferir para Mttnocl Mal'ia Yellcz a con· 
c3ssao feih a. Julio Benevides pelo decrot> 
n . . 99, do 7 do outubro do 1892, podendo pt'o· 
rogal~a. por mais cinco annos, s_i julga.t· con· 

No -segundo _ caso havia. uma · emenda 
n. um pr~jocto que mandava dar. uma pen~ 
são de 400$ a uma viuva.; a emenda manda· 
va reduzir a 200.$, e esta.va concebida de 
fórma tal que eu e1•a obrigado, pelo Regi
mento, a snbmettol--a a. votos ante3 do pró· 
jecto. · · _ . - -

. venicnto ; revogadas as disposições om con· 
tra.rio. , · · - . 

· g• tamboú-1 tipprovacla ;_t scguinl;e ernemltt 
do Sr. Carlos do Novaos: - · 

A emJnda foi a.pprovada p0la Camara. e o : 
projcct(} ipso facto ficou prejudicado. - ~ 

Era. isto que competia dizer ao nob1•o· 
Deputado. ·- - _ : · . 

«Eni vez . do tt•a.nsfm'il' par~t Mu.noàl Ma riu. 
V elloz a cem cessão etc., diga.·so : ~at•a Ma· 

0 Su .. FAUSTO CARDOZO - l!istou vencido, .. 
mas nã.o couvouciclo. , - · ·· · · · 
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o SR. l'wo:srnl~N1'~>-Niio quoro que o noht•o Ningutlm pedind·> <t p::.la.vt·;~, é oncnr1•1\cla 
DGpnhtlo ~c Gonven~<l., pqrquo nii.o é ama· a discussàu c adiad<J. a vuhçi"w. 
que.;tão minh:\. A C;tlilara acn.hn. cll) dolilm
mr e ell<L tom a. I'espu11sa bilidado dus suns 
tlcliberações. 

E' annunci:vht a s~. tliscussão do pt\>jocto 
n. 25~ A, dp !!Xll, que autoriza o Pod()!' Ex
CC)ltivo a abrít· ao Mínistcrio da Fazooda o; 
crcditos cxtraordina1•ius de 2:6'76:!;44fí; ou r.>. 

. b. 2 .'!)54:500$332; p~pel, patoa attendCl' . ao pl'lo· 
·~ .. g!J.lllCII~ de di vida <!,e exereicios findiJS. 

. · Ningucm pedindo a, palav ra, ~ encerrada a 
_discussãC> o adiatJ o. a vota~~'\tJ.. 

-:. ·· E' a.nríur~el;lda a ri·' di~ctlS:lo'j.o do proJocw 
~ n. 70, qc WOI, autorjza.n4o o Podct· Ex· 
. CX(leutivo a abrir ao Minis~eritl qa jnduskia:, 

. Viaç5.o e Obt'a.'l o Cr;)dito oxtraol'dinario tio 
._30;UU!I$, para. occuner <ls rlospczas com a rc· 

E' annuuc ia•h a discusoâ.o unic1t do projc
Cio n. 3!5, dG IOJl, autorizando o Gl)vo ~·n o' ;_t 
c.Jntar ptn-a os eJfeitos da <l]X>Zentadoria, ao 
on.gonh~iro Paul<! José elo Oliv~ira, o tempo 
nm qno cx~rceu ca,rgos publicos de numca,:a.-o 
dos antigJs prcsjdol]tes tio provi ~cüt, · 

Ningnem pcdimloa p:1lavra, é encc rr<tda 
a diecuss_iío c a.diftd>l a vot..·wií.:>. · 

E' · annunciah a. continuaçã." d.t 3• éÚs
cns~ãü do project,J n. 20:>, de 1898, au tm•lzan
do o Govot'n'-' a ma.nd_:11' pa.gal' nos Dr;. _Fl;•m· 
cisco Ant unes M.;ciel c Ar thlll' An!uncs M<~
cicl a qua n.tii\ <IJ 385:500$, import;~ocia do 
g:l4o yaccum c c;\V~llal' for-noci<lo ás for cas 
lcgacs dul'<tnte o pcriód<! rcyolueion<jrio do 
l8a3 a 1895. · 

· cej>ç.ão da..~ Estradas de F<WN Bahi~ ao Sii.u 
Fra.ncisco, ramilol do T~mhó, e Recife. ao Sã.o . Q 8a· . . Adálber.f.o G-ui"tu~rii~s 
Francisco, t•esga.ta.das om vírt~\d!! de a.utori- ::...p eço il- -p<tl<~~-r::. . · · 
zação 1egislativa.-

,. · 'Ninguem pedindo a pal<\~·r;l, ú encerrada. P 8r, Presidente-Tom a palaYt·a. 
a d.isclisião o ::.diada a. votaçãt>. o nobr·n Deputar! o. . · 

Sãosucc~iv'amcuto sem debate cncerr •dos 
:_ ·. ~ln 2• discussão os art~. 1~ e 2• do p~·ojooto O 8r. AdalbertQ (ôf~ah~ariie~ 

.n . ·207, de 1901-, creando mais dous Jogares -Poço a V. Ex,, Sr. Presirlento;.que se di
de fieis do thesuureiro tla RecBbedoria da Ca· gne mandar-me trazer a msq!>agcm do P ode1• . 

. :pital Federal, c•Jill 0, vencimentos dos oxls- gxecutivo S>licitando este credito, c os do-
. tentes, ficando a<liada ·a votação. , cttmentos que a instruem, (Pa~•Ú:). 

Sr. Presidente, meu maior constrang i-
E' som debate enccrr~do em 2• di>cussi.b monto, occupa.ndo a. tribuna neilte instante, é 

o art. 2• do projcctu n. 299, de !90! • auto- ver que ni\o. so acha no recinto Cl hooradé! r9-
J'.Ízando o Poder l~llocutivo iJ. ahl'ir o.o Minis- 1 t ·' I'' G d d s 1 
'terlú d:\ Fazenda (j ct•editu cxh'fWt'dinario. da prcSCihan ° uo '-10 ra.n c 0 11., 0 ;:>r. Ger-
·65.:447$480, pam dtn' oxocu~ãu <~ slln tença. do mano HD.Sslochl!r ... 

· juiz. Cedeml do I•:St.a<lo do Rio Orando tlo Sul, 0 Sn. SOARES MS SANTOS- Pódc J'a llnr, 
· --qúe cumlcnmou a l<'t~zonda. Nacion:~.L a indc- pqrctuc t,()ln quom lhe rcsp~ilda.. · · 
· . mni1,ar u. v i uva o herdeiros do coronel L:ulis- o SR. APA!.BERTO GUIMAUÃES- ••• a cuj:> 

láo Amaro da. Silveira., Clcantlo a<Hruh~ :t v o- discur.;o, 'proferido na. Sl'..ssão de 17 do outu
ta~:ão. bro, tenho do r cspondor, o no dccttrso dost :1 
· ·E· annuociada a. discussã.o nníca tio pt•o- t•ospost<!- verá D tneu - li~nrado collcga rruo 

. jecto n. a!>;· de i90l, al}torizM~o !> P oder b:x.- aea~a do dar-mo o prozet>· do intet'I•ompet•, 
. ecutivo a relevar <~ viuva o het·dt>iros do !DO, quo tenho motivo :!e sobra rara. sontir 
,· _finado majur B\lDCdic!o ~ibah'il · Du~ra · a di- esta a.u;cncia. _, . 
. .' vida por cllo cuntrahi~a. com o corre da '!'!ri· s p d t d •· • d 
··_,: _·g· a(la. Policial da Capital Fedoral; na imp_.>r· 1'· rosi cn e, O Mnra _o r!)presen ... n.e o 

Rio Gr a.nde do Sll!, começando sua oração, 
· •· ta.ncia de l:I9i$324 - • garantiu á Camara que nã.o a moviam no 

Ninguem pmlindo a pala,n·•~. ú. Or'!f;Orl•ada coi:l1bate a. cstq creriito intuitos. :p:uti<!a.J•jo!!, 
a discussão c adiada i1 Yoti!~'ão,_ · não o. ao i ma vam inosquinl!os sontimoqtos de 

. E' annunciatla a. U,iscussií.u unlca <h omcn- odio político, n~m o impulsionavam naqtlo!Le 
dadi)Seno.<b ao prujocio n. 45 B, do 1901, rrpmonio paíxõcspart1daría s não . .-adorme-

.- qiíe 'al,ltoriz:i o Poder E:-tecutivo a abri(ao cid·~s. · · 
. " Miillstei·io da nuel:'ra o credito que for ncces- Ainda bJm, Sr. Pr esidente, porque JJiip 

~a, rio p;\ra pagar a ·grn.tifica~.ãu do uwr cicio, ftlra esta. declaração solemo e e cátego.r!ca, 
a- qu D 'tcom direi tu Can.1iilo Jus~ Monteiro de. qual a Camara não tem o direito de du
dos Santos o Joaquim · Gunçalvos . tla C<>~ta; vidar, nóo todos· ficaríamos convencidos de 
éoiJka-mcs'trc a mamiador d:1 usl;titcttt offi· . que só o sentimento par\id:~rio, só o 01lío pt>'! 

. cina de c•>rl·ecil•J do i\r.~ l>nnl tl<J GuCl' l~a-- <la litico, :IÕ o interesse pe:soa.! p<>!lpria. rqovel-o -
Capital FOtleral. áquelle combate veh~IIlo~te, tal Ma vto!eu-
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cia; tanto ma.is I}Xtrâ.nhn:vel qua.tlto o illusLTe O SR. FAUsTo CAnnoso-Acho . qnt! o cnrí~\~: :<:' 
. representanto_do !Uo G~á.ndo . do Sul. petha. selnoíro M:~cid I! ín•}::tjm~ t!c p~uir ttnü cotL~a. . 
que esta. Garoara se constotulsm Bf!l tr1bu nal n.rjúe rtiw lenha dir•oito, (/Ta outr·o-' ap{IJ·tes.J. : 
e, a.preciantlu o~ tloeumo•li~> qu~ 111strucm a. o sn. AnAUJ:·:wro GUIMARÃgs:_ Ropitil, .. 
men.;;l<>em do Po<lF,L' ExocutJvo, Jnlg&sso com Si•, vi•.;Jitlool b, <Ht n:l ú venho I'<J.ZCt· ::t de:üs:v 
cnlma~iscn•;ll:o e jcú~i ('.ti . . IEu t~etan~ S. Ex. dó l'oclu. twtnto: in:LI~ •lo <!UC ist.;J .cu prMís<~ ·
uil.n dou tlom_onslrllclío de>ta Jsonç:w, <lo3ta {[l'i~ndor :\ rcputt~('.ão dos ofr!cütos d J o:<ot'Citi>':·. 
cn.lma, 1>ara set• tido como juiz insuo[miLo no vivo.~. 0 .~ mcm'>rh !rJm'.ttla de_ oCfici:IOS rll) . 
jttl;.(:tmcn\ó d~sta causa. exercito. mor~~•s, ootltt'lL o~ qü ~es revei·t~Jtt o 

Não preciso t'ecoi·da~, St•. Pre, IJehtc; q1li!.<i as injur ii1s, con\o s_ig•iab\l'ios tlo.? docamettffi~ :~ 
nobre Depu tad~ . r~fei'itlclo-se aô proje~to do avo?blLàJS <lc gracw.~o• e forncctdos pat•n. hps ,: 

· credito de<il<Ll'Oit que olle era úin:t pt•e(ençi'lo inconressu.vois. - ._ .· · 
desarràzoatla,uin vcrdadeii'O i\ssa:to no Tbc~ M:üs \lo que a p~ol. do r cclam ail:te e\F 
sbúro, quo o!i :teclamantr•s siiO l~crdadoi r·v.~ prcc[;o uol'ender ;\ lrl!'lmorl;i. VMCl':Ln,lili tio 
pll·~tas o n. pro\énc1ío dolles, lri~onre~!!avel, é !J~·:HollfareciJal de Out•o, o 1nolvidn.wJl Ma• 
\!.ma. ve1·<la.tl.eirà. extt:li'sâo l\Os_ co!'< &S publico.\; ctu11to Bi ttcnco•u•t, :tccuwlo rtestc rocioto dtl 
quo os t:ilcl:.r.mani:JI! &w ~tovi~os apón•~s púla pi\Ct ti:lr· com o; pirat•ifl. co til os qtltl quOI'citi_ :' 
g~na.ncra; .11ell\ fur,nqdo. da ohe•r?, p:u~a se eo.m- ds'lait:J.i• o TltciióLti'O Naciutl:il. (Apoiados .a · 
pimsnremdus ()t'eJulzos que soiiror,a~ ~ta. vul1t ap"rtes.) . . . , · : 
ptlblic,t, voado-se a.peaúus das post-;u~s SO· Mt\iS do qw1 0 ínt~t'I;'SSO d\)1 rocl;\tntlnt.os ::. 
OÍ!IeS. . CU pi'CCÍSO doi\lndl)l' ti. . i'cput;tljLO iU\bO,dil. do_,.; 

Or-J. nãó prccísJ ·. hiVM' mn.is lônge 3. r e · honrooo pi:'ocua•iJ. lo!' gct-.~ l d,\ ltopubltca..' ;· -, . 
cord:~.~ã.o d'()J;\a' lingua.gem violentíssima, t:~.l· u.~r Stt . . DEt>UTAOO-NingLiem a.bcoú . . ' 
vez .nurica. ouvidi1 _neste reé[uto, p;wa. cQn - 0 s~. AoAJ-Ii'' n1;0 Gui~rAnÃF.s-~ .. :c_h.i? _ 
vencer J Citmu.:·~ de quo ella .d,evo pi·occdOl' .. • ~ 
a. um est11u() rigot•oso dos documontos qne -pal'eeer I.Í tot·rtllnantQ nó r.;wnh•!c!matH<:í d(l · .. 

· •- _, . - dL"olto dos rooh\rll :~ntilS e conS!lgtnn1otli<'ntll 
j\lStiftca.tn o, P l'OJeCw em_ uiSÇU;J~a~ •. pa.ra r a.· n· " .sntltt'·'o di!. ,Lortli"" do crcdi t:~ . 
'tificllr o . voio . dado na.s dwcu.-;sõe.l pt•.:co· v " « ~u • w 

dentes, dcvorido ((C t odo o modo recit.Gn.r o Slto VAssuNo Dü NASOIMil.S'i'o - Não ci 
b.•se;:;r _ o \IGU j uizo na. lntpugrml}ão injUsta., 0a.p~z do lnoskll' liso. 
v~Oleri ~a.. vclte~ertle do nobre DJputado polo o· ~: VEIÜJioa~ d <i Antu:u-B~to. SQ.bl~ :' 
~Uo.Gra.ndo de SuL . · . Lor 0 lc 1•. • · 

Mas, Sr. P•'esideilte, não venho razet• a ô Sn.. ADAI.Til':ll.'l'(l GtmlA\tÃi~~-El\ o · ino~ · .. 
defe;o.a do3 .rocl3.mt\nte~ ·; elks nã.c:l }HCOI~am . . 
de defesa contra <ll!sa.S injurias a.tPoZ!lS, pot'· trarni no mumn ntJ oppm•tuno. 
que a Cau:i<tl'a contlóco,corno ou conlleço, por U\t Sn.. Dr:t•u·r.wo- Dlz mesmo quo, si. 
ter acoi!lpanhatlo a po~itica. lil.>ora.l do ~n·_ elle.; rooorrcssom n.vs ti·il.HIIH~Os, a. indomnl- . 
tlgo rogtmen,o ·co~so~lltltro Fra.ncl~c~ MMtel; ~:a~ão scri::t !OI'ç.a<l:.\. 
roprl\sentt\tlte .do. R to .Oraudt! lLO Sul ncsh o Stt. A nAt,\ll-ilLTO O u t~tA l tÃM~ - M<lls do 
Cama.t•a, Mlrii~tro tlo Imprlt'io tJr~rrucllft épOC!,I.• quo 0 iiJtemHc tiu:l St·~, Mai:le l~. cll pt'l.l~Ho 
corca.tlo so!llpl•c . dn to•ln. a consli~Ot':J.t!:J.(• f:1zor -a. dr.!ctl -_de ttul do.; c;tr<l.Ct.l.'eJ m:•ls : 
(ttpoi«do<), du a.prcço dos,~_ij o lto!- co.nculad~·Js ptir·os Lh runccion:•llsmo p.Jullcp, o honi·ad.o 
(apoiaflos)\ e s::tbo :1u~nto c !lo o.~ta. _suportor cJnferento d<>. Alfatltlogu. dosta. Caplt~l ; nos_su.:, 
tts injilriosa.:l aprecraçuesde quo é vrc~ptwr, o ex-collaga Sr. Ltiiz AJolpho; rclatJr . dei!te · 
ú o nobre bcputrtdo )?elo R,io 0 I'<tntle ~o Sul par•ccm·, que ollo n'li·?_ ~ ubscreveria. sem: _, 

. quem ~\éj com ~mrtlSta. Inc.oltet:encta., af· acura.do ost udo da.. ·quP.i!tii.o . E S<lbé _a. Camara.:; 
firma que esse tllil$ttil _compa.bota_ gosa. que 0 honra.do ex-'.:lcput.31lu por loia.~to Ol'QS$o : 
.ainda no séu Estado de toda. <i cJIJ:lldcra.çào. não a.ccõít<~.ria ; som esc1•upulos, documou,tos 
o cstú. flitlii.dó i ser o substituto do gi·á.ndo g1·aoiosos, e po;:. noohum:J. _co~~idoraçií(l . p~i'· 

· b~Ltzilciro Sl'. Sllvêií•tl. Mit.rtln.~ .- -. tülâ.ria c menos pa1•a. sti.t1sfu.ZBr peotonç\les 
Si a.SSim é, Si CSS!l hOJU(}lU· gOS<l.' doSl!a. COU· iUc?nfessa.veis, aquclle CM·~tcl' iliq!leb,•.~il'- , 

shlerái}io o apreço nã.o só no 'Sou Estado como ta. vel p!'C3tari& um pa.rooor acoiJselha.Jido ,fl.< 
no pa.iz si tle nenllúnt tn:>do d(lsmerecou Camara a. conceder• a. a.bel'tilra. da credUo; . 
nunca. rl~ pr,lstigio o da consilloruçiio <~ü~ o {Apo~ad.os .) .· . . . . ·. . .. · .· .. _ · 

·· <lcrca.l'a.m; não _ pôd<' S(lr , a.ta.caúo . sem lnJUS· . . ll.f'ais d-o quo fa.zor a dofusa dos roola.man,.,; 
tiça · c S3m protestos dcob ,Camar~\; ~e c}11e tes Sr. l>rCJiidouto, ou preciso _defeilter.,a. ·; 
Mmombro, imji,tit'aO,tlo-so·lhc o intutto <:d · roput~.ã,o un_\ver&u.lmot1te ~ccei.ta do,: pr~f. 
íninoso do a.SSú.lta.r ó Thesouro. bidade tio venerando ctrla.cta.e que, no.q!la,· 

· · · tri_eno.ío pi!issa.tlo , diL•ighr o, s destinos da. f1,lípti•': 0 Stt, ·CA.MlANO j:io N o\.SC!Mii:NTO-Niin SUb · 
scrovo els!l.1 Cóilcoit.os; pos&li 1!ít<i C1rilictida qlte blica. · • • . · · . , . _./ : 
Q~lo lJâO tl:ll\1 direito t\ó ~tiq roclàJ11a.. · . 0 Sr:t, VEP.GNB DE A~REU-Muito be!lll . 
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O S.R:· AllALDERTO GurMAif~ES- .•• o Sr. 
P rudente 1.lc Moraes, que' solicitou elo Con
:i'egresso o credito preciso pa.ra o pagamento 
reclztmado. 

0 SR. AURELlANO BARUOSA.- Dcu conheci
monto. ao Congres~o. mas não solicitou cre-
dito. · 

O Sn. YEH.GNE DE Am.tEU- En&ã.o a mcn
,à.agom nã.o é a. soli'<i_ta.ção de crMitJ? (!i'a 

'.. outros apartas. ) 
f!- ~ 

o Srt.: An.u.nERTo Gt:tMAR.Ã s::s ~Fosso, S:·. 
PL'esidente. a prctonção dos recla.mantes o 
attenta.do descommunu.l,oP.scanda.lo ina.urlito, 
ta.l"coruu o d(}S(lt·cvou o honrado Depui<tdo 

. pelo· Rio Grande do Sul, o que S. J~L não 
.contesta. li que a. viru lencia. de sua. lingua.gmn, 
na a.prnc!ação dcs1!lll documeJl tos, a.ttioge a. 
cada um daquelles a. quo acabo de refel'ir
me, pot•que som a. connivencia dcllm nã.o Jo, 
graria cosa. pretenção chega.r atú esto recin· 
to c obter o suffra.gio que a. trouxe :1 3• o ui· 

~.:'.~.·;_ tima. d iscussão. (Apo;l<dos.-) · . 
.• .Porta.nro, Sr. Prosidente, dtWlo quo eu do· 
t_ _monstro, como ospero 11>Wl', a.improcedencia. 
;· ... (.1 gravA inju&tiça. d<~ impugna(:àD uo honrado 
;.:~ :,Deputado, terei, níto só justificado minha 
. ,.. pr_ese.nça na tribuna. em favor do p1•ojecto, f·: C"Omo defendido da injuriosa. suspeita. do con

:.-' descond6n~ia. com a ga.nancia. dos r eclama.n
·' •. tes, todos aqucllos que, com seu testomunho, 

sou parecer ou sou voto, apoía1':1m a suppos· 
·.ta tentativa do extoJ'dlio o assalto aos cofros 

publicas. 
0 SR.. Fll.ANCISCO Sol>l'tl~ F. OUTROS -

A]lOía.do . 
O Sn. AMLmmro OunrARXEs, St•. Pr.1· 

sidonto, o i!! U8tPo llopntlLdo pn!o !Uu Gr:1nclo 
do S.nl combateu om ).Wimeit·o Jogar o cwe.li· 

:c ·· to, porquo elln conslitu ia. uma oxccp~•i'Lo, 
,.. desde quo todos qu:~ont.o: tccm iníct•i'-SSt"~ junío 
;:;·· __ á Fazenda. Naciona.l, diz S. J~x., temn vindo 
S~ : . por intcrmlldio. do Poder Judici:trio, 
:c· . o Sa. c·ASSIANO no NASC1'MENTO - ·Plei .. 
t~'< ·:teia,m lá, G obt~ndo sentença., voem ~~qui 
;~;:-':-.pedir o crcdiro . Este é o julgado uniforme 
i.~:: ·c :V. F.::t . nio mo aponl.:l. um c~o (liiTorcnto 
~~ ---·· Ô SR. Y m W NE DH ABREU dú. um a11a.rtci : 
%~:,. , 0 SR. AllAT.nf:RTO GtJJMbU;(j,g - Sr. Pr(\· 
\.J ;idenw; a.ntr.s <lo mais i\ cam:wa. mo permit
,_~·.jí"rá. que cu oxtranho o intm'Csso o:ttraorlli
'J>,· na rio com quo o !IODI'<Ulu Dcputa.t!o pelo . Ui o 
;:;:· Grantlo do Sul exige (jllO se,ja. ouvida SO· 
:'···· . bre o'a.s8umpto :t justiç:t fc,!cra l, quo uo caso 
: .. . ver·tonto é J•oprosenta!la. pelo juir, soc~ional· 
~-· · . : ·. daquclle l<:st:\dO, contr<~ o tJU:tl S. gx. nest:t 
},._ Casa cmi\tiu, em violentíssimo •liscn~so, 
~; ;. concairos qno r~u não mo animo a l'Ojlétit• o 0;· que jamni~ subscJ'OVOri;\, 

Em toJo o -cMo rocoJ•tlarci; !lesg:\ t rc 
mcnlh1 accllsaçiío, q_uo S. Ex. nos tli~s~ que as 
s~Jnt~oça.s dCS'!o juizo cra.m «o conluio in: 
1le<:m•oso entro os pretcnd.entcs a inclcmniza
\·ÕCB <l a. .justiça federal por seu represei!· 
tuntc no Rio Gr~ndn :& o concluiu •~ffirma.ndo 
que e_;ta. ju~tiço. no seu E~to.do « 6 um bakão 
on1le se me·rca,lPj,\m as sentenças ~ das 
quacs nem ao menos hn.via. o recurso <ln 
:1ppeHação, porque « o juiz. domina o pt·o· 
cura.dot•, seu soei o nos no~ocios,.. 

.Ot·a.. St•. Pre;;;idente, insistindo o noln·c 
Deputado pela sentença de um juizo, tal como 
doouneiou ú. Naç[o, desta tt•ibttnto, ou S. Ex. 
confeSlla ter Sitlo injusl.o nessa. •~llrerJ iaçiio 1lo 
ca.racbr do antigo magistt•ado, ou, coúven· 
cido daqucllcs f1ctos, revela não ter outro 
intui to ·sioão procrastioat• a· .s:1ti~raçio 1lo 
11ml é dev ido aós reclama.nte~. seus advcr-. 
s.u·io.9 politicos, quando p<lde que s1•ja·ouvirlo 
o juizo sccciona1 9-o Rio Granue. . 

0 Sn. . AUltEI:.l!>.NO BARDOS,\.- Nil.o (i sm· 
ouvido OS.i<l juir.o ; (: p!oitea.t• pora.n~o c llo, 
porqno, si o fizer, não lm quem V<i. dnpor :. 
favor dos reclamantes. · · 

O Sn.. AoALmmTo Gul~fARÃ t.:S- lia, po· 
r~m. incohct•anci<~ mais nota vcl ainda., no 
proced imento do nobre Dcputo.do a. quem . 
t'e9pondo. . 

. Na sessão do() do corrente, deve Jembrar
St1 a Camara, yot:~va.-se o Orçamento da. F:1· 
mnda. e foi un~uncia.t la 11 vot1wã.o ele uma 
emenda autoriza.ndo o Governo a m:utd;u· 
pugat• á v i uva. d.o um cmpreitHiro a. impl>r
hncia de mMoria.os fornecidos para taCJ c 
t 1os obras no ~:Stado do Rio GrMdo do Sul. 

Cont1·a oHt:t omcmla hn.vi:t so m:Lnirostad.u 
a. Coillllli s~?i.u ele Orc;;~mnnto, alln~andu qur~ 
110111 :w monus lho l.inh :~ll\ shlu apt'l~tltltl\1\lls 
dueumn11 to.~ J•Olu~ 1111 ru1~ c ll:t pxle~Sr! ll:thiW rt 
qu:Lnto rnuutat'ilt u c•·odi to ~ulici L:vlv )da 
emenda. em •tun:-d.ãu n rnui t • Jll l!JWS RH tinhot, 
peran te o Poder !•:l(ocutiv,l ou o .ludicia.t•io, 
Justificado a rcsponsa.bUidado da Fazenda. Na
cional por esse pagamento, nem siqu~Jr soli· 
citiulo pola viuva do snpposto emi>.roitciro. 

O Sn.. Avn~:LIANO BAn.nosA _: Isto dis.;c a. 
Commissão, mas·q meu colloga. provou ... 

0 Sit. FRANCI SCO Sorm~;. - Não próvon, . 
nllegou. 

0 SR. AURF:f,IAl\'0 BARllOSA. - Domais era 
nm · ompt·oitoico, não orn um ·l'cvo!uClio
nario . · -

o Sn. ADAI.nlmTo Gutli!A!l.ÃES-Pois oom; 
quem havill de vir á. tribuna 1lofondcr .csta 
cman1la? O hom•ado Doputa.(l(J pelo Rio 
Gra nde do S1!!, systomatic:unonte eontrfll·io 
r.o pa.gn.,nurtto 1lo qua.CS'lllOI' qu~nii<IS som 
I!IW a l'CJSponsa.bilidado au Thesouro tonba. 
sido dclcmninalhl pelo Podm·_Judícía.tio, 
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-----------------~------------------~--~-----
'MaS, doix:l.ndo do par&e os;;;J. íncoller oncia 

q ~c mostr·:J. quo S. Ex. n5o penso. tal como 
dii;·mas que exige termin<\ntemonte <\ scn
ten~.:~. da. justiça fr;d.er;;l uo caso vcrtonto, 
110rquc é infonsa a. csto pagamento, ontmr<.li 
D<l. apreciação da critica. ·feít:l. pelo digno r.:~· 
premntantc (lo Rio Grande do Sul :lt>S do· 
cumoatos aprcsont.Wos o que ínstr·ucm a 
mensag.~m . · 

S. Rx. , }H'ORP..gninrlo no s~n di;;em'So. rlissc 
quo i:L encara\' :1. qucst?<o pot· v;u•ios :.~~pectos 
e em pt•i.mcil•o so& o a.;;pecto jurídico. 

Bm relação a es\o ,.reforiu-so S. Ex; uni· 
M.mente ao pal'eccr tln.do pelo Procm•ador 
Geral. da. Rcpubli~a.. cnj() nome <levo prof,lr-ir. 
com o 1;cspeito que ollo mnreco, o Sr . . Lucio 
de Mondonç;1, proola.r11 Ministro do . "'Sup~·o· 
mo Tribunal r'oJúnd , porque nin~ucm m·aL~ 
in~uspoito podia. fa.ll<1r em rol~.ã.o <L into· 
r~os ela. F ttzemb Na.ciun;t1. c contra. os 
<juaos protcndo,'Som qualctnor cousa. os H
lustros roch1m<tntos. 

Começou o honmclo Deputado. :pelo Rio 
Gra.nrl.o rlo ·Sul mctra.n!tanuo a intcrvon~,'i.o 
elo illnstre. ~r. Pt•oeura.clor da Republica 
n!lsto a.ssumpto. 

Sã.o <lStas as pa.la vras do S: E11: : 
«Parto do um parecer quo foi dado polo 
illustr·.:u.lo Sr. Lucio elo Mendonça, na qua
lidade elo Procuracloi• Geral da Ropublíctt, 
tendo Cunccron<.ldo __:. :pormitta·sc-mo quo. o 
eliga.- nii.o 8ei a troco do quo, nesta l"<!c:<t· 
maç.'ío. Não sei. porqu_o foi ouvi!lo o Pt•o
curador GOl'al da JtcpubUca em assumptos 
que não so aclmvu.m alrcc~o~ u.os tribuna.c:~.• 
«!~slc pu.rccm• quo torrnina. pela.. a.occitação 
tln. reclamação, con~igoa :1 saguintc opinião: 
l•:m thoor ia., não padoco lluvid.u, qne o Qovor· 
llll •In unm naç:io potlci:ttla ó olwigaelo i\ 
in•lcmniz;w. •littnnos L\:\ll ~:t.el"~ ;i }HOJII"ÍC\el.adtl 
p:trtictthLl' pur ucca .. •·dii u u nH'Jli vo t)n gwu·••;t., 
l • i,f~ . ' ül(!, )) 

o Slt. v~:lU'lN f: I>F! AHimU - r-:· a !louLril ll\ 
COl'1'1Jll tU. (iljJOiw/ fiS.) 

O Sn. AD.~LnllRTO Gu1~i~niEs - .Dr)i, 
xando do parto, porrltl.O niío creio que 
onvolv!\m uma snspoit<~ contra.~ 'tonora.bill-. 
!lada do hoo ra<lo Procurador Geral do. Repu
blica, as pala.vras «não xci a. t roco de que• 
lamonto qno o nobro Dcputatlo, aelvog:u:lo 
11i~tincto corno ú, oxtra.uhe a intot·vont.:ito do 
Procurador ()ora! da Jtopn hlica em a.s; umpto 
desta. ordem, qu<J.n<lo l>a~ta.v<t qno s. l!;x. 
attonta.Ssc p~U"<t a. consol\daçílo da~ l(liS rofc· 
rontcs ú justiça fmlCI"<Il_, _p:~ra lá encontrar no 
a.rL 112, § 2" a attrtbutç:w d:~da ao Prucu t•n
dor fl<!ral ilil Ropuhlica de consul.tar ·ás SO· 
cnlla.rin.s de Estado, sobro qualquer nogocio 
sujeito ao seu p;~recot•, «PI'inoipalmnnte na· 
quillo om quo for intet•cs~at l!\ ;t ~·a.zontl:~. Na· 
· ciull:\l. » · 

EUc é consultor (lO toelas :1.~ sc~rctariàs de 
K~ta.do, c ll.ÍI)da. agor a se cogitando no Senado 
llo modo de o.Uiviar este runccional"io das 
multiplas c insupOl'avilis o.ttr ibuiçõos, ·roi 
avonta.cla a idé!l. de ·estabelecot'·SC um con
sultor esp:JCi:tl pa.t·:i as sec t•etariaii de ~tadQ, 
porque estas consultil.S sobrccarr•ego.m onol'" 
memcnte o sm·vlr;o do Procurado!' Gora! da · 
Ropublica. ,-

Não tem t•a.zii.o, portanto, o ltonra.clo,>Dcpu
t:ulu pelo IUo Gt·:\Ollc do Sul nm extmnh:u~ · 
quo tcniJa sitio ou vlclu o Procttrador Ge"l'al da, · .. · 
RepubHca sobro a rcclamaç·ii.o dos Sr• . Ma;•. · 7· 

cicis . 
Mas, Sr. P t•csidentc, di~ ·o honrado ropre· 

sontantc tlo Rio Grande llo Sul qtw· c~te 
par·ocor é ol'l'ado, .C falso, porque o Procm•a
ú.or Gorai da. ltepublica. al!irma que, om 
&hc01·ia., o EstadiJ é rcsponsa vcl pelos damn~ . 
caus<ttlos p·etos· seus a~ntcs; c em apoio de 
sua contestacão S. Ex. lê a opinião da oscri· 
ptorcs fr~ncezos c italianos. . . 
· Sr. P reilidente, si eu quizesso fazer pra<;,~a. 

de erudiçã.o que t:ã.o posouo (ncio opoiarlos), ·. 
t l':Lria. ta.mbem c.icriptas, pa.t•a ler, opiniões; 
em muito maior numero, do <JSCriptores quo 
sustcnta.m com convicção ~ rcsponsnbilidudc 
do Esindo pc!o.l a.ctos de seus- agentos. de 
forma a constituir u. · dou trina co~ronto o 
sustentada. uni vcr.;almonto. ( Ap~iados . ) 

0 SR. FRANCISCO ALBNCASTRO - Entã.o 
não ha.via. co11,;a melhor que ra.zl5r rovolu
Q(Jes . Era um negocio. em tJUC eu me ia. 
mott.or.S. gx. sia.'lllisti.s:!~ ao mooo por quo se 
lh.7.em estas co usas nã.o ora capaz de n,zcr tal 
defesa, tal o c~ca.ndalo. · 

0 Sn . • \nA!,nTml'O GUIM o\ltÃtlS-Pll.l'1\ con.; 
tl·apol', ont;rot:\tttu, n. um l"t•ancoz C\ tlnuH ita
lit~no8, ontl'o.~ t<~nt.,.~ it<llhno~ n um lt'IIIICe?., 
ntw cloixn.t•oi do cil;w, succelf"I'C\IIelo·tnn •In pn
IJ! il!:u,,ão cnttilu t•c tt"ll lldl cfu nota.vol jurisect,l
:fttlf.H, a~ :-U~~HlnU:tS ouinUi. ~~ p :tJ•:t. " "' (flllul.Q 
pnc,:u a :ttLnn(~~() lmunvuknf.o 1111 mcm~ hem-
raclos cJllr.gas. · 

Citarei orti primeiro lo~ar n opinião clo 
Cltironi, no SOil irat!\dl) ~COLI'A CuN'l'llAT
'J't'Al.l,, l'!ll"crinc.lo-sc á rospons~~obilidadc do 
Est:ulo pelos a.ctos de sous agentes : 

Diz e !lo : •Recorrer nesse caso ;1. ncccssi.· 
daclc do sop:wa.r o dil-cito publico tio cliroito 
pt•ivado n"ô.o é argumento vn.lido vam logi; 
tiinm· tudo quanto 1le u.ttcot;~torio (t lei se 
tonh:t eommr,ttldu. Ni'ío 6 o clü•oito publico 
qtio s~ imp\>o :w pl'ivaclo ; eom :.L ac~.ão do 
cl1tnmo quo cot;:~io se promovo contra. o J<;gta.c~o; 
oxorcita-so um dit•oitn concec.liclo pola le· 
got•a.l».. (Ob. cit . , n. 228. ) . . 

Um outt·o cseriptor, M~~ucc1 , cxp roS3a·. 
nos termos seguintes : <<0 principio d a. 1. 
pt·osen t•wii:o conclctz nocossariamr.nlo :~ con 
SU<jll(lflCiõl cl:l. t•espun<;~IJ U id tl• l n, não S•i tli 
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recta. mas tambcm ~núirocta, ela o.tlminis
' tração publica.. Nc3to ponto se cqGipa.r:t 
ella <1 ontr<~ qua.lq_uc~· cnf.idade moral. ~ 

ll!J caso rtc nã:J lla vór accut•clu ont.rc a.s part.c; .. 
(Apoi <t<lo•.) · 

l!]$ht é que é i1 hypotltc~o. ();;bt C <111<1 ,·, a. 
Por ultimo, lcrni tt opinião do SoulWA T, no 

sou tl'atado geral cl:t rosponsa.lli1i1larle. lJiz 
qucst.:"io. ((j:úiarh<.) · 

,\f:·~s, llo.l!le qun a !':Lzcn, !;~ Nacional poln 
che fe tlo Poúet• l~xecutivo oxlgp um procosso 
rlcmor<l<lo,. minucioso, c,lmo e~tc. p~t1·a. ;;o 
proco:lcc· :.t um<t vüdtie<tç-;:io tlo debiio ; dc.~ln 
que o i·epl'CSO\ltn,nto rht l?azonda. pcr11nto o 
PotlM Judici<1rlu, UCIHJS~llta a imlomliizn.ç;:i.o 
I"Ocl:.mi:i.U.a.,. (losrlo qu e o l'utlor J•:xocuti v o 
entra om acc.,rdo com a p:Lrtq, p o:.IQ.o obtem 
i1m :1.f•1.timOttto, c esta uesi;te do p:~ga1nonto 
de muitos IJcns igualmen te llctorior:~.Cios •. 
,lcstl'uidos, rl.;tmni(iO<J.r!os n dc8n.ppa.t•ocitlo;r · 
rhs stms prop r.icdadcs, limltantlo o sou p<\· . 
dir!o s1imnnte ao g:vlo consumido, cuj a ox is· 
tone l;• havii~ sirlo t\ntcr iormcnte vol'ific:ld<t, 
·o assigm1 um a.ccordo com <I p:Lrto, como r"! 
Qttc so diz qnc CS.l<l. }XJ.t•te 1tovo rocot•t·ot• :to 
Poder Judiciario .• Q.U<\nilo a. l!'azenda Nv.ciomt.' 
•liz-en não tenho qno vor com o Poder Jtt 
dici<tt•io, porqtHl co nfosso a ollrig:lç,iio, c 11 
:\X\l'tetli z- cn nãu tenho quo acciona,·, pót•quo 
Jl\. eutrei om acCo)l·do com o . Guver no!t(ilpoia-

.,.., e8te cscri:Pto.r : «Tntlos os cm·p os mor:tcs, o 
Estado, os ·depa.rtamenkls c as communal:1, 
bem como as sociedades c i vis c commct•ciaas, 
slio em principio submdtidos u.o <Ht·oito 
coinmum; nu quo concnrnc ti f<H'mação •las 
obt·igaçõos, . 

Par"a ellcs, cumo p:tra os particulares, 
as obrigações tcom suas fon t<'.s · nas dispo
sições leg~ que regem o dirt•i;.o ele pro· 
pi'ledadi:l : os cmltt'aCW3, qnasi ·~ o r. ~radDS, 
quasi doJictos e até mosmo dclicto~. Quanto 

-ao Estado, u snu, r esponsahili<l<Mie dvil '' 11 
mesma que a de qua lquer outro commit
tente pe1os prejuizos causado.1 pot' S<lus pt·o
.:i)ostos.> 
_ ·Mas, Sr. Prcsidcutn, ainda qu:~.ndo a ·maio
ría ou a quasi unanimidade dos puhlkist<tS 
fosso contraria a os ta doutl'ín1.1 quili indd ! 

Si p ara suffrag.u• a op inião do honrado Proo 
citrador da Republica. nós temos :J. logislaç.ão 
é a jurisprudenci<l ineontestad:J. dos tt•ibu· 
naes (11poiaào•) ; a Jegisia,ç.ão, porqne nã-o 

. ést<1 revogada a lei de 9 de setembro tle 18:!6; 
a jur!spJ•ndcncia dos tribunacs, · porquenosta 
tc1)1 sido consta.nte a pratica dos julgamentos 
e, acima disto, refulgindo com o plu:woil para 
illuplioar o debate, alli está a disposição 
cónstitncional garantindo a proJ.lrietlado em 
toda. & sua plcn_liude. (Apartes. ) . 

E' o caso do :wt. B•, da. lei do 9 do setem
bro do 1826, que a.utorlz:J. a. õccupaçíio. a ex· 
propria~ão no caso de P\ll'igo lmminento 
do guerra, como tir1.1 nqnolle · em quo lncon
tastavolmAntc se acha.vrtm os oceup:lllto.~ tlaa 
estancla.~ tlos l"Col:llilrultos. (AptJrlc<.) 
. E' o cá.so, rcpfto, do a.rt. ll"' tl:L lui ilo !J dn 

setembro uo 1821), f[II O rognb as cxcepçlms 
1'!\ita.s ú. p!enitu1lo do direito uo prop ricda.•le, 
e cuja disposição ó a. sc~uin te: - <.tA rt . !:!" 
- No t:a.SO do porigo imminento, como do 

..•. guerra ~l'commoção, cessarão todas ·a.~ for
iilQ.lida.des e poder-so·ha tomat· posse do tt~o 

.· quanto baste; ou m esmo do domínio da. pro
. priedade quando seja noce.s~ario para. ompre· 

·. ·,_ go du bom publico,n os termos do o.-rt. !\ logo 
_que. seja Uquid:ulo sou valor o cumpri1la. a. 
disposição dos . a r ts. 5• ô 6'', r c.'>ol'Vtl!los os 
diroitos pa.ra. se deduzirem em tempo oppor
·tuno.» 

... - Os arts. 5" e 6• rcgn tm1 a p1•~via indo-
·mnimção. 

· Enírota.nto ·a. qncm compete vóriflcar esse 
valor o ol.'llona l' O.'i~o J~t.g:~mcnto 1 g• :ul Porlot• 
~udiciariiJ? Nõi:O. !<:'á l~:.tzon !la N:~c innOLl, em 

. nome do I!IIOm c CIJ fll o cnmpl·om!s~·• d:~ 
qu1~l se J'ez :. occnpa<)ii.n c r.~ il :'<pt•opt·ia.ç•ii<J. 
O Podm• Jmlicial'ÍO ~(• C• clmma.tlo ;~ lnt.m•v.ir 

dos. ) · . · 
Nc.;t."\scon<liçõcs,([norm· qnc as p:u·tc.; assim 

comlJina.das so dirijam ao PodCL' Judicbtrio ó 
quel"Cl' á força o litiglo (dpoia<los) , quando ti 
prooccllpa<;fí.:> U.cvc ser sem pt•e a. composiçiiiJ, 
o accol\lo, pa.t•a ovitar ossos litígio.>, rlcmpt·o 
prPjudiciae~ ao Thcsouro (h<t' di-ve1·sos llpal·
te.~), porque tilt;ia de pa.ga.r o.lt:nu do prih'cip:1l 
os juros da moz~1 c as cus;as. (.4ptttles.) · 
s~ . P t·esiilonto, pJ.ru torminar , oin reliw;i.o 

:w p ttrcccr. do honrado Procut·:ulut· Lla. ltepn
blic tt,cu pl'cciso tUzer :i. Ca.ruat•n,, como S • . l•.x .• 
depoi8 tlc rQfcrit•-so t\ thoor ia tl<l •·espon.l:~
l>ilid:ulo rio l~sttl<lo, :;{) rn:t.n I f<lStun iiulw•l ·, 
•·-~pocio. ttno nos uccup:1 0 8•Jhre t1Sll oll~ !llllf:!l tAlY 
~ubmottido.> :to R!HI. nxamn tn ~u~pr • it•J 11 •~nnt· 
potcnt~. 

u~r s,~ . Dfli' IJTATIU - J;~<;.'it)S ducumnu tu.~ ;;;i u 
gr;.t.cioso~. 

O SR. ADAT.nrmTo GumAuXr-:s -- Hoi ele 
mos~ra.r a. gt·aciosi•lado tlello.s, no momontu 
opportuno. (Oor.tinú.u a (iJl' . ) 

« ProcuraLloria Gora!. tl.:d l.op ublica-!Uv elo 
.Tan ~:it·o, 2S de ja.neiw 1lo 1897 - Exm. Sr. 
Minlst t·o d~ ·oum·ra. · · 
...... ....... ... ········ ·· . . . · ....... ..... . 

« gm t hcoria, nlio pallcco d1wid:1 qno o 
Govct•no do um11 nn.ção policiada é obrigatlo 
a indemníza.r os damnos ca.u~ados á prolJrio· _ 
drl.do p~trticula.r por motivo o ooca.siii() tio 
gttOI'ra, mor mente a indomnlr.·w o valot' ti:~ 
pl'OJWied:tdo p:~l'tlt!ulat· oxpt•opt·i:.uh crri Ci.l<"3 
Cl>ntli~tl(l.'i. Nem m:mo~ C<Jl't<l 6 fl\10 o Estaclo 
l'osp11ndo pe los act l!s d IJ!:! agentes tla nntm·i.· 
cl tldn pnbliea mn ~ ~xt~ t·~ício de sn;t,; fiiiiCi)Õ' \~, 
~~\.t \'0 tlil'C.if.u . l~t~f.( t~ (.~~4i v o C.HOtt·~ .. (·.~ Lns .. 
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No caso su.jõif.o, uão stmt impossíve l fazot· I cial , em quê sot•ia <lc oxigil'·f'C todo o ·r·igol' 
v:\lnt• e>s~ dirait•' I'Og" l''->S:ivo, p:>is dõl. t•o.:po- 1L'1 pPovôl., mas Stllncutc rlo r eclamação· admi- .· 
d.iv:~ tlljl:w tl\):Íti milita.l' tlevo C(Hl ~i:;\ l' quo niscrativ:~. O!lllfl se .clccirle ex luJno <i! (l:t)!UI ; 
quant 1as, om f[ llr\ 1h~ta .. ~ e :1 CJ.1111tn, for;~m p onsoJ flliC os rechtlliiL!lto~ prtoYA M ,, l!Fl·'ICJEN· 
1\Uolla<l!\S ll<H\1 <~i;a.p:t rins f<ll'Ç0S lcg:.1n~, ~UO T"Jlf:i'\1'1-:' US FACl'OS 1m l,)tJt;·· SI·: F P NIJ,I.\LJ> 
s~ }lrova h:Lvm·enl. so :t)}l'opnatlo do g :11lo Ot·a, scnho1'C8, o , pat·c~n ~· do lionv:u\o pt'O· · 
1los 1' 1\ ~lrtiWtlltos. curaúm· ·~m· . •.l d<1 Ropubliei!., o mninrmtc · 

Snm ir mais longe, r.msta j:i <Instes p;tl1Cis ·Sr . Lucin do Menúon~:l, t\ .lilvot·:wel om torh 
a oxistcncia de um l'c:spons;w cl, que não a. linha .. 
_p(ule úoix:1r tlo.scr ch<\mado :.1 coota.s - •> tc
nentn-onr,liHit .Juverício Ah·e~ Nuo<lS, com
JO:uuhnto d:~ fQr·çn.<> lcigaos aqu..wtclarlns llil. 

0 Sr.. Yr.t{(lr;ll T>E Á BIU~t•-.-\poia.clo . 

· O Sa. AI)Af,tlP.n~'.J Gvm :\ uX;;s - Comoç:~. 
a. ITirrimnrlo r1uo · os r•cd :lllllllltos }ll'OVt\l'õ\IU 
snllicicntcmon to a sn:~ inleo~.ã.o .. ~ 

O Stt. SoAJq~s - nmi R 1N'!'OS - Niio ap'oin.rlõ. 

· e.~taoci>l <los t•ncl:tmantl~, c a. cujo t'OIIpcíto 
consh. ( fl. O do tloc. n. 2 ) <1 uc r:Jcobau o 
11re\'O do· couros a.lli. vorltlid.o~ e m:üs·, que 
rcti•·ou louças, c·t'ystacs o oui.I·os olJjoctÇ>~ do 
-Jll'lllli'iod:.111t) dos l'ndarna.Jttcs (fls. I() v . c1 11 rlo O Stt. VmnNr·: nll Anm'u -- I~to é qn nsf.lí.o 
cit. tloc.) · r!c s:.tlmr Jm·, collog~:· 

Do rl cpoimc nto a fi. tO v. do mesmo 1lo- O Stt. AnAun:nTo 0UJMARÃ1,~ -- •. o tri l;, 
cumcnt:> const~ :1 rela.r)io <los u<thlhõo~ IJ"'l mina dizenrlo IJIIC," cni.iui~n. ollc. pro.-:ura<lúJ' 
occnpm•;un 1\(!n(lllas t\Stn.ncias. · gr.t'l\J ela . Ropllulic:t, nãn tcrn duvitla 11nÓ a 

Com ta!ls clcmootos, o oulros que 1lcvc Far.cnrht Ntteion:ü Sllr i3. conJlemna.d:~ a. ia
possuir, poder• á a. União verificar, polu me- dcmoiz:tr o pcrlitlu ou -o que se liiJ Uitl:~s;;o c 
nos em pa.t•to, quaoJ os respons:~vci~ do nl\u haveria. j ustiçô!. nem cllnvonicucia. em 
quem, rcgt'<lSSiVt\!11Cntc, tenha rio h:wce a p t•otcln.r a s:m ilracão do podido. 
indOmiiÍZii(,~O I}I!C pagt\l'. . 0 Slt. PR.\:'IICl SCO ALENCASTltO - T.'!~o é Ó 

DMot•icl:L 11 lll'c;crJç[(o <los l'<~Clam"nk'S,C<Jil· p t•omotor po<lintlo li auso:ilvi~~ uo lÚ l • 
vil':i. r1no, por tot•m o. n:L l.,,·spcdiv;~ l!irccto· 
t•i:\ tio Tllosom•o :>r:u:ioua!, 1·o:1nncicm c~- O Stt. AD.d. n~::tt1'0 GTJIMA!tÃ.J~s- Além d:r 
IJI'Cf>~arnonte o Si\U .J!i:·niL11 a r1ua.l•! II OI' 01tt1·a lcgtslaçiiu, 011 di~~e quo 11Ó> 1;~mo.; put·a 
r<\clamaçi1o po!o~ iiwl;os a qun os:.a so l'ofet•o. justilic(l.t' a rospon-~a iJU ido.,lc do E~tarlo pelos 

E.n .iHi.to, nli'o l c•Hiw tlw;ido. IJ"CI "li'a.::aucla rlamno> cansa(\o~ aos rocl:.tmantc.i · ~~ ju· 
Nttr:iom•r/. serítt o:tmdamlladt~ t! inrlm1u1.iJaç11o ri,;p r udtJnch dos tri iJuna.e;; n basta. I!HM' em 
rwrlitiH ou ~11.: ~c li~uúl,.$se; 1w0 hrn,cl'iti,Jlois, t.t.lJ.Jno r[o.;t:t p!•oposiç.'ío <> nccorllão 11. 335 do 
ju#içfl Hem t:om>enicw;itt em p r otelar 11 .'fJii>· Supt•nmo 'l' l'ibnn:~l l!'cdct'a.l, quo as;;im se 
faç•la tio 1>ctlirlo. -- S;.urle o ("1•,tto1•nitla.llo. o~ pt•imc, em cuso somolhanto: 
( . \~Hignwlo) J.ucio 1lc Jlcndonçc<, promll'<~· « W llUiS o ctt.lo 1h\ r~sponsa.bililla.do civil rio 
rio:· 1Jnr111 ri:L Jt,lpnblfc:~. l·:~i.ado pelos acto>: <1M fnnccion:tt•ios pnuli -

0 S1t. Vf:llllli\J·: r>l·: .\ tJJUW- w c:~to~:nrico. cos, q 11t', no uxot·c.iéio o por• l"Oi'\"1 do sua~ 
l'unqiir!'l!es:tll'llli l'Oil:o; dn tet•euit·o. Si it l o.~ií.d 

(I f.:Jt . ÂIIMl11J·:IlTI> f:mMAitÃr::s- ~A l<':t- <tS.{IIlll<loc:u•J.ct•lt·crirnina!,tlo r;~~pon.;;~hili<I:L
~~\Ilrl:l N:tcit •n:t.! ~nl ';l cnnlllllllll llllo. ·. n:i.•> h:t , 1]n (l cxdHsivll.monto po.<.:o:t! (Cor!. l'nn. >H' I:. 
poi~ ,iu sl;lç.:~ lllllll •mll\'"'li<lllcia 0111 pro'llool:LJ' a 2r.); ~i '"'civil, a rospJn~:tliíli•lailo I111J'tonr'o 
s:ltlsliv,QtiJ du prHLi•lo. » . .- t.:ml;o a.o funcr:ion:\l·io e<>m<> :.>.<J pr>ilut• ljlHJ o 

l'sf;\ !Í l[ll<l 11 :\ conclnSl"iiJ do p ill'Ocr.t•, osLó rí propor. nu sorv!ço om qne.;;tã:o, !ica.ndo ao 
C!IIO 1l o p:u·ocm·•lo pt•ocut•arloJt' gohll da !lo- Jo.~ado·a escollli\ úo J·n.:pons;wcl. Si ror a c· 
}HliJiica . .. ci<Jnado O podO\' IJl'C.JIOUCnte, a (J.JtC COlnpOtO 

o Sn. So,~RT::s oos S AJÇT OS _ v. g.~ . lcin. ucçã.o t'Cg l'CSJÍY!l oonLt•a o seu -propo~tl). 
a. primoil'l\ pal'tc 1lo par\l!lcr.· Dcstn. ~rtn, ftcam salvos não só a rcspon-

$abilldarle tlos runccionarios publicos pelos 
O Sn. AnAl,r.BttTo GmMARÃI·:s - Porque abusoa o omis.~õos em · quo incori'CI'om no 

nlio 1 Si a primeira pa.do não inflt•m:ltt exercício do scns ca.t•god (Cunst . l~cderil 
,conclusão. a.Pt. 82), como t-~mhcm os rlír (litus düs iildivi-

-Ouça a Ca.tnn.ra 11 primeira pa.l't.o, as.~lm duas em geral e, mo.i; p :.trt.iclllitrmeilt.e; \lo rf 
concCli.Jlil:.l : - « Tendo examinado rlotlllil.· que, como nt~ ospecio, Cura.m p~oj11<lio:J.<lo~ 
montn o~ P<LPOí8 quo me rmví:lstos CIJnl o pot• a.etos 1ln agentes do govcl'nu, n;L ~JUt 
a. v iso •lo 25 d.cslo moz, c jtr n ~llS vos rostitnc>, propl'iodt~<lo s;wri!i<)õlda. om bc\nn!lciotl:~ UniiLo. 
r el:tti vn ~. intlemnizll.l)ii.o r·ncl:m1ada. )1elos ( Lei n. 221 !lo 18\lt, ar•t. 13 .) 
Dt·.~. l~l':LnoisM c :\l'tlml' AntllllllS 1\'!;l<!id, 1'<!111\11 ím(lOI'i.:mdo Co>tligos e opí n i iíc.~ n~kn
l~~à.nr:iélros no Rio UI'.'10il<! do Sul, c:lbn· rlln nltiis, c;;.~ : I 1\ :1 l.oi lwar.iloir:L, n, •In HOilfor
opin:tr quo l><ll·evc f'undtu/lt" ,·etimJWc'i/1•. Niio mi ol;uie <~ )ll!u cll:l., tom ~Oillfl l'e j.Jli;f.l>lo es;o, 
se &r·:ü :11Hle>, )H>t' OI'<~, <lo pt•ocerlimenLu jwli- tl'ihuna l. bt~it: lntln ll iL:u· os >tCC•Jl\lii.us ns . 

~mnra .. Vol. VJII <1.1) 
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134, !97 243, 'f257, e 317, além de outr-os. 
p.c~órdiío~ do I 898, Pf!. 217.) 

E' evidente, portanto, Sr. Prcsidc,nte, quo 
o Supremo Tribun<t1 Federal acceit<t íntciru
mente a doutrina do parccm· do eminente St·. 
procurador geral da Rcpnblica. (Apoiados. ) 

Mas, deixo por osgofado este as>umpto. 
E' inconte.;tavel a responsabílidade do Es
tado pelos d1tmnos causados po:: seus agen
tt'.'l e propo~tos. (Apo·'c!!los.) 

.Tà mostl'ei que o honr<td(J Dcputn.do IJClo 
Rio Grande do Sul não tiP.ha l'aóio alguma 
om ostranhal' a Üli~rvonção <lo procul'<tdoxo 

. geràl dt\ H.epulllié'a no ilSSUlp.pto, () mnito 
menos · critic<n· pot•· <Jrl'a.do o parecm: rlado 
·.por esse illustl'n mngistr~do . 

.Entro, pori;anto, na QllOBtfí.o de facto, 
naqnella que· se rcfer•\ aos. documentos ctue 
instruem a mensagem do Poller· Execu
tivo. 

Sr. Presidente, o illustrc Depu tauo polo 
Rio Grancle do Sul disse no SG\l <liscul'SO 
ou foz crer que examinou todos o~ . do
cumentos quo acompanham a mens:~gcm o 
justificam o credito. 

gntrot:~.nto, a Canl:ll':.t 1lin•o rocor1lar-sc 
do q 110 s. EK. S(l ~o referiu a do11s do
cumentos: o parecer rlv JlPN:Ul'auor ger-<tl ria 
Republica, ;\ que acabo de ro!'erir-ma lon g~~
mente, o o documcm~o 1'el:1tivn J. contagem 
do gado das estancia9 donominad&s rlo l!Dspi
lat o dos Carwdas, Llo propriedade dos 
rccln.manto~. situadas ;t margem dil'eita do 
Riu S. Gonç.:;lo, do m11n\eípin lio Rio Gt·<wdc, 
o cnj .1 r:-xistcnr: i<;, JliliY,lllUI:to, o illustrc 
impngnailol' do Jll'<Jjocto iliio cont.o~t.iJ., como 
não noga. quo nUas Btlj:.lll\ <lu llr!IJl!'ÍIJ(hulc do~ 
t•oc la.mttnto >. · · 

Ho ructn, ~J', l'l'l',~i<) OJIÍ,í1, \li\ illllflÍ IHlllCÍõt 
th invasão 1\u l·:~tailo Jl'dos l'<Wnlll.,ionut·ios 
do 18\l:t t! lll\ ]li'<' I' is:111 naLUI'Id do <blllllil.l 
áqu11lla.s <'-~l;aneinH, ua ~11;uaç•~.a Mil IJIIn sn 
;vdmva m. o admini.<tl·ailnl' della•. no intuit.n 
dn sa.lvag-na,t•dar ~u<J. t·espomahiliu:ulc, soli
citou do sulJ-iotclldcnte úo Tt>llim, a.utori· 
dade a quem pot' Joi tio llst:L(Jo incumbe a 
lotaciío das fazendas de ct'Cll~·ão, a contt> gem 
o ver i ficaçlio dos gados_ exist~n tos nas duns 
ostancia,s, assim como o estado do suas bem
feitorias. 

Est:; contagem se fez, como ~c verificou u 
estudo d<ts :lm;s propricd:L!le.l, l:t.Vl':Ulil<He u 
documento, com c~pocilic;tçlio d:1s qualida
des de ga.llo, o :wmoro ti() caoa uma, di~
criminll.Clo pm• esí.anci:l~ ; rlocurnrmto llcvi
d.u.monto ~nlladu <~ a~sign;;<fo pc[o l'ofm·ido 
sub-intendente o os tlllaLro <1jmlan!c~ o !.es-
tomunl!as do ;1cto. · 

11 Pa.t~a.-sc, con1o V. Ex. vi\ S1• . Pt•r..sil lontn, 
.. de um documento !lo m~tiut• va!m·, JHH'({IIO <l, 

por assim dizcl', n b:lHO LI;~ l'Delamaçí'w ; t'o o 
:wrola.mcnto <;x:w1,u 1l;1 qll;uliitl:ulü eunta<bt e 

vcrillctl(h do g;Ldo existente ·Ilas ost.ancias 
cxpropl'itulas,' documen-to de ta.man h<t role
v<mcia, que dcantc llclle cedem ü1das os 
nrgumcntos tomer·:•r ios, hascadus em ca.lc u-
1vs de probalid:tdc.~ <le iuexis Loncia, corno so 
lll'Ct,owleu dilmonstra.r, d<i tão avultallo.nu 
mot•o de rczü3 rccla.m;\das. Prov<u' a falsi
d;\uc dt• contagem ú,n:1 m in!Ja opini1í.o, abalar 
om um do sous fund;m)on tos a prdcnr;5.o 
üoB J'eclam.antos . ' 

Con!'csso. Sr. Pt•csidcnt•1, que em relação . 
a este doeumonto o meu honr<~tio collcg<l 
abal•JU a minlw. propria. convic~5.o ; conf<~s~o 
quo S. Ex. argumentou com um· prest;igio 
cxf.raordina.rio contL•a o Cl'üllitn, ;Lllcg;tndo 
a 1i1lsid;1de dossa contagem \) consP.guintc
mcn te a ralsillado desse documento, deildo 
(tuc dis~o flUe o,;sn. conta,gom <lc cc!'c:t elo 
7 .ooo cnueças dcga,loso liwr<L em dous dias, 
dons c sete de março. _ 

Ora, é prov<wel, é ma.nif,lStl'. a impossi
bilida<[<l dcs;Ja contagem <l!TI dous <lias, o, 
do fc~.cto, S. Ex. teve, por momentos, nmn; 
victori<l., most1•ando á. Ca mn.r <\ quo cJrc
ctivamentc, no dowmcnto quo S. l<:x. lia, 
so vcrificav~t que a contagem do gado so 
flzeJ•a nos dias 2 c 7 de março do !8\J3. 

M:1s, Sr. Presidente, e:lS"' victoria ê fa,L
ln.z, como foi rapírla m inlm vucill :~ção . 

O nobre Deputado pelo Rio G1•ando do 
Sul rcferio-sc <l em•tidiío •lo rogistl•o du 
docnmanto <t que venho mo reforin•lo, re
gistro feito · no c:wtot·io tlc Pelotas do ta
lJc!lWo Scbasti1io .rosê Domingues, e tal 
ccrtitlüo ~ rc:llmentn o q uc so vê no pt'oce.l
so admini~tt·a.tivo que tenho om mKo. · 

A certidão diz o!lectivamento «nos diag 
dom< o so tc 1lo cruo l'cgc», m:>.s t'U t t•ago n 
t\~ ui tnnho (m<>slJ·,,ndo t111t docw,cnlo) f\ 

a.proscnt.o <L Ca.marn. o orip;ina.! <l ,;s:'ln aul.o 
•lo. q11al ;;c vt, (jllt< a cnnl.ago111 do :;a<lo -~O 
Vlll'iliCII!l «OOS di11.~ IIOLH <t ~Ctt\ r) I) fjllO l'flg~·
Os nltnt~ nLd~!'('.S c:n lle~n.s l)Otlt ~nl o~anti nm• o 
documento o vrwi!lcarão lJ IIC nií.o 113. rü~J!c 
ontrdintm., rasura ou borr·ão que possa. fazct' 
duvidar da sua ver:tci<bue ·OU au.thonticida
do. ( O oo•w[ill• pa".~a o clDeHmetJlv , que fi 
examinado po1· ,;m·ios Sn. Dcptdatlos.) 

E' o documonto original, sellado, com fi r 
ma~ rec,mhccillo18, rogísi>rado, sogtindo a ilut.a. 
que n;•llo se vc, em livr o do c:n·torio <lo ta.
IJ~:!Jião S(llmsWl:o Jo.lé llomingue~ . 

Deste rcgi~tro o r eclamante po1líu um11. 
certidf10 11<mt jnnta.r <1 Bll<\ 11eiiç\lo rlc indn
milizac;Tlo e nesta ccr~id ii.o ir<l<:OQ-~e :1 P I'O· 
posi<,'ão-·a-do 2 a 7, pclrt (wnjunc<,fio- c-, 
de 2 e 7.Por eM te rlocurncnt.o uutltm1ticu o ol'i
gitml re~alvaLI.u o cn f(an, l, cu1nu fica, sn vê 
<J.llil ;1 cc.mt.agem foi JUta, llO t•l.a.n lo, OJm seis 
clius, <JI!IIf!llo a cndidií.tl nos illllll r. ia r1. ~ll]lpn· 
.~í~·fin ·tiO qur. !illõL >u l.iv t•.s.;o l'l!iLU c~tn .'tl ull~ 
ÜÜt$ ; tpi\B(IS, 
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Evülcnciado o cngan·J· e tcsta.belecida a 
voruade, perde assim todo o valor o al'gn· 
mento mais· valioso do nobre Deputado, 
n,quelle que maior impressl\o causou na C:.l.· 
ma.ra. (Apoiadns.) 

vol.', i~formações solicitad;ts em cartas, pu
blicas-fórmas de documentos, etc.» 

O. SR. ESTAGIO COIMBRA-Foi O que maior 
impt'eosiio ct~usou . o por osto ·motivo estou 
<1.']Ui ouvinllo V. Ex. 

E, ainda om relação a. te;teruunhas, diz 
S. Ex.: « é {jUC as testemunhas que m ·1·olam 
em seu roquerimcnto, ost'1> testemunhas, 
que i1idkam CCJIDD prcsenciacs d e sou pro• 
juízo.,.» 

OJ•a,Sr. PJ•csidento, não ha nnior inex-
actídão do quo esta. .. 

O Stt. AUlt8LIANo BArtDoSA-0 qao devia Nem nestes documentos existe uma. só pe-
caus<>r jmpressã.o era o chefe revolucionaria tição nu. qnu.l os reclam~tntes w nham tLPI'O· 
vr~ reclam:J.r in1lemnizações. (Apartes.) lado testemunhas, .nnm !Jil. cartas do qual

O sn.. ·AnALtn;nro GumARÃE:S-Dc di- quer delles a qualquer. amigo, e menos 
11 · d' nos termos a ques; Ex. se refere. (Aportes.) 

vorsos co cgas que me onvu•am pe n• .... Tenham pa.eícncia, a innwdad.e ú profunda.; 
pala.vril. 'ilnmedi<J,~umentc depois do Sr. Gor- 0 tanto oue, si S. E:<. me mostrar ca.rta do 
mano Hasllochei', ouv\ quo a maim· diíii- ~ 1 · 
culd<l.do cJm. nuo iu. luctar 0!'1?- dmnon~trar St•. Mactel nes~s termos a. qua quet' am1go, 

d ., t d votarei contra. o credito; e ímmediaümente 
. a possibilítla. e d!i. con ·agem o sob mil o me senta.t•ia si ~- Ex. estivesse presente 0 
tantos bois em dou.; dia~; entretanto acabo me moltrasse um documento n as condiçõe.l 
de domonstrat', com o llocumento· original, que S. Ex. affirmou. 
quo esta cont:.gem se foz em sois dias, tempo 
mais quo sufficiente pat'a quo olla se pudeiiSC O Sn .. SOARES DOS SAN'ros-Q11e ello e>-
c!l'cctuar. crev<JU cu.rta.s pedin1lo re~posta. n quesitos, 

Destruido eilio argumento, passarcL aos eu o affirmo. 
outros. 0 Stt. ADALTI!~RTO GurMARÃllS-Niio · hn 

Se. Presidente, uão imagina V. Ex., nii.o earta.B ilh•igidas a amigos, pedindo crri nomo . 
podom imaginar os meus illusti•cs collcg<tS d<~ .umisa.d{), e cu não po1·ia om jogo men 
quanto me pesa ter do diier ([\lo o !tomado voto si taes carta.s existis ;em. 
Deputado pelo Rio Grande, contrariando o 0 SR. SoAÍms nos SANTOS (~o!heando ·os 
projacto orn discus;"ã.o, ílludiu <1 Ca.m<o.ra., , . 
illudíu de um modo quo só so justifica pela. documentos)-Aqui ostll. uma car t i!.. 
pai~ão com quo o nobt•e Deput;~do vciu á tri· O Sn. AnAI.nlm1'0 Gni'tiAitÃ"s- Vou Iol-a: 
burra. comb'1tcr o crodi\o, por so tratar do a. Ca.m<J.rn. ,lnlg,trá: 
um sou adversa rio político. · « Illm. S1•. Alful'G3 A!Ft•odo Abreu-Tendo 

Diz, Sr. Prei!idento, - o hoat•ado Doputudo vós servido c Jmo ajUI]a()to 1!0 :'fin ·corpo d a 
quo os dooumontos, que são estes (mosll'llndo) o:J.val!u.ria. durante o pilriodo rcvoluc!ona rio 
n que cHo agitou mni~as vozes om ~na; mãos, pot' quo Jlasson o~t11 J<:stMll), rogo-vos 11t1, .wú 
J'n!luzmn-sa :~ documentos 1lo dua.s ol'1lun.~. }ur·rnncnr", mn· r,~~pontlOL' uus 'l LIO~U.u~ so
rtlnlm~ f{I'IICÍOS:t,, amu:\s S!llll l':tlor, iHt.r> fi, g'llintos. » 
l!e}loinwntos de l1Jstfllllllll1las sn~p~ít.n.~, a!'ro- Sil)l'Ll(lffi-<lf1 us 'Jlnsitus. o intnt~~i:..t·m~ento 
l:trl;t~ em p1~tiçfi<1 1tus t•nd:un;wtes, o cart:ts clnprris 1lu ultimo o snguinto : 
dit·ig-íohts pol' ell~es a pr,~soil~ <I<! su•t 1\lll í~:tdn , « l'c~lut;1s, r, tlo 1lozomlwo do ]895 - A1·· 
e m. tlll'mos, que, st . f,Jg~,ml vm·tlatleu•os, tlwr An tmtcs lllnt:ic~ . » 
serta,m u prova do ma1~ óosbragu.do osctUl- ora, Sr. Prosidl!nte, ningucm llii•;l. quo 

· dalo. . os te aoj;t o cl:!ty!o cptstolu.t', nem es;o o modo 
~roctso r ecordar as propria,q pa.!a.vt•as de C()ncluit· c.,mmurnmonto uma. cn;rta., c 

do l~lu~tr·o. Deputado.. . . muito monos csto documonto, o unioo d·a. os
. Dt~ S._ Ex.: «Dopots dtsto fi,ermn varms p ncie, justifica a al!lrm:wã:o tomo1•ari:t do 
l tlqumçue~ do, te~temunh;ts, mas llll~nral- illustre D~putado Sr. Gorrnano Hasslochor . 
mnntll Sllm c ttt1çu.o ([a. Fa·wnda. N:tclOn:\l, · 
snm amlionoia da P<tt•tc.eontmrh\; E :ceovia.m O Stt. F!tA~mscu SooR~~ - Apoiado. 
Cal't liS neste cstylu: 0 Sr. . AURELIANJ RAlWilSA dá um 

« O meu <!migo llUeit•a. inCm·mat• si, em aparte. 
da.ta do tantos c tantos, esteve V. S . om o Stt . APII.LllllltTJ GUIMARÃES- Ma.s e lle 
minha. ca~a., si matou tanta~-l'Ozcx.» E o ·dís.~o p;:~,t•a. ser ·iido pol;t quasi unan imidade 
amigo ruspoadia: «Sim, cstiyo, ma,toi e d;t Camara. que niio estavt\ presente n:1 occa.- . 
comi t ·mtas rezo.~.>> siã.o. ( A"pm·tes. ) · 

M:d s a1loante diz S. J~x . : <A Sllfl. omprcz~\ I•~ntrcta.nto cu deixo. de p:, a minha pro-
4', nm:t ;wcnf.llt'tl. o l'ogmn ria 1liscus.s.'i.o ••... vocaçã.o aohont•ado Deputa1lo polo Rio Gt·a.nde 
Jllll' :l ~(• n~liíhil'llm 1luuunmntus g ,·:tlliosos, do Sul C}IIO nlí.n apt'.\Rcntar;í. nrn a, carta nos 
docl!llllinl.os c!t• ~<mi.:11rlc, iloeumn uta~ do l\1- tormo.l a ljllC lt:l pouco mo 1'11reri, lliJ•hdda., em 
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nome ela. ami1..:ulc, ]l:Jl' qnal<Iu~t· dos _rocla- a.u~m·idaclo mili ta.t• :l t•cvolia rloll t•oolá ma.n- -
mant.u:1 a quem •runr 11110 SBj :t c rc.<ponili•la . b s . _ 
pot· :•n:.ig-o particuli4l' . . . _ . f ó Sn. . Al '!1.1·:T,I.1 No HAnn(>~A :- o com m:tn-

- _ 0 •'-' lt. TI HHl.\7. C.\ VAU;M iTt -- E Ulllil i cl m LC cl:l tl t K~I'ICW, a t01 !u.~ f!ll õ\rl toS 1l t':tn1 
c;u ·h contendo r•uesito;;, não h>\ rlnvio!a. · lhrnocr•lores elas- fUl' ÇQ..'-' lcg:u:s e que ~>\bh 
Ill~nhuma. , p<lrclttC Ô!lieio nfto pw n sm·. rp te Ct'<tm ropublie:tnú~ ; in,lof'ot•ia; ·si cmrn 

o Slt. ,\nAr. ru-:1 ~-ro Gu.IMA RÃl,s-E' um elo- (,~,lft'alistas, __ rlc,fbl'l:k. l<:sb ú que ú a ver
cnmcnto uc rrno se us:\, raBo rl oa.nt.n olc •d- 'la. 0· 
Vogõlll\1~; é iL f..ii'Jlli\ t[(l 11110 11Ú3 us;;mos, 0 Slt. TIW)IA~ GAVALCAN'l' l. - g l':l Jlal'Cilil ; 
1[111tlld0 ll l'CCÍ ::}.JnOS 1le u m t l•St()l1lllllhO ll :U'· Ol':l. 11 f:LV OI' d• JB I'OVO!i,:MOS . 

ticular como <~cimini.eulo 1l•J prov:t . · o Su .. I•'IUo.1\'c1!:co Soi>Ttl~- v. i<"- diz isto 
UM Sr.. DE!'UTAn0-0 pt•opl'io l'og-ist ;-o a.s- o os outro.-; tll:r.cm o con t.ra.t·in . -{ II<L ouL•·o• 

·signal:t. a c:wt:l.. '~1"-"'11!.~ . ) -
u~{.. SR. l>lll' l!T .\TlO - S . l•:x . fa.llou 110 () Srt . AnA.LllH RTO GU IMAltÃr.S-- St•- [>('<1SÍ-

!l llligo~, P•!tliu<lo ·l'm rwmo ola..-.'lwis:t.< lc.- (ll11 dc:into, Jlii.o soi _si pt·~clsarei i.ámblim :i vi.~t:1. 
~·t>·o.< ap tu·t-e< . ) d"slo i<\<\i<lcnto, l'aziw a. -d oros.\ do meu hon-

. _ o Sito An,u,mm'l'o (llJ l~I AIHI~~- Nii:o t~m r:ulo <l bt•a vo piLtl'iciu, o St•. gcnei\Ll Gl\l'/lí.o. 
este 1Llli co documen to pat•ticnl.;n• . nonh mn O S~t. SATYI<<l DiAs- Tuolo ptitlc sn tli_:r.w, 
resquício ole i n~imidild c - ente,! lfU:LkJitCl' do:> m<~~ a ''crd:Lrlc li q1w -<> general Ga ivão I>I'OS
I'Cclamtlntos o l~ pc'llo:~ rL quem se dirigia m, tou nm g randes;}r viço-ã. patrtu.-. (Apoiados . ) 
U:J. sua qua.liol<~dc de officia.l do o:te.rcíto, pc. o 1'\n. . AnM,n~>nTo GU!MA!tXEs _Peco li-
dindo resposta. sob }ltramenlo · · e Jnça P <H'fL fccha.l' o ptn•cn thcsis tanto mais 

Isto nmtca. foi uma, c<~r&:~ ;~omis,osa- . que JlO caso S. K" . oão foz mais úo qu o 
(Apartes . ) dolpachar e .da forma. a m ai> correcta por-

UM SJt . DEPUTADO - Ningncm <tffirmou que dc~voria. fa:r.JI' urrh pctiç~o do t•oel:ltnan: 
isso. (Ele< ot,h·os ap<irlá.) tus pedindo oCJ'tidiio tlo t<wtos dos quacs1 não 

O SR. AnALJJErtTo OmlirA riÃlls-;-Como n1i.o! tcndo."\nnhecimonto, tna.uduu a.o comman· 
Si o nobre Daputa.do pelo Rio Or:~.nde do s ul dant u da ft·outoi !'a ondo o!lc.J se pa.~Ja.l~J.m 

.. --· diz quo existem nos ;iutos c:wtas dos roc\a - q_ U() cortiUca.s;e. E:i~e c.,mma.nda.o-to, com.o 
ma.ntos 1l~rgun ta.ndo a amigos si osti vc-- j:l 1lisso, lll1tntlou abr·lt· in_qnerito pollcL~l 
r :1m em suas fa:r.cnllas, si C-'li~lC I':.un bois, o milita r - -
quo otlo'>-respoodClm oom cynismo: comemos! o St~ . Pnt::sw ml'i't; 1lccla.ra cst ·.r umni-
(;1pa;·las .} _ nada a hot•a.. 

· Ou o nobt•íJ Deputado p'Jib llio Ot•andc do 
Sul cJu íz fazer cspit•it3 em uma. rtucstã.o 
muito snl'itt, 011 11 uiz ii tntiiJ' a C:Lil11WJ., tia 
pnr,oua.são 110 t[lll' "~tu.~ rloclllnonf. us nã o {'o$

·Bnm f)X,'l.minacloH put· out t'o l·culiogo.s. (.1prll'· 
tes ,) _ 

Eu p1·eci~o , llol·ém, r cfcz·ü ·-nw a ou~rOd 
tlocumonto~ . - -

Sr. P!'a ,; íiluil te , o.1 l't!clamun to.i ,cli rigimh·Sc 
a o :;one rai com malld:.-.nto do llistt'icto Mili· 
tar podirarn por ccrt,ulii.o o que cJnstava :t 
respeito da. occup<\<}ão das sua.:! fazonli11s o 
dos oa.mnos c:l \18auos om suas propr-icda.dos . 
· O .comrnanuantc do distt'icto,_ mon hont·aclo 
contorranoo, o brioso militar , general lo no· 
cencio Gaivão, ma ndou que o command.o da 
br iga.il:t na fL•onteí t•a. do Chny certificas~o o 
qu!' consta~.;e solJru o.l (luositos 1los· r ecla-
mantes. · 

O commandauto rle::lila. brigada ; posto que 
tivo~sc cunhccimcnto llc~su. occupaçii.o o do.>
sns rla.lilllos, m:~nduu a \JPir i otlnOl'i'to policial 
rni fi t11r. · 

O Sn. -SoARI':!l nos SA.NTus dá um apat•to. 
O Sa. An.u,nRlt 'm OmnlARX!,s-Fol':\m in· 

quírid<\S tostcn\.llJl!t:~s ·)lfSSO illoluer it tJ }Jéb 

O Sn.- AnAr,il~;nTo Ol!l liiMl.ÃEs pr.do o;~ 
C:Lm<~l'<L concndc mci<~ hnt·a do pt'J t•oga (;ií.u 
pa.l'il conoluit• soudi.scut-.~11. 

O S R . i\n.~ l .l W. ltTO e JIJI.~Tro.ltÃ l~s {MII f.:-
11tlluulo)- Ncm tenho _ 1\JL'<;a.~ ··p;u•:1 f: tr.ol-n, 
nem pruiong a.r.:í <t l'a.di!\:<1 lia C"m ll.t'<L 0 111 - -
ouvir a ltl i ~urtt C<Jlllplota. aos;c inctueri~o mi- ~ 
li tO. I' .-

Limitar-me-hei <I l' o~sumü os t,lcpoimon!os, 
q ua.n to . basto llal'-1. con vcncot• <\ Cama. r(). ele 
que es;a. dtligencia ot•J cna.il<L eo:-<>!ficiio . do
rriotutra. não sóme n t.c n. occupação <la:s cstil.n
cias, a. mcütcnci:l ntl<l_l ll;ll il~ prupri~dades iln 
urn po$to militu.t~ . ro;p> tti.mbmn 9 c~1nsumo c 
dosvlo.uc gado aHi ox istentce anteriormente 
contarlo. 

Aqni t enho (1;o~npul.~ánda os dacu metttllS ) o 
dcpoi_rnooto i n.>uspcito do um m ilit:w, o ;\.l
for es do 3• corpo provisorio_ do ca.v;~ lh~t·ia. 
Eu stachio Rosa. · ela ltucl!a. e Silv a , q11o clb;: 
<saber que tt cas;t do mo;•itrl •• ilo11 r.e
cla.mantes, no p:\SSo ele Santa Isa.bcl, nu.; 
G<Lnudos, tem cs~a.c!o occtl i_)itda P.<ll' fot'Ça.~ do 
G<JV<wno do~1ln mu.l'<:-o de I 8\13, sem q,~c s() 
po~sa lemlH'<l.r 1lo dia , 
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Sabo que o gado camoado. para as fon~a.s O Sn.. Fr-AN'GISco SoDRI~- E~se...comm:m~ 
salli::t todo do uampo d::~qucllc passo, e sabe danto t::unbem não é te.:~tcmunlm do SL', 
mais que a força qüc e.~tava no Talüm cr<L Mttciel. 
suppl'ida de gado pala mesma fazenda.» o s11• ADAr,nEI~To GumAn7\Es-Sim, o qnc 

ô SI~. FÚ.ANcrsco SonRJ:;-V. Ex. não leu o é precis:)· dcixn.r sa.licmtado c assignahtdo é 
depoimento da pl!imch•a. test.13munha. que não tom razão o nobl'e Deputado pelo 

o Sn. ADALBERTO GUIMARÃgs-Eu preten- Rio Gra.nde da Sul quando diz que a,:; teste
düt refede-mo apcn:.ts itOs dClloimentos do munhas foram anoladas pelos reclamantes, 
officiaes do exercito quO fiz;era.m parte da. pois, fura.m inquorida l pela au/;oridado mili
guarnição do posto militar ; mas não tem tar á sua esc:>lha, sem a menor interven.ção 
menos vn.lor 'o da peimeira, testemunha, dos recl<Lmante> c á revelia dellcs. 
igualmente insuspeita, por õxercor autori- (T1·oca1n-se. apartes entre os S·,·s. Francisco 
dado no districto ondo se deram os fa.ctos. Sodrd e Thomaz Cavalcanti). 
E' o capitão Joaquim Soare) de Lima, sub- Mas, Sr. Presidente, preciso invocar . o 
intendente do municipio do Tahim, que testemunho (lo proprio command,mtc da. 
responde ter sidl) a casn. o~cupada p::>r força.s guarnição da, citla.de elo Rio Grande, o illusteo 
do Governo desde o começo, mctis ou menos,· 11\Hit:_w cuja ora vura nenhum dos seus com
da revolução no Estado, e que o gád'o car- panhciros nrgal'iL; que fez pela sua patria o 
neado para consumo dtts forças era, todo ti- sacrificio de sua, vld<L na nefanda. campanha 

· ra~o dalli. de Canudos, de cnj,1, probidade eu tenho, 
Outl•o depoimento ~~ o de Alexandre Luiz porque não tive a fortuna do conllecel-o 

da Silva, que, alEm de confinnar os :tntc- pessoalmente, as melhMcs e m<Lis iosus
riores, acci'eacenta. sahcr que« o capitão do peitas informações. Refiro-me ao l)ravo co~, 
um corpo provisorio, Carolino do Freitas, ronel Tristão de Alencar Araripc. 
uma occasHí .. J esteve na cstancia levantando Não é tambem respo.3ta, dada em carta 
um rodeio do ·gado, que tránsportou pa.ra o ou documento paeticulal' dos reclinnantos; é 
<list'ricto do Arroio Gr,tnde, dizendo que era informação oiJicial do coronehommandante 
pq_l' ordom do Governo.».. da guarnição da cidade do Rio Grande. 

Ha o depoimento de Alfredo Moraeil, mo- O SR. AURELIANO BARBOSA-Em que data ~ · 
radoe em Pelotas, que allll'ma quo, como for- o SR. ADALBER.Tn GumAHI~s-Em 20 tte 
necedor de goQeros, foi muH~s vezes ás es- uovembl'o üe 1895. 
t:mcias dos reclamantes, .occupa.das por for-
ças do Governo, commanda.das pelo tenente- Diz este ~ocumonto: 
cm•oncl·Juvcncio Alves Nunes, o, o que é <<llepub~icn, üos Esta.1los Unütos <lo Bt•azil-
mais, osso mesmõ cídarlão declara quo com- Quartel do Comma.ntlo ü11 gu:tmição da. 
prou ao tenente-coronel .Juvencio couros das ci.La:le <to Rio Gramlo o F'eolltoira do Chny, 
rezes c;u·neaclas, pol' clivcr.~uo'i vezes, !:lendo em 20 üo novcmlwo do lH95-Ao cilla.1lãu 
que, polas duas ultimas pwtidas pagou gonm•al comman<hnto do G" Distloicto Mili-
1:132$600. trtl'- Devolvo o rnquorimonto que. To!'l 

Assim slio todos esse~ dnpoimentos, nã.o do f,Ji. tlíl'igido 11olo Dr. Art.hm• Antune~ Mmjct 
testemunhas -arroladas pelos rcclamantG,;, o 0111 (jUO ''oem formula1loa qnntro clucsitm;, 
llli\S é;;colhidas tt vontade poln. ··mtoPi(lado :tcet•ea tlos qnaos rlcterminasl,oH qun n gwl.I'· 
cnc.trrogada do inquorlto policbl militar. niçã.o sob rnnu cumllmntlo inl'ol'llHtsso o qu(J 

constasse a. l'CS!1Cito . 
. 0 SR. FHANCISCO SollRl~-Mantladas OU Vir 

pela autot•idado militar. (Ela outt·os apm·- O primeit•o dos items reí~ro se á occupac,:iio 
tes.) por !'orçaH militares <lo uma. casa do pt·o

primla.dc do peticionaria e situada li, mar-
() SR. ADALDER~l'O GUIMARÃES-Negam os gern direit<t do Passo i.lo Sa.nta Izabel no,·~ 

meus honrados collcgas que a~ cn,sas dos ro· On.nudos, no rio S. Go11çp,lo. Além de ser 
clamantcs tivessem sido occupa,dtt:! pet[tS publico e notoi·io que a referida. casa esteve 
forças; entretanto aqui cstll. o comm<mdanto occupada por forças militares desde março' 
do vapor Mi:J·írn, declaranclo que conduziu de l893, por não con;:;tar na.da elo tttl occupa
muitas vezes a. bordo do seu navio contin- ção na. secret:tria do§ta guarnição, resolvi 
gentes p.1ra as cstancia.s dos recla.mant,~s, inquerir a re::;poito divet·.;os .chla.dãos ido
desde maio de 1894, quando começou a·'fiã.- neos c _conhecetim·cd dv assumpto, qnc, con
veg<tl' com mandando o. vapot· Mirim, até Se-: vidados a. pl'esta.t·om snas inforll11.tf;·<}os, · Ho 
tembro <lo 1805. c }H'e.~taram com louv<wel patl'iot.isnw o bot~ 

O Sn.. YgiwNg lll·: A111mu - A occnp:t<;fl.o vontttde. . 
nom é íiwto que ll<JS~<t sot' eon !.estado. ( .lpoia- ·D;ts in 1'ol'll1<.tçõcB pl'e:)ta.llt~s ver eis <L con· 
dos). lit•mu.ção tlc que <L casu. 1bi, tlueantc o long<;>. 
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:periodo decorrido entro aquelln. c a pl'escnte Si estas informações s?ío graciosas, não ha. 
data, occupada. ora por forças de linha, ora documento p:)Ssivel- com os qua.es possa ·a 
)!Jl' destacamentos de guardas naciona.es. victim{). de esbulho desta ordum provar 

Ao segundo o l'estantes items vereis tam- seu direito· incontestavel á indemnização. 
bel;U tomados em consideração nas. infoemtL- (Apades .J , . 
ções que envio e dtts quaes se evidencia que Diz o nobro Deputado que eram destacamcn· 
nunca as torças alli est1cionadas buscaram tos de batalhões que clles iam levar, mas, 
comprar rogulal'mentc gado partt seus for- ou sejam destacamentos, ou batalhões, ou 
nechncntos; tirando-o discricionariamente da contingentes, o ·que é verdade é que essa.s 
fazenua do peticionario~ sem cogitarem em fazemltts estiveram occnpadas, e alli foi esta
intlemnização de especie ,alguma, sem pro- belecido um posto· militar. 
cmarem mesmo com quem se entendessem 0 Sn. AunELIANO BARBOSA-Ne.:~tc sentido 
para tal fim. não houve uma só fazenda no Rio Grànde 

« O. numero de rezes arbitrado p::t.ra o - r 1 consumo diario d.as forças não pó~le sm' de- que nao rósseoccupaca. 
vidamente r.preciatlo, po1•qu:wto sendo a O Su.. ADALDERTO GUiliiAn.Ãgs-81'. Presi
matança fui ta em det:lordcm, o desp<mlicio ê dontc, on não posso deixar do saJientae este 
consequencia natura.l e além disso figura, nas aparte com que me <tcaba de hont'<tr o meu 
mesma::; infol'maçõcs <1. cil·cumstancia tle ser noht·o amigo roprcsontantc do Rio Grancle. 
desviado tambem o gado para outras forças, Si tod<.t:~ as cstancia~ foram occupad<~S, o 
e muitas vezes saltia daquelle ponto carne que se segue é quo totlos os estancieiros toem 
para. embarcações que alli ancoravam, já direito à indemnização, por prejuízos quo 
pelo facto lle aclw.r-se baixo o sangradouro, tenham so1Tritlo; mas porque alguns tenham 

,. já. por-ordem do commandante da força que desistido dessa ind.emnização, não se S:Jgue 
as obrigava a tlemora1', e que fornecia-lhes que ella seja recusada áquelles que a recla
carne para bordo. ma1•em, principalmente quando os damnos 

Sendo facil pela. repartição competente são da ordem daquelles que soifreram os re
salJOl'-SC quaes as forças que alli cstive:·am clamantcs. 
destacadas, ~ ~us respectivos comma.ndan- O qne c.3tá evidenciado ·noste pt•oceaso- é 
tes, opino que <levem sar ouvitlos sobre o que as pl'('priedade3 do3 reclamante:! fo1•am 
assumpto, porque só assim se podo:·á saber alvo de uma verdadeira devastação: a casa· 
qual o descino d.a.do ao · dinheiro em que do stmresidencia, perfeitamente mo1Jili<tda, 
tlevia im}Jortar a compl'a do ga.tlo, si fosse foi invadida c completamente devastada, do 
1oita. legalmente; c ao me.jmo tempo S3 o1fo- fór·ma que, doso~npada d<ts fo1·ç.as, nã.o so 
roce oppot•tunitlauo para eximirem-se <.la encontrou dO to(la a mobilia quo guarnecia 
g1•ande responsabilid.at~ do desvio do tl'as- esta prt)priedade mais quo uma mesa; o, o 
tos, crystacs c adornos tla casa e quo so- que é mtd.i, · ha uma te.>temunha quo disso 
gllndo varias informações·, foram dalli re- que tendo procurado salvar !onças o crysta.os 
tirados. · dos reclamantes não se lho consentiu o foram 

Saudo o ft•atornidade.-TI'ista·o Suct~pi1·a retirados do seu podm• o.l caixões quo conti-
Alencm· A1'cwipc, co1•onol commandante». nhu.m ostos ohjcctos. (Apcwtes.) 

COJlteste quem puder t\ t·ospoit(~bilidado Em summa, Sr. Presidente, a prova aind:t 
desta infol'mação p1·ostada. polo comman- do estado doploravol em quo ficamm a:-:~ es
danto üa. guarnição do Rio Gramlo ao general tancia.s encontrará quem compulsal' estes 
comma.ndanto do districto, seu supel'ior documentos na verificação desse ostatlo, pro· 
hierarchico ; não constosta.rei o,. como juiz, cedida pela mesma autoridatlo quo ofi'cctmí.l•a 
acceitarei como ftl.zcndo prova do que nolla a contagem do gado. (Pausa.) 
se contém. Creio ter deixado demonstrado quo os 

Mas, Sr. Pt•csidonte, não é sbmente ossa documentos apresentados pelos reclamantes 
informação: ha informações dos comman- não são, como disse o nobre Deputado pelo 
dantes de navios da armada quo lá estive- Rio Gran!le do Sul, documentos gL·a.ciosos, 
ram e que vil'am as p1•opriedades occupadas car.tas oscriptas em nomo de amizade e 
pelas forças legae.:l,que transportaram forças respondidas de accordo com os reclamantes ; 
para a quolle logar, quo viram ser abatido que não ha testemunhas arroladas . po1• 
gado nas estancias dos reclamantes. estes, e que, porbnb, são documentos ca
. São informações igualmentó ofticiaes :pres- pazes de gerar a convicção dos factos na 
tadas ao Sr. capitão de fragata Pereira. o opinião a mais exigente,. como a do honrado 
Souza., cornmandante da flotilha do Rio Procilrador da Republicêl.l 
Grande, pelos capitã.es-t.cnontes Eduardo de Ceeio ter deixado tambem demonstrado 
Miranda o Silva e Adolpho .Joa(lUim Penna, quo proccdel'am com verdadeiro cscruputo, 
comman(lantes das canhoneiras Uronodrn o isen(;.7io o justiça. todos nquellos que tiveJ':tm 
Cmwnea, de intervir no pruces~o u.llministL•ativo, 
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mandado abrh' pelo Poder Execativa 
verificação da vorcbde dos factos 
g.tdo~. 

pa!'a para o Poder Judiciario c obtiveram sen
allc~ tenças pelas qun.cs o Thesouro teve de pagar 

mais do que por accordo. · 
Resta-me apenas dizer, como já disse o 

honrado Procurador Geral da Republic:1, que 
não ha a.bsolutamcnt.e conveniencia em quo 
seja rctarchtd<L a satisfação elo pe1lic1o, re· 
mettendo os reclamantes para. o PodOL' Ju
dicia.rio, porque cs.>c retadarnont.o. re
dundal'á em _ prcjnizo . do Tllesouro Na
cional. 

Basta recordar que, em virtude de um 
disfmrso igualmente violento, proferi,lo 
nost~t Cmnara .. pelo nosso honrado collega, 
o S ~. Pinto dá Rocha, cnjo nome peço veni;t 
lHtt'<.t dcclin<tl\ combatendo o-ceetlito p<tra 
pagamento ao ktrão de Sa.n ta. Tqcla,' pt•c
judicmlo como os actu:~cs rcclmilantes, a Ca.
m;_n·a,, em vil'tudo desse diõ'lcm·so, rccusotr 
sem mais debate o credito pedido, por isso 
que o Sr. Pinto da Rocha declarou que o 
rccla.mantc não tinha. absolutamente direito 
algum. Ora, o Sr. barão de Sa.n ta Tecln. niio 
podia deixa.r-se :prejudicar :por essa decisão 
dn. Camara c, us.111do do seu direito, recorreu 
ao Poder Judiciario. S:J.b:) V. Ex. o que lu
crou o Thosouro ~ 

Tendo do liquidar iguaes compromissos 
com outras companhias, o ministro em 1890, 
niou pn.rticular amigo e actua.l governador
da Bahia, o Sr. Dr. Severino Vieiraí pon
derou ao Govmno e cstf3 ao Congresso a in.
convenienc'ia do continua.r-se a renietter 
essas coinpa.nhias ao Poder ;Juuiciarlo c, de
pois do relatar círcumst::l.nciadamente os 
fil.ctos, da,ndo as razões cmque se tinha ba
seado :para pedil' ta,es creditas, assim se 
exprime : 

O lmrão ele Santn. Tecla,. Joaquim da Silva 
Tava.rc:;, ktvla. combimdo com o Governo 
rcccb3t' n. quantia de ~~ l5·contos, impo'ettncia 
do credito pedido :pelo Governo pat·a satis-
i'ltc:.ho do accordo. . 

EntL•etanto, tendo sido' este> recusado; o re
Cül'l'<'Bdo ao Podct• Jntl icial'io, o barã.o de 
S;LUta Tecla. ohGevc sentcn9:~ favoravcl pela. 
qnal o Thosouro t:cm de pa.gar, ttlóm de juros 
dn. morn. o tt vultttdus custas, cm·cu. ue 
700:000$000. 

UM S!t. D8PU1'ADo-J~~so é o exemplo (LUC 
V. E:<. cit<~? (lia outros apartes.) 

n SJt. AoAJ,BimTo GUIMARÃI~A- Ett ci~o o 
fa.eto pu. r· a mostrar q uc não ha, -':on vonicnciu. 
p;u•a o Thcsouru em rernottor a reclamação 
au Poder Judiciario; CtllC, ao conteario, é ue
tJ'Ímentosa sempre a liquidaç~ão :por intor
mcdio do Poder Judiciario. (,1partes.) 

St\ PPesidento, ainda para mostrar qmtnta 
t·azão tem o honrado procurador da, Rn:pu
hlica em ac.onsclltal' o 1ntgamonto immediato, 
:pela consec1uencia q no ad vida ao Thesomo 
de }.lagar muito mais do que os reclamantes 
:pediram -pJr accordo, recordo quJ ost.a Ca-. 
mam o anno pa.ssado voton o credito de 
l. 0.20:080$ p:Lra algumas liquidações defini
tivas do compromis.~os com algumas comp:t
nhias de mwegação por t1·anspm;te de immi.
grantes. (Apartes) 

O Ministcl'io da Inrlustrht deixou, por mo
tivos quo Ilw p:t.r'ol:ittm pz·occ1Lont(~8, de 
a~tender á l'ecla.tuaçiw destla::l compu.nhi<LS, 

. CiUC rocoi'I'CI'<~m da decisão aclmin istt·<tti v a 

« Ve-so 1101' ahi quão damnoso aos in· 
tcrosscs da Uniã.o foi o cm·su tomado pelo 
litígio, cuja solução adcplil'iu c~tra.ctor cxtt·e
mamonto pl'CjndiciaJ, passando dó jiJ1·o admi
nisl?'Jt!·vo. pcwa o judiciario. » 

Estn. é a regra ge~·al invariavel. Todas as 
vezes que estas liquidações :passam para o 
Poder Judicial'io, maiores ficam sendo os 
enca.1·gos do Thesouro. (Apartes.) 

0 Sa. ÂUREI,IANO BARBOSA- Mas ainda 
nenhum reclamante do Rio Gra.nde .do Sul 
ücixou tlc ir ao jmiiciario; só o previlegiado, 
o chefe Maciel vae ser. 

0 SR. ADALDERTv GUIMARÃES__::;, Seja como 
làr, qua.údo excepção houvesse, esta se jus
tific<t na lei. Não se tl'ah de fomccirhento 
t•cgalal' tle galto. ·A hypothese de desapro· 
pl'ia~,~ã.o é pt·cvist<t c regulada no art. 8° d<t 
lei <le 9 tle setcmln·o de 1826. Esta lei d<i. 
antoriz<1.ção ao Pothw Executivo :para liqui
du.l' o intlcmnizar previamente as :pro:prieda· 
tlc::~ que teom de ser ti.csapro:priallas. 

Po;·tanto litígio só poderia. haver o sô po
!lm·iam.scr remcttidos os reclamantes ao _:,t
diciario, si uesaccorlll) existisse enit·o a Fa
zenda, Nacion 1l c os oxpl'opria.!los, mas nun
ca estando .ellcs, 'Como ostão, combina.rlos a 
contractados solJro o preço da intlemni
zação. 

0 SR. AUrtELIANO BAIWOSA-· Qua.l O a.c .. 
cOl'<lo qne cxitlto ahi '? 

0 Srt. ADALllEitTO GUIMARÃES- 0 aecordo 
firmado })elo ex-ministro, o benomel'lto 
!\brecha. I Bi ttencoul't. 

0 SiL AURELfANO BARBOSA- Ô. Marechal 
Bittenc·:..mt não era o Poder Executivo, mas 
sim o Sr. Prudente de Moraes. 

0 SR. ÂDALBERTO GUIMARÃES~Era O com
:poten to para -fazer o accordo e corto nã.o o 
fez sem :prévia autorização, sem o placet do 
Sr. Presidente da Re:publica. 

O fllt, Aurn~r.rANo llAIUJOSA-lsto não voiu 
(l•.> S~·· Prudente de Moraes, que. não pediu 
el'odrt.o. 
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o Sn. AnALni~ Lt'I'u GuDrARÃ~<:s- Sr. Prc~ 
sidonto, o ;,opltisma ú tno mwifcsto que 
admiro soja. do rncn homa.1lo e illustre col
leg,~. o Sr. Aurclia.no Bu.rho;:;;1. 

0 Sn,. AURELIANO BARBOSA -0 Prcsiclcni;c 
da. Rcpublica. iü'to ·pediu credito. Ou sa
bemos ler ou não. 

O SR. ADALJ>.rmTo Guri~IArtÃES··- Sr. Pr'l~
siden.to, o proccdirncnto nnico do Porlor Ex
ocutivv, Ilil hYl10tllOSQ de cluvirLt solll'\} o (l[
rcito (tos l'ecia;mantcs, er<t ilidclerir .. <1. pe
tição romettnndo-os pa.ra, o Jntlicia.l'io; nms, 
desde quo ollc se cUri.gltl a.o Poder Lcg hlu,
tivo, só pódc--ser paea que o Legislativ<J re; 
solva sobre os meios de fivzer oJl'octiva a in
demnizaçào. . .. 

O Sn,. Aü1ti':L1Ai'W HARlWSA- E' fórmtlla. 
· quo nào accotto ~oh u rcgimen em r1uc 
vivemos. Só o Prc.~ idcüto (h~ Rcpnh!ica. é 
quu :pótle tlil'igir-se <J.O Legislativo por meio 
àe men:,agem. 

O SR. AD.\LHElt'l'O Gurl\L\.RÃES--'-EtJta Men
sagem só teria este fim: o Congeosso hal;ilitttr 
o Gov8rno com os recursos neced:;U.I'ios 
para. a S<ttisf;tção desse accordo :firmado na 
repartição co1npetentc que fcli a Secretaria 

· da, G~orra.. (Pausa.) 
S1•. PJ·csidonte, ostou fatigado; e.stou 

exha.usto, sinto imperiosa necessidade {\e 
concluir. E' po:;;sivcl que mo tenham osca.
lla<lo alguns ponto;:; do disctn•;;o do nobt·e 
Deput.arlo ·pelo Riu Gt•;tnd.e do Snl, o . Sr. 
Germano Hassluchcr, tHlUO não os tcnhu. to
mado em consider·açã.o. 

Não ü ftlH3 ltttjJ. Iies-;ct discm•::;o algu n<t 
consu. (11\<i :po~::~·1. l'~;:;htil' ;~ tlnalyse e â Cl'i
tic<t. f.flts, ~~·. l>-L'tlsil.tento, act·euito qu tJ , 
tumandn os pontos capit:~os d<.t a.J'gumcntn.· 
f;.ào li o S. E;(., q nan tú .aos <lias dos pendidos 
na conl;:tgem do g;Ldo, quanto :í. exis toncüt 

· tloc;u·ta~. nos termos a '111C S. Ex. se referiu 
no :;cu tlil;Ctll'SO, qu:Lllt') <Í. inttn·votrçíto dos 
l'Oela.mantu::; n<t inr111irição das tcstemlllllw.::;, 
foH<LS l)Oltt autoridade miLiGa.r•, :~lr,~lci :t duS·· 
confmnc;a. q no porvontm·:~ pudcsso tm• P<LÜ'<L
üo no o:c~piritu (ht C;tm<U'<t, cpmnto ü justiç:L 
(lo crouito pu.ru. u ptLg:tmonto quo recla.ma.m 
os Sr:-;. Ma.cicis, o rcskHno a couvicç:ão do 
que tlospendi todos os osi'ol'<,~os de que cea 
c<tpaz, paz·n dclcndet' :tqncllcs sohre cnja 
re:put:wfw vieram reflcctir-se as injm'ÜJ,S wti· 
raua.s pelo illustl'B Dcpnbdo sol.H·o os >'CCb
mn.ntes, e, na convicção de quo cumpri o 
meu dever, esporo CJ.tte a Cn.mrtl'tt ra,tiftcn.rá. 
o voto umtt vez dmlo, concedendo o creuitu 
pal'J. sn.tisfaçTi.o do uma. dividü. llo hom·<t. 
(11lu:'to bmn ;' mufto bem. O orado1· é cmnpri
'YIWHtado pelo~; Depulw.los p resetlles.) 

Cnníormo dclibcr<t('::ío à tt Catnal.'<t, amit• 
nll:i, :1 hora rogímenta.l, ant es da scs.:;â.ó pu: 
blica., haveL·ã sc.::s{lo sccecta.. · · 

Fova.m aprcscnt :vlas n<t scssã.o · llc 12 1lo 
dezembro ao projecto n. 290 H, tlc lvOt , 
fixando :::. dcspoza. tLiJ Mínísterio da Fu.zoml<t 
para. o exm·c i cío ele 1!)02, <.ts S(}gu in tes 

};\'lENDAS 

lÍO]Jl'Ojec{,o n. 2[)0 fl, ele 1901 ( (JTÇmnento dct 
F~tzendu) · 

Ao. n.rt. 5. 0 -Snppl'irna.-sc. 
Sala dn.s scssõc\3, l2 (l~ \lezmnbro de HlOl. 

-Y1·anr.:isco Sei.- Se1 ·:.edcllo Con·êa .- Nilo 
Pcçanha. · 

Aoa.rt. l 0 , · n. 35-Bupprim~-sc . pot• n~tLI 
cabct' no Orc;:<:tmcnto da Dc:;;pcza.. 

Sala das sessões, 12 de dozembr.o tlt} WOl. 
- ScJi'.:ocdello Con·íJa. · · 

· A~ § 2° do art. 9~:-Ac~w~scente·se in {irw: 
e obJectos do valor art1sttco p<tru. <L AetJo
dcmi<~ de Belias Artes. 
- Sala, <las sessões, 12 <.le dezembro do 1001. 

-iVeiva. 
Vã.o a, imprimir as Heguintcs 

REDACÇ:Õl~S 

N. 203 A-1001 
Redctcçr.Zo final elo Jil'ojecto n . 203, deste anno, 

que autori.:;a o Pode1· , Executivo a abl'ir 
a r; Mínisterío da Fa:;enâa o credito de 
2l :.'346$156, pa1·a pa.'far a A. Avenim· & 
Comp. e·a Con·êa Ohal)es & Pinto, tle ac
coNlo com a sentença judiciaJ·itr· ']lte mnn
dM! -;·cstitt(i>"-Uws o que etc mais 1>aym·wn ci 
.. -1/(andega .desta Cc~pital 

O Congrosso Nadon;~! I'<Molve: 
. .Artigo 1 nnico. Fita o Podet· I~~xccntivo ;~u

tol'izatlo :L abl'ÍL' <to Mi.nht<ldo !la. l<'azentla. o 
Cl'e<lito do· 21: 34G~<l5ô, l)al'a. pagar 11 A vc
nil11' & Comp. n u. .Corrêa Cllavos S.: Pinto, 
om exocuçã.o dn sonton(~: L do Supremo TX'i
banaJ Fethwal, que condo11tnou :~ l<'i1:wntla. 
Nacional" <~ rc:;tttuie:lltes i.t SOlllm:.L quo de 
nta,is pagaram á Al!itndcga. destft Capitu.l so
br·c sa.l que importaPam durante o anno de 
!SUO; f'awndo as necoss<tl'ia.s opcra<;õo~ c ro-
vo~:~das as dispoi:!iç()c:; em contrtwio. ·· 
. S;.da lias Cumllli:isucs, l2 de dezembro tlc 
!901.-GI~e(lelAa Now·ao. - Vi~·iato Masca-
1'enhas. ·• · 

N •. , 3 2:j-WO l , 
Ucdacçlto (inat do pro}c:cto n. 209, de . 1900, 

rjlte concedv r.t lJ .Gaf)}'ícl!a M üller de Castro, 
vh~va do tcnente-cO'I·onel 8ot.c?·o de Casl1·o, c 
ú swl fUlw ]) . (hdwidht de U(tstro; a pensão 
mensal d1~ :wo.tOOO -

.-~ Sr. Pre!!õ;id<~nte-l<~st;~rulo tla.da a, O Congresso Nacional decreta,: • 
lwra. o ha.vencto otti;J•os ol'<~clor·cs inseríptu~ Art. l.o E' conct:Jrl·i<la a JJ. Gabl'íolli~ Mlil-
o,diu(la lica a uiseusgio I ler de Ua.steo c SUi1 fillü~ }), Gu.brielltl. de. 
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Castro, viuva e filha do tenente~coronel So
tero de Castro, a pensão mensal de 200$000. 

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

Sa;}a das Commissões; 12 de dezembro de 
1901.-Gttedelha lVIoura'o.- Viriato Mascare
nhas.-Am,uja Góes. 

mnasio Nacional Henl'ique Alexandre Monat 
e Gastão Ruch, nos termos do art. 35 do 
Codigo dos Institutos Officiaes de Ensino 
Superio~ ; revogadas as dispo.3ições em 
cont 1•ar10. 

· Vão a imprimir os seguintes 

Sala das Commissõe.3, 12 de dezembro de 
1901. - Paula Guimarães, presidente. -
~:Iayrink.-Se1·::edello Corrêa.-Jlrancisco Sr.t. 
- Victorino Monleito-Luiz Piza. 

PROJEOTOS 

N. 106 C-1901 
Redacção ppYa 3a. dlscusstto da emenda o(fe-

1·ecida na 2a discussão do p~ojecto n. 106, 
deste anno, autorizando o Governo a ab1·i1· 
ao llfinisterio da Justiça e Negocias Inte· 
rim·es o c1·edito extraordinario de 3:000$000 
para pagamento do p1·e1nio · arbih·ado pelo 
Go.,e1·no ao Dr. Jotío Ped1·o da Veiga 
Filho, lente . dct Faculdade de · 1Ji1·eito de 
S. Paulo, pelo seu trabalho sob1·e sciencias 
das finanças, assim como . o preciso para 
publicação de 1. 000 exempla1·es do mesmo 
t1·abalho na Imprensa Nacionae 

·O Congres:>o Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o governo autorizado 

a abril' ao Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores o creuito extraordinario de 3:000$ 
para pagamento do premio arbitrado pelo 
Governo ao Dr. João Pedro da · Veiga Filho, 
lente da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
pelo seu trab:t.lho sobre sciencias das fi
nanças, assim como o preciso para .Publi· 
cação de . 1. ooo :·exemplal·es do mesmo tra
balho na Imprensa Nacional; revogadas ag 
disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 12 de dezembro de 
1901.-Paula Guimanies, presidente.-May
rinh. - Se1·zedello Co;·rfJa. - Francisco Sá. 
-Cassiana do N ascimento. -Luiz Piza. 

N. 106 D- 1900 

Redacçtío pal'a 3"' discusslio da r:menda off.e
?·ecida ao p1·ojecto n. 106, deste anno, au- · 
torizando o Go·verno. a• ab;·i1· ao Ministerio 
da Justiça e . Negocios Znterio1·es o credito • 
~xtraordincwio de 7: 600$ pm·a pq.ga1· a 
impresslíO de 1.000 exemplares do- lvie
thodo Pratico para o ensino da Ungua fran
ceza, confeccionado pelos lentes do Gymnasio 
Nacional Henrique Alexandre Monat e 
Gastão Ruch, nos termos do art. 35, do 
menc~onado Oodigo dos Institutos · Officia.es 
de EnainQ Super-ior 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo u~ico~ Fica o Governo autorizado 

a abrir ao Ministe1•io. da Justiça e Negocias 
Interiores o credito extraordinario de 7:(?00$ 
para. pa.ga1• a impressão de LOO~ exemP.lares 
· flo-Methodo Pràtieo para o enstno da hngua, 
franceza,_ confeccionado pelos lentes do Gy· 

Camara V &l. VIU 

N. 106 E- 1901 

R_etlacçao PCfra 3a. discussão da emenga offe.: 
recula ao pl'OJecto n. 106, deste anno, autori
zando o Gove1·no a alwir ao Ministerio da Jus
tiça e Negocíos Inte,·iores o c1·edito exh·aordi
nai"io de 402$500 pm·a pagamento ao cidadão 
Joiío . Vilhena. de Aquino, escrirJão do jut::;o 
seccional do Estado do Amazonas, de seus 
vencimentos correspondentes de 1 de agosto de 
1894 a 31 ele dezembro de :1,896. • · 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Governo rmtorizado 

a abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores o credito extraordinario de · 
462$500 para pagamento ao cidadão João Vi
lheno. de Aquino, escrivão do juizo secciono.l 
do Estado do Ama.zonas, de seus vencimen
tos co1•rcspondentes de 1 de agosto de 1894 
a. 31 de dezembro de 1896; revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala. das Commissões, 12 de dezembro de 
190 I. -Paula Guimarães, presidente.- May-
1·inh.-Duü Püa.-Oassiano do Nascimento .• 
-1'icto1·ino Monteí1·o.-F1·ancisco ~á; 

F. 139 B-1901 

Reclacçl'ío JUWtt a 3"' discússão do pro.jecto 
n. 1:30 duste anno, que estabelece que a base 
do calc~tlo das etapas dos officiaes do exel·
cito e da armada a que se re{e1·e a lei 
n. 247 de 15 de dezemb1·o de 1894,,ficar.â 
sendo a elo valor fixado no orçamento em 
vigor (1$400) qualquer que seja a fJUarniçiio 
a que os mesmos pertençam, salvo a exce
pçao contida no art. 17 d(J, lei n. 746, de 
29 de dezembro de 1900 relativa aoi 
Estados do Pard, Amazonas, Matto Grosso . 
e outros que em lei poste1·io1· · foram contem
plados pelo Oong_resso. 

O ·Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 A base do calculo das et.apas dos 

ofilciaes do exer~ito e armada, a que sere
fere a lei n. 247, de 15 de dezembro de 1894, 
ficará. sendo a. do "Valor :fixado mó Orçamento 
em vigor (1$400), qualquer que s~a a guar~ 
nição a que o.s mesmos pertençam, salvo a 
excepção contida no art. 17 da léi n. 7!'46, de 
29 de dezembro de 1900, relativa aos Estados 
do Pará, Amazonas, Matto Grosso e outros 
que em lei posterior foram. eomtewpl_ados 
pelo Congresso. 
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Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Saht das Commissõs, 12 de dezembro de 
1901.- Patda Guimarães, presidente.- Se,·. 
zedello Con·êa.- Nilo Peçanha.- Cassiano 
do Nascimento.- Mrup»inh.- Luí.z Püa.
Victm·ino ;Monteiro. 

N. 142 B - 190t 

Redacção pam 3a disctcssr1o do projecto n. 142, 
deste anno, que autotba o Governo a 1·eorga-

. ni;;a,· o corpo de enfiênheil·os navaes, de a c· 
cord~ com. as bases qt~e est!!-belece 

O CJngt•essJ Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a reor

. ganizar o corpo de eng<mheiros navae3, de 
accordo com as seguintes bases: 

a) O corpo de engenheiros navaes se:;á con
stituído pelos officiaes. transferidos do corpo 
da armada, effectivamente emprega(los nas 
especialidades de construcÇão naval, machi
nas-a vapor, artilharia e pyrotechnia, torpe-
do~ e electricid:a.de e hydrauli.ca,divididos em 

- cinco secções a sabc:r: 
la .secção-Constr\lcçã.o na-va.l. 

, 2a secção-Machinas a vapor. 
3a secção-Artilharia e pyroteclmia. 
4a secção-Torpedos e electricidade. 
5a secção-Hydraulica. 

. b) O quadro ordinario do corpo de enge· 
nheiros navaes constará do seguinte pessoal: 

1 engenheiro inspector gcral-vice-almi· 
1'ante. 

1 engenheiro chefe-_con tra-almirante. 
5 engenheiros de lá classe-capitães de 

mar e guel'ra. 

computadó paru; refol'ma ou aposentadoria 
todo tempo em que os citados engenheiros 
estiverem em estudo do suas especialidades 
e no desempenho de funcções da engenharia 
naval. 

f> Os antigos engenheiros-alumnos que por 
força do decreto n. 3.107, de 19 de janeiro 
de 1899, foram reveetídos ao quadro da ar
mada., poderão ser addidos ao quadro de en
genheiros navaes, ao qual irão pertencer, 
preenchi<las as formalidades legaes, indo 
occupar na es'cala logar abaixo dos enge
nlleiros navaes mais antigos do que eUes por 
occasião daquella transferencia. _ 

Art. 2°. Serão extensivos · a;s postos do 
almirantad.o, no corpo de engenheiros na
vaes, . os cargos e commissõe.3 col·resp<m
clentes aos mesmos postos, no quadro da 
a~·roada, exceptuado sômente o commando 
de força mwal aetiva. 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em 
eon.tra.rio. 

Sala da.s Commissões, 11 de dezembrJ de 
190 l ,-Carl-os Ca-calcanti, relator. -.4.lbuquer
que Ser'ejo,-Rodolpho Pa.ixcro.-Soal·es dos 
Santos. 

N. 321 A- 1901 

(Do Senado) 

Ooncede ·a D. Leopoldina de Hguei1·edó 
AccioU, vittva do capitlio de fragata, gm
dv..ado, Carlos .-iccio~i, a pensão mensal 
de 200$, sem prejuízo do montepio e meio
soldo 

5 engenheiros do 2a classe-capitães de 
fragata. A Commissã.o de Pensões e Contas, estu-

7 engertheiros de 3a. classe-ca:pitães te- dando com attenção o -projecto n. 321, do 
:nentes. . . . Senado, e parecer da Commissão·de Finanças 

10 engenh3Il'0.3 de 4a classe- prune1ros daquella casa do Congr<'sSo, pelo qual foi 
tenentes. - .concedida a D. Leopoldina da I<'ill'ueiredo 

c) Os offi.<:i~es do <?01~P3 de enge11h.~ir~s Accioli, viuva do c-apitão de ft·agata, gra
Imvaes. serVIrao effec~Iva.mente até os hmt· duado Carlos Accioli, a pensão de 200$ men
tes de 1d~de estabelectdos no art. 5o do de· saes, e conside1•ando : 
ereto n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889. . . 

d) Os vencimentos ·dos engenheiras navaes . Que esse offic1al_suEc~mbm no. trabalh? d_e 
constarão dGs soldos e etapas das respectivas 1mportante. co?lm1ssao mt~rnac!ona_l de bmi
pat:mtes, sendo as gratiticat:ões as :ftx:adas t~s, sendo vwttmado p~l~3 I_ntmnca~oes mor
nos regulament.os das repartições onde ser- btda.s do terreno. que drnm1a· pelos mteresses 
virem. · e honra do Bra.zrl ; 

e) Oa actuaea engenheiros navM3s não pro- Consi~erando que, accommettido da. cruel 
cedentes da Escola Naval, depois de reorga- enfermtda.de que zombou da robustez·de sua 
nisado o respectivo corpo por etfeito desta saude, tudo lhe·faltou, transporte, medicação 
lei, poderão optar pela reforma aos postos ~ conforto, de fó_!ma a, com algttma probabi: 
em que se acharem ou pela aposenta(ioria, hdade, escapar a morte; • 
de accordo com o disposto no art. 336 do Considerando que, em resultado- dessa ta
regulamento que baixou com o decreto talidade, sua esp_osa e quatro- filhos menores 
n. 745, de 12 de setembro de 1890; sendo ficaram privados do seu natural arrimo e de 
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· sue~s esperanças de futuro, tratando-se de um 
· official, notoriamente distincto: 

E' a Commissão de parecer que a Camara 
adopte o projecto para se dar a D. Leo
:poldina de Figueiredo Accioli . a pensão_ ~e 
200$ por mez, nos termos em que redigiU 
I() Senado, mostrando assim o Congresso, ·em 
·.nome da Patria, que não esquece os serviços 
-daquelles que por ella se sacrificam. 

Sala das commissões, 12 de dezembro de 
.1901.-Gonçalo Soztto, presidente interino.;_ 
Carlos 1l!la1·cellino, relator.- Cast1·o Rebello. 
-- Eloy de Souza.~ Jose Boiteux.- Penido 
Filho. 

N. 321- 1901 

(Do Senado} 

O _Congresso. Nacional r e sol v e: 
Artigo unico. E' concedida a D • . Leopol<lina 

·de Figueiredo, Accioli, viu-va do capitão de 
-fragata, graduado Carlos Accióli, durante a 
··sua viuvez,' sem prejuízo do montepio e meio
soldo do seu marido, a pensão mensal de 
duzentos mil réis; com reversão, no caso de 
morte, para suas :filhas emquanto solteiras; 
revogadas as disposições em contrario. 

-senado Federal, 10 de dezembio de 190L 
· -Francisco de Assis Rosa ·e Sil'Da, Presi
·dente.-Joakim d'O. Oatunda., 1° Secretario. 
-- Henrique da Silva Coutinho, 3° Secretario, 
:-servindo de 2°.- Antonio Azeredo, servindo 
de 3° Secretario.- Almeida Barreto, 4° .Se· 
.ereta rio interino. 

N. 253 B- 1901 

.Redacçcio para 3a. discussão da emenda offete
cida ·ao p1·oj6cto n. 153 deste anno, auto-
1'izando o Pode1· Executivo a abrir· ao Minis
teria da Fazenda o credito de 1.:800$ pa1·a· 
pagamento do aluguel ~o predio que serve 
de armazem da Mesa de aendas Geraes de 
fj, F1·ancisco do Sul, relat(vo ao pe1·ioclo de 
J. de janei1·o a 31 de dezemb1·o de 1899. 

O Congressg Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Pode1• Executivo au

;tOTizado a abrir ao Ministorio da Fazenda o 
,credito de l :800$ para pagamento do alu
.~guel do predio que se1•.ve de armazem da 
·Mesa de Rendas Geraes do S. Francisco do 
.Sul, relativo ao período de ·1 de janeiro a 31 
de dezembro de 1899; revogadas as disposi
.ções· em contrario . . 

Sala das Commissões, · 12 de dezémbro de 
·1901.-Paula Guimarlles, presidente.- Ser
:zedello Corrêa,;_ Nilo Peçanha.-Cassiano dó 
Nascimento.- Mayrink,- Lui~ Piza.- Vi

•ctorino Monteiro, 

323 

N. 253 C- 1901 
Redacção para 3 a discussão da ·emenda otfer 

recida ao proj.ecto n. '258, deste anno, auto
rizando o Poder Executi"'o a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credito de 10:000$, 
pam pagar à Santa Casa da ·llfiserico1·dia, 
da Vict01·ia. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. _Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Mínis ';erio da Fazenda o 
credito de 10:000$, papel, . pa1•a pagar á .. 
Santa Casa da 'Misericordia, da Victol'ia, ·. a 
quantia. que lhe foi concedida pela lei de 24 
de dezembro de 1894; revogadas as disposi•· 
ções em contrario. · 

Sala da.s Commissões, 12 de dezembro de ' 
1901.-PaultZ GuimarrZes, presidente.- 8eJ:"- _, 
:redeUo Corrêa.-'Nilo Peçanha -Ctissiano do ~>' 
Nascimento.- ]t:[ayrink. -L1tiz Piza.-Victo · 
rino ltfonteiro. 

N. 253 D- 1901-
Redacçc'io pa1·a 3a. cliscusscio da emenda offe

recicla ao projecto n·. 258, _ deste anno, au- ',. 
torizando o Pode~· Executivo a abri1· ao 
Ministerio da ]farinha o c1·edito necessa1·ia . 
ao pagamento do te1·ço addicional da etapa ·. 
aos otficiaes da a1·mada que ser-vi1·am nos ·. 
Estados do Pm·d, Amazonas e Matto G1·osso -
dw·ante o exercício de 1901, ad instar, 
do que dispõe o_art. 17 da lei n. 746, de < 
29 de dezemb1·o ele 1fJOO · 

O Congresso Nacional resolve -~ . 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo a.u

torizado a àbrir ao Ministerio da Marinha 
o credito necessario ao pagamento do terço 
addicional da etapa aos officiaes da armada .· 
que serviram nos Estados do Parâ, Ama
zonas e . Matto Grosso durante o exercício · . 
de 1991, ad insta~·, do que dispõe o art . 17 . 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900; 
revogadas as disposições em contrario~ , 

Sala das Commissões, 12 de dezembro de · 
1901. -:-: Paula Guima,·ães, presidentf3. -
lriayrink. - Serzedello Corda. - F?·ancisco . . 
Sd. - Cassiano do Nascimento - Luiz Piza~. · 

N. 324-1901 
Autoriza o Poder Executivo a abr-ir ao Minis-. .. ' 

teria da Pazenda o c1·edito extraordinario · · 
de 286:296$040 pMa cumprir o açcordão 
do Supremo Tribunal Federal, de 18 de 
setembro de 190!, que condemnou a Fazenda 
Nacional a restituú· a importancia que a -. · 
mais pagou Manoel· Jose Bastos, de direitos ·- -: 
de . importação de xm·gue no _Estado da: 
Bahia . ·:r. 

Presente á Commissão de Orçamento . a,.:} 
petição de Manoel José Bastos, negociante ·.' 
na. praça da. Bahia, solicitando que seja, :q ·: 
Poder Ex.ecutivo habilitado com os necessá~ · 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 10:36 - Página 40 de 41 

324 ANNAES DA CAMARA. 

· rios meios para indemnizal-o da. importancia 
qtie a mais pagou de direitos de importação 

· de xarque importado do Rio da Pr·ata no 
anno de 1897; e, considm•ando que, llavendo 
sido :pelo peticionaria intentada a compe
tente acção contra a Fazenda Na.ciona.l para 
haver tal differença, obteve o mesmo sen
tença do juiz seccionál do Estado da Bahia, 
condemnando a ref-erida Fazenda Nacional á 
restituição do que indevidamente recebeu e 
ás custas do p1'9cesso ; sentença esta confir·· 

. mada. em grão de appellação pelo Supremo 
( Tribunal Federal por accor<lão de 18 de se· 
:~ '. tembro de 1901 ; e considerando, finallnente, 
' :.': que semelhante petição encontra todo o apoio 
. :na jurisprudencia firmada pelo Congresso 
< .. Nacional para casos identicos, é de parecer 
~ -.que seja adoptado Q seguinte 
., . 

P1·o}ecto de lei 

, O Congresso Nacional resolve: 
:< . · Artigo unico. Fica o Poder Executivo au~ 
; torizado a abril• ao Ministerio da Fazenda o 
i · credito extraordinario de 236:296$040 para 
~: : cumprir o accó.rdão do Supremo Tribuna.! 
! .: ·-Federal · de 18 de setembro de 1901, que 
;!·:.\confirmou a sentença do j':liz seccional do Es
?,:" ta.do da Bahia, condemnando a Fazenda Na
~ cional a restituir a impo1•tan'cia que a mais 
;: pagou Manoel .José Bastos, negociante na
~-- .. quelle Estado, de díreitos de import~tç·ão de 
··· ; xa1•que durante o anno de 1897 e custas do· 
;:' processo; fazendo as necessarias operações e 
i revogadas as disposições em contl•ario. 
,i. Sala das Commissões, 12'de dezembro de 
:: ... · 1901.-Paula Gui11w?·ães, presidente-May~ 
::. rink,relato1·.-Nilo Peçaitha.- Luiz: Pi::a.
;:;; ~, Cassiano do Nascimento.-F•·ancisco Sá. 

f{· • O .Sr. Presidente - Estanuo aúe
anta.da a hora, de.signo para a ses:lão publica 

,.. a seguinte ordem do dia. 
. Votação do projecto n. f:53 A, de 1901, 

. · que autoriza. o Poder Executivo a abt•Ir ao 
~ ·Ministerio da Fazenda cs creditos extraol'di
L narios de 2:676$445, oui·o, e 2.954:500$332, 
:c._,_papel, para attender ao pa.O'amento de di
(:;vida de exercicio:; findos (3:l. discussão); · 
~}: Votação do projecto n. 70, de 1901, auto
tS rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis~ 
~;~·~ teiio <la. Industril.l., Via.ção e Ol>ras . Publicas 
~~;:o credito eitr.a.ordinario 'de 30:000$, _para 
5'~(:()aco:rrer- ás despezas . com· a recepção das 
)~~y-Estl:adas. de Ferro Bahia ao São ·Francisco, 
P< :ramal do Tü:nbó, e ·Recife ao S. Francisco,
xl:_resga.tadas- em virtude de autorização legis
"·,_ lt,ttiva (~a discussão) ; 

:_: : Votaçao do projecto n. 207. de 1901, cre-
a.ndo mais dous logares de :fieis do thesou . 

{ re.iro da Recebedoritr da. Capital Federal, 

com os vencimentos dos existentes (2a. dis~· -
cussão) ; _ 

Votação do projecto n. 299, de 1901, auto
liizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- -
terio da Fazenda o credito extraordinario de-
65:4478480, para dar execução á sentençn. do 
juiz federal do" Estado do Rio Grande do Sul, 
que condemnou a Fazenda Nacional a in- · 
demnizar a viuva e herdeiros do coronel 
Ladisláo Amaro da. Silveira (2a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 85, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a relevar á víuva 
e herdeirós do :finado major Benedicto Ri· 
beiro Dutra a divida por elle contra.hida 
com o cofre da Beigada Policial (~a. Capital · 
Federal , na importancia de 1:197$324 (di.~· 
cussão unica) ; 

Votação da emenda do Senado ao projecta 
n. 45 .B, de 1901, que autoriza o Poder Ex·· 
ecutivo a abr.i1• ao Ministerio da Guerra o · 
credito que fõr necassario para pagar a gra· · 
tificação de exercício, a que teem direito Ca- . 
millo José Monteiro dos Santos e Joaquim 
Gonçalves da Costa, contra-mestre e mau
dador da extincta offi.cina de correeiro do · 
Arsenal de Guerra ela Capital · Feder<~.l (dis· · 
cussão unica) ; 

Votação do projecto n. 315, de.l90I, auto• · 
rizando o Governo a contar para os e1l'eitos · 
da aposentadoria ao engenheiro Paulo José 
de Oliveira o tempo em que exerceu cargos 
publicosde nomeação dos antigos presidentes . 
ele provincia· (discussão unica); -· . 

Continuação da 3a discussão do pdojocto 
n. 205, de 1898, autorizando o Governo a 
mandar pagar aos Drs. Francisco Antunes 
Maciel o Arthur Antunes Maciel a quantia 
de 385:500$, importanci<t do gado vaccum e 
cavallar fornecido :.ts forças legam; durante 
o período revolucionario de .1893 e 1895; 

3" discussão do projecto n. 139, B, de 1901, . 
red.acção para 3a. do projecto n. 189, deste 
anuo, que estabelece que a base do cal
culo das etapas P,os ofil{!iaes do exercito e 
da armada a que se infere a lei n. 247, de 15 · 
de dezembro de 1894, ficará sendo a do valor · 
fixado no orçamento em vigor (1$400); 

3a discussão do projecto n. ::105, de 1_ 901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao , 
Ministerio da. Guerra. o credito extraordi~ · 
nario de 2:414$476, para. pagamento de : 
dHferenças do ordenado que deixou de re· · 
ceber o major do quadro especial do exercito . 
Jonat11as de Mello Barreto; professor · do . 
Collegio Militar.; · 

3a discussão do pro.jecto n. 174, de 1901,. 
mandando que o Governo da Republica. 
hldemnize, com a quantia de. 70:000$, a. 
Victor Meirelles de Lima, pelas despezas que . 
fez ·com a pintura, montagem e custeio do 
Panorama. do Descobrimento do Brazíl, cont-
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'substitutivo da. Commissão de Orçamento ao garam p::>r direitos de kerozene importado 
projecto n. 261,'-de 1900; em 1896 o 1897, com as respectivas custas; 

Discussão unica doprojecto n. 283, de 1893, 3a discussão do projecto n. 176, de 19r01, 
, concedendo a D. Juliana Morel Garcez autorizando o Gove1•no a abrir ao Ministerio 
Palha, vinva do tenente do exercito Diogo da Guerra o credito ext1•aordinario de 
Garcoz Palha, a pensão annua.l de 960$000. 2:860$207, para occo1·rer ao pagamento ·do· 

Ia discussão do projecto n. 239 A, de 190h ordenado que compete ao escrivão do almo-. 
mandanclo graduar no posto immediatamente xarifado do extincto Arsenal de Guerra de· 

· .superior o official do éxercito e da armada Pernambuco~F1•ancisco ·Mauricio de Akeu; 
que attingir o n. 1 da escala, comprehendidos 2a discussão do pt>ojecto n. 157 A, de 1901, 

. os das classes annexas; com ~menda .da com- declar~ndo que, no caso de licença. _a lliU ·· 
missão de Marinha e Guerra; , lente cathedratico da Escola Naval, será, a.-

Ia discussão do projecto n. 74 A, de 1901, cadeira regida pelo lente sub.stituto a. quem· 
. concedendo 0 prazo de mais um anno de competir na occasião o exercició das fun- 1 

cções de repetidor dessa cadeira,· com vota _.J-.: matricula aos ex-alumnos do curso superior 
da Escola Militar do Brazil, desligados por em separado; 
motivo de reprovação em uma mesma ma· 2a discussão do projecto n. 101 A, de 1901, 
teria durante dous annos consecutivos, com permittindo ao capitão de mar e guerra. . 

. emenda da Commissão de Marinha e Guerra; reformado José Duarte da Ponte Ribeiro i 
contribuir para o montepio do posto de con-

2a discussão do projecto n. 258, de 1901• tra-almirante, com as vantagens do meio~ 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao soldo correspondente ao mesmo posto, pela. 
Ministerjo da Fazend·a o credito extraordi- tabe.Ua vigente; . i 
nario da somma que necessaria for para 3a. discussão do projecto n. 275, de 1901., -~ 
restituir a João de Aquino Fonseca e concedendo a D. Dorotliéa da Encarnação do 
Fonseca ll•mão & Comp., negociantes no Coração de .Tesus Garcia Zuniga e D. Maria. 

·Recife, Estado de Pernambuno, a impor- Dolores Bartola Bernardino Garcia Zuniga, 
tancia que de mais pagaram á, Alfandega filhas do brigadeiro barão de Calera, a rele-

. daquella · cidade, por 'importação de kero- vaçã~o da pena de prescripção, para que pos- ~ 
· zene, de accordo com a sentença do Supremo. sa.m perceber 0 meio-soldo que recebia sua 
Tribunal Federal; mãe, viuva daquelle brigadeiro; · 

2a discussão do projecto n. 285, de 1901, 3a discussão do projecto n. 92, de 1901
1 autorizando o Poder Executivo a abrir o autorizando 0 Governo a concede1•, a quem 

credito extraordinario necessario ao Mi· maiores vantagens offerecer, priveligio . 
nisterio da -Fazenda para pagainento a para construcção, uso e goso de uma es
D. Analia Brum Gonçalves, viuva do ca-· trada. de ierl'o; que, partindo de santa.;. ' 

: pitão Eleuterio José Gonçalves, habilitada. rém ou outro ponto mE'lhor
1 

que os estudos 
por titulo de 12 de janeiro de 1900, do meio- determinarem, na margem do Ta.pajóz, no 

. soldo que lhe é devido desde 22 de dezembro Pará,, vá a cuyabâ, com um ramal que vá 
-de 1893, em que falleceu o seumarido, até ter á, fronteira boliviana, e dá outras provi-
. 5 de dezembro de 1899 ; d · 

d . d 1901 encras ; . 2a iscussão do proJecto n. 22.5, o , 3a. discugsão do projecto n. 29G, de !. 90 I, 
· equipal'<.tnclo aos logaros de apontador dos autorizando o Poder Executivo a. cqnceder a 
Arsenaes de Marjnha c de· Guerra o de apon- Jesuíno da Silva Mello a eonstrucção de uma.. 
tadol' geral da Alfandega da Capital Fe- ponte metallica. e de madeira. sobre o Rio 

· deral; ~ · GraQde, no logar. denominado Cachoeíro do 
2a dü;cussão do projecto n · 199 A, de Marimbondo, entre os Estados de S. Paulo e· 

1901, autorizando o Poder Executivo a. abrir Minas Geraes, sob as condições que estabe· 
ao Minister'o da Marinha o credito· de lece ; 
-47:234$44~ para . pagamento ao capitão de 3a discussão do projecto 11. 271, de 1901, 
fragata Aristides Monteiro de Pinho, refor- autorizando 0 Poder Executivo a, aln·h• ao 
mado por dec1•eto de 22 de agosto de 1894; Miuisterio da Fazenda o credito extraor-

3a. discussão do projecto n. 256, de 1901, dinario de 19:261$200 para cumprir. a. 
autorizando_o Poder Executivo,;:t abrir ao sentença do juiz seccional desta. Capital, 
Ministerio da Fazenda o credito extraord.ina- quo condemnou a Fazenda Nacional aresti·. 
rio de 47:229$709 para dar execução ás sen- tuir a Rombauer&Comp., negociantes nesta, 

·:·tenças do Supremo Tribunal Federal, que praça, a importancia que d0 mais pagaram 
·confirmaram as do juiz seccional da Para- como direitos de importação de sal impor· 
hyba, condemnando a- Fazenda :Nacional a tado em 1897; . 
restituir a Paiva Valente & Comp. , Lemos 2a discussão do projecto n. 182 A. de 1901, 
Moreira Monte e Santos Gomes & Comp. , ne- dispensando a Fazenda Municipàl de adeantar 

.~gociantes naqu~lle.Estado, o que de mais pa- o pagamento do sello nas causas em que fôr 
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· autora, ou ré, perante a. ,justiça local do Dis- 2a discussão do :projecto n. 11 A, de 1901 •. 
~tricto Federal, e dá outras :providencias, com autorizando o Po.ler Executivo a abrir um 
emenda da Commissão; cremo da quantia do 2:638$045, ao 1'Iiniste--

-~a discus.~ão do projecto n. 126 A, de 1901, rio da Fazenda, para pagàmento de forra
reduzindo de 15 a lO annos o tempo de ser- gens, agua e objectos de expediente forneci-
viço exigido pelo art. 335 do Regulamento dos pela Companhia das Aguas de :Maceió e
dos Correios da Republica, afim do que os outros, por conta do Ministerio da Gue1•ra . 
. respectivos carteiros comecem a pel'ceber a durante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 
gratificação oddicional; 1898; . 

2a. discussão do projecto n. 26$, do 1901, 2"' di_scussão do projecto n. 80, de 1901, 
autorizando o Poder. Executivo a abrir ao autorizando o Poder Executivo a abrir ao· 
Ministerio da Fazenda o credito necessario Ministerio da · Fa.zenua o credito extraord.i· 

. para cumprir a, sentença · do Su:preino Tri· nario de 400$, afim de poder ser legalmente: 
bunal Federal que condemnou a Fazenda éSCl'i:pturada igual importancia que, á Ea· 
Nacional a pagar a Conrado Alves de Medei- zenda Nacional, ficou devendo o finado 2° · 

·· ros a quanti,1, de 24:000$, além das custas e escriptmario da Delegacia Fiscal no Mara·
eutras despezas, como indemnização de ga· nbão Joaquim Mariano de Azevedo Per
dos e cavallos fornecidos <ís forças legaes no digão; 
Rio Grande do Sul; 2° discussão do -projecto n. 93, de 1901, . 
. Continuação da 2a. discussão do · projecto autorizando o Governo a abrir ao Ministerio-
n. 62 ·A, de 1901, alterando a classe P ·, n. 1. da Guerra o credito extraordinario de. 
das Tarifas das Alfandegas; 3:916$960, para occo1•rer ao pagamento dos . 

Continuação da 2a discussão do projecto vencimentos do mestre da extincta officina. 
n. 217, de 1901, autorizando o Governo a de correeiros do Arsenal de Guerra do Rio. 
contractar com os engenheiros Augusto de Grande do Sul, Orozimbo da Silva Marques, 
Bittencourt Carvalho Menezes e Alfred0 Ro- cujos serviços foram a:proveita~os na Inten--

·, .zendo da Silva ou companhia que organiza- --dencia da Guerra; 
rem, o fornecimento-de cal'tões-postaes illus- · 2• discussão do'projecto n. 97, de 1901, au-
trà.dos, e dá outl'as providencias; . . torizando o Governo a abrir ao Ministerio da . 

. 3a discussão do projecto n. 264, de 1900, Industria, Viação e Obras Publicas o credito. 
autorizando o Governo a proragar o prazo extraordinario de 24:685$800, :para pagar a 
concedido á, Socieda.de Montepio Geral de Wilson, Sons & Comp., o fornecimen~o de- , 
Economia dos Servidores do Estado, para carvão de pedra fejto á Estrada de Ferro-. 
indemnizar o Thesouro Federal da quantia Sul de Pernambuco, no ex.erc~cio. de 1900. 
de qne lhe é devedorat até que essa institui- Levanta-se a sessão ás 4 hor<tS e30 minu.tos. 
ção reiularize sua situação, podendo mesmo da tarde. 
reloval-a do pagamento da . importancia em 
que ficou ll.lcançada no anno de l-899; 

3a. discussão do projecto ·n. 103, de 1901 , 
marcando os casos e a fórma da revisão das 
condemnações; 

2a. discussão do projecto n . 222, de 1901, 
determinando que os officiaes do exercito, 
armada e classes annexas, reformados ou que 
se venham a J"eformar de accordo com os 
decretos ns. 108 A·, de 30 dezembro de 1889, 
e 193 A, de 30 de janeiro de 1890, voluntaria 
ou compulsoriamonte, teem direito ás van
tagens exaradas no alvat'á de 16 de dezembro 
de 1700, e resolução de 20 de dezembro de 
1801'; . 
_ 111 discussão do p1•ojecto n. 146 A, de 1901, 

instituindo regras para o estabelecimento de 
,._ emp~ez_as de armazens geraes, determinando 
· · os d1re1tos e as obrigaçõesdessas emprezas; 

3"' discussão do projecto n. 106 B; de 1901, 
que autori~à o Governo a abrir ao Minis· 

·teria da ·Justiça. e Negocios Interiores o 
creditO. necessario para pagamento do premio 
de viagem, de que trata o art. 221 do Codigo 
~o Ensino, conferido a Pedro Demosthenes 
Rache; 

l7i6 SESSÃO Blli 13 DE DEZEliiDRO DE 190! 

P1·esídencia áo Sr. Vaz áe J.l'Iello 

A.o meio dia procede-se á chamada, a que• 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de· 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Ou~lbérto, Carlos Ma.rcellioo, Gabriel. 
Salgado, Sá Peixoto, Hosannah .de Oliveira, 
Antonio B().stos, Serzedello Corrêa, Urbano,. 
Santos, Cunha Martins,- Raymtindo ,Arthur,. 
Virgilíe Erigido, Nogueira Accioly, F.t>an-
cisco Sá, Sergio Saboya, Gonçalo ·· Souto,. 
Eloy de Souza, Soares· Neiva, Trindade, 
Camillo de Hollanda, Brtcio Filho, Julio de , 
Mello, Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, 
Sylvio Romero, Fausto Cardoso, Seabra, 
Augusto França, Francisco Sodré, Paula.. 
Guimarães~ Satyro Dias, Alves Barbosa,. 
Par·anhos Montenegro, . Rodrigues LiJ?-a,. 
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Pinheiro .Junior, Heredia de Sá, Celso dos 
Reis, Henrique La.gden, Deocleciano de 
Souza, Nilo Peçanha, Alvos de Brito, Sil-va 
Castro, Mar·tins Teixeira, Oliveira Figueiredo, 
Theophilo Ottoni, Viriato Mascarel)has, 
Gastão da Cunha, Jo[o Luiz, Monteiro de 
Ba nos, Esperidião, Altredo Pinto, Carneiro 
dQ Rezende, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, 
Henrique Salles, Mayrink, Carlos Ottoni, 
Eduardo Pimentel, Rodolpho Paixão, Dino 
Bueno, Aze-vedo Marques, Hermenegildo de 
Moraes, Lindolpho Serra, Alencar Guima
rães, Lamenha Lins, Paula. Ramos~ Fran
cisco :rolentino, José Boiteux, Angelo Pi
nheiro., Francisco Alencastr.o, AUl'eUano 
Barbosa, Vespasiano de Albuquerque e 
Diogo Fortuna. · 

Abre-se a sess[o. _ 
E' lida e sem debn,te approvada a acta da 

sessão antecedente. 

O Sr. Carlos de Novaes
( f.o Secretario ) declara que não ha expedi
eu te sobre a- mesa. 

O Sr. Drieio I-t.,ilho fundamenta 
. e envia. â Mosa um projecto de loL 

Fica sob1;e a m\'Jsa até ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional re wlve: 
Artigo uni co. E' concedida a pensão de 

~-l00$000 mensaes a D. Maria de Castro Per
nambuco, viuva do ex-senador da Ropublica 
Dr .. Toa.quim .José do Almeida Pernambuco; 
l'OYoga.clas as dispesiçõcs em. contrario. 

Sala. das sessões, 13 de dezembro de 1901· 
- Esmc1·aldino Bcmdein~.-l'Ulio de Mcllo.
Pel'eira de Lyra.- .Medcí1·os e Ac.buquerque. 
- Teixci1'cr de Sd.- Celso de Souza.- Bl'i· 
do Filho.- Bm·bosa Lima.- Estacio Ooim,
b?·a.- Oassiano do Nascimento.- Angelo Pi
nhei·J·o.- Galrlino Lo1·eto.- Af!'onso Gosta.
Hem·ique Lagden.-Se1·,;ellello 001·rêa.-Nilo 
Peçanha.- Eduardo Pimentel.-Thomaz Ca
valcanti,- Eloy de Sou.za.~ Nei'Va.- Ves
pasiano de· Albuquerque.- Paula Ramos.
Francisco Tolentino.- Antonio Bastos~- Jotto 
Viei1·a. 

O Sr. Rodri(;ues Lhna diz 
que,deante do nosso estado sanitarío,a appro· 
vação do projecto sob n. 228,que autoriza a 
reorganização dos serviços federae.~ de saude 
publica, seimpõe. 

E como até a.presente data não tenha sido 
interposto o parecer, pede á hom•ada Com-

mi.ssão de Saude Publica que releve o S::J· 
gumte requerimento .que enYia á Mesa. 

Fica sob1•e a mesa, pa1•a oppo1•tnnament9 
ser apoiado e entrar em discussã'J, visto 
haver oradores inscríptos, o seguinte 

REQUERil\I~NTO 

Requeiro que o projecto n. 228, de l9Cfl, 
sob1·e reorganização dos ser-viços federaes de 
saúde publica, seja dado para ordem do dia, 
independente do parecer da · Commissão de 
Saude Publica. 

Sala das sessões, 13 de dezemln•o de l9Jl. 
-Rodrigues Lim,a. 

O ~r. Esperidião pede que seja
substituído na Commissão de Petições e Po, 
deres o Sr. Tavares de Lyra, que se acha 
ausente. 

o Sr. Presidente-Opportunamente 
a Mesa providenciará. 

Comparecem mais os Srs. Albuquerque. 
Serejo, Arthm· Lomos, Indio do Brazil, Ltliz 
Domingues, . Guedelha Mourão, Anizio de 
Ahreu, João Gayoso, Joaq_uim Pires, Thomaz 
Cavalcanti, João Lopes, Frederico Borges. 
Lima Filho, Celso de Souz1, Teixeira de Sá, 
João Vieira, Pereira de Lyra, Esmeraldino· 
Bandeira, Affonso Costa, Al'aujo Góes, Ro
drigues Dorin,, Milton, Tosta, Ma.noet Cae
tano, Vergue de Abreu, Adàlbert'J Guima·
rães, Augusto de Freitas. Tolentino do;;; San
tos, Marcolinõ Moura., Galdino Loreto, .José 
Monjardim, José MaPcellino, Nel~on de V as· 
concellos, Oscar Godoy, Augusto de Vascon
cellos, Stí. Freire, Antonino Fialho, Pm•eira. 
Lima, Franciscl Veiga, Penido Filho,. 
Bueno de Paiva, Lamounier Godoft•edo, An· 
tonio Zacharias, Arthur Torres, Olegario Ma
ciel, Lamartine. Padua. Rezende, Moreira 
da Silva, Oliveira: Braga. Luiz Piza., Anto· 
nio Cintra, Benedicto de Sot1za, Carlo.s Ca· 
valca.nti, B:~.rbosa. Lima, Soares dos Santos, 
Germano Hasslocher, IU-vadavia Corrêa o 
Cassiano do Nascimento. 

Deixam de comparecer ·com causa par
ticipad[\ os Srs. Pedro Chermont, Rodr+ 
gues Lima, Christino Cruz, Augnsto Se
-vero, Tavare3 de Lyra, Ermirio Coutinho, 
Gomes de Mattos, ·Ma1aquias Gonçalves:~ 'Mo~ 
reira Alves, Cornelio da Fonseca. E1pidio 
Figueiredo, José Dnarte, Epaminondas Gra.• · 
cindo, Joviniano de Carvalho; Castro Re· 
bello, Neiva, Felix Gaspar, Eugenio Touri~
nho, Dionysio Cerqueira, Sampaio Ferraz, 
Martinho Campos, Custodio Coelho, Julio 
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Santos, Aureliano dos Santos, Joaquim Bre· 
ves, Rangel Pestana, José Bonifacio, Ilde-
fonso Alvim, Monteiro da Silveira, Manoel 
Fulgencio, Nogueira Junior, Lindolpho Cae
tano, Miranda Azevedo, Gustavo Godoy, Do
mingues de Castro, Valois de Cast1•o, Adol
pho Gordo, Paulino Carlos, Cincinato Braga, 
Alfredo Ellis, Teixeira Brandão, Ovidio 
Abrantes, Manoel Alves, Xavier do Valle, 
João Ca.ndido, Marçal Escobar, Francisco 
Moura, Pinto da Rocha e Alfredo Va
rella. 

E sem causa os Srs. José Eusebio, _Thomaz 
.Accioly, Pereira Reis, Silva Mariz, Medeiros 
e Albuquerque, Arroxellas Galvão, Ray

. mundo de Miranda, Eduardo Ramos;_ Il'ineu 
. ·Machado, Raul Barroso, Barros Franco Ju

nior, Lourenço Baptista, Estevão Lobo, Fran-
cisco Salles, Landulpho de Magalhães, Fer~ 
nando Prestes, Costa Junior, Bueno de An
drada, Rodolpho Miranda, Joaquim Alvaro, 
Edmundo da Fonseca, Cajado, Victorino Mon
teiro e Campos Cartier. 

O Sr. Presidente-A Camara vae 
funccionar em sessã.o secreta para deliberar 
sobre o assumpto pa.ra o qual foi expressa
mente convocada. (Retiram-se todas as. pes. 
soas do recinto, inclusive o pessoal do se1·viço; 
Slio fechadas todas as portas e o mais feito de 
acc01·do com as dis1JOs1:ções do Regimento.) 

Vae a imprimir a seguinte 

_ REDACÇ'ÃO 

N. 201 A- 1901 

R.eclacçtío final elo }JJ'ojr:éto n. 201, r.lo COJTentc 
anno, que autol'i;a o GovcJ·Ho a conceder 
ao D~·. Ji'e1•namlo Te1'1·a, assistent<: da w
dcil·a de clínica dermato-sypltiligmpltica da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janci1·o, 
~iwis um anno de licença, com todo o o1·de-

. nado, p(11'a t1·ata1· ele sua saude 

o Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Governo autorizado 
a concBder ao Dr. Fernando Terra, assistente 
da cadeira de clínica dermato-syphiligra

. phica da Faculdade de Medicina do Rio de 
· Janeiro, ma..is um anno de licença com todo 
o -ordenado, em prorogação da q_ue terminou 
no dia 5 do corrente, para tratar de sua 
saude fóra desta Capital ; revogadas as dis-

. posições em contrario. 
Sala das commissões, 13 de dezembro de 

l90l.-A1·aujo Góes.- Viriato 111ascm·enhas. 

Vã.o a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 253 E- 1901 

Redacção para 38• discusstío da emenda o/fere· 
cida ao projecto n. 253, deste anno, au
to,·iz-ando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guer1·a o c1•edito de 12:000$, 
parct pagar aos auxilicwes incumbidos ~a 
o?·,qanização dos elementos pa1·a os 1·elatorws 
do mesmo Ministerio nos o:nnos de 1899, 
1900 e 1901 

O Congresso Nacional resotve: . 
Artigo unico. Fica o Podel' Execut1vo au-

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito de 12:000$, para pagar aos auxiliares 
incumbidos da. organização dos elementos 
para os relatorios do mesmo :N1inisterio nos 
annos de 1899, 1900 e 1901; revogadas c.~::: 
disposições em contrario •. 

Sala. das -commissões, 13 de dezembro de 
1901.-Paula Guimarães, presidente.-Serze
dello Oon·êa.-1llay1·ink.-Cassiano do Nas• 
c imento,-Lui~ Pi;a.-Victo1·ino :Monteiro. 

N. 253 F - 190 l 

Redacçcio para aa diSCtkSSr.tO dct emenda o{fel·e
cida ao p1·ojecto n. 253, deste anno, que 
autoriza o Pode1· Executivo a manda1· pagar 
pelo ~!i1tiste,·io da Indush·ia, Viaçc!o e Ob?·as 
Publ icas, (t G1·acioso Alves de Azambuja o 
que lhe deve a União como representante do 
Brazil na Exposiçl!O de Chicago 

O C.ongresso Nacional resolve : . 
Artigo unico. Fica o Poder E~e~utr~o 

autorizado a ma.nda.r pagar, pelo ~Iimsterto 
d<t Jndustria, Viação e Obras Public::ts, a 
Gracioso Alves de Azambuja o que lhe deve 
a União, como repl'esentant(3 do Brazil na 
Expo:üção de Chicago ; rovogn.das as dispo· 
siçõos em contrario. 

Sala das commissõés, 13 de dezembro de 
HlOl.- Paula Guimar(1es, presidento-Serze
delto OotTBa.-J,fayJ•ink.-Cassiano do Nasci
mento,- Luiz Pi:a,- Victorino Jl-Ionteú·o. 

N. 253 G-1901 

Redacçtto pm·a 3a. discussão da emenda offe~·e
cida ao projecto n. 253, deste auno, ·que 
autoriza o Poder Executivo a manclar paga,·, 
pelo Ministel'io da Guerra, ao Dr. Luiz 
Carlos Duque Estrada a quantia de !!:954$, 

. que deixou de receber como p1·o{ess-or do 
. Collegio Militar. 

O Congresso Nacional resolve: · 
Artigo unico. Fica o Poder Ex~c~tiv<! au

torizado a mandar pagar, pelo Mm1sterw da 
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•Guerra, ao Dr. Luiz Carlos Duque' Estrada a soubB ser cidadão amante de sua Patria, e 
. quantia de 9:954$, importancia que deixou de não o lembra sinão porque assim é mister 
.receber quando em effectivo exercício de pro- para justifica.!' o que ora solicita e não pedi~ 
fessor do Collegio Militar, de 15 de julho de ria, si pedir' não fos~e uma imposição do seu 
1897 a 6 de janeiro de 1899 ; revogadas as. proprio dever para com seus filhos menores, 
disposições em contrario. aos quaes, adeantacla em anncis, não póde 

Sala das commissões, 13 de dezembro de offerecer outro recurso que não seja o de 
1901.-Paula Guimartíes, presidente.-&1·- collocal-os sob a vossa justiça.» 
.zedello Cm·1·êa.-ltiayl'ink.~Cassiano do Nas- Pensa a. Commissão de Finanças que aos 
cimento,-Luü Pi:m.-Victoi·ino Monte-iro. Podeees Publicos não é licito deixar ao 

desamparo a sorte dos orphãos daquelles a 
quem a Patria deve serviços excepcionaes, 
ou sej1!-m de ordem militar ou de caracter 
político. · 

N. 320 A-1901 

· Con~ecle a D. Iza);el Thompson Esteves, -oi-u'!Za 
·do Senado1· Antonio Justiniano Esteves Ju
~io~·, a penstío mensal de 300$ com reve1·sao 
á sua filha Regina Esteves, emquanto sol

:te-ira. 

A' Commissão de Pensões e Contas foi pre: 
·sente o projecto do Senado, n. 320, do co1•_ 
rente anno, quo concede a n;·Izabel Thom 
pson Esteves, viuva do Senador Antonio 
Justiniano Esteves Junior, a pensão mensa.l 

. de 300$000 ~ · 
-Sobre a petição da requerente, assim se 

manifestou a illustrada Commissão de Fi
nança.s daquella Casa do Congresso Nacional, 
-concluindo pela apresentação do projecto, 
agora submettido á con~~deração da Camara 

-dos Deputados : 
«Ao Congresso Nacional recorre D. Iza,bel 

·.Thompson Esteves, viuva do Senador Antonio 
Justiniano Esteves Junior, solicitando uma 
.pensão que lhe permitta os recursos neces
csa.rios á. sua subsistencia e de sua filha sol
teira e filhos menores em numero de tt•es. 
. Justificando. o seu pedido, allega. a digna. se
nhora: 

«Embora pareca desnecessario recordar 
_perante V. Ex. os sm•viços do seu finado 
marido, que justificam a pretenQiio, que, 
aliás, bem a contragosto é a requerím te 
;forçada agora. a tra.zm• ao . vosso elevado 
conhecimento; todavia pede venia para re
cordar quo a sua sitltaçã.lj actua.l ó úa::;tante 
o fructo dos sacriftcios feitos por• seu ma
rido dur•ante a propaganua, qua.mlo poucos 
·eram os que lutavam e em menor numero 
.os qud esvasiavam as economias de sua 
bolsa, em favor üe seus ideaes, em prejuizo, 
mas com assentimento de sua propria fa
.milia.» 

E accrescenta: 
« Tão pouco será. preciso recordar o seu pa

pel na revolução de 15 de novembro, na 
qual, como anteriormente junto a Silva Jar
dim, e em muitas outras occasiões, expoz a 
sua vida em prol do advento das atuaes 
instituições republicanas. 

Disso não tem a requerente sinão orgulho 
·C satisfa.ç~ão, recordando que seu marido 

Ca.mara. Voi, Vfll 

Tomando parte saliente na propaganda 
republicana, esquecendo os proprios inter
esses em beneficio da causa publica, llOr 
estar e~pond,o repetidas vezes a sua vida, 
aclc1uiriu o saudoso e benemerito brazileiro 
Esteves Juniol'. direito· a que o Estado vele 
pcla.subsistencia e educação,modesta embora, 
dos que deixou na orpha.ndade. 

E' a Commiilsão de pa.recer que a Camara 
adopte o proje~to, para se conceder ·a D. 
Izabel Thompson Esteves a pensão de 300$ 
mensaes, nos termos em que o redigiu o 
Senado. . 

Sala das Commissões, 12 de dezembro de 
1901.- Ca1·Zos ll:fa1·cellino, p1·esidente inte
rino.-José Boitev.x, relato r. -Eloy de .Sot~za. 
-Gonçalo Souto. -Perei1·a Lima. 

N. 320-1901 

( Do Seruul o ) 

O Congrcs.':lo Nacional resolve : 
Artigo unico. E' concedida a D. Izabel 

Thompson Estcves, viuva elo Sena.dor Anto
nio .lustiniano Esteves Junior, a pensão 
mensal de 300$, com revers5.o á sua filha 
Regina E:;tcvos, emquanto solteira; revo
gadas as disposições om contrario. 

Sonatlo Federal, 10 de dezombro de 1901. 
-Francisco de Assis Rosa e Silva, Presidente-
-Joahili~ de O. Catttnda,l 0 Secretario.-Hen-
1'ÍCJ.HtJ da Silva Goutinl~o. 3° Secretario ser
vintlo de 2a. -Antonio A.:e1·edo, servindo de 
3° Secretario .-Almeida Bw·1·eto, 4° Secl'e-
tario 'interino. · 

Terminada a sessão secr•eta, o Sr. Presi w 

dente designa pa1·a amanhã a seguinte:ordem 
do dia: -

111.. parte até 3 horas, ou antes: 
Votação do projecto n. 253 A, de I901,que 

autoriza. o Poder Executivo a a1Jrir ao Mi
nisterio da Fazenda os creditos el!.traordina
rios de 2:676$445, om'o, e 2~95ti:500$332, pa_. 
pol, para. u.ttender ao pagamento de divida. 
(te exercícios findos (3a discussão); 
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Vota~~ã.o do projecto n. 70, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· 
terio da Indu.;tria., Viação e Obras Publicas o 
credito extrn.ordinario de 30:000$000,para oc
correr ás despezt~s com a recepção das Estr<t
das de Ferro Bahia ao S. Fra.ncisc0, ramal 
do Timbó, e Recife uo S. Francisco, resgata
das em virtude de autorização legisht~iva 
(3a discussão); 

Votação do prJjecto n. 207, de 1901, crean
do,mais dous logares de fieis do thesJureiro 
da Recebedori:1 da Cttpitttl Fecleral, com os 
vencimentos dos existentes (2a discussão); 

Votação do projecto n. 299, de 1901, auto
rizando o- Poder Executivo a abril• ao Ivli
nisterio da Fazenda o credito cxtmordinario 
de 65:447$480, parà dar execução ~L sentença 
do juiz federal . do Estado do Rio Grande do 
Sul, que conuemnou a Fazenda Nacional a. 
indemnizar a viuvã e herdeiros do coronel 
Ladisláo Amaro da Silveira (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 85, de 1!;101, auto
rizando o Poder Executivo a relevar â viuva 

. c herdeiros do finado major Benedicto Ri
beiro Dutra a divida :por elle contrahida 
com o cofn da brigada l)olicial da Capital 
Fedm·al, na importancia de l: 197$324 (dis-

. .. cussão unica) ; . 
· Votação da emenda do Senado ao projccto 
. n. 45 B, de 1901, que autoriza o Podet· Ex

ecutivo a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito que fôr necessario para pagar a 
gratificação de exercício a. que teem direito 
Camillo José Monteiro dos Santos e Joa.c1uim 
Gonçalves du. Cos-ta, coDti•a-mestre e man
dador da extincta officina. de correeiro do 
Arsenal de Guerra da C'á.pita.L Federal (clis
cussão unica) ; 

Votação do pt·ojecto n. · 3!5, de 1901, auto
rizando o <.Jovorno a contaz• pal'a os ell'eitos 
da aposcntadol'ia. ao nngenhetro Paulo José 
de Oliveira O tempo Olll que CXBI'CCU <!at•gos 
publicos de nomeação dos anti~os pt·esiden
tes de p1·ovincia. (discussiio uniea) ; 

ContinmtQíio du. 2" discussão do projncto 
n. 02 A, dn!Uill, alterando a cla~·sc 11', n.l, 
<las Tarifas das Alth.ndegas ; 

Continuação da 3• 1liscussão do ~r·ojecto 
n. 205, de 18f.l8, autiJriz:mdo o Governo a 
mandar paga1• aos Drs. Ft•ancisco Antunes 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantia 
de 385:500$, importancia do gado vaccum e 
cavallar fornecido ás fo1•ças legaes durante 
o período revolucionaria de 1893 a 1895 ; 

Discus:;ão unica. do projecto n. 283, de 
1893, concedendo <t D .. Jnliana Morel Garcez 
Palha, viuva do tenente do exercito Diogo 

. Gat•cez P<tlha, a pen~ão annual d.c 960$000 ; 
Discussão unica do pt·ojecto n. 321 A, de 

1901 (do Senado), concedendo a D. Leopol
dina de Figueiredo Accioli, viuva do capitão 
.do fra.gata graduado Carlos Accioli, a pen-

são men~al de 200$, sem prejuízo <lo monte-
pio e meio-soldo ; . 
. _3a. discussão do projecto n. 305, de 1901 ,. 

autorizando o Pode1• Executivo a abrir ao
Ministerio da Guerra o credito extraordina
rio de 2:414$476, para pagamento de ditre
renças de ordenado que deixou de receber o 
major do quadro especial do exercito Jorra-· 
thas de Mello Barreto, p1•ofessor do Collegio· 
Militar; . 

3"' discus.são do projecto n. 174, de 1901, 
mandando que o Governo da Repuplica in-· 
demnize, com a quantia de 70:000$, a Victor 
Meirelles de Lima., pelas despezas que fez; 
com a pintura, montagem e custeio do Pa
norama do Descobrimento do Brazil, com 
súbstitutivo da Commissão de Orçamento ao 
projecto n. 261, de 1900; 

3a discussão do projecto n. 256, de 1901. 
aut1)rizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda, o credito extraordi
nario de 47:229$709 para dar execução â:~ 
sentenças do Supremo Tribunal Fede1•al, que 
confirmaram as do juiz secCional da Pa
rahyba, condemnando .a Fazenda Nacional a;. 
restituir a Paiva Valente & Gomp., Lemos 
Moreira & Monte e Santos Gomes & Comp·., 
negociantes naquelle Estado; o que demais. 
pagaram por direi tos de kerose.ne importado 
em 1896 e l89i, com as respectivas cu:3tas ; 

3• discussão do projecto n. li6, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Guerra o c1•edíto extraordinario de 
2:860$207, para occorrer ao pagamento do 
ordenado que compete ao escrivão do almo
xarifado do extincto Arsenal de Guerra. de 
Pernamlmco, F1•ancisco Mauricio de Ahreu ; 

3a. discussão do projccto n. 275, de 190l, 
concedendo a D. DorotMa da Encarnação do 
Coração de Jesus Garcia Zuniga e D. Maria 
Dolores Bartola Be1•nardim> Garcia Zuniga, 
filhas do brigadeiro barão de Calera., a rel'e
va.ção da pena da prcscripção, para. que 
possam percebm• o meio-soldo q.ue recebia. 
~ua mãe, viuva. daquello brígade1ro ; 

3a discus~ão do pr•ojecto n. 92, de 1901,. 
ai.ttorizando o Govei'no a conceder, a.quem 
maiores vantagens o1ferecer, privilegio pa-· 
ra construcção, uso e goso de um:t estrada. 
de ferro que, partindo de Santa.rém ou out1•o. 
ponto melhor, que os estudos determinarem 
na margem do Tapajóz, no Pa1•â vá a Cu3'il.
bá., com um ramal que vü, ter á í'ronteita. 
lJoli viana, e dâ outras providencias ; 

311 discussão do pro,jecto n. 296, de 1901 ,. 
autorizando o Poder Executivo a conceder a. . 
Jeguino d,a Silva Mello a construcção de umrt 
ponte motallica e de madeira sobre o rio 
Grande, no logar denominado Cachoeira do 
Maribondo, entre os Estados de S. Paulo e.· 
Minas Geracs, sob as condições que estabe
lece; 
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~------------------------------------------------------------------
3.~~. discassã.o do projecto n. 264, de 1900, 

autorizando o Governo a · peorogar o p1•azo 
concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Servidore3 do Estado, para in· 
demnizar o The3ouro Federal da quantia de 
que lhe é devedora, até que es3a.. instituição 
.regularize sua situação, podendo mesmo rc
leval-a do pagament() da importancia em 
que :ficou alcançada no anno 1899; 

3.a.discussão do projecto n. 103, de 19J1, 
marcando os casos e a fó1•ma da. revisão das 
condemnações ; 

3. o. discussão do projecto n. 106 B, de 1901, 
que autoriza o Governo a abrir ao Minis
terío da Justiçíl. e Negocios interiores o cre
dito necessario p:1.ra pagamento do p1•emio 
de viagem de que trata. o art. 221 do Co
digo do Ensino, conferido a PDdt'O Demos. 
thenes Rache, 

2. a parte áS 3 hOl'aS, OU antes: 
sa discussão do proj3Cto n. 139 B, de 190 l' 

rcdacção para 3a. do projecto n. 139, deste 
anno, · que estabelece que a ha.se do calculo 
das etapas dos officiaes do exercito e da. ar
mada, a que se refere a. lei n. 247, de 15 de 
dezembro de 1894, ficai'á sendo a do Yalor 
fixado no orçamento em vigor (l$400); 

1a discussão do projecto n. 239 A, de 1901, 
mandando graduar no postJ immcdiatamente 
superior o ofllcial do exercito c da armada 
que attiugir' o n. l dit escala, comprehen
didos os das classes ánnexas; com emenda. 
da Commissão de Marinha e Guerra; 

ra. discussão do projecto n. 74 A, de 1901, 
concedendo o prazo de mais um anno de ma
tricula aos ex-alumnos do curso superior da 
Escola Militar do Brazil, desligados por mo
tivo de rept·ovação em uma mesma materia 
durante dous annos consecutivos, com emen
da da Commissão de Marinha e Guerra; 

la. discussão do projecto n. 146 A, de 1901, 
instituindo regras para o estt~.belecimento 
de emprezas de armazens geraes, determi· 
nando os direitos e as obrigações dessas em
prezas; 

2a. discussão do , projecto n. 258, do 1901, 
autorizando o I,>oder gxecutivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nario da. somzp.a que necessaría fôr para 
restituir a João de Aquino Fonseca e Fon· 
seca lrroãos & Comp., negociantes no Re
cife, Estado de Pernambuco, a importancia 
que do mais pagaram <i. Alfa.ndega dáquella 
cidade, por importação de kerozone, de ac
cordo com a. s~ntença do Supremo Tribunal 
Federal; 

2a discus3ã.o do projecto n. 285, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir o cre
dito extraordinarlo necessario ao Ministcrio 
da Fazenda; ·para pagamento a D. Ao alia 
R rum Gonçalves, viu va. do ca.pitão Elouterio 

José Gonçalves, habilitada por- titulo d.e 12" 
de .janeiro ·de 1900, do meio-soldo que lhe : 
é devido desde 22 de dezembro de 1893, em. 
que falleceu o seu marido, até 5 de dezem.: 
bro de 1899; · · 

2"- discussão do projecto n. 225, de 1901, 
equiparando aos lagares de apontador dos
Arsena.es de Marinha e de Guerra. .o de 
apontado!' geral íli1 Alfandega da Capi~'a.l · 
Fed-eral; 

Jaa discussão do projecto n. 199 A, de 1901~ 
autorizando o Poder Executivo a. abrir a.o · 
Ministerio da Marinha o credito do 47:234$441 
para pagamento ao capitão de fr·aga.ta Aris
tides Monteiro de Pinho, reformado por de- · 
ereto de 22 de agosto de 1894; · 

2a d~scussão do pro,jecto n. 157 A, de 1901, 
declarando que, no caso de licença a um. 
lente cathedra.tico da Escóla Naval, será a. 
cadeira regida pelo lenta substituto a quem 
competir na occasíão o ex:ercicio das func- · 
ções de repetidor dessa cadeira; com Yoto em 
separado; 

2a. discussão do projecto n. 101 A, (le H30l,. 
permittindo ·ao capitão de mar e guerra re- · 
formado José Dual'te da Ponte Ribeiro con
tribuir para o montepio do posto de contra-· 
almirante, com as vantagens do meio-soldo 
C<?rrespondente ao mesmo po~to, pela tahella 
vzuente · ·· 

2a dis~ussão do projecto n. 271, de 1901, 
autorizando o Poder E:<ecutivo a abrir ao· 
Mínisterio da Fazenda o credito extrao1•di·· 
nario de 19:261$200 para cumprir a sentença. 
do juiz seccional desta C11.pita.l, que conde
mnou a Fazenda Nacional a restituir a Rom-· 
bauer & Comp., negociantes nesta praça, a 
importancia. que ·de mais pagaram como
direitos de importação de sa.L importado· 
em 1897; 

2a discussão do projecto n. 182 A, úe l 901. 
dispensando a Fazenda Municipal de adean~ 
tar o pagamento do sello na.'3 causas em que> 
for autora ou t•é, perante :t justiça local do• 
Districto Federal, c dá outras providencias, . 
com emenda da Commissão; · 

2a. uiscussão do projecto n. 126 A, de 1901,. 
reduzindo de 15 a lO anno.-; o tempo ue ser- · 
viço exigido pelo art. :335 do regulamento, , 
dos Correios da Republica, a.fim de que os. 
respectivo~ carteiros comecem a perceber a. 
gl'atitlcação addicional; 

2~~- discussão do projecto n. ~68, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrlr ao· 
Ministerio da Fazenda o credito necessario, 
para cumprir a sentença do Supremo Tri
bunal Federal que condemnou a Fazenda Na
cional a pagar a Conrado Alves de Medeiros ,· 
a quantia de 24:000$, além das custas e ou
tras. despezas, como indemnização de gados. 
e cava.Uos fornecidos ás tor1;ar; lcgaos no Rio-
Grande do Sul; 
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2a discussão do projecto n. 222, de 1901, 
determinando que os offi.ciaes do .exercito, 
armada e classes annexas, reformados ou 
que se venham a I'eformar de accordo com 
os decretos ns. 108 A, de 30 de dezembro de 
1889, e 193 A, de 30 de janeiro de 1890, vo
Juntaria ou compulsoriamente, teem direito 
. ás vantagens exaradas no alvará de 16 de 
dezembro de 1700, e resolução de 20 de de

. zembro de 1801; 
2a discussão do pt•ojeéto n. 11 A, de 1901, 

autorizando o Poder Executivo a abrir um 
-credito da quantia de·2~638$045, ao Minis
teria da Fazenda, para pagamento de forra-

.. gens, agua e. objectos de expediente forne
cidos pela Companhia das Aguas de Maceió 

··e outros, por conta do Ministerio da Gueera 
· durante os exercícios de 1894, 1896, 1897 
e 1898; 

211 discussão do projecto n. 80, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir <tO 

. :Nfinisterio da Fazenda o credito extraordi

. nario de 400$, afim de poder ser legalmente 
··escriptmada igual importancia que á Fa-
zenda Naciona.l ficou devendo o finado 2° es
cripturario da Delegacia Fiscal no Maranhão 
Joaquim Marianno de Azevedo Perdigão; 

· 2a didcussão do projecto n. 93, de 1901, 
: autorizando o Governo· a abrir ao Ministet'ío 
da Guerra o credito extraordinario de 

:3:916$960, para occorrer ao pagamento dos 
vencimentos do mestl•e da extincta officina 
de correeiros do Arsenal de Guerra do Rio 
Grande <lo Sul Orozímbo da Silva Marques 
cujos serviços foram ap1•oveitados na Inten-
dencia da Guai'ra ; .. 

2a. discussão do projecto n. 97, de 190 l, 
autot•izand.o o Governo a abrir ao Ministerio 
da lndustria, Viação e Obras Publicas o 
credito cxtraordínario de 24:6S5$800, para 
pagar a Wilson, Sons & Comp., o forne
cimento de carvão de pedra feito á Est1•ada 
.de Fer1•o Sul de Pernambuco, no exercício 
rle 1900. 

17Sa SESSÃO E~U 14 DE DEZEMBRO DE. 1901 

.Presidencía dos S1·s. Vc~z ele Mello (Presi
. dente) e Satyro Dias (2° Vice-Presidente) 

Filho, Medeiros e Albuquerque, Estacio 
Coimbl'a, Pedro Pernambuco, Araujo Góes, 
Fausto Cardoso, Seabra, Franeis~o Sodre, 
Alves Barbosa, Tolentino dos Santos, Eduar~ 
do RamQs, Paranhos Montenegro, Heredia. 
de Sá, Henrique Lagden, Nelson de Vascon
cellos, Deocleciano de Souza, Silva Castro, 
Martins Teix.eira, Oliveira Figueiredo, Theo
philo Ottoni, Francisco Veiga, João Luiz, 
Esperidião, Bueno de Paiva, Alfredo Pinto, 
Carneiro de Rezende, Adalberto Ferrazi 
Lamounier Godofredo, Antonio Zacharias, 
Mayrink, Carlos Ottoni, Eduardo Pimentel, 
Padua Rezende, Dino Bueno, Cincinato 
Braga, .Lindolpho Serra, Lamenha Lins, 
Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco 
Tolentino, José Boiteux, Soares dos Santos, 
Vespasiano de Albuquerque, Ca:-3síano do 
Nascimento e Diogo Fortuna •. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a acta da. 

sessão antecedente • 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. Agapit,o dos Sautos (3~ 
Sec1·eta?·io servindo de 1°) procede â leitura 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios<: 
Do Sr. 1° Sec1•etario do Senado, de 13 do 

cort•ente, remettendo o projecto do Senado, 
conced,endo a D. Adelia Ernestina Diniz, 
viuva do ajudante de machinista guarda.· 
marinha Simplicío Antonio Diniz, :;t pensão 
mensal de 100.~.-A' Commissão de Pensões 
e Contas; 

Do mesmo senhor, do igual data, trans
mittindo, sem cm13nda, o projecto desta Ca
mara, dispondo sobre vencimentos de auxi
liares dos auditores do Marinha. -A' Com
missão do ÜI'ça.mento. 

Requerimentos : 
De Paulo Tavares, pedindo concessão pa1•a 

imprimie um boletim de legislação. -A' 
Commissão de Orçamento. 

De João Mendes de Almeida Juniol',pedindo 
pagamento do premio que lhe foi arbitradG 
pela· sua obra-Processo Criminal Brazilciro •. 
-A' Commissã.o de Orçamento. 

Ao meio dia procede-se á chamada, a que 
l'espondem os Srs. Vaz de Mello, Satyro 
Dias, Carlos de Novaes, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Hos;,tnnah de Oliveira, Ser-

O Sr. P1•esident.e-Nomeio p0o1•a. 
substituir na Commissã.o de Petições e Po
del·es os Srs. Tavares de Lyra,. José Euzebio 
c Arroxellas Galvão, ausentes, os Srs •. Ho· 
sannah de Oliveira,Moreil·a. da. Silvo. e Albu
querque Serejo. 

. zedello Corrêa, João Gayoso, Nogueira Ac
cioly, Frederico Borges, Sergio Saboya, Eloy 
de Souza, Trindade, Celso ele Souza, Br:icio 
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O Sr. Heredia de Sã vem justi- independente do parecer da Commissão de . 
ficar um projecto de lei relativo <.1 guarda- Saude Publica.» 
moria das alfandegas. 

E' con~ecid11 de t~d?- a Camat:a a asp_ereza . O Sr. Drieio Filho - Peço a pa- . 
do serviço de pohc.ra aduanmra. Nao ha I lavra. 
inclemencia do tempo que estes modestos 
servidor~s da Nação, os guardas das alfan- o s:r. President.e-Tem a palavra 
degas, nao suppor~em. _ o nobre Deputado. 

Entretanto, a ler a~tual exrge para a re
forma tlelles o longo prazo de 30 annos ! 

O seu projecto de lei, c.om toda equidade, 
-visa diminiur para 20 annos o prazo em 
vigor. . _ 

Aproveita estar na tribuna para fazer um 
appellq ao illustre Sr. Ministro da Marinha, 
no sentido de ser conr:~edido exame em ma.rço 
aos alumnos do 4° anno da Escola Navn,l, 
guardas-marinhas, que foram inhabilitados 
nu. presente época. 

E' de toà<t a justiça a causa que oslá plei
teando , pois que ser•in. a.lt::nnente :prejudicial 
para estes distinct'Js moços que, ora depen
dem da benevolencia e .da. justiça do illust1•e 
marinheiro que com tanto critel'io dirige a 
pasta da Marinha, verein-se retardar a car
reira que tão enthusiasticamente abraçaram 

. por uma circumstancia meramente regula
mentar. (;lpoiados; muito bem.) 

Do pois de outras considerações ·no · sentido 
ue demonstrn.r a necessidade do íllustre 
Sr. Ministro deliberar favoravelmente sobre 
o assumplo, conclue o orador dizendo c1ue se 
senta tranquillo e convicto de ctue S .Ex. não 
l(eixar<i de attender a.o appe1lo que lhe é 
rlirigido du, tribuna da · Ci1IUal'a, com o que 
S. Ex. arrancar{t os applausos tle todos 
aquelles que se interessam pelo desenvolvi
monto da no.;;sa beilhante mn,rinlm (\C guerra. 
( Mttíto bem ; rnuito be1'·l.) 

Fica sobre a mesa. até ulter•ior dcliheJ.>ação, 
o seguinte 

PIÚÚECTO 

O Congresso Naciónal resolve: · 
Art. 1.° Fica reduzido de 30 a 20 annos o 

tempo de serviço publico exigido pela.s 
leis em vigor para que os commandantes, 
sargentos e guanlas das Alfandegas possam 
gozar das vantagens da refot·ma. 

Art. 2.-0 Revog-<~.m-se as disposições em 
contrario. 

Stllla das sessões, 14 de dezembro de 1901. 
-He1·edia de Sá. 

E' annunciada a discussão do requerimento 
do Sr. Rodl'igues Lima., o1fo1•ecido na sessão 
de hontem, cujo teo1' é o seguinte: 

«Requeiro que o projecto n. 228, de 1901, 
sobre 1·eor~anizacão uos serviços fodol'aes de 
saudo publlca, sej1\ d:-~,do paru. ordem do díu. , 

_ <:' 81.... D••icio Filho diz que o 
proJecto. a que se refere o Sr. Rodrigues . 
Lima foi apresentado em meiados de outubro 
do corrente anno e não traz a data, como é -
de praxe. · 

Foi primeiro enviado á Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiça, tendo sido 
distribuído a 17 do mesmo mez ao illustre · 
Depntn.do, o Sr. Alfredo Pinto. Este le"\"Ou 
mais de t-2 dias para. elaborar o parece1• e 
não teve a ir)lelicidade de ver apresentado 
um requerimento do theor do qlle est<'t em . 
debate. 

L11v1'aclo o pu.1•ecer peli:t Commi.ssão de 
Constit uição e Justiça. pJ.ssou o projecto á. 
Cornmissão de Iostruc0ão e Sa.ude Publica . 
cabendo ao orador a. icicumbencia de rela ta. Í' 
o assumpto. A 14 de novembro foi ao mesmo 
enviado o pJ;ojccto pelo Sr. Pl'esidente da 
Cornmissfi:o, o Sr . Henz'ique Salles. 

Saiba, porta.nto, :1 Camn,ra qtle, quando o 
Sr. Rodrigues Lima a.ffirma quo ap1•esentou 
o projecto ha dous mezes, isto não quel' dizer 
que durante todo esse tempo a materin, tem 
estado entregue ao estudo do- orador. P1'0· 
vavclmente o autor da reclamação avan
çal•á que seu projecto cogita. de assumpto da 
maior import::mcia; o mesmo pódom a.ftirmar 
os autores de outras medidas que ha mais 
de anno estão sujeitas ao exa1ne das com
missões, sem que reclamações sejam feitas. 

Si ha responsabilidade na demora do pa
recer, esta per·tence ao orn.dor e não aos ou
trml memlJros da Commi~são. 

E' certo quo o Regimento marca o pr:tzo 
de 15 dias pat•tt a elaboração tlos pareceres; 
salvo, porem, rarís::~imas ex.cepções ninguem 
dsi, nem póilo dar em cer•tas occi~sFios, conta 
do tra. balho em tão cur~o espaço de tempo. 

Ultimamente, os affaze.res teem sido muitos 
e não poucas sessões nocturnas teem · tLli
gmenta,o os trabalhos. 

O orador não costuma debater as questões 
com elevação (núo ·OJJOiados)t mas é um tra
balhador, tem verdadeiro amor ao trabalho~ 
Comparece todos os dias, não é um amador 
que uma vez. ou outra surjar na Camara 
como por descuido. E' a unica cousa. que 
reclama, como justiça ao seu procedimento. 

O p1•ojecto alludido reforma completamente 
a 'hygiene, ftxa as relações entre a hygiene 
túdera.l e estadual, e.~tabolece um codigo fe· 
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deral de saude, estipula multas de 50$000 a 
·1 :000$,{)00, o dobro Dét reincidencia e deter· 
mina prisã.·J de tre3 dias a seis mezes pn.ra os 
inf1•a.ctoL'es. Manda submetter o assumpto a 
approvacã.o do Congresso, mas dispõe que 

'· entra.rá em vigor desde já. 
Como se vê a ma.teria é ela maior rcle

vancia e não póde ser e3tudadri. sobre a 
,perna. 

O sce"Viço . d~ hygiene nos estados está 
montado de modo a pel'mittir que se possa 

.tratar da reforma com attcnçã.o, cuidado e 
tempo. 

No Dístricto Federal está it testa do ser
viço um homem competente, zeloso, de ex
traoi·dinaria activida.de, emfim um nome 

· .:prezado e respeitado el)l todo o paiz. Refe· 
:re-sc ao illustre Barão de Pedt·o Affonso. 

Conclue pedindo que todo:~ aquelles que, 
;:nunca transpuzeram o prazo de 15 j.i.as para 
elaboraç-ão da pareceres, lhe atú""m a pri
meira :pedra. (Muito bem, mui(ry bern.) 

Ninguem mais pedindo a pala. vra, é encer
·rada a. discussão e adiada a votaç.ão. 

O Sr. Ger1nano Hasslocber 
-diz que dous motivo; o trouxeram á. tri-
buna. · 

O primeiro é reclamar, mais uma vez, 
--eontra o pessimo serviço da publicação dos 
-debates da Camara no Diario do Cong~·esso. 
Parece quo o diroctor da Imp1•ensa Nacional 
tem Jlroposito, em vista de uma reclamação 
-do or-ador, neste sentido, de retardar a pu
•blicação de seus di ::!Cursos. 

Espera. que a Mesa se digne providenciar 
:para. evitai' que o orador apresente um re
·<,tuer-imento sobre a execução do contracto 
que 1•egula o assumpto. 

. o outro motivo que o trouxe á tribuna é 
, relativo a duas emendas do nobre Deputado 
:Sr. Nogueira Accioly ao projecto do orça· 
.menta da Fazenda, emendasquejá foram re· 
.-cusadas pela Mesa, quando o projecto estava 
-em 2'~ discussão. 

A emenda 1•elativa â repressão de contra
~bo.ndo na fronteira de. Matto Grosso não 
determina a importancia a despender. 

.Acredita que S. Ex. não procurou con
iorn'!'r a dispos~ção clara do at•t. ~27 que 
,proh1be a creaçao de despezas na 3P- discussão 
·dos orçamentos. E', porém; inadmissivel, por-
que não se comprehende que se fale em 

·operação de credito para. um serviço a Cl'ear 
:sem se cogitar de despeza nova. 

Uma outra emenda, que tambem S. Ex. 
.aJ>resentou i.w orçamento, autoriza, 'em 

termos amplos, ao GpvernQ a reorganização 
dtts repartições de fazenda. ·-

Lembl'a que na 2a. discussão dQ _projecto o 
nobre Deputado Sr. Serzedello Correia apre
sentou uma emenda neste sentido e com <t 
circumstancia de traçar a acção do Poder 
Executivo. Ora, essa emenda foi recusada 
pelo St•. Satyro Dias quando presidia os 
nossos tra.balhos. 

Póde a Mesa. acceitar a emenda do Sr. 
Nogueira Accioly que importa no verdadeiro 
despojamento das prerogativas da Camara? 
Pensa que· não. 

Faz estas observações p::tra evitar que a 
ma teria dessa.s emendas solfrtt largo debate, 
caso venham no coepo do orçamento, em 
unuL occasião em que a Cama.ra Iião tem 
tempo a perder. 

Pede á attençã.o da Mesa para estas con
siderações que são inspii·a.das sómente no 
desejo de não crear difficuldades ao Governo, 
que não póde dispensar as leis de meio. 

O Sr. President.e - A Mesa .já 
procurou providenciar no sentido da recla
mação do nobra Deputado; em vista., porém, 
da reiteração da sua reclamação, ella no
vamente insistirá, pelos meios ao seu al
cance, para que a direcção da Imprensa 
Nacional cumpra o seu dever. 

Quu nto ás l'eclamações feitas com refe· 
rencia a emendas apresentadas na 3a. dis
cussão do Orçamento da Fazenda, a Mesa 
examinará essas emendas e, si entender que 
não se acham de accordo com o Regimento 
e com o criterio. que pt•esidiu á apeeciação 
das mais emendas, deixará de acceital-as. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legal para se proceder ás votações 
das matarias constantes da ordem do dia, 
passa-se á ma teria em discu:;são . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada.a continuacão da 2a diseus
são do projecto n. 62 A, de 1901, alterando 
a classe la, n. 1, das Tarifas das Alfandegas. 

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

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Ao projecto n, 62 A, de 1.901. 

O Congresso Nacional, decreta: 
Art. 1 o Nas tarifas das Alfandogas em 

vigor será feita a seguinte alteração: 
A classe 1~, n. 1, onde so diz:-gado va

ccum em pê ou abatldo,i mport.ado quer 
pelos portos marítimos, quer pelas frontei
ras da Republica-10$000. 
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Art. 2° Revogam-se as disposições em 
-contrario. 

Sala da~ sessõe,3, 14 de dezemlJro de 1901. 
-Carlos de Nov'aes.- Hoscmnak d.e OUveiJ·a. 
-Carlos k[m·cellino.- Ga~riel Salgaclo.-
Antonio Bastos. 

O Sr. Mede.iro~S e AlbuqneJ.•· 
<4:Jue não vem fazar um discurso. O relator 
{lD projecto em d€bate, in:listindo longa
mente, em um . capitulo e3pecial, sobre «a 
utilidade de um novilho morto», mencionou 
·que elle dá para se fazerem varias espccies 
de salsichas. Por pouco que o orador· se 
estendesse, padoria .see accusado de est:1r 
fazendo-o que não é sua intenção-isso que 
a giria. . politica chama precisamente: uma 
S(:r.Js:cha parlamentar. (Riso.) Limit.!U'·Se.-Jutf 
IJor conseguinte, a de~ender ~m substit';ltivo. 

cipal, a(lha nisso uma injustiça. E' preciso 
repartir a1 amabilidades com o Sena.do. O 
contra.cto em questlio, depois de vetado pelo 
Prefeito, subiu áquella alta corp:~ração e lá 
foi appl'ovado por grande maioria. O Con
selho Municipal tem sempre esta attenuante: 
elle não faz desacertos sósinho ; precisa da. 
cumplicidade, ou do P1·efeito~ ou d<? Senado. 
Como esquecerem estes 1·esponsa ve1s par~ só 
a elle accusarem? Nfio é razoavel. (Apartes.) 

Acrora mesmo, o Conselho que termina as 
suasfuncções SÓ teve tre3 questões irritantes, 
durante o seu mandato : a do arrendamento 
da. taxa sanitaria, a da Companhia S. Çhris
tovam e, ainda incompleta, a, novação de 
contracto da Companhia Telephonica. . 

Que pretendem. os szgna.tar10s do proJecto ~ 
Favorecer a industria pecuaria. 

. O arrendamento da taxa sa.nitaria lhe foi 
pedido pelo ex~Prefeito, que ob~eve a pas- · 
sa(J'em dé~ med1da tal cGmo a tmha conce· . 
bido, sen1 mud:1nça de ponto ou vírgula. · 

E' um :fim, evidentemente, muito nobre. 
Não acredita o orador que, por alü, se che
gue ao resultado prevü;to p3lo l'elator, que 
vae até ao ponto de esperar de3se imposto a 
.regeneração financeira tlo Brazil. Ser-llte-ia 
licito d.izer, com muita cô1' local, si a phrase 
não fosse tão pouco distincta., que era mt~ita 
ttipa pó-,~ de;; reis. . . Ha, :porém, nisso o que 
S9 pôde chamar o dalton~:srno profissional: 
cada interessado, ou enthusiasta por um 
assumpto faz disso eixo do mundo; acredita 
que com elle tudo se resolve; vê todas as 
co usas da côr da sua preoccupação. 

Isto não importa a negação de importa.ncia 
ao :fim que visam os sígnata.rios do projecto. 
Ella não póde ser contestada. Mas no~ dado~ 
.apresentados pelo relator ha equivo~o eví· 
<lente.· Tratando, por exemplo, do imposto, 
que paga actualmente o gado .p.esta Capital, 
·o relator ca.lculou·o em 4$, quando vae, de 
facto, sommado o que pesa svbre a rez viva 
e sobre a rez abatida, a 12$000. (Em apa1·te 
o SI". Padua Resende declara · que se ser-oitt do 
.orçamento municipal tie 1899.) 

Ora, si, mesmo com essa reducÇão consi
deravel nas despezas, o relator SÓ' achou um 
lucro provavel de 10.000 contos, póde-se ima
,ginar que o lucro raal, não superior a quatro 
ou cinco mil,não póde bastar para enriquecer 
.'Minas, enriquecer Goyaz, enriquecer Matto 
Grosso, levantar a industria. pecuaria e fazer a 
regeneração financeira do Brazil ! (Apartes.) 

o p1recer acha. que o contracto de abaste
.Cfmento de ca.I•ne.'.l 11 população do Districto 
ê leonino e inconstitucional. O orador julga·o 
absolutamente immora.l i a.o1•edita que alle 
violou i't•ancamen te a. lei orga.nica. do Dis· 
-tricto; mu não o con.9idera. inconst1tuciona.1. 
E quando vê, a proposito desse e outros 
. .aetos, accusar-se sempre o Conselho Muni-

O contracto da S. Christovam esteve nas 
mesmissimas cir~umstancia.s. Não é mais 
segredo para nin~uem, p~rque foi publicad~, 
que por essa medida se mteressou o Prest
dente <la Republica, 

A nova.ção de cJntracto com n. Companhín • 
Telephonica., ainda não autorizada., só tem 
de irritante as clausulas que ahi fora.nl 
introduzidas por um dos ex-Prefeitos .. A_s 
criticas até hoje suscitadas, p:trecendo Vl
sa.r obra. nova, visam a.pena.s es:Bs clausu
las, guejá representitm direitos adquiridos 
da, emp1•ezu.. 

Assim, o Poder Municipu.l não é tão im
moral como muitos querem fa.zer c1•er. Mui
tos dos sons actos que Pl'.JVoca.m reclamações 
não sã.:J menos esca.ndalosvs do que os pro
jectos que enchem a o1·dem du dia do Senado 
e da Ca.mam. No Cunselho. como no Con
O'ressu, o empenho vale c'ts veze3 mais do qtte 
qualquer prop;Jsito desllonesto. Ninguem, 
fóra do Bra.zil, tL quom se conte a concessão 
feita pela. a.ntig<~ Assem lll~a. Ge1•a.l da monar
chia ao f<~mosJ Barãa de Çayapó, poderá dei
xar de ver tLhi uma negoCla.tt~ panamesca. E, 
entretanto; todos sabem que tudo foi conse
guido gt•a,ças a uma. solicitação constante, 
de dez annos, nos corr~dores da Ca.mar·a e do 
Senado. Hoje, a receita é a mesma.Candidato 
que se installe nas ante-salas do Congresso, a 
pedir-lhe o sol e a·Iua, obterá infallivelmen· 
to, nesse sentido, a lei que desejar! 

Pois bem, os julgamentos que se fazem 
sobre a. deshonestidade de certos actos do 
Conselho não são, e quasi sempre, mais justos 
do quo os julgamentos que, do Congresso, 
tantas vezo,;; fazem os que veem as leis por 
ello elaboradas. · 

Quanto a.o contr·acto de abls~ecimento de 
ca.rnes, o oPadoz• toi·na a declarar que o acha 
immoral. Pensa, entretanto, que os mo
nopolios nem são lnconstitucionaes, uem, em 
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theoria, condemn;weis, mórmente tratando
se de certos objectos de primeü·a necessidade, 
de que a especulação póde querer aproveitar
se. Antes do actual mon()polio, o preço da 
carne esteve a 1$800 e 2$000. Si olle tivesse 

. , sido bem concedido, esse preço poderia estar 
em 500 ou 600 réis. O essencial,port.ani;o,é só 
admittir esses monopolios com criterio, a 
prazos certos, em condições favo1•aveis pn.ra 
a p()pulação. (Apartes.) 

Querem, porém_, os signatarios do projecto 
que se l)roteja a industria pecuari:t. 
· O orador pensa que essa protecçãÓ não 

;deve ir até o ponto de aggravar ascontlições 
já tão precarias da existencia naGapital Fe
del'al. Em · vez de se augmenta.r o direito 
sobre o gado estrangeiro, que se fa.ça o in
verso: diminua-se o custo do teansp01•te do 
gado nacional. Assim, a industría_ elo paiz 
fica. protegida e a população desta cidade não 
-vê mais esse onus pesando soJ)re ella. 

Ha dias, a Ca.mara, querendo_fávorecel' a 
farinha em barricas, _ taxou de mais 40 ~ ó 
a fa1•inha em sa.ccos . . 'Não teria sido mais 
razoavel diminuir de 40 o/o os impostos da 

., farinha em-barrica ? Desse modo, sem au
ginentar - o preço da. vida entre nós, teria 

· conseguido o mesmo resultado. E' agora o 
,que o oradol' propõe no substitutivo qne 
manda á Mesa, depois de insistü· na justifi
cação de suas clisposições. (1J1uito bem.) 

Vem á. :vre.;;a, ê lida, a,poiad:.t e posta con
}unctt~mente em discussão, :.t seguinte. 

.1o projecto ri . . 62 A de 1901 

- Substitua-se o art. 1 o pelo seguia to : 

Art. 1°~ Nas vias fe1•reas do Estado ficam 
reduzidos do 75 o 1 o os fretes de tr·ans}):)rte 
para o gado em pé. 

PILragrapho unico. Em toLlas a revisões de 
c0ntrac-tos de emprezas de viação ou no,ve
gação que o Governo tenha de fazer é sem
pre obrigatorla a. clausula de reducção dos 
fre-tes do. t1·a.n;Sp(}rto de gado em pê. _ 

Sala das sessões,. 14 de· dezembro de 1901. 
--1t:fedei)·os e Atbttque?·qtce. 

Minas Geraes, que é um Estado, prospero 
grn.ndioso e nobre, não devia, temer tanto ~ · 
competeneia, quanto á entrada do g~do bovi· · 
no nesta Capital •. 

A su~ palavra bem podia. ser disp!'lnsada •. 
Si não fôra representante da Capital ~e
deral e si não houvesse affirmações dub1as · 
de collegas, quanto ao modo de ver d~ qu~s·- _ 
tão do monopolio da carne vm•de, nao dls
cutiria o assumpto, ao qual nada tem que 
oppor nem repor. 

Affir·ma que o monopolío da carne não é 
producto do Conselho de lntendencia do quaL 
fez parte. . 

Houve época em que, não exis~indo este
contracto, e por controversias levantad~s. 
se apresentaram taes urgencias que o entao 
Prefeito Dr. Barata Ribeiro, foi obrigado a 
n,basteco~ a populaçã-o abrindo açougues .-~nu~ 
nicipaes. Embora nessa época houvesse a:1nda·. 
a livre matança, este processo não sm•tm os
desejaveis e:ffeitos, em -vista dos grave::; e
irreparaveis prejuízos soffridos com tal re
solução inicjada. 

A lei que autorizava o cont1•acto prov:eiu. ' 
do primeiro Conselho Municipa,l d<t Republlca, .. 
em 1894, atr:wessou os tramites legaes e 
:ficou por litigio dori!lin~o na pa~tu. do Pre
feito até que,e.m 189, ,fiJI convertida ~m co_E--· 
tracto verdadeiro. Isto é mntt rect1ficn.çao 
necessaria. · 

Não é pelo monopolio, Iun.s não póde deix<tl' 
de notar que este, a· par das desvanta.gens, 
[tlgumas vantagens tem trazidv á p.)pulnç5.o 
desttt Capital, o quo o futuro provará. 

Lo~va. a sentenç<t do jui2; que cor ~edeu 
manda.du de ma.nutenção <í.S carnes vindu.s de 
Nitheroy, pois que com isto muito lucrou a. 
estructurtt politica. do Districto Federa,l, que · 
hoje não póde SOl' contestado quanto ás re
galias do Estado, ante.-; affi1•rnadn.~ pelo Sr. -
Presidente d:.~ Republica qua.ndo, pelo art .. 51) · 
da. Constituição, veiu em succorro do -D1s- · 
tricto. 

E' louvavel a attitude patriotica da_ ban- 
cada minéira, não só com a apresentaçao do· 
projecto como. com a defesa que d'~lle tem 
feito; o. orado1• comprehende e respeita essa 

·attitude. 
A sna. oração. pois, não quer significar 

·uma hostilidade ao projecto, ou. ú. ill~str.e 
O Sr. Henrique La.~den diz bancado. onde co ato. dedicados am1gos; Slgn~

que positivamente não era intento seu dis- fl.ct\ a defesa de direitos e interesses que 
eutir o momentoso assumpto que está em ao orador cumpro acautelax· com desve.llo o 
debate. dos l}.uaes lhe parece dever o proJocto 

Resalta da argum.entação do nobre _!elator cogitar. 
do p-rojecto que mmtas foram a-s razoes que . Pareceu-lhe q!le se devia ostabelecel' uma 
o levaram a da1· () parecer qua. oífereceu ex.copção, com a q\lal.tlcassem resaly.ados 
ê\ apreciação· da c-amaraw aquellcs direitos· e interesses, e assun. O·· 
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orado1• veiu francamente apresentar as 
objecções que se lhe tinham suscitado no es
pírito; o seu intuito é, pois~ aclarar duvidas 

-que lhe tinham ficado após a discussão feita 

33u 

brilhantemente sobre o projecto, por seu 
illustre collega por Pernambuco:" . 

O coniracto com 'li empreza de carnes vel'· 
des está terminado; do modo por que foi 
executado muito se tem dito, e suppõe que, 
faltando apenas de oito a nove mezes para 
o seu termino, nessa época. tudo se dever~t 
envidar pelo Legislativo Federal no sentido 
de melhorar as condições da industria 

Comparecem mais os Srs. Carlos Marcei
lino, Sá Peixoto, Arthur Lemos, Antonio _, 
Bastos,Indio do B1•azil,Luiz Domingues,Anizi(r .. 
de Abreu, Virgili_o Brigido, ThoiJla,~ Cayal-:.> 
canti, João Lopes, Francisco Sá, Teixeira de \: 
Sá, João Vieira., Esmeraldino Bandeira, Juliô: 
de Mello, Rodrigues Doria, Cas~ro R.ebelló.> ; 
Augusto França, &Iilton, Paula Guimarãe~;:; 
-Galdino Loreto, José Monjardim; Sá Freire., 
Antonino Fialho, Nilo Peçanha, Lourenço 

_pecuaria. · · 

Uma cousa, porém, receia o orador; 
é- que a solução dos ultimos conflictos 
jurídicos em que se · tem empenhado essa 
empreza, não venha 'a ser, pela balburdia 
que se estabeleceu n~s diversas sentenças, 
ou pela. interpretação dada ás leis em 

··vigor, o direito á empreza de haver da P1·e~ 
·feitura ou do Governo Federal uma· grande 
indemnisação não obstante o Supremo Tri
bunal Fedm·a.l firmar doutrina, para gaudio 
seu, dando fóros de Estado em vigor ao 

Districto Federal, pela interpretação con
stitucional. 

'Receia este ~ncommensuravel ·prejuízo e 
ninguem ignora a situação embaraçosa em 
que, além do mais, se acham os dous pode
res, em frento um do outro. 

O matadoúro é uma das partes mais segu
ras e rendosas da receita municipal; e ãctos 
houve que não podem deixar de ser classifi
cados como attentatorios ao municipio, 

Repetindo, pois, que não teve em mente 
eombate1• a medida apresentada pela ban· 
cada de Minas, sinão na.· parte em que, 
beneficiando o sou glorioso e fecundo Estado, 
póde prejudicar os inte:·esses de outros, em
bora em nada constranja a economia. da po
pulação desta Capital, sente ;,,o satisfeito de 
fazer esta . declaração em presença do hon-

. rado, illustre e intogi'O relator da Commis
são, que deu parecm• sobre o projecto em 
deb:tte, o qual reconhecerá a boa fú com que 

. o discutiu. 

o Sr~ Êst.acio Oohnbra.- Sr. 
Presidente, é tão curto o tempo que me 
resta e tãó melindroso o assumpto do pro

. jacto em debate, que eu sou obrigado a pedir 
a V. Ex. que adie a sua discussão, conser

. vando·me a palavra para a sessão de se· 
gunda- feira. . 

Baptista, Pereira Lima, Viriato MascarenP.as~ .· 
Monteiro de Barros, Penido Filho, Hemique_>_ 
Salle.~, Olegario MaCiel, .Lamartine, Moreira_' 
da Silva, Luiz Piza·, Oliveira Braga, Berre~ _, 
dicto de Souza, Alencar Guimarães;• Barbosa 
Lima, Angelo Pinheh•o, Germano Hasslocher 
Victorino Monteit•o e Rivadavia Corrêa. 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada, os Srs. Urbano Santos, Angelo Neto, 
Gastã.o da Cunha, Pedro Chermont, Rodri
gues Fernandes, Christino Cruz, Guedelha_. 
Mourão, Augusto Severo, Tavares de Lyr.a, 
Pereira Reis, Soares .Neiva, Ermirio Cotr~i-· 
nho, Gomes de Mattos, Malaqui~s Gonçalves, 
Moreira Alves, Cornelio da Fonseca, .Elpidio 
Figueiredo, J osú Duarte, Epaminondas Gra
·cindo, Joviniano de Carvalho, Neiva, Felix 
Gaspar, Ma.noel Caet~no, Eugenio Tourinho, 
Vorgne de Ahreu, Ada.lherto Guimarães, Au-__ 
gusto d_e Freitas, Mareolino Moura, Dionysio 
Cerqueii•a, Celso dos Reis, Sampaio Fe1•raz, _ 
Martinho Campos, Custodio Coelho, Julio 
Santos, Aureliano dos Santos, Joaquim Bre· 
ves, Rangel Pestana, Estevão Loho, .José Bo~ 
nifacio, lldefonso Alvim, Monteil'o da Silvei
ra, Leonel Filho, Manoel Fulgencio, Noguei
ra Junior, Lindolpho Caetano, Rodolpho Pai
xão, Miranda Azev~do, Gustavo Godoy, Do7 . 
mingues de castro, Valois de Castro, Adol· 
pho Gordo, Paulino Cal'los, Alfredo Ellis, 
AZE>Yedo Marques, Hermenegildo de ~Ioraes. 
Teixeira Brandão, Ovidio Ahrantes, l\lanoel 
Alves, Xavior do Valle, João Ca.ndido, Mar
çu.l Escoblr, Franci=:~c:> Moura, Pinto da Ro· 
cha e Alfredo Varella. -

E t>em causa., os Srd. Alhuquol'qne Serejo, 
Gabriel Salgado, José Eusohio, Cunha Mat•· 
tins, Joaquim Pires, Raymundo Art\mr:, 
Thomaz Aceioly, Gonçalo Souto, Lihla Filho, 
Camillo de Holla.nda, Silva Ma1•iz, Perei:tta. 

. I , •. 

O f§~. ~resldent.e-E"~tando adean· 
tada a hora, fica adiada a discussão. 

de Lyra, Affonso Costa, Arroxellas Gal vão~ 
Raymundo de Miranda, Sylvio Romero, 
Tosta, Rodrigues Ljma; Pinheiro Junior, José 
Marcellino, Irineu. Machado, Oscar GodojV, 
Augusto de Vasconcellos, Raul Barrozo, Bar
ros Franco Junior, Alves deBrito, Francisco 
Salles, LanduJ.pho deMagalhães, Arthur Tor-. 
res, Fernando Prestes, Costa Junior, Bueno_ 
de Andrada, Rodolpho Miranda, Joaquim Al· 
varo, Edmundo da Fonseca, Caja.do, Anton~o:, 
Cintra, Francisco A.Iencastro, Aureliano Bar:;:; 

. Fica a. iiscussão adiada-pela hora. bosa e Campos Cartier. '--
Cama1•a Vo]o VIII 
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:· S38 . : . AN'iUES DA -CA.IlARA ' . . - . 

Passa-se á 

• SEGUNDA PARTE DA ORPEM DO DIA 

cionam . em Amazonas, Pará. e Matto Grosso, 
atim de reparar a injustiça que ficasse, por-
ventura, afilrmada e provada. · 

.. · E' anriunciada a 3a . diseussãci do projecto O SR. PAULA GuurARÃEs dt! um aparte. 
:n. 139 B, 1901, redacção para. 3a do projecto O SR. GALDINO LoRETo- Si não ha razão 

_ n. --139, deste anno, que estabelece que a base que motivedift'erenças nã's gratífiettções, aaha. 
·-do .ca1culo das etapas d0<3 o:fficiaes do exer- que essas di1ferenças devem ser acabadas. 
~·cito e da at•ma.da, a ·que se ·refere a lei n. Pelos termos com que fui, em 2"' discussão, 
. .n. -247, de 15 de dezembro de 1894, ficará approvado o projécto, não lhe parece que es
:sendo ·a do valor :tj.x:ado no orç~amento em teja suppdmida a ditrerença das ·etapas entre 
~igo_r (1$400). · officiaes do _exercito e da a1•mada, nos tres 
· ·vein á Mesa, são Iida.s, apoiadas e postas Estados a que se tem-referido •.. · •· 

e·onjunctamente em discussão, as seguintes · Pelo a1•tigo de lei, em 17 Estados da Repu
blica Sc"io íguaes as et<:q>as, de fórma. que só 

' E:MENDAS 
I . 

.Ao xwojecto n. 139 B, de 1901 

·Art. ·Aos · auditores de guel'ra, será 
abonada a etapa a que tiverelll. direito os 
officiaes do exercito e relativa ao posto em 
que são . gradu.ados, ~enos o da. Capital 

:, '~ederal e os que tiverem vencimentos equi
<:Parádo$ aos deste, ficando o Govel'no auto
·.-·rizado a abrir o necessario credito e revo-
~'jgadas as disposições em contrario. · 
\:]Lsaíà das sessõ-es, 14 de dezembro -d~ 1901. 
: .:ruuo de ~1Iello.-;-Pedro Pernambuco.-Esmé-
, 7q,ldino Bandeira.--Joüo Vieira.-Pereif'a de 
. Lyra.-Catlos Cavalcanti.-Celso de Sou;a.

-- Teixeira de Sà.- Francisc:J Alencastro.-
. Neiva.-Soares dos Santús.-Lima Filho
. Camillo de HfJllanda. 

Onde convier : 

__ Aos medicas e pharmaceuticos adjuntos 
· do exercito serão abonadas, dia1•iamente, 
· -quando em -exercício, {tcluolles trcs (3) e a 

estes duá.s (2) etapas de praça de :pret. 
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1901. 

-Roclolplto Pai:ct!o.-Diogo Fortuna. 

O 81•. Galdlno Loreto-Lembra 
.. . ao Sr. Presidente que o projecto app1•ovado 
~ . em 2a discussão, foi o da Commissão de Or

·: ~mento, <1ue é u'm ·substitutivo ao projecto 
,.,. apresentado pelo nobre Deputado Sr. Her~
:·. dia-de Sá. 
~ .-S~ Ex. inscrevera-se para discutir -este 
;::projecto e dar explicaÇões que - se tornavam 

:;:: precizas ao esclarecimento da Camara·; e-o 
." (j)rador; visto que aquelle illustre Deputado 
·,· llão·discutira nem dera as explicações pro· 

mettidas naquella océasião, pediria -a S. Ex. 
tue o fizesse agora. · · · · · 

• - O or~or quereria ouvir" de seu . collega si 
-· ba desigualdade entre as-gratificações · dos 

o11lcia..es do· exercito- e da. armada., que esta• 

em tres são ellas desiguaes. · -
Não est<t na tribun.a :para manifestar-se 

sinão contra a excepção que favo1•ece em 
tres Estados daRepublica a. officiaes.do exer· 
cito e não aós da marinha. 

Não sabe éonio se estabelece a .. jguaidaqe 
para 17 Estados e a. desigualdade para 
t1·es •. : · 
· Quer que o Sr. Deputado relator do pro

jecto explique a razão da desigualdade de 
{)tapas nos tres 1•eferidos EstéJ,dos. Por que 
nã.o teem elles a igualdade ~ · . _ . . 

- As informações que lhe fÕram dadas em 
apartes não lhe satisfizeram, pC'Ir isso mand,a 
á Mesa uma emenda. (l!luito bem; muito 
bem;) . . . , 
. Vem ;t Mesa ê lida, apoiada e posta c()n
juncta.mcnte em discussão, a seguinte 

EMENDA 

A!> -projecto n. 139 B-: 1901 

Accrescente~se ~o ·art. 1°: 
Pa1•a.gnpho unlco. A Mcepçã.o de que trata 

este artigo comprehendrmL os offlcia.es da. 
arruada, que gosa.rão da mesma vantagem. 

Sala das sessões, _14. d~ doze!fihro de 1901_. 
-Galdino Lol'eto. · · 

O Sr. :il:eredia de Sá(·)- Não 
venho occupar por muito tempo a. a~tenção 
da Camara _porque entendo que este pro:.
jecto dispensa. o debáte, uma ·vez que, na. 
3a._discussão, sobre ellejá diverso.3 oradores . 
se . ftzerâm _ ouvir. Sem:qtie- haja a menor 
censura áquélles que me precederam na. tri· 
buna, entendo qué é mais uma qu~sti.Q de 
capricho qúe outra eousa. - · . · - · 

Reconheço, Sr. PfeSidente, a- necessidade 
de estuQ.ar-se um assumpto importante como 
-eSte que eslá-con;tP.ortado no prójectdi - ' . 

(•) Este diseu~.aãO foi re'Vis\o ~lo otaclOi.o • . 
. . ~ . .. ~ . . .. . .· 
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O voto da. Càmara não deve ser precipi- Eu que me. tenho batido pelo augmento de 
':tado, sou o primeiro a dizer; mas esta ques- vencimentos dos empregado~ publicos e da .\ 
ião não é absolutament.e nova, principiou. a classe oper·aria, e que, ainda hontem, equi-... :,? 
ser debatida por toda a imprensa desta Capi- parei os vencimentos dos empregados ~a':.) 

.:'tal, e foi objecto do cuidado do Sr. Ministro secretaria do interior· aos do thesouro, nãó'i[g 

. da Guerra, que mais de uma vez tom mos- seria capaz de q11erer• que officiaes do exer~·:'~: 
trado desejos que tenha ella solüção. por cito, meus antigos companheiros de da&se,,"·; 
parte do Congresso. tenham_ menos daquillo que tinl1am. · -·. · : 

. Não vi um uihco argumento qm;~ pudesse A lei estabelece que elles tenham 1$400 de:,'; 
destruir a idéa principal deste projecto; 0 etapa, mas po1• circumstancias impr•evista~~-, 

·onobre Deputado. se limitou a dizer que ell4l e pela concurrencia. dos fo1•necimentos feitQ~·~: 
não ia attingir os ofliciaes do" exer.cito nas- ao exercito e armada., esses ofliciaes teem :' 
guarnições · do Pará, Amazonas e Matto. etapas ele 1$100 e até menos. · . · 0: 
Grosso. . · Isto vem concorrer para. a redueção de: 

Mas 0 projecto não se refere._ a esta ou vencimentos dé officiaes que teem familia e . 
aq:uella classe isoladamente;. manda apenas, se veem desfalcados em seu soldo; veem dá .. 

_ no que con.cerne ás etapas. de 1 &-.• 400, exce- alguma fôrma concorrer para difficultar _a 
'1P vida de ofliciaes e, si não .fosse a opposiçã<L 

~ ptuar as guarnições dos Estados dó Pa.râ, do exercito .e da armada, eu nã.o podia ex~ · 
Amazonas e Matto· Gross?,_ pOrque· outra lei plicar sinão_desta maneÍl'a, o interesse quê; 
faz .com que. estas gua.rmçoes ten~am etapas_ teem os officiaes .em ver cGnvertido em lei a.:.• 
mm~o superuo1•es, attendendo ás dlfllculdadesproJ·eeto que se discute · · .·. -·-· 

· da v1da. nestes mesmos Estados. . • · . · -. :,. 
Ora, desde q~e não procurei· cierogar esta ; O SR. THOMAZ ·cAv~LCANTr-PeçG que c@n.:.··; 

disposição, a que ha. pouco me referi, não Signe que sou con.trarw a.o pi'ijjecto.. < . 
tinha raz~o o nobre deputado para- combater . O SR. HEREDIA DE Si-V. Ex. é contra1•io · 
de maneira'tão proposital um projecto que ao :projecto; mas, V. Ex. não póde impedir 

· vae satisfaz'el' á vital necessidade do exercito que a Camara em sua. alta. sabedoria tome 
brazileiro. ' 1 conhecimento do presente projecto e o con-

. · _, · verta em lei. · · 
0 SR, ESMERALDINO BANDEIRA dá um 

.:aparte. 
O SR.. _HEREDIA DE Si --' Pàrece que o

nolri•e deputado não tem razão, porque as 
etapas dos offi.ciaes do exe1•cito e da. armada 

_. se:-regulam pela mesma lei, por unia tabella 
unica que é extensiva aos o:ffi.ciaes da policia 

· da Capital Federal. 

0 SR.. ESMERALDINO BA.NDEIRA-E as etapas 
. são identicas. · · . . 

O SR.. HEREDIA. DE SA.-São perfeitamente 
identicas. O nobre Deputado está. laborando 

: n'um equivoco e isto é- o .que -~stá actuando 
no seu espírito para, sem o proposito de 

dazel-o, embaraçar a marchá do projecto. 
Esperava que o nobre Deputado pelo Espi

-.rito S::mto 11cas3e ao meu lado, .concorrendo 
~para que este projecto fosse quanto antes 
. para o Senado e pudesse lá ser resolvido de· 
'ii~itivarnente. 

Não estou, Sr. Presidente, pleiteando uma 
.. , caus~ injusta,. nem defendendo um projecto 

que mande ~ar mais do que tom direito esse3 
offtcia.es nem tão. poueJ estou augmentando 

. as etapas. 
Nã.o seria capaz de assim proceder, por

. · que conheço éii- condiçõas . prêca1•las do the· 

. O Sa. THo:..uz C.A. v A.LCANTI- E' iniquo e 
traz a.ugmento de despeza. 

0 SR. HEREDIA DE S.Á.-V. Ex. pertenêe a<
uma escola pliilosophica, e tal vez por isto : 
seja obrigado a seguir caminho diverso. · ··. ·. 
· o SR. THo:iltAzCAvALCANTr-Nã.o é questaa·" 
de escola phtlosophica ; é q uestã.o de jus
tiça. 

0 SR. HEREDIA DE SÁ.- Julgo ter respon
dido convnnientemente aos oradores que ,aao 
p1•ecederam, tendo-o feito, nã.o porque o pro-. 
jecto necessitasse de defesa, mas em attenção·· 
aos oradores que delle se occuparam. (Muito 
bem; muito bem.) 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta cou,.. .. 
junctamente em discus~ão, a seguinte 

· Eli:ENDA. 

Ao pr:ojecto n. 13~ B, de 1.901 

Aécrescente-se ao art. lo, §§:-Esta dis-; 
posição torna-se ex·tensiva aos ofticiaes da 
Brigadã Policial do Districto Federal • 

Sala das sessões, H de dezembro del901 • 
-Heredia, de ~â • .-Henriq_ue Lagden . 

. :souro. 
. Este 

,-classe, 
. .11ãol 

projecto si viesse favoracer a uma · O 8r. Brlcio FJiho não é ~con··~ 
traria no seu bojo a antipatbia. Mas trario ao projecto, mas quer alguns ~la.re·. 

cim~ntos~ .·· . 
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Desejaria que os entendidos explicassem si 
realmente a situação dos officiaes de mar 

;tríica inferior aos de terra, como sensatamente 
~' !objectou o_ Sr. Galdino Loreto. 
~ . Estuda a emenda que estPnde a medida 

aos officiaes da brigada policinl, a que in
clue os auditores de guerra e a que consigna 
etapas acs medicas e- ph: .. wmaceuticos ad· 

' juntos do exercito. · 
Sabendo que pretende fallal' o Sr. Thomaz 

· Cavalcanti, competente 11a materia,aguarda 
sua opinião para. formular juizo. definitivo 

.. sobre o projecto. (M~::to bem.) 

· Fica a discussão adiada pela hora. 

:-0 Sr. President.e-Das 19 emen 
. das offerecidas á 3a discussão do .· Orçamento 
:da Fazenda, não pôde a Mesa da Camara. 
· a~ceitar as seguintes. : 
· Do Sr. Serzedello Corrêa, autorjzando a 
~tbertm·a do credito neeessario p<~ra paga

. mentode navios e material de guerra, etc., 
p()r importar creação de despeza; . 
~ Do Sr. Nogueira . Accíoly, autorizando a 

reforma da Repartição de-Fazenda por ser 
delegação de attribuições prohibida em lei, e 

. porque póde dar loga.r á creaçã.o e augmento 
.. de despeza; · 

Do mesmo Sr. Deputado, mandando resta
belecer o sei•viço de lançamento da Recebe
daria da Ca.pítal Federa.l, por importar 
creação de despeza não contemplado na pro

<POSta do Governo; 
Do 11?-CSIDO Sr.. Deputado, abrindo o cre

<lito preciso para reprimir o contrabando, 
etc.,-porquo importa crea<jão de despeza; 

Do S1•. José Monjardim, mandrmdo abrü• o 
credito necessario para pagamento do ca.la
fate João Rapozo, porque -crêa despezn,; 

Do Sr. Julio de Mello e outros, abrindo o 
credito necesgario para pagamento de gra
tificações, etc. ,-porque crêa despeza; 

Do Sr. João Lope:>, autorizando o Gover
no a rever todas as concessões de isenção de 
direitos, subvenções e garantia de juros, etc, 

. -fazendo para Isto as nccessarias operações 
. . de credito, por importar medida de caracter 

~ , permanente, além <le c1•eação de des.peza do
. corrente das operações de credito autori-

zada; 
~ · . Do SI'. Frederico Borges, mandando pagar 
· ·. differenças de quo tas a empregados de al

. fandegas, por importar augmento de des· 
peza, 'Dão consigna.da na pr·oposta. do Go· 
verno; 

Do Sr. Henrique Lagden, mandando abo
nar diarias a operarios da Imprensa Nacio
nal, por importar creação de dospeza. 

Vão a imprimir as seguintes 

R.EDACÇÕES . 

N. 61 B-1901 · 
// . 

Redac~·ito finàl do projecto n. 192, de 1900; . 
que extingue a s~.cçtto da P~tgaclM·ict ela Es
trada de Fe1TO Central do'B1·a~il, e dà ·ou-· 
tras providencias. 

O _Congre~so Nacional decreta = ' . 

Art. l. o Fica. extincta a secc;-ão de paga- · 
doxja da Estr~da de Ferro Central do · 
Brazil. 

Art. 2. ~ O quadre do pessoal da Thescu
raria da mesma estrada fica assim consti" 
tuido ·: 

1 thesoureiro; .;encimentos de. 
l escrivão, idem .....•....•... 
1 fiel-pagador ,idem •.......... ·. 
ô fieis a............. 4:5005; .. 
5.ajudantes de fieis a 3:900$ •• 
2 ajudantes de escriYão a............... 4:200$ •• 
3 4°5 escripturarios a 2:700$ •• 
2 contiimos a........ 1:800$ .• 
1 servente .•....•.•..•.•••..•• 

12:000$000 . 
5:400$000 
7:2008000 

27:000$000 
19:500$000 

8:400~000 
8: 100~000 
:3 : 600$000 
I :460$000 

Art. 3. 0 As funcções da pagadol'ia ficarão 
a ca1•go·do thcsoureiro, que distribuirá pelo 
fiel-pa.gador e mais auxiliares o serviço do 
pagamenios ao pessoal na Capital o no inte
rior. 

Art. 4. a o Poder Executi Yo expe(,lit•:í. as 
providencias regulamentares nocessll.ria.s :i. · 
e:xecttçào da presente le i. · 

Art. 5. o Revogam-se as disposi(;ves um 
contrario, 

Sala das C~mn!issões, .l~ <lo dezembro de 
1901.-.·\rauJO Goes .-Vtrtato .J.1lascco·cJtlws. 

N. 131 "\-19tH 

RedacçtCo fin_al do prójecto n. ~31, clt•ste ~nno ~ 
que c~utor~za o Poder Exccuhuo. a abl·tr . a 
Ministerio da Fa::enrla o crecltto extraOJ·
clína~·io w J 1:132$ para p agamento ct cli· · 
v ersos operarias dct Casa da . Moeda • 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fiea o Poder Executivo au· 

torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda o · 
credito extraordinario de l: 132$ para paga
mento a diversos operarios da Casa da Moeda. 
pelos serviços extraordina.rios prestados em 
janeiro e março de 1900; fazendo .as n!3c~s
sarias operaçoes e revogadas as d1spos1çoes. 
em contrario. · 

Sala das commis::;ões, 14 de dezembro de· 
1901.- . .Araujo Góes•- Viriato .Mascarenhas. 
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N. Hi5 A-1901 N. 188 A - 190 l 

:R edacção final do p·tojecto n. 165,deste armo, Redacpão fi•tal do substitutivo do Senado ao '"=~ 
que auto1·i::a o Pode1· Executivo a ab1·i,. ao pl'OJecto n. 171 B, de 19.01, que autodz4tH 
.Jlfinisterio da Mm·inha o ó·edito de. . . • . . o Gove~·no a mand<;tr pagaí' ao capitão : ~ 

.7'7:521$899, supplementar ·às verbas ns. 8, de fragata ho'l! orarw e 1° tenente refor- ~·:, 
_14 e 21 do art.8o da lei 1'1-.746, de 29 de de- mado Collatino Mm·ques de Souza a ' 
zemb1·o de 1900, pa1·a paga·mento de venci- quantia em que im,pm·tm· a dilfel·ença de 
mentos ao corpo de patrões-mrires, augmento soldo, que deixou de 1·eceber dw·ante os 
de venc·imentos ·de um capíUío de mar e cinco anno s que precede1·am a sua ?·eclama-

_yuer?·a. um-capitão de fr-agata e -vencimen- ção sob1·e a contagem do tempo de S!Jt-
tos de tres m:edicos de 5a classe. ·viço, apresentada, no anno de 1897 

-0 Congresso Nacional reSolve: O Congresso Naciona.l ro::;ol>ve: 
ArÇigo unico. Fica 0 Poder Executivo au- A1·tigo unico. E' o Governo autorizado a. 

rtorizndo a abrir ao .Ministerio da. Marinha 0 manda1· pagar ao capitão de f1·agata hono-
rario e 1° tenente l'eformado Collatino Mar

credito total de 77:521$899, supplementar ás que : do Souza. a qu_ ~1ntia. em que importar a 
verbas ns. 8, 14 e 21 do art. 8° da lei n. 1 d 

·746, de.29 de dezembro de 1900, para naaa- differença. c.e sol o, que delxou de receber 
t d r ~ durante os cinco annos que precederam a sua 

m~n o e vencimentos do corpo de patrões reclamação sobre ·a contagem do tempo de ·: 
m<!_res,creadopelodecreto legjslativo numero serviço, apresenta.da no anuo de 1997; -

··68o, de 19'00, ·-a.ugmento de vencimentos de · fazendo as necessarias operações de cre:. ' 
um capitão de mar e guerra e um de fra- d't d d" ~ata, promovidos e os vencimentos de tres t;a~ioc. revoga as as lSposições em con-

·medicos de 5° classe, nomeados, fazendô as 
:nçcessarlas operações e revogadas as dis- Sala das Commissões, i4 do dezembro de 

_posições em contrario; sendo: 1901.-Maujo Góes.-:-Vú·iato ~asctú·enhas. 

Verba n. 8...... •• 24:399$999 
Verba n. 14....... 15:282$000 
Verba n. 21. • . • • . • 37:839$900 

Sala da'l Commissõcs, 14 de dezembro de 
ll901.-.4raujo Gr.ies.-Viriato Mascarenhas. 

N. 186 A- 1901 

.Redacçtlo final do projecto n. 186, deste anno, 
fJ'lJ.e estabelece que ao engenhei1·o Aristides 
·Gall;,ro de Quei,·o~, aposentado ~1o cargo 
de di1·ectm· da 8ec1·etaria do Ministe1·io da 
Agricultw·a, Viaçcio e Ob1·as Pttblicns, com
Jiete, desde a aposentadoria, . o · ordenado de 
engenheiro-fiscal de 2a. classe, correspon-

. dente a 25 annos de serviço. · 

O Congresso Legislativo resolve : 
Art. 1. 0 Ao engenheiro Aristides Galvã.o 

.de Queiroz, aposentado no cargo de director 
-da Secretaria do Ministerio- da Agricultura, 
. Viação e Obras Publicas, compete desde a 
.a.Posentação,.na fórma da decisão constante 
dos avisos do mesmo Ministerio de 9 de junho 
e 7 de agosto de 1894, o ordenado de enge
n'heiro fiscal de 2a classe, correspondente a 
t25 annos de serviço. · 
·· .Art. 2.0 Revogadas as disposições em con-
trario. . 

N. 200 A- 1901 

Redacçcio final do projecto n. 200, deste anrw 
qus auto1·i;;a o Poder Executi'l)o a concede1·, 
um anno de licença ao conducto1· de trem 
da Estrada de Ferro Cenh·al do B1·azil · 
Francisco Alves da Silva P1·ado ' 

O congre.5so Nacional re3olve: 
Art. l. ° Fica o Poder Executivo autori

zado a. conceder um anno de licença, com 
ordenado, ao Sr. Francisco Alves da Silv~. 
Prado, conducto1· de trem de :38 classe da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, para 
tratar de sua saude onde julg~u· conve
niente. 

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

Sala das Comn;Usseíes, 14 de dezembro de 
1901.-Arm.fio Gd~.-Viriato Masca1·enf~as. 

N. 288 A- 1901 

Redacr;tto final do p~·ojecto n. 288, · deste 
anno, gue attt01·iza o Pode1· Executivo a 
conceder um anno de liçença, sem venci
~nentos, ao cidadtTo Joaquim Barbosa Pinto, 
porteiro da Dí1·ecçtto Geral de Saude do 
.bxercito 

O Congresso Nacional resolve: 
Sala das commissões, 14 de dezom'Dro de Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autori-

Jl901.--Araujo Góes.-Viriato Mascarenhas. zado a conceder um a.nno de licença, sem· 
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vencimentos, ao Sr. Joaquim Barbosa Pinto, 
" porteiro da Direcção _Geral de Saude do Exer
~. cito, para tratar 'de negocios de ::-eu inter
'.: esse. 
... Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con-
trario. . 

Sala das Commissões, 14 de dezembro de 
:.}901.-Araujo Góes.- Viriato Mascco·enlzas. 

N. 297-A---1901 

R·edacçtío final do projecto n.. 297 deste como• 
que autoriza o Poder Executivo a conceder 

_ao conduct01· de trem de ta classe, Antonio 
P'rancisco de Oliveh·a, um anno de licença, 

· co"in o1·denadõ, para tratar da sua sá'!_!,de, 
. êm prorogaçtto da em cujo goso se acha. 

f).: Congresso Nacional decreta : 
Artigo uuico .. E' o Pod~r Executivo auto

rizado. a conceder ao conductor de trem de 
:t:a classe da Estl•ada de Forro Central de 
B1•azil, Antonio Francisco de Oliveira um 
anuo de licença., com ordenado, para tratar 

_fle sua saude, em prorogação da. licença em 
.eujo goso se acha .aquelle funccionario; re

. 'Togadas-as disposições em contrari'). 
,. ' Sala .das Commissões,- 14 de dezembro de 
:190-1.-At·aujo Gôes,-Vi1·iato Masca1·enhas. 

N. 325-1901 

Iledacçüo final do ;projecto n. 242,- de 18{)5, 
gue eleva a 1 OOj$ mensaes a penstío que per
eebe D. Cybele de llft:mdonça Souza l!rlon
tei-ro, viuva do tenente hono.rario do exer
cito Helcodoro Avelino $ Sou.:a Monteiro 

O Congresso Nacional· resolve : 
Art. 1.° FÍca elevada ·a 100$ mensaes a 

-pensão que pe1•cebe D. Cybele de Mendonça 
Sousa Monteiro, viuva do tenente hono1•ario 

. do exerci to Heleodoro A velino de Souza Mim-
ieiro. 

. Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
·con-trario. ~ 

i .. ··• Sala .das Commissões, 13 de_ dezembro. de 
;";1901-Guedelha Mourão.-Araujo Góes.-Vi. 
:'r~ato Masca1·enhas. 

N. 326-1901 

\Redacçtto flna~- do projecto n. 217 de 1900, 
~-, .. · ·q'!.{e autoriza o Poder Executivo a abri}· ao 
;,, - .Ministerio da Marinha o credito especial' de 
.. r:t1:760$, para pagamento do soldo ao vice-

almirante A?·tlu,tr Juceguay., re-vertido ao 
. quadro effectiv_o da annada. 

· _ O Congresso Nacionl.\1 resolvo.; 
· · Artigo unico.Fica o Poder Executivo auto
ti~t\do a abrir ao Ministerio da Ma1·inha o cf.e· 

dito especial de 11 :760$, abaixo discriminado •. 
para· occorrer ao pagamento do soldo ao
vice-almirante Arthur Jaceg:uay, l'evertido, 
ao qur_dro effectivo da armada por acto le
gislativo , e mandado cumprir por decreto . 
n. 704, de lO de outubro findo ; fazendo as. 
necessarias operações e revogadas as dispo· 
sições om contrario: 
Corre~~ondente ao actual . exer~ · 

ClClO •••.•• , •. • ••••• , ....... • 2.: 160$000 · 
Idem ao futuro exorcicio ..•. ; 4. 9:600$000 · 

Sala da.s Commissões, 14 de dezembro de· 
de 1901. Aravjo Góes.-Yiriato Mascru·enhas:. 

N. 327-1901 

Redacgcio final da projecto ~h 153 E, de 1900,. 
que au_to1·í:::a o Governo a transferil' para 
Manoel M<:wia VeZlez ·ou companhia que or- · 
ganízm·, ·a concessão feita a Jul·io Bene'Vi
des pelo decreto ~~. 99, de 7 de outttbro de 
1892, podendo prm·ogal-a pm· mais cincor 
annos 

{AudHivo destacado na.. 3a discussão do projecto · 
n. 153, de 1.900) -

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Governo autorizado a 
transferir para Manoel Maria V ellez ou . 
companhia que organizar, a concessão feita 
a Julio Berrevides pd1• decreto n. 99, de 7 de 
outubro de 1892, podendo prorogal-a por· 
mc...s cinco annos, si julgar conveniente, re· 
vogadas as disposições em contrario, 

Sala das Commissões, 14 de dozemhro do 
1901.-Al·aujo Gdes.-Vú·iato j}fascMen.has,. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 43 B- 1901 

Parecer sob1·e a emenda offerecida na•· 
2ll discussão elo projecto n. 43 A,deste anno, _ 
gue autori::a o Poder Executivo a abrir aci·· 
Mirtisterio da Justiça e. Negocias Interiores 
o Qredito extrao1·dinario de 2:8f?7$800,para 
pagamento a D. Eugenia Torreõ.o Corrêa de · 
Araujo, viuva do jui.z de direito em dis.:.. 
,ponibílidade bacharel Lindolpho HisbeUo · 
Corrêa de .Araujo 

Presênte á. Commisão de Orçamento a. 
emenda do Sr. Ermirio Coutinho e outros, a() 
projecto n. 43 A, de 1901, e sendo informad() 
pelo Governo que a. carta roga.toria. á que ~ 
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mesma se refere existe no Thesouro Federàl, 
ê de parecer que seja · acceita. · 

Sala das Commissões, 14 'de dezembro de 
1901.-Pattla Guimarites, . presidente.-May
?'ink, rcl<ttor. -Cassiano do Nasci?nento .
Luiz Püa.-Fnmcisco Veiga. 

Art. 3.° Caducará a concéssão si, tres 
annos depois de assignado o respectivo con
tracto, . não apres~ntar o concessionario os ·.<:: 
estudos definitivos e si, 12 mezes dePois dEF .,' 
approvados, não se iniciarem as obras. · · :. 

Art. 4. o Revogam-se as disposiÇões . em ~-
contrario. . _ · 

El\!ENDA A QUE SE REFERE 0 . PARECER SUPRA Sala das CommiSSSÕes, 1_4 de dezembro de 
Accrescente-se: - Mais .I: 163$978, para de 190 l. -Olegario M acieZ.,presidente ,..,-Her-: . 

Pa~ t nr· J - 0 José p·nto Junl·or me1-1egildo de Moraes.~Carneiro de Rezende.... c,amen o ao • oa 1 . , ~ · d l lente jubilado da Faculdade de Direito do ....;_ . espas~ano e A buqu,erque.-,-Celso de Sou~-
Recife, em cumprimento da carta rogatm~ia za.-Monjardim. · ._ _ 
expedida pelo juizo tede1•al em _ Pern~mbuco . 
a 31 de dezembro de 1900, sendo 963$978, PROJECTOS 
correspondentes á dífferença de vencimentos 
até aquella data. · e · 200$ correspondentes à 

· mesma differença no exercício de 1901 ~ · 

Sala das sessões, .14 de outubro de 1901.
E?·mirio Coutinho.--Perei1·a de Ly1·a.-Ped1·o 

· Pe1·nambuc(J,,-Joc7o Vieira,-Malaquias Gon
çal-ves. 

N~ 92 A...,...l901 

N. 105 C -1901 

Parece'!' sobre em·endãs ·· offerecidds rrct 3!!.. · 
. discusscitJ do projecto t.•. 105, deste amMi 

elo Senado, c1·eando no Districto Fede1·a~ .. · 
·mais um otfi.eio de Regist1·o de Hypotlleoa~ ' · 
coni a designaçqo de terceiro. · - . ' . 

Ao projecto n. 105 A, o1•Íundo do Senado; 
que crea . no Districto Federal mais um 

Redacç~o pm·a 3:~. discusstío do substitutivo otllcio de registro de h.ypotbecas, o:ffereceu o, 
offereciclo aos projectos ns·. 202 ,de 1895 e illustre Deputado Sr. Neiva uma emenda.. 
210, de 1.899, que autorizam o Gove1·no a substitutiva., verdadeiro projecto novo que 
conceclel' r.t quem maiores vantagens offe- · tomou on. 1'05 B. · 
rece1', 1n·ivUegio para construcçtio, u~o ~ Este substitutivoinstitue no Districto Fe .. . , 
goso,_ de ·uma estrada de (erro que, part~ndo deral e nos EstadoS um réO'istro especial, ao · 
de S<mtm·t!m ou _ouh·o ponto melhor que os qual devem ser sujeitos, o para adquirirem, 
est~t.dos rlete1·m:nm·em, na mttrgcm do Ta- validade' contra terceiros, os 'documentos .. 
paJo.:, no. Pm·d,, -va. a C1-!~abd, ?1;/n um. 1'a- civis por instrumento particular de que trat& 
mal que va . ter ~ (1 onte11 a boku.aHa, e dá 0 decreto n. 79, de 23 de ag.Jsto de 1892, e os 
outl·c(SJ))"Ol):denclas títulos de obrigaçõesaque sere~re o art. 211 . 

do decreto n. 917, de 24 de outubro de 1890, 
O Congresso Nacional decreta : (lei das fallencias ), com varias excepções 
Art. 1. o 'Fica o Govcl'DO autorizado a con- que abrangem titulos, cuja. authenticida.d.e 

ceder, a. quem maiores vantagens o1ferecer, póde ser provada por outros meios já esta ...... 
privllogio para constt•ucçã.o, uso e goso, do belecidos. . · ' 
uma estrada de ferro que, partin:'.o de San- o intuito do substitutivo é claramente cor-.;· 
tarém ou outro ponto que mclhór os estudos rigir os defeitos resultantes da grande am·· . 
determinarem, na margem do Tapajoz, no plitude dada, pelo citado decreto de 23 de· 
Pará, vá a Cuyabá, com um ramal que do agosto de 189-Z, aos contractos por. inatru
ponto mais conveniente vá á fr·onteira. lJoli· mento particular, cuja validade para. com 
viana, · terceiros ficou, em verdade, ·dependente de-

Art. 2. o Poderá 0 Governo disnAnsar ao registro, ~as facultativam~nte tambez;n de 
.J!V outros meios, · que, supprmdo o reg1strot· 

concessionario. os seguintes favores: burlam as garantias e conveniencias que a~ 
1o, p~ivilegio por 60 annos ; . este são inher.entes. ' 
2o, isenção de direitos de importação sol)re São conhecidas aa fraudes e simulações a. 

os · materiaes necessarios á construcção da aue facilmente dá logar semelhante regi-
t d · men, para que a. Commissão precise de en·. 

es ra. a ; ~ carecer a utilidade do registro especial pro"": 
3°, direito de desapropriação por utilidade posto no substituitivo, o qual, para corre~~ 

· publica, nos termos da lei, dos ttt>renos ne· pondel mais completamente ao propr1o 
cessarlos â construcção das obras; interesse das partes, deve abranger ta.m~em-

40, privilegio até 20 kilometros para cada aquelles, documentos que, mesmo sem v1sar 
J.il,do de eixo da Unha. a validade contra terceiros, quizerem ellas 
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por tal meio authenticar, garantindo a sua Tanto para pôr um freio ás especula~ões 
perpetuidade, serviço esse actualmente feito da Bolsa, como pal'a salvaguardar os in te
por tabelliães, mas que, uma. vez crea.do o resses do :fis~o. pela effectiva arrecadação do 
registro geral, jntui ti vamente convem .Pas- sello, e para fornecer uma estatística exacta 

. sar para este. . das remessas reaes de valores, o registro 
· Nota-s_e, I orém, desde logo que a expres- torna-se necessa.rio, e o demonstra a insis

tencia com que se tem ultimamente pro
são « .e quaesquer outros actos ou-do~umen- curado legislar sobre o:assumpto, já em leis 
tos, etc.,», empregadanon. to do art. -lo do orcamentarias,jli.emleis especiaes. 

· mencionado substitutivo, e demasiado com-
prehensiva, a ponto de . tornar inconvenien- Np projecto da receita para o actual exer. 
tem~mte obrigatorio 0 registro para que cicio'- approvado pela Camara, fôra consi
tenham valor contra terceiros todos os actos gnado em seu art. so o registro da.quel~as 
de q ualquec natac-eztt, de que fNk"'StUii de~ operações, por uma emenda do illustre 
-correr effeitos juridicos. Para evitar esse Sr ~ Deputado Mayrink. · 
_ j0:conveniente e ao· mesmo tempo não limitar No Senado foi . esse artigo destacado do 
' em excesso a espbera. do registro contra ter~ projecto da Receita para formar um projecto 
· ceiros, e a Commissão de pa.recer que se separado, achando-se ta.mbem . sujeito ao 
· torne claro que esses ·actos ou documentos estudo · claquella , corporação um outro sobre 
. são unicamente os que forem da mesma na- operações de cambio ( .projecto Elias Fausto.). 

tureza. dos previstos no citado de'1reto de Ultirnamente, o digno Sr. Deputado Alfredo 
·. 1892, ist•)'é- civis e feitos por instrumento Varella offereceu sobre o mesmo assumpto 
particular, embora sem a.Jgnma . .das forma.- um projecto, que acaba. de ser approva.do em 
lidades exigidas no att. 2" desse deçreto. ta discussão e que mereàeu parecer fa.voravel 
.. Entende, porém, a Commiasão que não da Commissão de Orçamento, com a seguinte 

· õ~vem ser sujeitos a registro os titulos de conclusão: 
obrigações a que se refere o n .. JJ e suas ((A' vista. do exposto, e como necessario 

-lettras do a\'t. }o. é mínorar o .Qlal que nos afflíg~ e devotsa 
a maior parte dos Qossos recursos, a Colll

E.' incont~sta.vel que esses a.ctos, referin- missão entende que () projectQ deve ser 
d()-se a transacçõea commerciaes, que pelo approvado, et~. » 
ngistro tornam-se pubJiras, seriam aft'ectados Nf.lste partictular e em attençãCJ aos altos 

· i~couvenientemente pela· publlcidade, e com intel'esses pu'blieos de que Mima tratamos, 
elles o credito pessoal, sem embargo de · t t 
muitas vantagens qui) . adviriatn do registro e ~onven en e, e mesmo necessl\rio, q!le a 
CC)mo fosse ()bsta.r a slmulnciLo <ia titulos e a falt4 de registro anuUe as O{>erações de 
BQ.& ta.l6itfcaçlo, em detl'imeat<l de eMàGreB, caEmbiot. d l i 1 - b te · 

. d~ het•deh•os e dn. propria. fazenda publica.. lll o a a eg B açao so re esea ma rla, 
Poder-se-h\' nbrlr J!ara. .ta.es tttulos uma comprebendidos o Codigo Comtnercial e o 

b decreto n. 2475, de 13 de março de 1897, a 
cl~cepçl1o, uão lbea ando pu licldade stnão comminaçii.o de nnllldade .é imposta a.os 
em casos muito r~strlctos; maa. além de que oontractos de tal natureza, a pai' de outl'as 

. tal exeepçã() contrariárla. a. indole e o 11m ed d • n d · t 
· princi~l elo registro, que é a pu~licidade, m i as rep~ss1vas. es e que o ·reg1s ro 
seria absurdo fttzer valer contra terceiros ti· se torna uma exigencia legal, tanto pude ser 
tulos coja. existencla fosse por estes igno- nullo o contracto pela. falta _de registro, 
rada. Dems.is, nã.o p~rece ser este mo.wento como, por exemplo, é nullo quando não for 
opportuno :para tentar esta reforma radical, feito por corretor (art. 80 do cit. decreto), 
:melindrosa como é a quadra em que se acha como ·não póde ser accionado ante os tri· 
Q commercio e não tendo sido ainda experi- naes para liqu~daçã') por ditrerença (art. 95 

. :l'Jlentada a. nova lei de fa.Uencias, que voltou do mesmo decreto), como é nullo quando não 
emendada do Sena'tlo e pende de approvação tiver 0 sello legal (art. 119), etc. 
da Camara. Isto posto. é opinião d_a COm· A nullidade pela falta do registro afigura.· 

· se, pois, á Commissão o . meio coetcitivo 
tnissão que devem ser eliminados do substi- mais efficaz para tornar conhecidas aquellas 
t~tivo o n. 11 e suas lettras do art. lo. operações e obstar, quanto possivel, a espe
. · Em reia~ão, pois, aos titufos de natureza ealaçã.o. Mas, qua.ndo esta não pos.ila sm• 
commercial, 1 arece que só uma excepção inteiramente evitada, o.registr9. será sempre 
deve ser aberta: é a que se refere ás ope- uma ameaça. aos que se tiverem empenhado 
ra~ões de cambio, por motivos de altos inte· ein operações illicitas, a nullidade destas 
.ressespubJicos1 já largamente· discutidos, os $Bl'á muitas vezes o seu castigo, e incon
mesmos que levaram o le~islador a estabe· tostavelmenteduat vantagens decorrerão do 
lecer que taes operações-so rossa.m ser feitas registro: a eft'ectivida.de da arrecadação do 
por corretores. · imposto do seno sobre a.s lettr!l.s tomadas e a. 
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estatística cxa.cta das remessas rea.es de 
valores. 

Bastaria. uma. só dessas vantagens para 
àconselhar a acceitação do registro das ope
:raçõe~ de cambio. 

dos fóra dos Jll'a.sos marcados nos respectivos 
regulamentos :. • 

Quanto . á emenda dos nobres Deputados 
Irineu Machado e outros, mandando prover 

. effecti vamente e considerar. vitalicios os sub
stitutos que no Districto Federal servirem 
ha mais de lO annos nos officios de tabelliães 
:por impedimento dos respectivos serven
i.uarios, dado o . caso de vaga, parece á Com
missão que, por não se tratar ahi de creação 
de offi.ciaes de justiça ou divisão dos actuaes 
e attenta a preferencia do substitutivo que 
versa · exclilsivamente sob1•e a creação de um 
serviço especial de registro·, não é cabível a 
medida proposta, cujo merito, entretanto, 
não se discute. · · . 

Isto posto; e sem desconhecer as vantagens 
d.a divisão do l'Ogistro hypothecario; mas 
considerando que este sei' viço já. está orga-. 
nizado e são mE:nore3 os inconvenientes de
correntes da divisão existente do que os que 
resultam da. falta do organização do serviço 
te registro, comprehendendo tanto os do
cumentos civis, cuja necessidade Já. foi reco
nhecida pela Commissão do Couigo C i vil, 
como as operações cambiaes, sobt'e que a 
Camara já so tom pronunciado, é de parecer 
a Commissão que o substitutivo merece ser 
preferido, adoptadas, porém, as seguintes 
modificações : · 

Emendas 

Ao n. I do ll.l't, l•: 

Substituam-se as p.~hwras «actos ou <lo· 
aumentos)) por estas : !- (locument·Js ou obri
gaçiJcs da mesma nature;a. 

Ao mesmo art. Jo: 

Suppl'imam-se o n. ll e suas Iottras. 
Ao ttna.l do art. 4° : 
Accrescente-se: - quando lhe fúr solici· 

tado. 
Ao art. 6°: 

4 Accrescentem-se ás palavras «j~neiro de 
i890 » as seguintes:- e art. 80 do decreta 
n. 434, de 4 de julho de 1891 ~ 

Depois do. art. 8. o - Accrescente-se: 
Art. Ficam igualmente sujeitos are-

gistro os contractos que se referirem a ope· 
rações liquidaveis em moeda metallica dentro .. , 
ou fóra do paiz, sendo considerados nullos os 
que não forem registrados até ao dia imme- . 
diato áquelle em que tenham sido entregues 
pelos corretores. 

§ 1. o Esses contt>ados não . poderão se.r 
a'dmittidos a registro, sem que dos mesmos 
conste terem sido preenchidas tod~ts as forma· 
lidades legaes e sem que tenha sido deposi· 
tada préviamente; em poder do official do 
registro, êm estampilhas, a importancia do 
sello das lettras respectivas, e, no acto do· 
registro, as custas Q.a. inscripção das mes
mas, ficando isentos de custas do registrQ · 
os referido~ contractos. · . . 

§ 2. o . As lettras correspondentes a esses 
contractos deverão·ser apresentadas, para a 
apposição d·o sello e respectivo registro, d.eri
tro do prazo de cinco dias contados da 
data. em que tenham sido entreguEB pelo 
corretor os contractos que lhes derem ori~ 
gem, e, não sendo apresentadas, será recó
Ihida ao Thesouro a importancia do sello, 
não podendo esta nem as cushs ser resti- . 
tuidas em caso algum, mesmo no de a.nnul
lação do con tracto. 

§ :3. o No mesmo prazo de cinco dias, con
tados da sua dr~ta o sub a mesma commina- · 
ção de nullidade, deverão ser ap••esentadas 
a rogistt•o as lett1•as que forem liomadas in
dopondentementc de cont1·n.cto, nos termos 
1\o a.rt. lt'l da lol n. 559, de 31 de dezembro 
de 1898. 

§ 4. 0 Não pouol'ilo sor :tdmittidas a re• 
gistl'O as lcttra.s do cambio correspondentes 
a contractos que n:Lo tenham sido registra
dos nos to1•mos dostc artigo. 

§ 5. o O otncial do registro envin.rá. diaria.· 
mente, na Capital Federal, ao Thesouro é 
Repartição de EstatísticA. Commercial, sem 
embargo do serviço da Câmara Syndical e nos 
Estados ás Delegacias Fiscaes, ~m quadro · 
demonstrativo das operações inscriptas no 
registro 

§ 6. o O registro destas operações, na ca~ · 
pital Federal, será feito no Registro Especial 

Ao mesmo a1•t. 6°-Supprima.m-se as pala
vras 4: dos ar~s. 47 e 80 do decreto n. 603; 
Ll.e 20 de outubro de 1891 e ... », 

creado pela presente lei. ._ 
Accrescente-se: 
Art. Se.rão inscriptos no Registro Espe-

Ao a1•t.· 7.0 - Em logar das palavras 
\i: a que se refere a presente lei :P- diga-se: 
.acima referidas. 

Ao mesmo ;trt. 7.0 - Supprimam-s~ as 
palavras:« ao qual não poderão ser admitti-

Camara Vol. VJil 

cial, a aP,razimento das partes,- quaesquer 
outros tltulos ou documentos dos não com.; 
prehendidos no art. 1°, cabendo aos tabol· 
liães, . na Capital Federal, sómente a tran
scripção e registro dos documentos a quo se 

33 
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refedrem as escripturas lançadas nas suas 
-notas e que não tenham sido incluidos in
tegralmente nas mesmas escri~tur·as. 

Sala das Commissões, lJ de dezembro de 
1901.-J. J. Seabra.-A?·thtw Lernos, relator. 
--Rivadavia Co~·réa.-F. Tolentino, - Fre
derico .Borges. -Luiz Domingues.-Alf?·edo 
Pinto.-l'eixeira de Sd, vencülo. 

da inscripção de seus caracteristicos no livro· 
competente e da averbação no mesmo do;-· 
cumento ou titulo, sem prejujzo da tran- · 
scripção litteral, quando a parte o . exigir~ 
devendo o official notificar, na fórma da lei 7 
ás partes que nella figurarem. 

Art. 5. o Para o serviço do registro na Ca· 
píta! Federal,· será creado, sob a denominação 
de «Registro especial de actos, documentos '' 

. El\IE~DAS A QUE SE REFERE O PARECER SL'PRA e obrigaçõeS» um officio privativo, a cujo· 
cargo exclusivo ficará aquelle serviço, bem 
como o dos registros de actos, documentos 
ou obrigações que por leis posteriores sejam 

O Congresso Nacional dec1•etet: 
Art. 1. o Fica instituído · um registro es" instituídos, exceptuados os que versarem 

-pecial a que serão sujeitos para poderem sobre hypothecas ou. on~s reaes .• dispensado· 
v'l.ler contra terceiros ~ o concurso para o primeiro provunento. . 

I, todos os documentos civis feito.:; por Art. 6. 0 Passarão a ser feitos tambem no· 
instrumento particular, nos termos dos «Registro Especial» o archivamento de jor
.arts. 1° e 2° do dec1•eto legislativo n. 79, de naes e documentos relativos á constituiçã() 
23 de agosto de 1892, e q.uaesq_uer outros de sociedades anonymas, determinado pelo· 
:.tetos ou documentos dos quae.s possam de- art. 3°, §5°; in fine e art. 6° · do decreto 
correr effeitos jurídicos e que não constem n. 164, de 17 do janeiro de 1890; o registro· 
em sua integra de escripturas lavradas em de sociedades rec.reath·as, religiosas e outras 
no.tas publicas, ou não estejam sujeitos a de que ti·ata o decreto n. 173, de 10 de seoo· 
registro especial. · teqtbro do 1893, e a inscripção de empres· 

II, os títulos de obrigações de que t 1·ata o timos por debentures nos termos âos arts. 4'i 
· art. 2° do decreto n. 1:117, de 24· de outubro e 80 do decreto n. 603, de 20 de outubro de· 
-de 1890, exceptuados : 1891 e do art~ 4o n. 177 A, 2 de lõde outubro 

de 1893, serviços ora a cargo dos offi.cia.es do·· 
. a) M ·· escriptu1•as lavradas em notas pu· Registro Geral de Hypothecas. 

·· hlícas ; · Art. 7. o Os documentos e títulos de o bri-
o) os contractos commerciaes ; gações, a-que se l'efere a prêsente lei, só va-

- c) as obriga.çãos ao portador (debentt!res) e lerão contra terceiros depois de inscriptos 
os respectivos coupons, para paga1nento de neste registro, ao qual não poderão se:t' admit
juros emittidos pelas sociedades comma.ndi- ·· tidos fóra dos prazos marcados nos respe· 
tarias por acções; , ctivos regulamentos. 

tl) os cheques ; · Art. S. o Documento ou titulo algum dos 
acima 'referidos poderá ser recebido nas re-

e) as notas assignadh..c:; Pelos corretores ; partições e institutos publicas sem estar de· 
n OS 'W(!?"l'ants ; VÍdámente registrado.'' , 
g) as contas merc,\ntilmente extt·ahidas Art. 9. 0 O official do registro, na Capital 

dos livros dos commerciantes,. verificadas Federal, perceberá custas, além da raz9.,. 
por peritos nomeados pelo juiz ern petição q~ando a parte exigir a tra.11scripção lit· 
do credor. teral : 

Art. 2.o Ficam comprehendidos nas dispo- a) de 5$000 ~or inecripç~o e averbação. de· 
.sições do artigo antecedente os documentos documento ou titulo sem valor declarado'· e 

. .. e títulos de obrigação anteriores á presente ·qU~nd_? com valor 2eclara~o ; 2$000 por m
.. Jej, vencidos ou a vencer, que não estiverem scrrgçao _e a.verb/a.çao e m~1s $409 por co.nt_o· 

já ajuizados ou protestados. ou fracçao de conto de !'_élS- ate o ma.x1mo 
. . . . . . marcado para os tabelhaes na lettra- C do· . 

. ~rt. 3. 0 O ~eg1st~o sera 1e1to no. mum- n. 47 do Regimento de·custas ( dec. n. 3363, . .' 
cip!o em q~e tlver ~1do lavrado o documento de 5 de agosto de 1899}; e metade dessas-cus':"· 

. ou contrahida. a obr1ga9ao, ou na. ~o.na em. tas no caso de novo registro por tra.nsfe· 
que ficar .c,QHrpr~he~dtdo o tpun~mpio, por rencia, endosso, substabelecimento, distracto, . 

. serventuartos ~r1vat1vos de JUst~ça, de no. exoneração, subrogação, liquidação, etc·. 
~eacão do Presidente da Republlca, 1_1a ca.. b) de archivamentos de jornaes e du-
plta.l.Federal,, cabendo, no~ Est!ldos, as re- cumentos relativos a sociedades anonymas, 
spee~1vas legJslaturns ~ro~Jd~nc!ar .sobre o registros de sociedades recreati;ras e outros, e· 
prov1ment~, zona. d.e j\lrlsdtcçao e custas inscripQões de emprestimos por debentures, 
doe :cespecttvos funcctonarios. as marcadas para os officiaes do Registro 

.Art. 4. 0 O registro será immedia.to á apre- Geral de Hypothecas, no n. 57 do cita.do de--
.sentação do documento ou .titulo, e. consta.rà ereto. · 
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-c ) de buscas, certidões, publicas-fórmas, 
razas e quaesquer outros actos inheren:tes ao 
o1Ilcio, as marcadas para os offlciaes publi-
cos pelo mesmo decreto. . · 

Art. 10. O Governo Federal expedirá o 
respectivo regulamento para. a execução da 
presente lei. · 

Art. 11. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 4. de dezembro de 
]901.- J. A. Nei'lJa. · 

Onde convier:- Accrescente-se: 
Art. - Serão providos e.ffectivamente e 

conside1'ados vitalícios, no caso de vaga ~os 
officios de tabelliães no Districto Federal, os 
serventúarios substitutos que como taes con
tarem mais de 10 anucs de exercício nos re
spectivos · officios. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1901.
Jrinet' Machado.- Manoet Caetano.- Nelson 
de Vasconcellos.- Celso de Sou:;a.- Auguslo 
de Vasconcellos.- Affonso Costa.- Frederico 
Borges. , 

N. 105-1901 . 

(Do Senado) 

:O Congresso Nacional llecreta.: 
Art. · 1.~> E' creado no Districto Federal 

ma.is um officio do registt•o de hypothecas 
com a designação de terceil'O, ficando o Go
verno autorizado a demarcar os limites de 
cada um. O primeiro provimento de~se ter
ceiro omcio será feito independente de con. 
curso. . 

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

Senado Federa!, 12 de jtdho de 1901.
.ilfanoe~ de Queiroz Mattoso Ribeiro, Vice
Presidente • .- JoaMm .de O. Catunda, 1'' Se
cretario.- Alberto Jose Gonçalves, 2° Secre
tario.- Genei·oso Ponce, 4° Secreli..rio, ser
-vindo de 2°.- A. A.zsredo, servindo de 4° Se· 
cretarlo. · · · · 

N. 218 A -1901. 

Parece1· sobre emendas offe,-ecidas na 2n dis-
. cussão doprojecto n. 248, deste armo, que 
autoi'iza o Poder Executivo . · a abrir 
ao · Ministerio da · Marinha o credito de 
6:1.21.$101, supplementar a 'l)erba 8a do 
art. 8° .da lei n. 74,_6, de 29 de dezembro 
de 1900, pa,-a pagamento ele soldos que 
competem aos otficiaes t,.ansflridos para o 
quadro ·aa reserva depois . de o.nnulladas as 
respectit:as reformas. 

A Commissão do Orçamento, estudando as 
emendas oiferecida.s ao prójecto n, 218, de 
190,1.: 

do Sr. Rodrigues Do ria, mandando accres- · 
centar a quantia de 840$ para pagamento do ' 
soldo ao capitão-tenente Rodo1pho Fontes 
por lu~ ver rev~rtido ao quadro da reserva; 

do Sr ~- N,elson de . Vasconcellos, ampliando .: 
com a quantia de 10:260$ para completar as 
vantagens que competem ao chefe do Esta-:-
do-Maior-Genera1 da Marinha. como almi·c 
rante e commandante em che.fe, de accordO · 
com a tabella n. 11 do decreto n. 389, de. 
1891; e mais 2:192$ como gratificação aq -~ 
sec~etario e ajudante de ordens · deste chefe, . 
de ·a.ccordo com a lei n. 232, de 1892: 

é de parecer que · sejam acceitas; send<1· 
que; 

quanto ás vantagens do chefe <lo Estado 
Maior-General da Marinha, reporta-s~ .ao 
parecer, abaixo transcripto, que já deu sobre, 
materia identica; e é -

quanto á gratificação ao secretario e aju .. . 
danto de o1•dens daquelle chefe, é mataria_. 
regulada pelos decretos ns. 430 de 1890; 23.2 · 
de 1894, e 3.189 de 1899. 

Sala das Commissões, 14 de dezembro de -
I. 90!-Paula Guimart7es, presidente.-May· 
1·ink, relator.- Cassiano do Nascimento.- ' 
Lui:. Piza.-F. Veiga. · · 

Sob1•e o projecto n. 140, deste anno, ~pre· 
sentado pelo Sr. Deputado Heredia de Sá. • . 
providenciando sobre vencimentos do chefe
do Estado-Maior General da Armada, a. 
Commissão de Orçamento tem a dizer o se-
guinte : · 

O chefe do Estado-Maior General da Ar· 
mada, por effeito do decreto n. 389, de 13 de ·· 
junho do 1891, que regula as ajudas de custo 
e gratificações que devem set' abonadas aos 
otflciaes da armada; classes annexas e em
pregados civis do Ministerio da ~Iarinha, nas 
diversas commissões de que fo1•em incum
bidos, percebiam os vencimentos de com· 
mandante em chefe na. Capital da Republica, 
COI'respondentes á sua patente, de accordo \ 
com a observação da tabella n. 11 do citado . 
decreto. 

Eis · a gratificação · de commandante em. 
chefe na Capital da Republica, pelo decreto · 
de 13 de junho de 1891: 
Almirante .•. · •••.•••• ~......... f:588$000 · 
Vice-almirante................ 1:224$000 
Contra-almirante. . . • • • • . • • • . . • 929$000 · · 

Posteriotmente, pelo ar.t. 4°, n. 3, da lei · 
n .. 429, de lO "de dezembro de 1896, foi equi~ 
parada a gratificação do chefe do Estado· 
Maior da Armada á do chefe do Estado Maior , 
do Exercito, :ficando, por tal motivo, redu .. 
zida a ·g1•atificacão de que se trata a 730$.Em ... 
.consequencia desta medida, o official-general. 
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_ ·que exerce as elevadas e superiores funcções 
.da, alludida. e im:po1•tantissima comrnissão 
de elHlfe do Estado-Maior, :ficou com venci
mentos inferiores aos de ouh•os officiaes
.generaes em commissões diversas. 

Assin1 ê que : o chefe da Repartição. da 
·Oã'eta Mari"tima., o dlrector da Escola Naval 
~até os ccntra-almirantes que commandam 

~rft:rça.s, teem gratiticações maiores do que a 
que atifere actualmente o chefe do Estado
Maior. 

O chefe da Repartição da Carta Marítima, 
por eft'eito do decreto n. 1.347, de 7 de abril 
·de 1893, que mandou executar o regulamen
to _reunindo em uma só as. repartições· dos 
Pha.rôes; Hydrographica e Meteorologica, 
sob a denominação de Repartição da Carta 
M,aritima; percebia, de accordo com a ta
beUa dos vencimentos, annexa ao mesmo 
decreto, pela primeira observação da mes
ma, as seguintes gratificações : 

~-- Commando de forças em Ma tto 
Grosso (vice-almirante) ..•... 

-Gratificação da ta.bella.: ..•..• 
1:472$000 

150$000 ----
1:622$000 

Pelo §5°, porém, do art. 4° da lei n. 360, 
'âe 30 de dezembro de 1895, que :fixou a des
peza. gera.l da Republica para. o exercici.o de 
1896, ficou determinado que as vantagens 

. que percebiam os funccionarios da Carta 
Marítima, em virtude das observações da 

1ta.bella que baixou com o decreto de 7 de 
abril, acima citado, devtriam ser abonadas 
da.quella data em dea.nte, pelas observações 

. da ta.bella que baixou .com o decreto n. 1.659, 
-de 20 de jadeiro de 1894, passando o chefe da 
Repartição da Carta Marítima a p~rceber a 
.gratificação de commando de força na Capi
'"tal da Republica, que é a que hoje recebe, 
sendo: 

,Gratificação de commando de 
. forças na Capital da Repu-
blica (vice-almirante)....... 1:072$000 

· Gratificação especial. . . . . . . . . • _150$000 

1:222$000 

. · O director da Escola Naval vence igual
. mente a gratificação de commando de força 
iPélo § 15° - Força · naval - (1 :072$}, de 
:~a.ccgrdo com a tabella dos vencimentos do 

pessoal da Escola Naval, annexa ao decreto 
.n. 3.652, de 2 de maio de 1900, que deu 
novo regulamento á mesma escola. 

A. Coi?missão entende que não é justo netn 
equrtat1vo que a primeira autoridade mili
tar ~a 1!ar~hha,. depois do Ministro, fique 
em sltuaçao mfer1or, quanto a vencimentos, 
á ·de outros officia-es generaes em commis· 
sões diverl)as, competindo · ao Congresso 
providenciàr no sentido de sanar-se tal irre· 
gularidade. 

Sala das Commissões, 20 de outubro de 
190l,;_,Paula Guimarães, presidente e rela~ 
tor. - l!.fayrink. -Luiz Piza. - Victorino 
Monteiro.---:- Francisco Sà. 

Etnendas a que se 1·e(ere· o parecet• supra 

Accrescente-se: 10:260~ para co]npletar 
as vantagens que competem ao chefe do 
Estado-Maior General. da Marinha, como 
·almirante e commandante em chefe, de 
accordo com a tabella. n. 11 do decreto n. 
389, ('e 13 de junho de 1891; e mais 2:192$ 
para o secretario e ajudante de-ordens do 
dito chefe, como gratificação, de accordo 
com a lei n. 232, de 7 de d~zembro de 1894. 

Sah das sessões, 6 de dezembro de 1901.
Nelson de Vasconcellos. 

Accrescentem-se mais 840$ para- paga
mento do soldo do capitão-tenente Rodol,pho 
Fontes, que por decreto de 8 do corrente 
mez reverteu á actividade, passando para o 
quadro da reserva • 

Sala das ses::sões, 6 de dezembro de 1901.
Rodrigues Do1·ia, 

PROJECTO 

N. 235 A-1901 

Altel'(t a tabella annexa ao regulamento ap
provado pot· dec1·eto n; 1.053. de 24 de 
junho do corrente anno, e referente aos 
"'encimentos do pessoal da Repat tiçtio Ge>·al . 
dos T~legraphos. . . 

O projecto n. 235 ·desto anno eleva. os 
vencimentos de diversos empregados da 
Repartição Geral dos Telegraphos, segundo 
uma tabella que lhe vem annexa., da qual 
resulta um augmento de despeza de 
56:200$000 • 

Ainda os contra-almirantes, commandando 
·força., teem, pelo referido § 15°, a gratitica
. ção de 777$, superior á do almirante chefe 
doEstado Maior, que é, como já. ficou dito, 

Não são decorridos cinco . mezes da. reor· 
ganização que so.ffreu aquelie. ramo . do ser
viço publico ; e já se trata de reforma.l-o, 
para melhorar as vantagens do pessoal e 
augmentar os encargos da Nação. Tanta 
instabilidade destoaria das normas de pru
dencia a que toda administração deve Sll
bordinar-se • 

A tahella do projecto não correspondé ao 
pensamento deste« que se refere aos ven-. de 730$000. · · 
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cimentos do pes_soal da. Repartição. G.leral .. dos l Escript.orio do 
Telegraphos que tenha attribuições identicas desenho: · . 
ao da ~irectoria ~era! d_os Correios», e qne 1 desenhista auxi-
se basera na cons1deraçao . de serem equiva- · liar 
lentes os serviços prestados nas duas repal'· AI • • • • • :P:· d .. " • 
tições. .-,. moxar11a. o_: 

4: 800$000<· 

. Co~ effeito, grande parte dos empregados 1 ·a.lmpxarife. · · · · 
mclmdos na tabella não teem categorias 1 despachante .. ·• 
correspondentes no correio ; e- para muitos 1 escr-ivão.······· 
dos alcançados · · d · 1 fiel. · • · • • · · · · · • por essa correspon enCia, o 1 2o esct>iptura.rio 
projecto consigna vencimentos superiores. _ 2 amanuonses ••.. 

7:200$00() 
5:400$000 
5:400$000 
4:0001000 
4: soo · ooo·~. 
7:200 000.·. 
2: 200$000·· Não se verifica; portanto, equivalencia de- 1 continuo .•.•• · .. 

serviços, invocada como justificação da me- Contadoria : 

3:600$000 

dida .·proposta. 
Parece, :pois, á,·commissão lfu Orçamento 

que o :projecto não deve ser app1•ovado. · 
Sala das Gommissões 13 de dezembro de 

1901. -Paula Guimarães, presidente. -F-ran
cisco Sá, relator.- Se1·zedello Col'1'êa.-Oc~s

. siano .do Nascimento.-Lui:;; Piza. 

N. 235-1901 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o Fica. alterada a tabella annexa 

ao regulamento -a.pprovado pelo dec~eto. 
n. 4.053, de 24 de junho do' corrente anno, 
na parte gue se refere aos vencimentos do 
:pessoal da Repartição Geral dos Telegraphos 
que tenha attribuições identicas ao da Di
rectorja Geral dos Correios, de accordo com 
a tabella annexa á presente lei. 

A1•t. 4. o Revogam-se as disposições em 
contrario, 

Su.la das sessões, 2 do outubro de 1901.
Iiem·igtte Lagden.-Neiva.-lrineu Machado. 

'l'aúella a que se re(et•e o proJecto n. 235, de 
• :l901 

.. Secretaria : 
1 se c r(~ ta.rio .•....• 
1 oíllcia.l-u.rchi vi.~ta 
1 1 o escripturario. 
2 2°5 ditos ........ . 4:800$000 

3:600$000 

. 7:200a000 
6:6 '000 
6:000 000 
9:600.SOOO 
7:2001000 
3:600$000 

1 contador ........ . 
3 chefes de secção 
2 officiaes ...... . 
6 1 os . escriptura-

rios ... ; ....... . 
8 2os ditos ....... . 

22 amanuenses ...• 
16 praticantes ..... 
4 contínuos .....• 
1 thesoureiro (in

clusi ve800$ para 
quebras) ....... . 

l escrivão ......•. 
1 fiel .•••.•••••.• 

Ven c i me n t o s 
actuaes: 

Total. ......... . 

Ditferença entr•e os 
actuaes venci
mento~ e os do 
projecto ..••.••• 

10:000$000· 
7:200$000 21:600$000 
6:60J$000 13:200$000• 

6:000$000 36:000$00.0• 
4:800$000 . 38: 400$000· .. 
3:600$000 79:200$000., 
2:200$000 35:200$000~· 
2:200$000 8:800;$000· 

8:000$000· 
5:400$00() 
4:000$000· 

. 369: 000$000.• 

312:800$000· 

56:200$000· 

N. 290 C -1901 

Parecer sobre emendas o{ferecida4 na 3 11 clis
cussc%o do projecto n. 290, deste anno, qu•· 
fixa a despe:;a do Miniseerío da Fazende 
para o exercicio de :1902 a1. 

A Commissão de Orçamento, examinando as. 
emendas oft'erecidas ao projecto n. 290, B, 
que orça as despezas do Ministerio da Fa-
zenda, e que deve entrar em 3a discussão, dá
sobre as mesmas emendas o seguinte pare-

.2 amanuenses .••.• 
l" :porteiro .. ~ .••.. 
1 ajudante de por· 

teiro ......•. · •.••. , 
2 contínuos ....•.. '2:200$000 

3:000$000 cer: 
4:400$000 EMENDA. N. 1 

Seccã() tecbníca :. 
1 engenheiro-chafe 

da secção tech· 
.nica .•••...••..• 

1 2° escripturario. 
1 amanuense •••••• 
1 conttnuo •••••.• : 

10:000~ 4:8 000 
3:60 
2:200 000 

Ao art. 5°- Supprima.-se. 
Sala das se·ssões, 12 de dezembro de 1901. 

-Francisco Sei.- Se1·zedello Corr&t.- :Nilo·· 
Peçanha •. 

A emenda supra, assigna.da por tres .dos 
mais ill ustres membros da Commissão de O r-.-
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çamento, já foi apresentada. na . 2a ~is~uss~o 
do projecto, orçando a despeza do Mmwtel'lo 
da Fazenda., pelo digno representante de 
Santa. Catharina. Sr. Paul.a Ramos. 

Examinando-a attentamente, a Oommissão 
deu sobre élla o seguinte parecer: . 

« A disposição que se manda. supprimir é 
. a repetição do que e1stá. estatui_do na ~egisla
,cão vigente. A Imprensa · Nac1onal fot fun
·dada e mantida para. publicar todos os tra
balhos das · Secr(}tarías ·· de ·Estado e demais 
repartições publicas da · Çapita_! Fede!al e, a 
não ser assim, sua conservaçao é . msuste~
tavel, pois· importará em .verda?eira dupll· 

. ~ta de despezas com um so serVIço. 
A commissão não acceita. a emenda..» 
A Camara, conformando-se com esse pare

. cer, o approvou por grande maioria. Conti
. .núa a maioria da. Commissão a pensar que 
a disposição deve }lertnanecer e não ser · a.p· 
prol'ada a emenda.. ' 

EMENDA. N. 2 

Supprima-sc o art. 5°, passando o. para· 
. .gra.pho unico a constitui~ o art. 5. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1901. 
· - Paula R<cmos. 

Esta emenda é identica á anterior, pela. 
que ftca.râ. prejudicada pela. decisão que â.quelle 
tíver. 

N. 3 

Ao art. 1 a n. 35. Supprima.-se por rião ca.
, ber no Orçamento da. Despeza.. 

Saio. das sessões. 12 •. de dezembro de 1901. 
. - Serzcdello Corrê.t. ' · 

Comqun nto não pa-reçil. errada. a. inclusão 
. da ver La destinada a. fando do resgate nu. lei 

da despeza, feita., como está, a ·declara· 
. Qão de qu& a réspeetiva. quantia é destinada 
a deposito, a Commissão a.oceita a emenda. 

N. 4 

. Ao art. 5°.- Acerescente-se: «exce

.· ptuam~se desta regra os servicos peculiares 

. da. Alfande·ga. da Capital Federal e os da 
. Repartição de Estatística, que continuarão a 
dl81' feitos nas oflicinas . typographi~s dessas 

repartições. 
. ·Sala do.s sessões, 13 de dezembro de 1901. 

·, -Francisco Veiga. 

•
7

· o· .objectivÓ da. emenda. supra é tornar 
· m&if claro o pensamento ·que -prevaleceu na 
' -cariiara., quanto ã.s officinaa typographicas da 

Alfa.ndega e da Repartição de Estahstica. que 
l9i'&JP mantidas. 

A Commi86io e. aooetta. 

Supprima .. se a a..utorização contida no § 21 
do art. 9°. · · · 

saia dás sessões, 13 de . dezembro de 1901 ~ 
-Germano Hassloche1·. · 

A disposição que a emenda manda suppri
mir foi a.pprovada. contra o parecer e o voto 
da. Com missão de Orçamento. Longe de mo
dificar sua opinião, eUa só · tem razão para 
perse-verar nella, pedindo toda a attencão da 
Camara. para o as~umpto que se lhe afigura . 
da ma.xima importancia, attentas·as relações . 
j.uridieas corq, que joga. · · 

O Banco Emissor de Pernambuco, como 
outros, julgou-se com direito . de haver do 
Thesouro Fe.deral . uma indemnização pela. 
cessaÇão do seu direito de ·emissão • 

Primeiramente reclamou perante o Poder ~ 
Executivo. e, nã.o sendo por este attendido~ 
muito regularmente, appella para o Judicia
rio e, obtendo sentença formal do juiz seccia
na.\;"·foi esta refl.lrmada pelo Supremo Tribu
nal Fede.ral, por Accordào de 18 de junho de 
1898, que lê á tl. 207 da collecção de accor
dãos do mesmo Tribuna.(, llroferidas no refe .. 
rido anno de 1898~ e cuja summa e a seguinte: 

«E' re(ornuda a sentença de }a. in;tancia e 
jttlgado o A. 2a q.ppellante, B1ncf? Emissor de 
Pern:Lmbuco, CARECEDOR DA ACÇÃO .INTENTA
DA contra a Fazenda :Fedem&, pedindo it"&de· 
mnisaçclo de ptejui:os resultantes do acto offi
cial pelo ![teal foi cassada a faculdade emis
sova de qus usava, cess.tnr)o os direito~ e van
tageM q~e lhes el·am garantidos na (órma da. 
lei de sua c1·eaçao; PORQUANro NÃO CHEGOU O 
BANCO A CONSTITUlR.·SE REG ULA'R.MENTE NEllt 
TORNOU EE"FECTIV AS. AS PR.ESCFttPÇÕEB DE S'UA. 
LEI ORGANICA, DEIXANDO ASSJ.M' DE TER DI• 
REITO AOS F .A. VORES CON(lEDIDOS PELO DECRETO 
N. , 105 DE 1890. :to • 

'A esta. deoisã.o tio primeiro e mais gra.· 
dua.do tt•ibuoa.t da Republica oppoz o Banco, 
segundo foi informada a commissão, o . re
curso extraordinario e supremo da acçiio 
rescisoria ; mas ainda uma vez ta.es pre· 
tenções foram rejeitadas p~la. justiça, ficando, 
portanto, em completo e .inteiro vigor o men
cionado Accordio, que julgou o · referido 
Banco careee~or da . acçã.o intentada.. 

Ora, a disposição que · a emenda supra 
manda. supprimir, · a.utotisando ·o Governo a 
liquidar contas com o Bt~.neo de Perna.m.:buco 
e abrir o . preciso .credito·· para. effectuar o 
pagamento do que lhe deve, importa., vit~ 
tua.hnente~ em antorisar o Governo a rever 
uma decisãO do Poder Judiciario, e issof pa• 
rece á. Commissão, é • absolutamente .. · iil· 
admissivel, por attenta.r .. até contra osprin· 
otpíos baaicos do nosso regim~n ;polí~ioo, 
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SESSIO EM .· 14 DE DEZEMBRO DE· 1'901 351 

-com o qual é dogma a divisão e indepen
den:cia. dos Poderes •. . 

E' velho aphorismo de direito, e antes de 
·ser do direito jà o era do bom senso, que 
ninguem póde dar_ o que não tem e, pois, 
não tendo o Congresso Nacionaf direíto nem 
competencia. para severa. decisão do Poder 
Jildiciario, evidentemente, e por maipria de 
razão, -não póde. a. titulo de a.utorisação, dar 
ao Governo poderes que · elle propriô não 
tem. ,· · 

Esta emenda foi apresentada o anno pas
sado, quando se discutiu o orç11.mento da Fa
zenda, e. a Commissão deu sobre e lia o pare
cer . seguinte, que mereceu a approvaçi,o da 
Camara: . 

« o Boletim de Legislação Brazileira, pa.ra _ 
cuja impressão se consigna. verba nesta. · 
em~nda, é obra de incontestavel necessidade. 

A Commissão não póde recursar seu. assen
timento-a uma tal medida, ma.xim6 quando 
para ella não se pedeaugmento de despeza.o ~ 

Este continúa a · ser o modo de pensar da 
Commissão de Orçamento. . · 

Assim, a Commissi:to acceita. a emenda. que 
manda suppri~ir tão anormal autorisação; 

·e si, contra o que' é de espera.r da sabedoria 
· da Camara, fôr ella rejeitaJa, desde já. pede e· ·• 

requer que a disposiçã(fdo § 21 do art. 9° do · · 
·:Projecto de Orçamento da Despeza, seja des
tacaua para formar projecto seJJara.do·, sendo 
assim snbmettido . ao exame do Senado, e, 
. quando approvado por este, a sancção do ·sr. 
Presidente da. Republica.. -

N. 8 

Accrescente-se ao n. 32 do art. 1~, verba
Obras - o' seguinte: 

Comprehende-se ta.mbem nesta verba .a · 
quantia necessa.ria, até 50:000$, para cono. 
certos e construcção de um pavimento su~ ' 
perior no edificio da AUandega da Victoria.. · ·.· · ··. 

N.6 
Onde convier: · 
Na vig~ncia d~sta lei, tcdas as obras que 

·tiverem de ser e:ffectuadas pelo Ministerio 
dà. Fazenda sel-o-hão mediante concurrencia 

~ publica. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1901.· 
·-Nelson ele VasconceUos. » 

Em regra geral, a. concurrenoia. publica. e 
·o systema seguido pela Administração para. 
·a constr'ucc:ã.o das obras publicRs·; mns nin
-guem desconbecerà que casos ha. em que 
esse systema não é o que melhor consulta os 
interesses do Tbesouro, e da.hi o regimen se
guido de, excepcionalmente, permittir·se que 

. alguns serviços se executem in~ependente 
dessa forma.Udade. 

Pol' essa ra.zio e pela circumsta.noia de se 
referir a. emenda tão sómente á9 obras do 
Minieterio tia Fazenda, quando, si u. provi
dencia é util, devera. -ter ap~lica.çãl> a todos 
as Minlsterios, o que ae nãó <leu, a Commís
,sii.o nlto acceito. a emenda, que lhe par(ce 
:restringir demais, e sem necessidade, a acção 
-do Governo. 

N. 
Accresaente-se ao n. 11, verba- Mate

.rial: 
·Comprehendida., SBm augment() de despe

. za, na verba já. votada. pela. Ca.ma.ra, a somma 
·necessa.ria para.· a. impressão do Boletim de 
Legislação Brazileira., tal como foi requerido 

:á Ca.mara .. 
Sala das sessões, 14 de dezembro de 1900. 

_ ·- Ser.zedetlo Cõrrêa • .,.. MedeirtJs e Albt42uer· 
·1tf6. 

Sala das sessões,l4 de deze.mbro de 19QI.
Jose Monjardim~ 

-A Commissão, na segunda discussão, apre
sentou sobre a emenda o segu.in te parecer, 
que mant~m: 

. O Governo tem â sua. disposição na verba -
Obras- do Ministerio da Fazenda, ·a quantia 
precisa. para attender ás que julgar mais 
urgentes, e, portanto" si a de que trata; a 
emenda supra está nesse caso, ella se rea- · 
lisará por determinação do mesmo Governo, 
parecendo por isso á. Commissão que a 
emenda, orilenando essa. desp~za., não deve··· 
ser approvada. . 

Art. 9°, §§ 1 o e 2°. Supprima.m-se. 
Sala das sessões, 14 de dezembt•o de 1901. 

-- Paula Ramos, 

Esta eme;.. la já foi oft'ereoida em 2a. dis
cussão, e sobre eUa a Comrnissão emittiu o 
seguinte parecer,..quejulgo dever ser man· 
tido: . · · · 

« A Commissão não acceita. a. emenda • As 
autorizações que e lia manda. · supprimir ten.- -• 
dem a habilitar o ·ooverno a prover conve
nientemente necessidades do serviço publico, 
que -estão l'eclama.ndo, com urgencia, provi
denc~a,s (lependen.tes da. autorização legisla· 
tiva.. Neste caso estão os arrendamentos dos 
campos da. fazenda de Santa. Cruz, que, para · 
sere·m ·saneados e aproveitados, devem . ser 
a~rendados :por PrD,zos JD..ai()res do que o teem 
srdoatéaquz.» .. · · . 

· N.lO 

Ao§ 2° do art. 9; 6 Aecreseente-se in fine: · 
e object® de valor artiàtieo para a Aea.· 
demia. de Bellas Artes. . 

Sâla das s~s; i2 de dezembro de l9Ql.-
...., Nsiva. · 
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A maioria da Conimissão pen~a. que, nas 
condições financeiras em que se acha .a Re
publica, não se podem ·autorizar despezas que, 
por sua natureza, podem ser _a.diadas • ., · 

Sala das commissões. 14 ·de dezembro de 
· 1901.-Paula Guintarães, presidente.- F1·an

cisco. Veiga, relator.- Luiz Piza.- Cassiano 
dó Nascimento.- F. Mayrink, 

de Oliveirà, o tempo em que exerceu cargo~ 
publicos de nomeação dos antigos presidentes 
de província (discussão unica); · . 

3& discussão do projecto n. 142 B, de 1901, . 
que autoriza o Governo a reorganizar . o' 
corpo de engenheiros na.vaes, de accordo com 
as bases que estabelece; 

Discussão uniea. do projccto n. 298, de 
1901, concedendo a DD. Alexandrina Molina 

o sr. Presidente-Estando adean- de Siqueil•a Queiroz e Anna Amalia de Sí-
t d h d · queira. Queiroz, viuva e filha do coronel 
a a a ora, es1gno pa.ra segunda-feira., 16 .Francisco de Siqueira Queiroz, .uma pensão 

do corrente, a seguinte ordem (lo dia: mensal de 150$ o autoriza o Govarno a abrir 
. Primeira parte até 21 r horas, ou antes: o m·edito nocessu.rio ; . 

Votação do projecto n. 2õ3 A, de 1901, que Discussão unica. do prójecto n. 321 . A, de 
outoriza o Poder.Executivo a abrir ao Minis- 1901 (do Senado), concadenclo a D. Leopoldina. 
terio da Fazenda os creditos extraordinarios de Figueiredo Accyoli, viuva do . capitão de 
de 2:676$445, ouro, e 2.954:500$332, papel, fL·agata graduado Carlos Accyoli :a pensã~ 
para att(mder ao pagamento de divida de mensal a.e 200$, som prejuizo do montepio e· 
e:X:ereicios .findos (3a di:;cussão) ; ·· meio soldo ; 

Votação do projecto n. 70, de 1901, auto- Discussão unica do projecto n. 283, de 
, rizando o Poder ·Executivo a abrir ao · Minis- 1893,·concedendo a : D •· ·~uliana Morei Garcez 
terio da Industria, Viação e Obras Publicas Palha, viuva do tenente do exercito Diog() · 
o credito extra·ordinario de 30:000$, para· Garcez Palha, n. ponsão annual de 960$000 ~ 
occo~rcr ás despezas com a recepção das Es- 3a. discussão do projecto n. 275, de 1901, 

· tradas de Fel'l'O Bahia ao São Francisco, concedendo a D. Dorothéa da Encarnação do 
ramal do Timbó, e Recife ao S. Fraacisco, Coração de Josuz Ga.rcia Zuniga e ·n> Marii 
resgatadas em virtude de autorização legis- Dolm•os Ba.rtola Bernardino Garcia Zuniga, 
!ativa (3a discussão); · filhas do brigadeiro barão de Calei' a, . a role
. . Votação do projecto n. 207, de 1901, vação da pena de ·prescripção, para que 
creando mais dous logares de fieis do th~sou- possam perceber o meio soldó que 1'ecebiã. 
reiro da Recebedoria da Capital Federal, sua mão, viuva daquelle brigadeiro. 
com os vencimentos dos existentes (2a dis- 3a disoussiio do projecto n. 106 B,- de 1901, 
r.ussão); .· · . que autoriza o Governo a . abrir ao Minis-
. Votação do projecto n. 299, de 1901, auto- terio da Jus.tica. e Negocias Interiores o cre-· 

rizando o Poder Executivo a abrir ao Minls-. dito necessarlo para pagamento do premio· 
terio da Fazenda o crediio extraordinario de viagem, de que trata...oart. 221 do Cqdigo 
de 65:447$480, p:tra.':{].at· execução á sentença do Ensino, conf'Wido a Pedro Demosthen~s
do juiz í'edern.l do Estado do Rio Grande Rache; 
do Sul, que condetnpou a Fazenda Nacional 3a discussão do projecto n. 305, de 1901, 
a indemnizar a viuva e herdeiros do coronel autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ladisláo Amaro da Silveira (2a discussão); Ministerio da Guerra .o credito extraordina-

Votação do projecto n ·• 85, -de 1901, auto-:- rio de 2:414$476, para pagamento de differen
riza.ndo o Poder Executivo a releval' á viuva ça.s do ordenado que deixoude receber o ma-· 
e herdeiros do finado major Benedicto Ri- jor do quadro especial do exercito Jonathas 
beiro Dutra a divida por elle contrahidacom de Mello Bal'l'oto,· professor do Colleg~o Mi~ 
o cofre da brigada · policial da Capital Fede- litar; . .. . · , 
ral, na importancia de 1:197$324 (discu~são 3a discussão do projecto n. 174, de ~901". 
unicª-)i . mandando que o Gov.erno da R~publica in-

Votação da emenda do Senado ao projecto demnize, com a quantia de 70:000$, a Ví
·n.15B, de 1_901, 9.ue .a~tori~a o Puder Exe- ctor Mei_rel~es de Lima, pelas despeza~ que 

. .. cu.hvo a abrtr ao Mu)Mterto da . Guerra .o fez com apmtura, montagem e custeiO do, 
credito que for necessario para pagar a gra- Panorama ~o Descobrimento do Bi.'azil, com. 

. tiftcaçãó de exercício, a que teem direito C:t- substitutivo da Commissão de Orçamento ao 
- millo José Monteiro dos Santos e Joaquim projecto_n; 261, de 1900; · . 
. Gonçalves da Costa, ~contra-mestre e man- 3a disc~5ão do· projecto n. 106, D; de 1901 .-; 

·· . dador da extincta officina .de correeiro do relativo á emenda ao projecto fi. 106,_ deste · 
-: Arsenal de Guerra da Ca:pital Federal {dis- a.nno, autorizando · o Governo ·a abrir ao M"i-::·· 

cussão unica); . nisterio da Justiça e Negocios Interiores() 
Votação do projecto n. 315, de 1901, a11:to- cr~di~o ex~raordinario de 7:600$ para pagar 

.. rizando o Governo a contar, para. os e:ffettos a .1mpressao de 1. 000 exemplares do-~oth<;>
da aposentadoria, ao engenheiro Paulo José do Pratico para o ensino da língua. franceza .. 

·"· 
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. S&SSXU EM 14 UM DEZ~~URU DE l90l - ~oJ 

c?nfeccion;ul~> pelos lento,~ do Gymnasio ·Na- h a. mn.rg~m do Tapajóz, no Pará; V<t a. 
ctonat, Hcnt'Iquo Alcx:wdt•c .i\·üm õLt . c Gastão Cnyab<i., com um ramal que vá. ter á fron
Ruch, nos termos do art. 3:5, dJ mcnci01nrlo t,c i1·a boliviana., e dá. outras providencias; 
Codigo dos Institutos Ofilciacs üc Ensino Su- ;ia discus:São .do projecto n. 296,__de 1901, 
perior; . a.ut;wiza.ndo o Podoe Executivo a concedm' a 

2a ~iscussão do prQjccto n. 324, d3 1001, Jesuíno da Silva Mello ãconstrucção de umá 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao ponf;o · mctallica c de mll,doira. sobre o Rio 
Miuistcrio ela Fazenda o credito cxtraoedi- Grande, no Iogar dcnomiri~v.Lo Cachoeira do 
ri~ rio do 236:296$040 para ·cumprit• -o accor- Máribondo, entre os Estalló::~ de S. Paulo e 
dao do Supremo Tribunal Federal, de 18 do Minas Goraes, sob as condições que- cstabà-
setembro de 1901, que condemnou a Fazenda lece; · 
Na~ional a restituir· a importancia que a 3a. discussão do projocto n. 264:, de 1900, 
ma.ls pagou Ma.noel José Bà.stos, do dit'oitos autorizando o Governo a pl'orogar o prazo 
de importa.ção de xarqac no E8f;a\lo d:1 concedido (L Sociedade Mo:-~tepío Geral .do 
Bahia; · . · EconOniia dos Sorvldor.es . do Esta.do, para 
· 2a discussão do projcctci n. 273, de190l, indemniza.r o Thosouro Fcdoral da. quantia 

· autol'izttnclo o Govcrnq u. pagar ao Dr. Joào do que Hto é devedora, até q tlc ossa-institui
.Tosé Pinto Junior·, lóntc jubilatlo da l<'é).cul- çã.orogulln·izc sua. situaÇí'í.o, podendo mesmo 
da.de do Direito do l~ocíro, os venciimcntüs releval-a do pagamento da imp;)rtancia em 
de dircctot• intorino da mosma faculdade, que ficou alcançada no anno de 18!19; · 
dnt•ante OS poriocloH elo 4 do janeiro a 8 de . 3a discussão do projecto h. 103, do 190'1; 
setembro do 1880 e de 20 do março a 2 de marcando os casos e a fórma. da revisão das 
outubro ele 1800, o boin assim a gt'atificaÇã.o condemnações; · · 
a.ddicional quo lho cumpoto desde a data om Segunda parte ás 2 1/2 hora.s, ou a.ntes :· 
que completou 25 annos do sot•viço clfectivo; Continuação. da 3" discussã.o do projecto 

, com parocm• da. Commissã.o do Orçamento; n. 139 B, do 1901, redacção para 3a. do pro-
Continuação da ~·· discussão do projecto jecto 139, deste anno, que o ;tabelcce que a. 

n. 62 A, de 1901, alterando !t classe 1'", n. 1, basé do calculo das ctu.pas dos otliciae.~ do · 
das Tarifas das AlfandcO'as ; · exercito e da, armada, a que so J.~efero a lei 

Continuação da 3o. discussão do projecto n. 247, de 15 de dezembl'o de 1894, ficará_ 
n. 205, de 1898, autorizando o Governoa se_ndo a do valor finrlo no orçamento em 

. mandar pagar aos Dt'S. Francisco Antunes vigor (l$400); _ · _ . 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantia la, discussão do projecto n. 239 A, ·de 1901; 
.de 385:500$, importancia do gado vaccum e mandando graduar no posto immedia.ta-: · 
cavallar fornecido i'Ls forças- legaes durante mente superior o official do exercito o da 
o petlodo revolucionario de 1893 a 1895 ; armada quoa.ttingir o n. 1 da escala, com

Sa.discussão do projecto n. · 256, de 1901; prehendidos os das cL.1ssos annexas; com 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao emendas da Commis~ão lle Marinha e Guer•ra; 

"Ministerio da Fazencla o credito . extraor- la discussão do pr·ojecto n. 74 A, do 1901, 
dinario de 47:229$709 p\Lra dar ·execução ás concedendo o prazo de ma.ts um anno ele · 
sentenças do Supremo Tribunal· Federal, matricula aos cx-a.!umnos do· curso supe
que confi_rmat•am as do jniz seccional da PJ.- rior da Escola Milittw do Brazil desli-

.. rahyba, condemnando a I:<'azenda ·Nacional a gados por motivo d') rc_provação em uma 
restituir a Paiva Valente & Comp., Lemos mesma mat,eria duranGe dous annos conse-, 

_. l'd:oreira & Mont~· e Santos· Gomes & Comp., cativos, com emenda da Commissão de Ma-
. negociantes naquelle Estado, o que : de mais rinha e Guerra ; . ·· . 

pagaram pot• direitos de kerozóne impor- .. Ia. discussão do projecto ·n, _146 A, de 1901, 
tado em 1896 c 18~7, com as respectivas inst_ituindo rogrM para o estabelecimento de 
castas ; · . · _ em prezas de _ armazcns · geraes, detcl'mi-

3a discussão (lo projccto n. 176, de 1901, nando os dil•citos c as obl'igações dessas em~ 
autoriza.ndo o Governo a abril• ao Ministe- prezas ; · ·- _· . 
rio da Guerra o credito · e:{traordinario ele 2a discussão do projecto n. _ 258, de 1901, 
2:860$207, p:tra occorrer ao pagamento do autorizando o -Poder Executivo a abrir ao 
ordenado que compete ao esct>ivão do almo" Ministedo da Fa.zendt o credito extraor· 
xarifado do extincto Araenal de,Guerra do dinario da somma que n~ces~aria fôr para 
Pernambuco, Franci~co Maurició de Abt'ou; restituir a João d0 Aquino Fonseca o Fon-

- 3a"discussão do projecto n. 92, de 1901, au- seca Irmãos & Com]_).,· neJociantes no Rc
torizando o Governo a conceder . a quem cife, Esra·.lo· de P0rna.mbuco, a impor
m_aiores vantagens offerecnr, privilegio,par:L ta.ncia que de m:ü~ pagara1)1 á Alf'andega 
construcção, uso e goso de uma estrada. de daquella eitl;J.rle, p1H' importa.çiào de kero· 
ferrQ, que, partindo d.e Santn.rém ou outro zcne, de <wcor"tlo com asontençt do Supremo 
ponto m~lhor, quo os estudo::; determinarem, Tribunal Fedot·a.l; 

Catuar~ Vol, VIII -·-
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2" discussã.o elo projecto n. ·285; de 1900, cionn.l a pagar a Conrado i\lves de Mcdci
aut;oriz:mdo· o Poder Executivo a. <tbl'it• o ros a quantia do 24:000$, além das custas e 
c1·edito extea.onliüario necessario ao Minis- outra,s dcspezas, como indeinnizaç;o de 
torio J.a, Fazcn(la para pagamento a D. Ama~ gado e cnallos .fornecidos U.s forças ieg<tes 
lia Brum Gonçalveg, vinva no ca.pHão Elcu· no Rio Grande do Sul ; 
terio .losé Gunça.lves, h<dJilit<~<ht por titulo 2:1 cliscussio do prójecto n. 222, de 1901, 
de 12 de ja.neiro <le !000, do meio-soldo que dctermin<1ndo que os offlcines do cxei·cíto, 
lho é devido desde 22 de dezernbro de 1893; armacla c clas;cs anricx.a:-5, reformados ou 
·em que faUeeou o seu marido, a.té 5 do do- qno se venham <i. reformar· de accordo com 
zcmbt·o do 1890; os decretos ns. 108 A, de 30 de dezembro do -

· .2adiscussão do projecto n. 225, de 1001, 188~1, e H13A, de ~)0 dcj .tneiro de 18Dü, vo· 
equiparando aos logaees de apontador elo:; luntaria ou compul-;oriamonto, toem direito 

· Ar:Sena.es de Marinlta c de Gu:n·ra o do apon- ás vantagens exaradas no alvará de 16 do 
·t;tdot·· ger;ú d<t Alfantlega; da. Capital Fo- dezembt·o de 1700, c rcsoluçio de 20 de de-

- dcral ; , icmbro de 1801 ; . 
~· 2a discussão do projecton. 199:\.; de 1901, 2:1 di;cussàodo Pl'Ojcct.o n;'II A, de HJOI, 
'-autoriz;wdo o Podet' Executivõ a ahi'ir ao Mi- an torizahdo o Podei' Executivo a. abrír uni 
'nistel'io d<t Marinha, · o ct·cdito de <17:23:l:5,H.l cr,;dito da quantia. <lc 2:6:18$045 a::> Ministc
para.-.pu.g;,tmento <to Ci:tpiti1o de f'l'Hgata. 1Ú·is- rio d<t Fazend<t pa.râ. p<tg~nuen to de forr;.tgCJ;tS, 
tidos Monteiro de Pinho, reformado por de- agua o objcct:Js do cx.pedionte for.riecldo.~ 
c~:eto de 22 de ag0sto de l8D4 ; pel:t Comptmliüt das Aguas - ele Maceió e 

.f!,'J·disctissão do projccton. 271, de HIOl, outros, por contn. do Ministm·io thi. Guerr<t 
Cleclaran(lo que, no caso dL\ licença, a. um durunte os cxcrcic'io.:; de 1894, 18913, 1897 c 
lente ca.thcdl'a.tico cht Es~oltt Naval, set•ú. a. 18fJ8 ; 
cadeira regitlit pelo lente substil;utú a. qUGm 23 discussio do pt'ojecto n. 80, de 1901, · 
competie · na. occasião o exerciciv du.s fun- autoriza.ndo o Poder ' Executivo <t abrir ao 
cções de repetidor _dessa cadeira; com voto Ministet>io da. Fazenda o credÜo ex:tra.Ol'Ui
em sepal'àdo. · . . n :wio de 400$, n.fim.dc po:lcl' sC\r legalmc'ntó 

2"' ·discussã.u elo lWOjJcto n. 101 A, de lQOl, escripturada iguctl iinpoetanciá que, á Fa~ 
permittindo <LO capitão de mar c guerra zenda. NLteioní1l, fkou devendo o finado 2° 
reformado José Duarte da. Ponte IUhcit·o cscT'iptuea.rio . fla Dclega,cia Fisc<1.l no Ma.ra· 
contribuir pa.rc:t o montepio do posto de con- nhiio Joaquim M:wianno de Azevedo Poi'
tra-almiranto, com <ts vaniiagen:,; -do meio-. tUgão; 
SJhlo correspondente ao mesmo posb, pela. 2:1 discussão elo projecto n. 93, de 190 l, 
tabella vigente ; . _ autorizando o Governo a. abrir ao Minis-

2:~ discussão do pl'Jjcctó ·-n. 27!, de 1901, torio drt Gt!Cl'l'a.o ci'edito extraordinario de 
autorizando o Podet• Executivo a abrir ao :3 :Dl6$D60; ptmt occot'l'Or ao pan·amcnto dos 
Ministorio da, FttzcnrLt o ·creclito exlil':tor- vencimentos rLJ me:'\tl'c .da extf'ncta ofliciiHL 
dlnario de 19:201$200 pa,ra cumpeir <t sem- do corrcoiro.;; do Al'.~Cn<:ll do Gue:rrtJ, do Rio 
.tença do jui:~, seccional dest;t C<tpit:1.l, q.ue Grc.tndc llu Sul, Oi'Jzimbo da Silva Marftucs, 
condcmnou a Fa.zcnrla Naciomü a restituü· cujos serviços f •ram a.provoitn.llos na. Intcn· 
a Rombauer & Comp., noguci:wtcs ne;ta doncin. da Guona; · 
prc.~ça, ·~ impol't:~ncit~ t!UO do ma.i;3 p :tgal';Lrn • ~~u di:-:;cussão do pco,jccto n.97, de l9lH, <üt· 
corno dir•eitos ([c ímportt~çio ele Sü.l impor- torízando o Govoi'no a abrir• ao Ministfwio da 
ta.rlo ern 1897; . ' Inclu.:;tria., Viação e obra::; Publicas o Cl'C(lHO 

. 2a discussão do peojecto q: ~82 A, dl1 1001, ox.~raor.linado de 24:6~5$:~00, para pagar a 
lliSpílmm.nuo a. Fazcmda Mun1c1pal de ndr.an- vVll:;on, Sons & Comp., o forn0.cimento dtl 
'l;;w o pa.gm11onto do ~:~eJio na.-; ca.JJ;:W .. <.J om quo carvão tlo ped'I'<t folio ;1 Estmda do Forro Sul 
·íor autora ou rú, pnrante a justic,:a locat do de Pei·na.mbuco, no exercício do 1000. 
Distl'icto Fcder'tü, c dtt outras providencias, · 
com Cll1Clllla da CommiS3ãO; . .A ORDEr>I DO IHA SUPRA SERÁ OHSERVÂDA :-JE\\1 

23 diSCUSSãO do pro,jccto n. 120 A, <ld lfDl , l'rtE.JUTZO l>A SESSÃO. SECll.gTA, - QUE SE, DEVE 
. reduzindo <{(I 15 n. ((J annas o t.cmpn de 801'- lll;;,\uzAH . .'\ .1'/ENAS fl ,\.TA NUMERO PARA SER 

YÍ(!O exigidO p~:Jo <Ll'L. ;::;5 do J 'e:.ptl:~mcnl;u YO'I'AilA i\ J\L\'J'I':n.rA. QUl~ FI~Z OBJgC'l'O DA 
dos Cor_reios da l~epublicU., t\fim de q.ue os IU~FELUDA SE:-:;sXo 
respecttvos car!ml'os eomeccm a p13rcchor a Levanta:sn a se:-Jsil~ <.ts 4 horas c 15 minu-

. gr;ttificação adclicional ; · tos ela tnrdo·. 
2" discussão do projecto n. 2G8, de lüO 1, 

. autorizando o · P oder Executivo íL a.lll'i.l' a.o 
Minist.erio da. Fa,ucnda o credito neccssario 
pa.ra. cumpeir a sentcnç<t do Suprerno Tl'i
lmna,l Fcder~l que condomnou \~ l"~lzcnütt Na-
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. . . . . SESSÃO El\1 1~ DE DÉZEl\fBRO DE 1901 _ .. ~. 35f}"'" 

179a í:>ES.SÃO E~1 16 DI~ DEZEMBRO lQOl 

Presidencia dos S1·s. Vaz de Mello (P1·esidente) 
e Saty1·o Dias (2° Vice-P·1·esidente) 

e 
Ao mo!o-cli:t proceue-se {l, chama.da, :t quo 

respondem os Srs, Vaz de Mello, Satyr
Dias, Carlos de ~ovaes, Angelo Noto, Aga_ 
pito clgs Santos, Luiz GualbGrto, G~tbri.el Sal 
gado, Sá Peixoto,. Hosannall de Oliveira, Ser~ 
zedello ·Corrêa, Anizio ·de Abreu, Joaquim 
Pires, Virgílio Brigiuo, Nogueira Ae;cioly, 
Francisco Sá, Frederico Borges, Gonçalo 
Souto, Eloy de Souza, Trindn.de, Bricio Filho, 
Estcwio Coimbra, Pedro Pernambuco, Araujo 
Góes, Rodrigues Doria, Sylvio Rmnero, Sea
Mtt, F1•ancisco Sou ré, Pa,ula Gu1mar5.cs, Alvos 
Barbo;:;a, Adalberto Guimar5.es, I~odrigues 
Lima, Pttranhos Mon.tonogro, Henrique La
gtlen, Nelson de Vasconcellos, Dcocleoiano do 
Souza, Nilo Peçanha, Alvos de Brito, Silva, 
Castro, Custodio Coelho, Martin3 Teixeira, 
Oliveira Figueire<lo, Theophilo Ottoni, Espo
ridião, Alfredo Pinto, Carneiro de Rezende, 
Leonel Filho, Lamounier Godofredo, Antonio 
Za.charia.s, Henrique· Sa.lles, 1\'iayrink, Carlos 
Ottoni, Eduardo Pimentcl;'Rodolpho Paixão, 

pàra solicitar de. V. Ex. em occasião · oppor~ 
tuna submctta á Casa o pedido quo vou ·.fa~ 
zer: de que_ o meu requerimento apresentado' 
ha dia.s na Camara paru que 9 projecto sob r~ ·· 
a organizaç5.q sanitaria •. fosse dado . ,para ai.· 
ordem do dia independente de parecer da.', 
Commissão de Saudo Publica seja reti~ ~ 
radp_. . .. . . ______ .. _ .<. ,. 

Peço a V. Ex. que consulte á Cása · st;· 
consente na retirada desse meu _requ~~i< 
mento.- · · 

Em saguida é approvada a acta dá sessã._d.:! 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

o Sr. ··Âga.pito <tos_._sa:t(tof!l· 
(3" Socretah~, servindo de 1°) procede á lei~ 
tura do segUinte · -: 

EXPEDIENTE 
OJ!icio : 
Do Ministol'io da. . Fazenda, de 4 dd co'(;. i 

rente, enviando n seguinte 

MENSAGEM 

Dino-Bueno, Lindolpho Serr•a, Lamonh:.t Lins, Srs. membros do Consrre· sso N·acl·ona·1' 
Ctwlos Cavalcanti, Francisco Tolentino, Sott- ~ 
'res dos Santos, Francisco Alencastro, Aure- Sujeito ·á vossa approv.ação o regulamentá. 
liano Barbosa o Diogo For.tuna. que expedi em execução da autorização ·con:;-. 

Abre-se a sessão. ferida no-art. 2°, n. X, daJei da receita.· dQ. 
E' lidtL c l)OSta om discussão a <teta. corr•cnt~ oxercicio, ao· Governo para, regulât-,': 

o funccwnamento das companhias de s·eguros: 
O s~·. Rodrigues Dor ia com- de vida na Republica e organizar . a. tlscau .. ; 

munica <t Mesa quo o nobro Doputado pelo zaç1io das mesmas, confiando-a· á reparti9ão:· 
Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Julio dos quo o referido clispo3itivo ruanda.ra crea.r 
Santos, não tem compareciu.o ás uHimas sos- sob a. denominação de Supe~·intendenc-ia de 
sõos por motivo de saude em possott da fa- seguros, . , . 
~ilia. Er•tt substancial que o acto regulamentar 

em bem da exacta e segura modelação d.() 
() Sr. Paula Guimnrfies diz app<tl'clho tiscalizadol' fizesse a discrimina·~ 

quo a acta da scs;-:;ã.o do sa.blm(lo,pnblicadn,-no çfí.u dos p1•ecoitos quo presidiram á estrh• 
lJfco-io elo Conftl'esso do lwntum; omprosta-lho ctura. !la Suparintendencia de segw·os; dds, 
um discurso ·,1110 ;tiJsolutamente não pt·o- regras qucdominam o exerciciofunccioí:ial, 
i'ol'iu. · do instituto do ilscalização. . .. .. 

Dou, apontt~. um apttrtc a.o SP. Galdino Lo· Foi isto cautelosamente regulado, que:!! 
rotu quando S. Ex. discutil'<L o pr~jocto quanto ;l phase da concessão . da faculdade 
n. IBD B, (lo HJOl, oxplicamlo quo as grtLtift- para funccionarem as associações mt com.:.. 
ea\:.ues dos o1licitws da <Lrm;J.d<L nos gstados panltia.s de seguros nacionaes o estrangei• ~ 
dt> Pará,· Ama:r.onas o 1\I:ttto Grosso são :·mpc· ras, que pl'otenderem operar sobre segtf• 
l'iol'cs ás quo Imrcohem nos out~ros Estados e guros · de vida,· quer na de exploração e 
muito m<Lioro; quo as dos oJllciaes do oxer- fnncciomLmento depois de devidamente auto"': 
cito, os quaos nào toem getüificação <liJfol'On- l'izatlas. 

, to, qualquer· quo seja. o ostado em que sir· RÇJgulou-so assim, do modo o mais escru:..· 
vam. puloso, a fiscalizaç-ão denominada preventiva 

Como so vê, foi um ttparte um pouco ex- .e a, gera.lmente conhecida sob a designação 
tenso, mas, ainda assim, est(~ longe· de ser de ?·epl·cssiva. A p1•Imeira modalidade da 
um discurso. contrasteação nada, o.ll'ereco que· a distinga. 

da estructura essencial do app~relho ~nstit'il~-
0 ISh.•. 1-l.ot;lrig·ues Lh11a (sob1·e cicnal da fiscaJ.iz<\ção das coinp"a.nhias de 

a Mta)-SI.',_ PL·esideute, poui ~~ Pwh~Vl'w rJogm:os tei.·~·e~~L·es e lll~l.:itimos. '· 
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A segunda, porém, occorl'i_a ao regulamen- Ànierica do Norte deram a instituições con-
·to prover por.meio do dispositiv?s claros e gemeras. · 
_precisos o nome dos actos funccwnaes das - Como é -sabido, estes paizes viveram longo 
companhias que pretenderem operar sobre tempo sob o regimen da mais ampla liber
seguroi3 de vida. . dadc de funccionamento das cornpa.nhiasJo 

_Formulando preceitos que dominam por associações do qualquer cspecio, que se pro
igual o funccionamento das companhias, punham a explorar os seguros de vida. 
quer nacionaes, quer estrangeiras,o r·egula- Os abusos foram, porém, de ord~ü1 a le
mento, nos arts. 157 a 171, providencia sobre varmu aquelles paizes a regulamentar com 
à_garantia da responsabilidades dos riscos as- severidade não jú. o funccionamento, mas a 
sumidos, fixando no rnaximo de 20% do ca- constituiç--ão- das associações que tivessem 

: pi tal realizado no Brazil o limite dessa respon- como o bJecti v o operaçõ:Js de seguros sobre 
sabilidade, procurando assim pôr cobro ao a vida, apurando a legislação d~t Republic<t 
··abuso de a~suniirem compaühias l'espons<thi- Norte Am.e~icana a severidade ao ponto de 
lidades que não podem encontrai' meios de exigir o capital do quinhentos n1il dollars 

.'effectivida.de nos recursos roa.liz<tveis de parlt que as companhias de seguros ào yida,
proinpto, quando os riscos deverem .ser in- se poss<~m cônstituit'. 
demnizados. Em França, a despeito da, opposição- do-
-A exigencia do emprego do capital ro.tli- alguns escrlptores á instituição da fisca.liz<-~

zado em valores nacionaes (art. 158) a indi- ção, como inoqua e inefficicnto, esta. vae 
~ca~~ão das bases e do methodo para o calculo produzindo os mais salutares eifcitos com a 
das 1·eservas, attestação po1• actt~m·io diplo- applícaçãõ do regimen do decreto de -22 de 
mado em instituto conhecido da exactidiio e janeiro de 1868, que não tem creado o monm' 
g-arantia que offereçam taes reservas, com embaraço á expansão das opel'ações dos se· 
especificação do juro applicado á furmação guros sobre a vida.; até 31 de dezembro de 
'·dellas, a faculdade conferida ao Governo do 1809 offerecem eUa.s a cifra do 3.641.241. 739 
·:Vedar á companhia a continuação do f1~ne- -francos para o total dos capitaea emprega~ 
·cionamento emquanto não reformar o calCLllo dos; em 31 de dezembro de 1900 elevava-se 
· Q.as :.reservas e collocar.se em s_ituação de esta cifra a 3.663.072. 761 francos, sendo .a 
-garantir os riscos asaumidoa, são pr.aceitos importancia dos sinistros de 1899 de ..... 
que offerecem a precisa- garantia á severi- 58.982.000 francos e a do 1900 de 58.223.856 
dade das operações de seguros sobre a vida, francos. -
:garantia que os el:lsinamentos da._ expe1•ion- Os capitaos expostos aos riscos do morto 
cia revelam existia, fundamentalmente, no apresentavam em 1900 a média do ... ~ ..... 

·processo da formação das reservas. . 3.426.876.ô69 fr<mco.;; o os sini:;tros; na. im
'. A obrigação .imposta. ás companhias do portancia do 58.-22:3.85() francos, guardaram 
a_presentarem, em p1·azo limitado (60 ditts), para aquelles capitaes <t propoi'ção do .1.70 %. 
o mappa dos scgul'os roa.liz<~dm;, monr-io- A autorização quo. con ferlstos no disposi
n.ando os numoros das apolice:; o o va.lor tlos tivo tla. loi 74l, de 26 do dezembro de 1900, 
_riscos assumidos, tom por· ol~jt!cti v o lla.bi· obcdceou ;i, justa preoccupa.ção de attender 
:.JittLr o instituto llscaliztLtlol' !L acompa.ulmr, 11 necos.iitlu.de urgcnto dó medida quo a.ll'ecta. 
em sou . desonvolvimonto, <1 vida funccion:ü intorossos dn ordom publica; vorilicat•ois si 
das companhias o evitar que O:iiit~s possu.m o Governo cor.t•ospondeu ou não · n.os vossos · 
allegar emba.ra9os quo venham a affectar a in·tuitug no regulamento que organizou. 
liquidação dos riscos po1• ellas a~sr1midos. Capital Federal, 14 de dezombeo ele 1901. 

Concede o regulu.mento (art. 166) ao Mi- -M. F~ITlt':: de Campos Salte.s-A's Commis· 
nisterio da Fazenda a faculdade do limitar sões de Constituição, Legislação e Justiç~a. ·o 
as taxas indicada~ nas tabollas pa1•a o paga- de Orçamento. · · 
mento dos promtos; é medida. que tende a _ . ·. 
reprimir abusos occurrentes, e cuja sancção O Sr. H~nrique Lagd~n -
,consiste principalmente no preceito que pro- Sr. Presidente, sa.bbndo pa.ssa.<,lo, por um 
.. hibe a elov;.tÇão das taxas som ttuto1•ização do- equivoco da mi:llw. parte, !1(\o tive a ventura 
me~mo ministerio. do apt•esBnta.r ~J. Casa um p·i·ojecto lle lei,· no 
• O exame destas e ontt•as medidas que expediente, corJhrme minha. intenção; venho 

:p. regulamento estabelece convencer-vos·ha hoje desobrigao:· me dessa tarefa, embora. abu· 
··da solicitude e escrupulo. com que agiu o sando da att<_~r·ç~ão dos meus nobres collega.s. 
Go:v~rno organizamlo o presente regula- (Nao appiado.~). . . . . 
mento,. no qual, ao passo que sã~ guar- _ El'a meu j(ll;ento nesse dia, si não fosso a 
da,dos os devidos limites da autot·ização, im- confusão est<tbelecida_·no meu espírito, em. 
primiu-se ao instituto de contrastoi1Ç\ão, quo Vil'tude da qnal deixei ele inscl'ever-mo, 
autorizas_tes a creu.r, a feição que· as lcgis- pa,ra occupar-rnedest.a. questão, t~proveitar• 
!ações da Inglaterra e dos Estados Unidos da mo da posição assumida afim de dir·igir 
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um a.ppello á Camara., que hoje torno effe- o engrandecimento e renome da· nossa-pª~Y;J 
ctivo, o realmente temba~tanto rasão de ser, tria, vê-se p1•iyada. de um· dj:reito que. !P-~i~:: 
mormente quando o Sr; Deputado pela Bahia assiste, e que, -por enganosa mtorpretaçaoy-.:<~ 
Sr. Rodrigues Lima. havia iniciado esta nã· > foi até hoje resolvido, pela disposiçã;Q~':'';t 

. . questilo, nã.o verbalmente como vou .. faze1• em que se ·encontram_ alguns gestores da!~g; 
mas . sob a fórma de um requerimento cuja pasta da Marh1ha de julgar i-nvalida es~~~::~~ 
retirada ouvi S. Ex. ha pouco pedir. determinação mediante alvitro tomado qué-;?; 

: Sr. Presidente; .diversos ·assumptos toem sob a fôrma de aviso ou ordem, baixou par:~~:::: 
motivado a minha .presença. na ·tribuna para obedfencia a este preceito~ ·. · · · .· ~>j.) 
pleitea1• a defesa de· interesses que julgo legi- O Sr. Dr. Jfineu Machado, e101899,.,_ a;Pre;. ~~ 
ti mos. _c .;perfeitamente defensiveis, muito sentou _· um. projecto · d~ lei de _ acc~I'dó; 'Y~ 
ombora.,usando de uma faculdade que o Regi: com a doutrma estn.belectda quando s. ·Ex~;} 
monto me concede, tenha de fatigar a atten- membro do conselho naval -havia pugnado; ·-,-
ç.ão do~ meus collegas. . por um direito por alto comprehendido em. 

Sr. Presidente, ' diverS!)S projecéos de lei detrimento deste pe_ssoal a que vou me refe~ ·~-; 
fol'a.m apresentn.dos ú. deliberação da Camara, rir. S. Ex. apresentou este projectoparafa~ :;. 
tendo do soll'rer os tramites re-gimen- zer valer mndireito q ~o havia sido deixadº,-~·:: 
taes depois dos quaes os seus autores com:· 'de lado, postergado, por permanecer, embora:·; :_~ 
muita . satisfação para si os · toem visto sobre.a·mesa para ulterior deliberaç'ãp, -pqr ·.,: 
sujeitos_ á. deliberação da Casa; evitando por que faltavam poucos _ dias de sessã_(} para di~·<·:: 
issoreclamações .i outros Deputados, porém, solver-se para que no anno seguinte lbsse di.:S~)c;: 
que, como. eu; teem tido o desprazer·de ver cutido, e votado pela Camara dos Deputa<los~· : -: 
projectos de lei seus, sem ao menJs obterem Não teve and:l.Ipento este , projoctodeletpol'~ .: 
a justificação da opinião da Cómmissão, teem quanto, durà.nto os primc~ros mezes da. pre-.: 
feito requerimentos em virtude dós. q uaes sente Legislatura, a Mesa. disto não se recor~ · · 
os seus projectqs são subm0ttidos á discussão dou; e eU:, ignoran~o este facto,desconhecendo 

. e votaÇão da Casa .jndependente dos- pare- mmfpletamente os . acontecimentos passado~ ., 
cere~ dàs commissões. E~1 não me abalanço em;_gessilo . a que não assisti, sujeitei um:à ~ 
a tanto; apenas, para não cançar o e8pirito emenda ao .Orçamento da Marinha.J para.(),·;: 

· da Carnal-a, lin:lito,me a empregar a minha exercicio de J90l. V. Ex. é sabedor disto, pqr. , :~ 
desalinhavada e · pobre palavra, ·solicitando que ·mandou-me chamar á sua _prese~lÇa.,~ftrtJ. ; 

. parecer da Commissão respectiva como agora de convencer-me _de que, em VISta das d~spq,: - ;; 
pretendo e.tfectuar. · sições regimentaos, pão podia ter acceitaçãO.) 

Um dos projectos de leiqué tem por fim tal medida. _-: ·., __ -
ma.is intm•prota~ a lei do que legislar sobre Depois das observações emittidas por y; > · 
ma teria nova, acha-se na Commissão, e eu 'Ex. com a sinceridade quo lho ó pcculi~r, é : 

. con8tantemep.te tenho clamado para que a o seu a.panagio,e que trouxeram convicção ao 
llOni'il.d<t Commissão. á qual ellc ostá entre- meu ospirito, tive de transfet·U-a pa.ra um 
gue dê o seu pttl'ücor de modo fa.voravel ou projccto do lei qu0 troux~ ao couhocimento 
conti'ario, uo 1'órma a. que o mesmo projecto da Cama.ra. · _ 
venha a sm• subrnottillo •t illustração c vo-to Rsto projocto do loi, divulgo agol'a,t' just~ -
dos mons et•uuítos collogas. ,A .Commissão, monto o 11110 ma.nd:t pagar o n.cldicional d~ 
pot• osct'Utmlos ou mediante razões quo julga. 20 11 ) 0 aos mostres o ·aos contra.-mostros . do~ .: 
talvez necessa.ria.s o bastantes, nfí.o elaborou arsenu.os llu. H.opublica quo, jú. porcebondo., 
o parecer para ser submettido á discussão quando opot•arios, disto foram pr1vados por . 
nosta Casa, e a.tó hoje, . depoís · de varios U.cliboraçã.o administrativa.. _ 
mez.es tm• che~do ás suas luzos, não obteve Por infelicidaclo minha tive do litigar. 
opinião favqravel ou. contraria o assumpto com .. o honrado collega, ontã.o ministro, 

-que elleconsigna. . . _ e, <levidocao neto emanado de S. Ex., tive de 
· O anrio passado, Sr. Presidente, precisando encontrar certos obstaculos :por objecÇões 

cstrL questão que julgo bastante ventilada adduzidas, .de maneira que até hojo a oa.~ 
desde a. legislatura . transn.cta, movida. por mara não pôde p1•ovidenciar no sentido da· 
um collega tambem • dB bancctdiL, que nossa f:.tzer com quo este ;projecto do lei fosse aP":; 
occa.sião tão brilhan'tomente. representava o prova<lo otinfí.o. _ . .·. , ___ 
m.ou districto nesta Casa, que sujeitou á doli- A despeito da opposição que S. Ex. m9v1a, 
beeação desta. assombléa naquella üpoca m:p. cu anheln.va. que este p1•ojecto de lei, queda; : 
projecto de lei assignado por S. Ex. c que, primeira vez foi apresentado ú. Commissii.Q : 
perfeitamente j~stifi.cado, importava nada de Marinha e Guerra e ela segur1da., depois: 
ma.is, nad.:t menos, Sr. Presidente, do que de destacado,foi.á Coii:nnissfio de Orçamento; · 

·uma justiça. perfeita, cahfl.l, decisiva a ~ma viesse ao estudo e julgamento da Ca:q~.ara;. · 
. cla.sse que moirrej:t tn.mbem diariamente, e Gi•aças á minha- insistencia., a. Commissão · 
c1uc, concorrendo com sua a.ptid.~o o:zcl9 para logrou clar um parecer ao primacia.l que~ · 
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não sendo contrn.rio, autoi'izn.vn.--mc a. sub- O aviso, porém, retirou-os, mn.s por uma, 
dividil-o, afim de ser sujeito :t C:unara. A' <1ucsti'ío suseit:tda c debatid:-t <lonü•o do Con

. vista do parecer o daJa ·a. coexistencia de grosso Nacion:tl ficou pl'ova,u(?> o direito, pelo 
. duas medidas, e podendo_suscitn.r duvid<ts em menos <tos que j~t percebiam 20 °/o e que de 
· uma. e acarretar assim a rccu:;a, da outra, operados passa1·am a mestres c, portanto, 
tomei o · alvcdrio do a.presental-os em scpa- com o dir.eüo do usufcnir os proventos tn,xa.

. parado, crente de que a, Commissflo ele Ma- üos em lei, igualmente consonados os c1ua nn. 
tinha o Guerra desta. ve:.r, daria o seu pa- execução desta. bem di ta lei jú. o eram. 
1;eêer. Novo aviso foi lJaixado apôs o 11resto d() 

Mas nã.o foi esta Commissão u culpada da Conselho Na.v<1l-o rclw,bUit;tdos todos os que 
protellação; foi oriunda. do uma outra momentaneamente tinha.m sido colhidos do 
dirccção dada. U1n projecto julga.do oltjecto surpreza. c llespldos dessas va,nta.gcns, e dalti 
de deliberaçã.o t.la Cama.ra quo nã.o implieant por dcantc nã.o mais lllcs · sendo tirado por 
:iugmonto do dcspcza o cncer1'ava antes disposição 1lo honrado o profieiente Minist;eo, 

· úJpa questão (le justiça, não f-oi :qH'eciado que cerceou c annullou o direito dos que 
· :Pela Commissão de :rviarinha e Guerra, n1as postoriqrmento fossem promovidos. 
~ entregue aos cuidados da lab:;rlosn. c estu- Nesse sentido c apô.,; eonfà.lmlações amis-

diosa Commissão de Ül'ÇD.mcnto. tos·<ts constantes, enl;i1l.Joladas com o pt·e-
' Nesta emergencia, conjectul'ando sobre o cla,ro e prostirüoso collcg:i,, procnra,nllo 

· que devia fazer; si me dirigir pessoalmente sempre respeitar sua, opinião, sem querer 
-á Commissão <lo ·Orçamento oü usar de um contearia.l-o- e aborrecei-o, poi'quc é digno 
direito que· me confcí•e, · cavn.lheirosamento, uas nos:->as considora.ções, loúvoros e dcfe-

- p~·ocedendo desta tribuna com as deforencias reriGia,spelasna a(I'aiJilid.ad.e e corrcctismo p:lr 
: que os meus coUegas membros da, Commissão ser um profissional cmcrito, insigne mesmo, 
:· 1llê rilerecem e do todos quo jamais Jhes ou procurd não catccllizar o quo seri<t um 
" r~gatearão á:pplausos, tomei o alvitro de vir despa.utcrio, ma,s fazer concitinr Q convencer 

ftindaméntar a ·minha · reclamação á Mes11, pelas rizões adduzidas que este projecto a,liás 
· (lésta pr.ibuna, para assim vú si áo menos ,justíssimo e roivindicador devia vil' . á ti!la 
: ·ést(3 projecto de · lei fazia sua apparição ou da discussão, aéontecen4o. porém, que ;dú 
' surgiamesmó·com o juizo coilt'rario. hoje, após longos mczcs, ainda. n:í,o voin pu-

.·• Aliás, 'á primeira vista, poder-sc~hia evihr blicarH~ qualqucn• idéa. sobro scmolltn.nto que.-:>· 
isto, i:ittondendo.:.se a. o aviso baixado polo · tão. · · . 

. iiltegro o honi.'ado ministro da.quella época., com mais sa.tisf'ação <lo quo n:t ultima, 
qun:nto ao sentido attribl;lido a,o "texto do sessão 0 faço hoje, pt·lncipalmoni;c portlllO li 
ai'tigo qu~ rege esta matorm. , _ ' no JJiw·io 1lo r:ong1'1.'sso do hontmn o pat'!\1~01' 

Este artigo que mandav<t com:nder!1t' om~ soln•c um ]H'ojoeto de lei cpw apl'o.umtni a 
:pregados publicas, como são, os. mestecs o 1 cstn. Ca:-n, mttÍJiln.ndo oquip:tr:n· o:-; l'llllCcio
(l?Dtra.-mcstres. do Ar.~enal <~o Marmha, amy- nal'ios ll<t Rop:tt·tiç:Lo Ont••ü dos TelugJ•apltn~, 
rqava. de um modo ~ttcgot•tco a, som ra~<to !1:1 Contatlol'itt (~ IJit•oct;OJ•i<t, tw~-; <le igual e:dn
<taquelles que suppoom pm·dcr as_ regali:ts gm·i:.L doH c01·,·oios. 
aquollos quo tem css:L rcmunct':Lç<w ta.xa.da ,• .. . . . . 

1 
·. ,. . I. , I 

1 
... 

1 
. .. 

em lei; e pol:tinsístoncia on molhot• poi:L _<.:LI •. t !;-;~o.~l".n . :t· l~~OJL'·'·. Hl IU11~·.l' ~.'. r.t
1
.t, 

hypotlloso nstnbnlecidn do qne urna Vl)7. 0 · ~n..'t' 1111.~ 1:~~1\ ·'· ~·:~~~~~~. '1~,0 ~~o.vll.t. · ~·~ •• t._>
rossern COfiSÍd!.ll'itdOS Ol11pl'üg<LUOS !]C J10J11(!;t.~,;i.O rn,~~l.t, p~l .. ts ~~JIIlllll' ~(J( . S sniJt'L ~H O.J,C1C~II~ ~L ;',Lil 
~u pul>Ucos cnm algum:18 vn.nta.gon:-; et~nce- l_~tLld.o t. .t~lll :~'.~<.> ,c~f,tu.I:'. o .L11l·d~~c U,Pr.e.,t

1
11-

didas pola lní, esi;cs mestres e contra-mnstrm! t.ttlo::; pelo.-; llnursth ?~:>· TJcputtdos, ltJI,Lr
d,~ia:m·iam. d~ pe1·ceve1· a porcenta.r;em a que ~_pnt~o (llllll' p:~t·o~m· LLv,~rn.v~l,, quot• C~l,ttl'a~ 
t~~ham .dwetto antes ele serem pl'omovWos l,IU,,'L~tont.o, .1, que, ~!~1 qu,.d~~or hy~tJtllc:-;o, Q::; 
pela anhguidade. - sou~ .mtmcs pudcu,tm, ,u,umo.nt.tndo c(lm 

. : .• ''Mas, 0 facto é que, não obstante este ar- mêtlOl' ou mono~ ~antagem, lcva,r <.t?Pl'opn.
' t~g9, enc()ntrava.-scdcpois de um po'nto final, ra,~o c culto .os~:r:1tu <los. seu:> ~alent?.so~ CIJ!- . 

t'n;..fine do artiao que ui;;to COO'ita 0 seO'uinte: lo0 ,\S o vcrdudcu o mcr1to d~ seu tub,üllo. 
- ~:~~~ispo_~~çõe,s ~p~tirlmino'-artÍgo_ qlio c~n~ígna. · _Si o~ fosse mcmbt•o ~o qualquer Comm_is· 
Semelha"!lte modula semo applwadas á mes- sao, dzgo-o som quorqr constrang.w (pela, In-
trança rf.,o A1·senal. · sinuação que longe ost(L de mim) ós mens 

· ·Não se póde suppor que ·a mcstrança scj11 collegas, hwrar·ia o mon entender· contr11rio 
()ntr:i-~ousa (lue ·os mcstt;cs c contra-mestres uu favuravct a uma mcrlid:t, mas de to(l;t n. 
o·qu(i o são por servtç~os relevantes prostn.doi> sorl;e (bl'i:t incvlt<Lvolmentc o mou modo dn 
-~ Pa:tria, 'afanosos, arrluüs o bem penosos pensar. -
dispondidos ·depois de '20 annos, fa.zondo com Si os meu:; nobres Cfillnga,s assim pl'ucodcs
quo cs·tos mesWes tenham direito n.os 20 "/" sem, on nito mo veria atnP!lfitdo parn dit•igir• 
gai·a.rit~dos en~ le~. · . <~ Can1a.r·a o pedido de ineltJ.::ião deste :\)1'()-
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jr.cb de lei, ntt ordem do.;; tr·ahrtllws, emb::mt prejuízos, atirada a um verJad_oiro ostrii.-
conk:triu.ndo tt f:Ua. :!,dopçií.o. · cismo. . 

Si este· projccto do l~i logra.r de qua,lqtier Toua.:3 as manobras tc8m sido cn:iprczadas 
fôrma vir ao debato, demonstrarei com os tão habiLmente quo uindn, twje se conservam 
documentos indisponsaveis,estl'i"IJ:.~do nas lei.-;, le~ados, lesão bem profunda, pois que nem . · 
as razões que milita.m om · prol do somo- a.o menos mand-.ram reembolsar as quantias · 
lhanto assumpto o a ~quidade que a Cmnara que a lei ordena retiral' dos seus vencimon~ 
commettorâ., omridas as minhas assnrções tos para. fins proveitosos, qu.o no· futuro são a, 
com toda a fldelhln.de, (.h1ndo a sua. a.utori- rocornpcmsa. dc,sson_s l~bores, das vici.;situdes 
zação e sou pln,cito !li tal disposição. ·· quo arrostttram. 

Outl'os projectos que tenho entrega.úo á. Historiemos o facto. O anno pass:.tdo sa~ 
soliciturlo da. Ca.ma.ra jazem aiwla, acr·edito, jcitei ao .exame da Casa uma. emon;la -quc, 
no olVido excusn.vcl, involuntü.rio da:; dignas _inserida no Ot'çamento da. Inrlustria., a.peza.r 
Commissões. . . do parecer fa,vora.vel da Comn:üssão por· 

Nã.o é isso uma. ccnsur;t que com acrimonil1 (lecisão du. Mos:t, nã.o fui "Vota.da.. · 
proctü'o fazer; -longe do mim os~o ponsa· DDst;won-se esta omenda p;trà. um projecto 
monto ; apenas pt·ocuro, üofendr.ndo este de lei o não houve po:Sslbiliüacle de conseguil~ . 
a.ssumpto, amparar os direito.:; dest·.!s .d<:S· pa.ra. olle uma qm1l•1uer opiniã-o. · _ . 
protegidos que a.té certo tempo toom sido E~te anoo, por vezes, tentei este des~de· 
mal curados. n!lwn, quer em omonàa, quer errt projecto; 

Alimento a. cJnvicção de que o~ nobres desv<tnecido ou d~·silludido deste intento, · 
Dcputn.dos escutarão o meu appello, que, si a.got'<~. procmo ctú nova feição-, evitando ,· 
fõr p-vociso, transformarei em supplica, afim qualquer impugnação por implicit:tmento :. 
do q\le não se supponhn. lá fóra. que a Ca- a.ttl'ibuir·se a.ugm.ento üo despeza. - ·. 
mara nfí.o ·costuma, prn,tjcar Justiç:L olhando Até então cu cuvida.va. e;forços para. crear · · 
pa.ra. os pequenos e as.-;im a.bro.qu,ellando re- nmtt classe qne reparasse esta injustiça; 
gn.Uas quo ainda 'hoje n. rei confere .tcrmi-:- mandando admiti;ir os prrtticantes reba.ix.a- . 
na.ntemente, mas que um mero a. viso rlcce.: dos o prejudic1.clos, estahclecando assim os 
pon, destrui~ totalmente. 4ns escripturn.rios em substituiçào dos actuaes 

Nutro esta idéa.e a acal'icio pel<J, certeza auxiliaees de (Bcdpta. . ·· · 
em que me encontro do que os illustros col- Nos :ias condições o relator nfto quiz annuü\ 
legas virão em mou auxilio. dando um dos- aUcgando importar despezas o áté hoje n~ -
pa.cho fa.voravol á pct.ição qlio ora dirijo á se dignou emittir p:1.rec:w ftworavcl ou con~: : 
Mesa da C:.~mara. tra.rio de tão nobUita.nto medida·. 

Occupar-mc-hci agora do projccto de lei · Assiin so passarctm ·os tempo~ e a He~siiô 
qnc tl'ago a 1 conhecimento da Camara e placüla, scron:1 e profictn vae em ftm sem 
com sua calJal justiticaçã.Ü', claroi por t.ermi- quo emta,nto tivesse <~ íiwtun:t rio podor .. 
natla n. minha ta.rdf'<t. vel' esto projncto de lei snbmottido :i, ap1•e-·-

Niio posso diz<:r quo pelo rclêltado neste cia.çã.o, ao es!;wJ.o da Casa o a.'l sou veretli
discm•so tenha. sido infortnnn.clo nesta. so~~fí.n dum. 
pOl'(l'ta.nto, mercê (lo n,ms, t1mho colllido A Commis~íi.o, pelo menos, pcwcebondo a 
:dgumas 1innzas (lliC nada mais ~Tio do quo a justi(::~ quo a.ssist.o :L cs;Q.s l'unceion:wi•JS, nfi.u 
ex]wcssão concis:L daquillo quo hrt potW) 'pt•oc:lll'llll fit'llt:Lt' a. (tt~nst/io, nfi.o dil'inün a:-: 
:dlit'mei, da. ,iw;l,ic.~a. qno os S1•s. Iioputados díflieu((la,clo.-;, pol'qno dc•u :•, Pil(;endoL' qun a, 
cust.11mam exm·e~~~~. qtwt· na. rlnl'l:fii<l. dos in· medidl1 ora <ligrw. dn sm• at:cnita pol:~ Ca
tm·ossos vit:t<-'S do pn.iz o q~ter nos ths cla.s-- m:u·a. elos D:Jput.:Lelos, nms qtt l ~ oh~t;a.culos 
sos laboriosas, que em tud.o concot•t•nrmn influppot•avcis, l'runteiJ•:\:;; irnpo:-:sivois do 
para. a. sun. pPosporidado, pal'a, a sua gra.n-· tr·a.n.spm• so oppu11ha.m :t t nlil':td:t llnstn pz·o
do.~<t. · jocl;o de lC'i em Uiscus:;ií.l), (lo mo1lo {lllO o tem 

Von me occupa.r agora do uma qunst'í.o l'l~ch::ttlo em sua. p:1st:1 ut(l quo no l'uturo occa· · 
cp1c asseguro que tem sido t:unbcm uma sifto propicüL so o!fereça. 
verda.(leira. clctcnda pela qual venho b:Lt : ~- Mas é nm procc;;so aliás, quo reputo, co11~ 
lllancfo desde o a.nno passado, ni'io obstante dcmn:tvoi. Deve-se matar rlo uma vez para 
ontl·os dignos eolloga.s igualmente às 1nesmas scmpt'o a illusã.o em ·e:rue docemente · se em~ 
i<ll1a.s se terem dedic:tdo, no sentido de pro- balam esses la.bot•iosos empr~gados, dizendo
porciona.r uma reparação árlliOllcs que tão lhe.~ fl'ancamim-&o f1UC o Congresso Nacional 
golpeados, tã.o alêtnccados forum nos sons não pótle rla.r ussentimento a mcdirlas_que· 
mais legitirnos (lil'eitos. - importa.m do3poza ou outra, qua.lqlior excuaa. 

O a.nno pn.t:!sa.do g:wanti quo por um acto <1cccitavcl, por ohcrarem os cofres pu_. 
a.rbitr:trio uma classe de funceionttrios d;t blico1. 
Estra.da.- de Ferro Cen"tral do Ht•ttzit lt:wia. S. Ex. no orçamento p:tssa.do csta,va de . 
sido preterida, desprestigiada, c corn: gl'<Wc:-; accot•do com a moclüht; u.gol'<t diz qne nn.o · ~ · 
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possivel admittil'-se o p1·oject.o tal como ~e r 1lo escripta, d;mdo-lltes V:<J.,ntagons quo re<~.t. 
acha entregue ao estudo da. Commissão, pa.l'<t mente e de facto merecem. 
levar ·a. consoiaç~ã.o aos infelizes c infortu- Penso, p_ois, que o projecto de ki vem 
nados, pelo menos, como incio te1•mo a esta sanar uma grave injustiça commettida e 
questão, pa1·a destruir as difficu!dades com vigorando contra. esses 1nfortunado::: em· 
que braceja o humilde autor do projccto, que regados, que tanto trabalham sem more
se empenha porfiadamente na defesa; dos di- corem a chts:dficaçã.o no quad!'o dos· func· 
rei tos daqucll8s empregados quo foram pos- cional'ios. · 
tergado~. e se proenrc l'Cl)(l.l':tl' a grave in- Era. o <!UO tinlw. n. diZCl'. (ll:fuilo bem ; muito 
justiça que o Governo n.t1~ hoje nã.o JWocm·ou lJcm.) 
romediar. 

Os pratica.ntcs 'antigos, para. fazcl'em jlts :1. 
categoria. de eniprcgados puhlicos e t!'t·r.m 

· (Jireito á. aposent.Ldoda, soll'r·cram desconto-. 
nos seus Vlmcimontos c ainda rnais p~tg;u•;tm 
a taxa que so cobra de 2 % como imposto 
antiquado e j:l caduco, quo ainda subsistn, 
sem motivo:racional o plausive!. 

Entretanto toda esta preterição e nocivos 
- effeitos nasceram do um dispositivo de lei 

annua, o quo tot'na. ma.iEC odioso o acto em 
vista da desclassificação o rebaixamento 
soffrido com perda visivel dos pri vilcgios 
que foram outorgados pela lei, continuando 
como diaristas de empregados titulados que 
oram.. Mas nem. ao monos até tí. presente 
data não se mandou fazer o reembolso da
quollas quotas quo pagaram para montepio, 
e como simples empregados jornaleiros es
tão sujeitos á pennada do qualquer atrn.bi
liario e irrequieto chefe, do um simples 
. chefe do secção, ás vezes. 

O Sr.<:Pres;id.ente -A 1\'Iosa toma 
n;t dcwiil<t consitlcl':tt,~ão ;1 reclam<tçã.o do 
nobre Doputado. 

Examinu.r(L o caso e I'csolver;í. como mr de 
dircHo. 

Fica sobre a mesa, ate~ ulterior de li bcração, 
o seguinte 

PRO.mCTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o Ficn.m considerados empregados 

titulados os auxiliares de csceipta. da gs~ 
trada de Ferro Cantral do Brazil. 

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

Sa.Ia das sessões, 16 de dezembro de 1901. 
-Hem:ique Lagclen.-:;JT::neu JJfachado. 

O Sr. Bricio l.<'ilho- Pedi a pa
lavra unica.mente pu.ra apresentar á apre
ci:tçã.o d:t Ca.mara um projecto; a simples. 
leitura. _do mesmo deixa ver suas vantagcms. 

Errt.rego o p1·ojnct.o ao csctaJ•ociclo juizo 
da Commissiio de Marinha. ·O GuoPt'<l., parn. 
que depois a. Camu.t· L sn pronuncio sobl'O a 
niat.eria. · 

Pnsso n. lcl-o: 

Hoje o orç~a.mento dota uma determinada. 
verba para. esses auxiliare.s que é desigual 
o indistinctí1mente distribnida em paga
mento, do modo a não hwer, igua.Jdado uas 
diaJ'ias, lJOl' is:;o C!liC, Sem razao de S!:J', VliOill
SC auxilial'CS de CSCI'iptn. com 5$, 5$500, 6$, 
ü$500, 7$ c 8$, sondo adiaria minim<1 de 5$, 
o que entendo que ~~ um prll'feito n.lJsurdo, le
vado por mn acto nmannntn de um lei 
annun.. · «0 Congresso Nn.ci ona.l rosol v c: 

Até hoje nü.o se procurou da.r uma solução Art. I> Fica o Governo nutoriza<lo a 
condigna no sentido de faz:er com que os conceder, orn m<trt;o proximo futuJ•o, aos 
auxiliares de oscl'ipta da. Estra.d•~ de Fcrru éLlumnos da Escola. Nava.l, novo exame das 
soju.m t.idoa e m;~ntidos na categoria ·<lo · matel'ia.s em quo houverem os mesmos sido 
funeciona.rios nas, preterições .clamorosas, inhalJilitados no corrente anno loctivo. 
on~ ~odas f1H st~as relações, ~q uip)l.r<:tdos aos Art. 2. o Revogam-se as cl isposições om 
ofhcw.es mfer10rcs d.a ma.rwha pelos pri- contrario.» · 
vilcgios e l'ogalin.s ciuo ost:L classo devo au7 O projecto c . .,;t;í n.ssi.gna<lo por nove De-
ferir e quo nfw tem sido I'espei.tados. Os au- puhdos. · · 
xilial'Cs de esct·ipta. sü.o, .pol' as:ürn dir.er, Fica. sobl'c n. mcsn.,a.ttí ultnl'ior delil>eJ•ac,iãO; 
verdadeiros oscl'ipl;urarios ou mn.nnuonses 
o quo são commissionados nas divorsas 0 soguif1tr. 
secções do servi<}O <h ostra<la.. Assim, uns 
estão agindo ·no ::;erviço do t.rafogo ; ·outi·o.~ 

·na contabilidade c finalmente outras na lo-

PRO.mCTO 

comoção. . 
E' pa.ra l'esolvor a situa.çu.o precaria tlcstos 

empregados, quo venho :Lproscntar csso pl'O
jecto do loi equit:ttivo garantidor• do rliruiLo 
tla. cl:~::::m conheci<h pelt> nmnn dn a.uxi.lia.t'!\S 

O Congresso Nn.cion<1l clocretn.: 

Art. 1°. Fica o Governo n.utorir.ado a 
Cllncnder, mn mal'ço pl'oximo futur•o, aos 
:dnmnos da J.<;scola Naval, novo cxamo das 
mn.torins em quo llouvcrnm o;;; mosmps sido 
inhahilit:tdos no cot·rmtl.n anno lnetivo. 
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A1•t. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1901. 
-B1·icio Filho. - Henrique Lagden.-Estacio 

""&imbm. -Germano H asslocher .- Nilo .Peça
,~~-Thomaz Cavalcanti.-Serzedelto Con·êa. 
-Julio de Mello.-Oscm· Godoy. 
· Comparecem mais os Srs. José Boiteux. 

Carlos Marcellino, Albuquerque Serejo. 
-Arthur Lemos, Antonio Bastos, Indio do 
Brazil, Luiz Domingue;:;, Cunha Martins, 
.João Gayoso, Thomaz Cavttlcanti,Juão Lopes, 
Sergio. Sahoya, Soares Noiva, Lima Filho, 
Camillo- de I-Iollanda, Celso de Souza, Tei. 
xeira do Sá., João Vieira, Pereira de Lyra, 
Esmeraldino. Bandeira, Julio do Mello, 
Affonso Costa, Fau~to Cardozo, Castro Re· 
bello, Noiva, Augusto França, Milton, Tolen
tino dos Santos, Eduardo Ramos, Galdino 

. Loreto, .José Monjardim, José Marcellino, 
Oscar Godoy, Sá F1•eire, Lourenço Baptista, 
Pereira Linia, Estevão Lobo, Viriato Masca
renhas, ·Francisco Veiga, ·João Luiz, Mon
teiro de Barros, Penido Filho, Francisco 
Sallos, Adalbcrto Ferraz, Oleg<1rio Maciel, 
Padua Rezende, Moreira da Silva, Luiz 
Piza, Benedicto de Souza, Alencar Guima
rães, Barbosa Lima, Angelo Pinheiro, Ger
mano Hasslocher, Victoi•ino Monteiro, Riya
davia. Corrêa, Vespasianodo .Albuquerque e 
·Cttssitmo do Nascimento.-

Deixam do comparecer, com· ca.usn. parti
cipada, o.~ Srs. Qrbano Santos, tuiz Gual
bcrto, Gn.stã.o d<t ·Cunha, Pedro ·chormont, 
Roth•igue:s Fernandes, Ch1•istil1o Cruz, Gue
delha Mourão, Augusto Scvct•o, Tavares de 
Lyt•a, Poreii•a Reis, Ermil'io Coutinho, Gomos 
de Mattos, Malaqnias Gonçalves, Moreira 
Alv11s, Cot•nolio da Fonseca, Elpidio I~'iguoi
redo, .José Duarte, Epaminondas Gt•acindo, 
.Tovinia.no de Carvalho, I•'elix Ga.soar, Ma
noel Ca_gtano, Eugenio Toul'inho, Vorgno do 
Aln•on, Xug-usto de Froitu.s, Mal'Colin.o Moura, 
Dionysio Corqueira., Celso dos Rei:;, Sampaio 
Fet•raz, Martinho Campo.~. Julio Santos, Au
l'cliano do::~ Santos, Rangel Pestana, Joa
quim Breve;, José Bonifacio, ·ndefonso A l
vim, Monteiro da Silveira,· Manoel Ful
gencio. Nogueira Junjor, Lind.olpho C~totano, 
Mira.ntla Azevedo, Gustavo _Godoy, Dornin
guos d.e Casti·o, Valois de Ca.stro, .Adolpho 
Hol'clo, Paulino Carlos, Cincinato Braga, Al
ft\}tlo Ellis, Antonio Cinti·a, Hermcnegildo 
de Moraes, Toixcir<t Brandão, Ovidio Abl'an
tes, Manoel Alves, Xavier do Valle, João 
Candido, Paula Ramos, Marçal Escobar, 
Francisco Moura, Pinto da Rocha e Alfredo 
Varella. 

'E, sem causa, os Srs .. José Eusebio, Ray
mundo AJ•t.hn~t1'homa.z Accioly, Silva Mariz, 
Motlnil•us o Albnqnorqnn, Art'Qxollas Galvão, 

Cama•·a Vol, Vlll 

Raymundo de Miranda, Tosta, Pinheiro Ju~ 
nior, Heredia de Sá, Irineu Machado, Au
gusto de Vasconcellos, Raul Barroso, Barros 
~,ranco Junior, Antonino Fialho, Bueno de 
Paiva,- Landulpho de Magalhães, Arthur 
Tm·res, Lamartine, Fernando Prestes, Oli
veira Braga, Costa Junior, Bueno de An-. 
drada, Rodolpho Miranda, Joaquim Alvaro, 
EdmundJ da Fonseca, Cajado, Azevedo Mar
ques o Campos Cartier. 

ORDEM DO DIA 

o s.-. PI"esident.e-:- Não havendo 
numero leg.!Ll para se proceder á.s votaç~e::. 
das matedas constantes da ordem do dia, 
passa-S3 á, materia om discussão. · 

PH.Il\1Ell.Ü. PARTE DA ORDEM: DO DIA 

E' annunciada a 3"' discussão do projecto 
n. 142 B, do 1901, que autoriza o .Governo a. 
reorganizar o corpo de engenheiros navaes, 
de accordo com as bases que estabelece. . 

NingueÍn pedindo a palavra, é oncert•a.da a 
discussão e adiada a votação. . · 

E' annunciada a discussão unica do projecto · 
n. 298, de 1901, concedendo a DIJ. Alexan-'
drina Molina do Siqueira Queiroz e An!}a 
Amalia de Siqueira Queiroz, viuva e filha 
do coronel Francisco de Siqueira Queiroz,' 
uma pensã.o mensal de 150$ e autoriza o GQ .. 
verno a abrir o credito necessario. 

Vom á. Mesa, é lida, ~apoiaua e posta con~ 
junctamente orn discussão, a seguinte 

EMENDA 

Ao p1·ojecto n. 298, de 1901 

Accrescento-so: 
Ao art. l" - Igual favor é concodid~ a 

D. Maria de Castro Sampaio, viuva, mãe do 
tenente Gustavo Sampaio, morto om com..; 
bate na fortaleza da La.ge em 1893. 

Sala das sessões, 16 do dezembro de 1901.
Nogueira A.ccioly_.-Vi?·gilio B1"igirlo .-F1·an
cisco Sá.-Gonçato Souto. 

Ninguem podin~o a palavra, ~ epcorr~da · 
1t discussão e adia1la a votação, até quo a 
Commis~ão dê parecer sobro a. emenda o1fo· 
reei da. 

E' a.nnunciada a discussão unica do pro
jecto n. 321 A, de 1901 (do Senado), conce
dendo a D. Leopoldina de Figueiredo Accioly, 
viuva do capitão de frttgata graduado Carlos 
Accioly, a ponsão inen;:;al do 200$ som pre· 
juizo do montepio o moi()• Soldo. 

46 
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O Sr. Pre~iden:te--Tom ;t p~Llavea 
o Sr. Germano Hn.s.~ loehcr. 

O S1 ... Gern1auo lla~slocber 
(·)-Sr. Pi'osidcntc, conwça.rci, ante 'J de 
apr:esontar ur~a, emenda ''· C3t'J pl·ojccio, por 
:tss1gnalar ma.z .~ nmn, vo1, lpW sou radical
mente op posto ao n.bnill) quo de novo so cs
ta.boleccu do crcaçKo ue })ensõcs, <tbu;o ostc 
que ~or~sccu d:- nm mo elo cs:p:tn toso dn::·a.ntc 
o lH'Imei~o porwclo cht villa. l'epnblic<tJHL 

,Vottwei contra cstn. prmsfi:o, curno vo·· 
t~1 C0\1tl'<1 torlas n.-; onteas; entonuo que 
na.o a~~is l;e ob1·ig:.tç:üo ;t minlm P;tí;rh üc 
cre.:tr nma pensão ·um ÜLvor ela viuva do il
lostrad.o oflicial que succumbiu muito logica 
c natnralmonto nu exc!'cicio das flliiCf:iies do 
Cíl.l'go r1uc lho l1avia sido confiado o q~w elle 
al'dontomontc díspui;â,ra. 

Não sei porque se o .~taheleeoü corno uma. 
~Ponç<l.. hoje <1110 s0 os mílH<wcs é (1 uo sorvem 
:t.Patrln. e qnc so c'los dovem merecer a.s 
ponsõe.g, quando as suas vinva.s e filhos ,jCL se 
acham _snJiicLnte•:nontc amparados peht lei, 
que os_t1.pula o moto··Soltlo o monbpio. Ser-

. vcn~ lt Patl'ia todos os cid·~dãos qac tr;tlm
.. ~ham; o mais ohscmo d.C's cavouqueiros ó üm 
· · mstrum0-nto do 1~ro~pcl'idu.dc de nos.'la. Pa ~ria. 

, . Não é só nas tnoitw~ elo cx.et·cito que se 
proshm s:Jrviçós ;t, N:tc·.ão e muito monos 
serviços que não eram l)ropria.monte de sol· 
dado,quo eram da posiç~ü".o de ongcnt10iro c1ue 
}Jre,-;tava o cap.itã l> tlo i'l'ag;tta, Ac0ioty, log;11' 
este que ellc dtspatou, cmnmis~·5.o, que tilém 
dos vencimentos 11ui.> clováLlos lhe d11va 
nma gr'!'tificu.ção cxtraordlnarht: Crciu c1uc 
nn. marmha. de guOl'l'<t.do Hrazil hem r<t1'0 
soeia. o ofncial, qnc nã.o :tecciti.ts-;o eomo vet•: 
da.de~ro presente t•égio f'a.zol' p:wto dcst.n, com-

, m1s~ao. ~)s perigos, o; ri~co,; quo,poe vnntm·a 
o clima. wclemcntc cl:t n~giii.o on.do i;t s~~~· vi1· 
o~l;c · ollici:'~l poclin.m :.tpl'esont.a.t•, 1ül.o a.c t;n:L
l'I:!,JJJ no sem espi1•itn J>t!l'fJliO (~ Jn. na(,pnza. 
ltum:tna., flol)J'C tndo n:.t moeicla.do, tltar-S!I :t 
glul'ia S:11H qn:Wf)l' Vl'.l' o IH'OÇO <l!H1;a. o·loria, 

• ·. . . - n o:-; r1scos a. c1uc clla nos expuo ; de motlo qnc 
Ca.l'lm; Accioly em <JU) menos ponsav:t cPa 
lmscal' a, Klm !HOl'tc qu:utdo m:~rcilrtvn como 
mombrn üa. Cqmmíi;São do qnc era ~ho['tl o 
Sl'. Cr·uls, pai' a .. aq nPlla. rngi?to. 

1·~· _uma vcmla.dnit•n. in.iu~ti , ;:I . qno cs !;amo~ 
pt•a.ticn.ntlo CJllC\l'Cl' J;oen:w maH do <JIIC n.lli1K

. ta,u:L a VLilôt 1[;1, l'ami!i:L ÜnSttl ofiici:tl Olll tle
t.t•imonto uo TlteS• •Ill'c} Puhlko jü. t,il; l soht'O· 
carregado elo diffieufda.dn:,t. · 

O The:;uur·o, a.nl;e;o; tlt: LJ\do, rl1~Via i-:11 l\1'()

occupa.:· com tts rusp.msa.ltili<lades d;t divi.cb 
na.ciona.l p :tm . a 111Htl o; Kllll;o; I'Oent':'Oi'l 11:ú• 
sã.o tã.o .lar·gus. 

l") Jflgt.c discu1·so ni'io li.>i l'lHi.~!n pelo ol'arlol', 

Em fim, Sr. Presidente, na. eventualidade 
do SOl' n,ppruv·:tcb. esta l) Cnsão, como a.crcclii;o 
que o· ~;oja, <t de-;peitio d;t oppósiçiu de a.lguos, 
vou mn,nda.I' uma emonda.,-que poderü. pa.· 
recm· uma contradicçã.o ás idéas qíw acabo 
elo n:;pondor ... :Mas, nesta cmmrra.da ele f'<l.
V Ol'CS CJUG se fazom, :tellei que bom podin. 
u'fo.a. voz que não scrvirh de diClile a. esi;a 
a.va.htnehe de düpcrdicio:; elos dinheiros pn
bllcos, f<~ZCl' fluctuar ~;o Jn·c osta currento 
pelo merios um [teto do cquid:tdc d:J. p:tteia .. 
ln·azilcirt:t. 

Quando tcl',llinou a. guct'ra tlo Parngu:ty, 
os . inmtimavei.:l sct·viços presbdos pelo 
Gc1iceal C<Lm:tra, · Viscoucle · do Pcltita:;, 11-
Zê~'a.m com que o Scna.tlo elo Impcrio clcct'C
ta ::;.:;o um:t pnnsfio de · 5:i0$ em ü~vo1' deste 
illustee milita.t·, que lta.v ia feito dest~tca.t· o 
sou nonw cnt.l'c os <1uo mttis se l1avia1ú sa.li
entaclo dup<].ntc a gucl'l'i1 ~ _ 

Murto o Visconde de Pelotas, ipso-faclo cos- . 
sou a pansãQ. 

Uma. vez quo se cPc;un fa.voros hujc, 
iojmtifica.vcis, e, é prcci.-;o dizer, 1p1a.ndo me 
rcflPo a. favore,; injns'tificavcis nft.o tonlto em 
vish dosmorccce o alto v:di:Jl' deste o!Licia.l 
de mo..rinha, cuj :.L .pceda não deix;t de SOl' sc!l
sivcl para o Beazil, o C1UO não impede tam
llcm (1110 reconheça. que (IS SCliS srwviççs nã.o 
for<lm df3 n:ttnrez:L tla.uuclles·quc possam im· 
por um acto de munillccnci<t dos põtl.(}res 
pulilicos. . . , 

Acto ele 9C1Uitl:ule, sim, qna.ndo :;o prati
cam injustificavci:-; conccssõos da. natureza 
de::; ta., é rcst.:t bcloenr em !it ~-o r d<t v in Vít o fi
lll:ts do Visconde· de PÓlohs u. ponsão dt\ <lU C 
g<mtv:t .cllc omqu;wt·) vlvo. 

O Viscon1le <lo l'cl,)tas nlí.o ot'~ nm ho
JllC'm do liwtuna; os snw; rnl:\nmillos havcrP.s 
olln os lt:tvi:l. cotnprornn!; titlo p ,•l:t gnnorosi
<l:ttln do srm co P; tc;fí.IJ, ~~xphwa.do l:ti'g ; ,,lllí~Jltn 
pm· lllll i t.m; 11110 os voa.ç:t \•itm em to :·•in dc~ lln, 
snlidt.al)(ln, Ol'it t:mpt·nsl.illlos 1!0 llinliril'o,. 
Ol'rt. nnrlos-;os p.'tt':t, llillmt.es dn dh;jl/a,, ti"'~ 
era.m ilc.;con!;a,do:-; no lJa.néo elo Poí·t11 Alng1·n . 
c n.té !wj11 it viuv:t c~t:i. pa.g;wdo ·i1.:~ tlivi1las 
que o sou tna.ri!lo eoni;I·ahiu, cxclusivamenl;o 
em l':wor do amigo.; pow~o goncr.1so:L · 

'Po;so ga.rantil' <i C:tma.r-a. que niio pnss~ 
pela rncni;odL~ :-:ta i!ltistl\) :·m nho!'a., filh:t, u.lém 
di:Jtu, <lll nm 1lo:-> l11itis n.Ji;avois lJI·;tziloieus, o 
Viscunde tlo S. Loopol<lu, sícp1m·. :.L sw.;pt~it.a 
rln 1p10 po3St lntvOi' no ll1~a .iil quem S! lomlwo 
<los serviço; do seu mar·itl,>, pa.t'a. vit· teat:tl' 
tio nnm pen:;':'i,o, dn:>uo q11c nll:t jnlgntr que 
l'iiVI\l't.n 0111 \':\nn l'aV(Il' o nu do snns filho~ ... 

NIII)l'õt a I·:xlll:t.. v;si : O!Idl~:' -; iL dn Pclotn.s 
siqtllil' ítna~'Íllllll C[IIP Ji"dot·i:t·,....t.m· dil't•i.Go 
a. i.; I. o. 

Jl(llo <'íllli.t':l.l'in, :-w11 illll ~ lo~·n m:tl'i<lo cwa lllli 
do.-; I~IJIIHOI'i\:i III:Jj -; IIXLI't'lilil.llll.'i cl:t l'l')!'lll:L 
:tlJJISi v a !JOl' tp!P Jl,·~, ; I.J' illl,.:I',)I'Hlit.V:Lmos n~;t,a:-~ 
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• 
m:uüfosta.ções do respeito c dignificação d <~ tlinheiros pulJlicos, quo ao monos aquellcs, a 
Patria }Ja.ra. com os seus E~Jrvidores, lJara· qnom somos dnverlnrcs do cquida.do, niio 
ten,mlo·<.ts ao ponto do niio signHicn.rem mais Stljam privado.> de dircibj:i. a.dqHiriúu. 
do que um acto de verdadeira gonci·oüdadc Era o que tinha a dizcl'. (~ui!o bem; 11wito 
bara.ta do Parlamento. umn.) 

Será. par:t clla. uma smprcza esta prmsã.o, _ vem :1. Tvfcsa, t) lida, ttpoi<:vla. c p1stfl. con· 
que não solicitou, mas do quo prücH<~ para junctani.ontc em cli::;cussilo, a seguintn 
si c todos os sons filhos. 

Voto sempre, como disse, contra n con
cessão de pensões, por serem injqstas, iní
quas, por serem actos vcrdadoiramont,c alm-
si vos. · · • 

Mas, uma vez que não posso leval' a todos 
os espíritos a convicção de que é .tempo não 
só de pormos termo a esta genorosidatlc. ex
tmordina.rin, tt1o pl'ejudiciaJ á Pa.1;ria, como 
ainda, de revermos as pnnsõcs concedida :,para. 
abohl'mos muittLS, alH'csentaeei uma emenda 
ao projecto pela. qua.l vot<j.rei p llr ecplidat1e, 
uma vez ·quo não consig<~ fazer com que a 
Cttmara so contcnhn. na conccssõ:o dostos fa
vores, deantc da situação do Tllesouro. 

EMENDA· 

Ao projccto n. 321 A, de fDOJ 

Accl'cscentc-sc. Fic:t restn.lJolocitln, ela. cln,ta 
<lest-1, lei em tlea.nto om ft~ vor· ~a Ex.m. Sri1. 
Viscondossa. do Polota.s c suas filluts, em· 
quanto · solteiea.,":l, a pcn.-;ft:) fle 500$, qno 
h a. via sido cpneed irl:1 a. o gra.nde scrvidol' da 
Patria., general Cttmaru., Viscontlc ele Pe;, 
lottts. 

Sn.la. da.s sessões , lQ do tTozcml~l'O de 1001; 
- Germ.ano IIassloc!ier. 

(). 81 ... DricjQ I?ilhQ-Poço a pala
VI'~. 

Não descerei de~ta tribunn. som fazer mais 
roforencia a. um á.ssunipt,o quo inteecssa tam
l.Jom a; uma illustre pensionada do Estado, dn 
quem ha poucos dias i·cccbi uma. rccl<J.mação 
no sentido deset> respeitado· um direito quo cp Sr. p~e~iiJ_ente-Tom a. palavt·a. 
foi assegurado por ~teto do Parlamento, e 0 nobre Doputttdo~ ·. · · 
quo entt•etanto óstCL sendo negado. 

Retil'o-mr. <t v[uva do Dr. Tobi<ts Barreto, 0 Sr•. n 1e.ici() Filho declara. quo 
.. em f<.wor de quem foi decretada. urrla pen::;ão; si 0 Sr·. Germano Hasslochcr se tivc3se limi~ 

:.!. olla O aos SCU"l filhos. · . . . taJ.o <l. ani·e~enta.r a. OH10L1tla~ cshbelecondo · 
. Eritrota,nto, á mccl'ida. ClUO os filhos ::;e p. s v· l d I l t 

tornam maiores, o Thesouro vn,o negando a que a viuvn, do • ~·- . Iscon< c c :lc o a.s pn.sse 
- 1 t d' ·t l 1 1 a. p~rcehor a, P.ensii:o_ quo ~:.tbia ao d_i~no scr-

rcvorsn,o a que ol a·· om _n•m o r OS( e <I\li1l1< o vldol' da. Pa.trta, n:w ttwm necossulatlo dn 
os lilhos não percoba.m mai~ !liroctamonto occupar :\ tribmHt. · · 
a~ quotas da. pensã.o quo foi dad:t á. mnlltnr 
c :tos ftlhos de um homem que serviu :.L SU!1 S. Ex., porém, nã.o st'l comba.t.en as pon,;õns 
P:d;ria ta.nto como os qao m<tis a. tcmn sc1·- om gnral, como ospncinlnwnt;e a quo o.;t;í om 
vitlo ( apoiados;) pot•<tno no c~l.mptí rla sei .. rliscllfhil.o. 
nncin. fuz conlleci<lo n nomo da, noRsa Pn.tl'i:t, Pe<lc prt•miss:i.n prtl'<L estt·:uJIIfl.l' uma tal 
qnn ncoou pelo vnl11o contincnt.o; rol'ÓPmon ma.nrdr:~ tlo impngn:~l' tl11l-]ll'''.iodo; ju,;I;:L· 
o ospit·ito do nma. época., douÇt•i·.>otJ uma. monl/l no monlflllÜJ PJll qno o llcput:ttlo ·rio
mncid;~tlt•, n.IJt·intlu-lltt\ novos llut•isonl;n:-:, gl':~ndonsc :-;n "''~nil'nst:L ra.tlic:tlmonl;o con- . 
nll':tsl;a,ndo-a da rotina· seg-uitl::t :Lt6üntã.o por trario :ts ponsiícs,t1 qu:tn•lo sn lomhr:L Lb pro
um:L e:,;cul:t. j;i. conrlt}ll111:Ld:t, deanl;o tlos pt·o~ ' [lOt' o auxilio <lt~ f"lUIJ.~ nlens:to:-J <i. vruvn. do 
grossos scicntHico1 do scculo. ominontc gcnural . Ca,mara. # 

Faço umt~ relcr·olwÍ<.t a, isto, certo de que Wí.o contonl;c com i~.-1u, S. Ex. pcíl(J quo a. 
a Commissã.o, perante ri,.qu:tl foi apresontarJ<t Cummi:;~:'í.o compntente dô a.ndn.mento ao 
uma reélamaçii.o lloHS<t sonhortL, úô cpmnt9 pt'ojccto rllio ·PI;ovidencin. no sent.itlo da vinva. 
antes parecer a. respeito pa1·a qUe a; Ci11na.ra do gt·:~ndc profossor Tobias Bn,l'rcto rocol)tW 
decida. si c:tbo on n?í.o á viuv:t do Dr. Tobias as qnotn,s tla pens:\,q dcstma.dn. ;ts :·mas filha:::. 
B:1l'roto o uiroito de pCl'CCbcr por virt <lo re- Snm pretender m:tgoar ao nohre Dnp\1·· 
vrt•.,;ã.o as qnot:ts q uc cabi:tm a.o.l seus filhos, ta(lo, n.fia.nç-.'n. fliiO turlo podia, cspor:w menos 
d:t pensfio votada para olb c pn,ra ollos. Hm mQ!lo ti\.o original do com inter pcmsõns, 

A Commi,;sã.o lem brc-so de. quo (! uma mó· a.ugmont.n.ndo un m:ds dua.s :t Ust:t <Lt.s 
desli:t c oh.-.:curoa viuva. rtue não tem qnom mo::~ma.':l. 
cstej<L constn.ntcmente a. solicilin.r junLo aos Tr:thtndo do ca.so especial da. que concedo 
seus Hlnstrcs membl'os qno attcntlam :J, uma o projcci;o om deb;Ltc, :i vínva. do ca]lilifi.o de 
pol.H'C7.a horiradn. cltci::l. üo ncccssida.des, quo fragata, Cal'los Accioly, ütz ve1' <lUe n::t<la 
pl'ccisa.sm• a.ttcndida; que nã.~) nos· fica bom mais jnsto 11~p1 ma.is digno dn :tpoio pot' 
qna.ndo ostamos pol' tu.I fó1•mn. n. esh<tnjar o:> p:trto úa Ca.m<Ú'tt. 
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Descreve minuciosa.mente a somma de sel'
vicos prestado.; <L Patl'ia po1~ aquellc uistincto 
official de mal'inba. 

Seu patriotismo~ nunca desmentido, le
vou-o a prestai' serviços it- Nação nas regiões 
inhospitas do Am;1zonas. 

Lembra o or<~dor o que disse a proposito 
das tl'istes occurrcncias quo se deram por 
occasiã.o tla viagem: da commissiio incumbida 
do dcmn.roa.r os limites com a Bolivia. 

Ao passo que a commíssil,o boliviana. t inha, 
siniio todo o conforto, · porque nii.o ha. con
forto em taes condições, ao menos os recursos 
mais necessn.rios e indispcnBiWeis, <\ com

. missáo beazileira. tudo faltava, desde os. vi
veres imprescindíveis att"~ os medicamentos 
os mais communs, aquclles qno sornpro toem 

. os viajante.-:; que por a.lli passam. 
Pinta a traços gcrae..; as scenu.s pungentes 

dos infelizes compatriotas quo, enfermos, lu
taram com todas a.s difficuldu.des, sem meios 
de transpor·tc, expostos ao sol e á ·chuva, 
a braços com a mais tremenda . miseria. 

Refere-se particularmente ao capitão de 
fragata Carlos Accioly, ·que aUi enfer

. mou ao serviço do Brazil, que estremecia, 
_ acabando por succumbir com o,.,; olhos volta
dos para a Pa tria, de quem foi dedicado ser-
viclor. · -

Concluo, affirmando não Sel' fit vol'a vel a 
todo o qualquer projecto do pensãq; faz, 

- porém, excepção para os quo se referem l:'ts 
viuvas dos homem~ que muito sG distingui
ram, que se sacl'ificara.m, batalha.ntlo p<..tra 
ongrandoccr o paiz c que, colhidos pola. 
mP"'te no posto do sacril).cio, deixam a viuva 
e fillws lntan1lo com a pobreza, como acon
teceu com o bl'ioso rcpresnntantc da aJ•mttda., 
cuJo passamento todos deploramos. 

E' porque, longo do :teompan!JaJ' o ropl'e
sontanto do Rio Grando do Sul, vot:1 a favot' 
do pr~jccto, certo 1lc quo, assim p!'ocedcndo, 
cumpro convictamente com o seu dovor-. 
(Muito bem, muito bem.) · 

O Sr. Fausto Car<lo~o (·) -
Sr. Presidente, começo confessan(lo qnc 
suu absolutamente adversario de ponsõos 
concedid:.Ls }lcJo Estado a pal'ticulams . . 
.. O Congrosso Bt•azileiJ'O, porém·; nã.o rcz:t 
por es~a. caJ•1;illl<.l. o, nã.o 1•czando pol' essa. 
ca.)'tillm, tom cuncndítlo v:u•ia.; pnnsõns, con
tinúa. a. euucetlt\l' o, )>OI' CPt•1;,,, a:-; euJil~ndor;í. 
dn J'u ~ut•u. V•ll.o p: •t• al~lllli:L:,~ das pon:-;iíos 
(jUO a!JUÍ sn do!J:ttmn, vut:tJ·oi üoutr:t muitas 
<lnllas c ereio quo n . .;L:Ls f1sta.rú.o em maiu1• 
numüro. 

Mas, Jêi. que o meu noht•o colloga, l>o]ml;ado 
polo Rio Gra.ndn do Sul, Sr. Ciet' nmno Hass· 

(·) EsLo diset! I'SO não foi l'êvisto pelo Ol':l.uor. 

loclwr, ~e referiu á pcnsilo concedida <t viuvá 
de Tobias B:trl'etu, no Govcrnu Provisol'Ío 
pelo marechal DeoJ.oro da. Fonseca, premiando · 
assim os serviços do maior penstt<!or que 
temos tido, eu não l)O::>so deixar de dar corpo, 
·em uma emenda, á idéa que o nobre Depu
tado pelo Rio Grande do Sul aqui desenvol-
veu. · 

Sr. Peosidonte, ou creio que to:los aquel· 
_los a q umh se toem concedido pcn~líos as rne
rec ::Jm, nã.o acl'eclito que se tonltan~ ~latl1) 
pensões a quem nã.o tenha prm:tado xOl'Yiços 
;iPat l'ia; mas ninguem os pt'Ostou melhoro:; a 
este• paiz do que Tobias Barr'hto, quo repre
senta na hLsi;oria ilo pcnsamnnto beasiloiro 
um;t cpoca. do traiisíol'nutções. (Muito bem.) 
Até Tobias Barreto dominava o libcrttlismo 
l'omantico, que tomou corpo c se 1lc(iniu 
na Eul'opa., . <lilfundindo-sc então. · 

Do Tobias B;trreto em deante começou a 
dominar entre nós o abolicionismo. 

Tobias- Barreto fez varias e divorsa.s obras, 
porem a sna gra.nde obra não é aquella qun 
e.;;tá nos seus livros: é a quo esttí. na. cabe~~a 
destes discipulos que são por assim dizer ou
tros continuadorés seus; o este homem ex· 
traordinario, que fez um pensador em cada 
discipulo e em cada ponsadol' um seu. aniigo 
constante, este homem desapprtreceu da vida 
em extrema pobreza. · 

Ora, si nós concedemos pensões a homens 
que figura.ram nrt política, que tiveram, por· 
tanto, uma vidtt de convivoncia social, que 
foram advogados, quo tivm•am amigo:-;, pol'· 
quo não a ha.vomos de conceder á viüv;t 
daqnena que vi von sô no fundo do sou g;t
lJinetc, á. procma da verd<tde, aquollt\ CJIW sn 
segPeguu do mnndo, '1 uo nnnca :tpp:trecnn 
na SOCÍt\díldC, if111~ llllllCll, flgUJ'OII, Uil<1 fl'IIÍII 
os gosos da }losiç~·i.o '? Porq ne negar ?-

Port;mto, Sr. Prcsidon to, si nús tla,mos 
ponsõos a viuvas o filhos 1lo Senadores, do 
lwmcn:-; publicos, tlo homcms 'l're tivnr;tm 
alta rcpl'cscntaçã.o, vamos d<tr uma pensão (L 
viuva do pensador que no J'nnt1o esquecido 
do seu gabinete Ü'itbalhou ma.is para. a im~
mortaliditdo dn nome de sua. p<ttria, ou poi' 
outra., mai3 otiica.zmcnto do que aqnolles. 

Eu apt•osento, por'ta.nt:.>, á pt•oposiçfLo do 
Scnitdo essa. emenda, que consir!ero pm·feita
mcnt.o just:t o poc~o n V. -Ex. •tnn a nmnde 
busca,J• . (Muito {JtJm; muito lnJm.) · 

Vmn ;í. Mc•sa., t'\ lida, a.poi:ul.it o pos!;a, con
.ÍIIIIdauwp t,,, mn d iscmss:Ln, a Sl\guinto 

EMENlJA 

Ao Jii'Ojccto n. 3.'21 A, tla 1901 

g' concctl id:~ n. rcvcr~;l,o rl:t quota. q 11c 
c:tiJiiL aos lill10s de Tobias Hal'J'oto fio Mcmnzos, 
onHJ.IIiW to men1J1'es, na pens<lo concod id<t :í. 
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vi uva e a este$, á mcsri1<t viu v a, logo qu_o p:)r 
cll'eito da maioridade cesse o boneficw em 
favor dos filt10s. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1\)0l.
Fausto Cw·doso. 

. Ninguom mais petli.ndo a pala.vEa, é oncer; 
ra.th~ a discussã.o o adiad<L a. vota.çao, até que 
a respectiva.- Conuni.-::si:to dê p.trecer sobee as 
emendas olfcrecidn.s. 

E' annunci:.t.ua, a di::~cussito unica do p1·o· 
jecto n. 28:i,dc 1893, co!lc:Hió-wlo ,<1 D .. Julia.na. 
Morcl Garccz Pa.tha., vmv<l. do t.enen~e- do 
oxe~·cito Diogo Garcez Pa.llm, a pcnsãoannual 
de QGO.~O:JO. 

Vem ií. ·mes:t, é titl:L, ap;>i~Mb o post't con
-iunctamcnte em discussão, v. scguint-..1 

EMENDA 

Ao p>·ojecto n. 288, de 1901 

No fimü tio :wt~ lo, <~ccl•uscohf.o-se: - igua.l 
pensão tí viu'va do ongenheiro civil DL'. Pc
dr·o Daniel Ferro Cardozo. 

Sala das sessões, IG do dozombro de 1901. 
-.4.lbug_um·qtte Se1·ej o. ... 

Ninguom pedindo a-palavr•a, é cncel'raâa a 
discús,>i:í.o o adiad<t a votação, até qae a re
spectiva eommi:::são dê parecer sobre a 
emenda oJI"crecida. 

E' annHncia1h1. a R"- discussã.o do pi•ojeeto 
n. 2i5 de 1001, concedendo a D. Durothéa 
da. En~at'n:tçã.o 1lo Ccwa'.~ã.o de Je:ms G<trcia 

- /.ttni'"<t o D. M:1.ri:~ Dolol'es l3al'tola Bm•nar
d i IHL"' G::tt•cia, z;mig<t, Jillta.~ tlo bl'iga.dciJ•o bn,
rào do Ca.lm·a, êt relcva,,:ão da pena do pr:e
sct•ipção, p<u·a qun po.;sa,m perceber o moto
soldo quo recebia. sua mão, viuv<t daquello 
ln•iga.dciro. 

u.rmada se tem occasw.o de offereêer em 
holocausto ::'L patria, noa dias de tormenta, 
a vida, e é justo que a patria recompens3 
generosamente aquelles que se esqueceram 
de si para só pcmsarém em seus interesses. 
Mas não s~ trata de um militar mol'to em 
campa.nlta, mas de um milit:n· que exercia 
uma com missão de engonha1•ia. -,~ 

O SR. NILO PEçANHA dá uro aparto. 
0 SR. GERMANO 1-lA.SSJ,OCHER-·Tãó nota

VCÍS cm11o o Se. Accíoly existem milhares de 
brazileiros, uns gara.ntidos polo meio soldo e 
montepio e outros sem essn, gaeantin,. 

.Foi c:;te o intuit•J quo tive e 11ã.o houve con
tra.dicção da minha partç,porquaó.to,apresen·· 
ta;ndo emenda, a e:-:~,;c pt'OJCcto, contra. o qual 
vou votur, si Cêtllir o projocto, n<tturalmonte 
cahc a emenda quo é ·n,ccessoria, porque a 

· minha. emenda 11ão ó su1}stitutiva. 
W uma emenda q uc eu considero como 

acto do equidade, palo f<wto do restaurar.;; 
em favor da fa.milia de um servidor da 
patria, uJ11a pensão-. que tinha sido dada 
como p1•ova da gratíclão nacional. 

0 SR. BRICIO FILHO- De onde V, Ex. 
conclue que ha casos em quo se podom con· 
ceder pensões. 

0 .Sl~. GER~:IANO HASSLOCHER.- E~tou di· 
zendo que ê um e.scandalo 'que nos transfor· 
memos em confraria de· misericordia,. que 
pensemos gu~ os ?ofros publico~ cs_tão regor
giéando do. dmhmro quo expr1me o suor do 
contribuinte, pn,ra que cada um Deputado 
enten(t<t que ha de fazer favores <i. casta dos 
cofres publico.~. . 

O SR. llrucw Fn,no dá um ap<wto. 
O SR. G-r~H.l.\IA.Ni,) HA.SSLocugr<.- E então 

üb:l;o quo, :;i nã.o lla um pa.radeiro para esse 
abuso, si não h:.tquem se ponha doante do co
f'l•upublico p:n•a ücfomlel-o contra, esses actos 
de generosidade criminosa, então é :muito
n:.ttura.l que venha alguom, ett, por oxomplo, 

o Sr. Germano I:Iasslocher com o direito de apresentar o nome da illus~ 
(1}- Sr. Presidente, a,ntes _do dizor a re- tre viscondossa de Pelotas,contra cuja pensão 
spoito deste projocto, peço licen<,a u. V: Ex·- eu voto, porque voto cont1•<.~, o projBcto a q~e 
P<tra responder rapidamente ao meu lllus- toi aprescnGada a minha, emenda.. Mas nao 
tro colloga por Pernambuco_, que; nna!Jr- sou eu quem approva a pensão, são os _que 
sando o meu discm·so a. proposlto da pensao a.pprovam a pensão â viuva do capitão de 
em favor da viuva do capitfLo de fragata fragata Accíoty, para· nu . omergoncia de 
Carlo:=; Accioly, viu duas cousas que podo estar-se a esbanjar o dinheiro, ver si alguma. 
ser que S. Ex:: tivcs-:;e o dil~ito d~3 ver, ~as consa do jnsto se faz. 
que cu intencionalmente nao qmz que ox1~- Potli especialmente a palavra. sobre o pro4 

tisse no meu disctu·so. . -jccto n. 275, de 1901, que diz (Lê): 
Pl'imoiro, n:1o ataquei o caso p:trtiCnlaP, A vluva dosto brigadeiro tinha uma pc~ 

invoquei-o em meu auxi1io para nssig.nala.l' quonn. pensff,o por serviços quo ellc havia. 
que ni"io (Í sómon te n:1.~ titnil'a.s do oxtwcrt.o ot~ pt•cc-~l;n.do ao Br<Lzil. 
no:-: qnadJ.•os da, m:tJ'Inha, (jllll so .snl'vo a Atit! t87fJ, osta snnhor•a e suas tllhn.s nunca. 
pn.t1•ia.. I~' vcrda.rle quo no nxor.·cJ.to c na. t'eclanuwam couRa. nJguma.. 

Si nào são falsos os daclos quo me deram, 
(1) l!:ste discurso não foi revisto peto o1;ador. estas duas serihoru.s são fr•êjras recolhidas u, 
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um convento na Europ:.~; u foram tentadas a 
solicitM'- este favo1· po1· üm aventureil'o, que 
:so compromctteu a rocDl.Jm• 20 <.mnoJ de 
pcn :5Ões a tra,z,~.das. 

Com cfl'cito o projccto rnanda intot'l'ompm· 
a. prescl'ipção, o que se )Jaguom es;;C's 20 an
nos do ponsõe.:; que nunc<L foram reclamadas. 

Ora, uma pensão em um c~tso como os~c. 
diminuta, só po~lcl'ia ser da<l<L para nmnu
tcnç\àO dess:1s duas scnltoro,s, porque nTío Ol\1 

um acto do gratidão nacion<.Ll munifici.mte 
tlestimülo a ter rcversi0, mas simplesmente 
a. dae ue OOlllOl' a quem tinhtt pr·estauo SOL' .. 

viços ú. Patria. 
Ora, nio lt:tvemos de acrcdit<.tr quo ha 20 

aunos essas senhoras es'jOJ<tlll comendo fiado. 
(Wso). .. 

Voto contr:t a rcvors;'i,o cla.s pensões, mas, 
no .-:aso de dnvilb, manJo omcnd<t, dizundo 
quo, no caso de ser conctxlirb a ·t·ovot'::J<tr•, 
sej:t a pcnsào a coHt:n·-so da da.t<1 d<L loi. 

. Por esta fôrma, nrH attenclercmos a estas 
fluas scnlwr·<:ts, quo siio octogenarias, como 
}H'ovam as certiclõcsqne aqui se acham c não 
d;trcmo;;; margem a quem· andou por terras 
de Pol'tugal, a catar ncgacios como este, a 
reeebcr estes :ZO aúnos (Je'ponsào, som que 
nunea estas pobres mullwros, <L qucnn nós 
tal vez favoroc(:lssemos pela~.;; suas condições
de pcnmi~, si de facto estão om t:ws con
d i~iles, ptdessem rocebm· çousa <~lguma. 

.Mando <t Me::l<L um;t emonrht. -
Era o t!UO tinh<.t a dizor (Jiuilo úem; muita 

lienl). 
Vem {t Mesa, t~ lid<t, :tpl)bda. o posta eon

junct<uncnte em discussã:o, <.t St~guinto 

Ao Jlrojeclo n. 275, de 1001 

Aoct·escen te-se: -·a c·.on t:tt' rh da.t<~ dos ta. 
lei, SCIJl dii'Oito ;1 IJOI'Cüllel' a llWSIIIa pon:-:5.0 
dõ!, d;~kt d<t nwrtu de sna H tão em de;Lntu. 

S;lb. das sessões, lG de dezembro de HJOl.
Gurmano Ilassloche1·. 

O Sr. U1·icio I•'ilho diz que- é de 
nuvo forçaclu a _usar ib p:üavrtt, pOI'ClUO o Sr. 
. Germano I bsslochcr, ao deb~ttor o prujc1cto 
n. 275, de 1901, aprovciton o onscjo para rc~ 
sponuor ao discurso do ortuJor,eehttivo <.t pcn
sào da, viuva diJ capitão de fra.gattt Gados 
Aeeioly. . 

Nã.o teve <J mo~wr intuito de <losconsiclorar 
o rupro.~en tan te do lt.io U t·anüo do Sul. 

te rltW Jhcssc V<.Llcr seus bons oflicio:'l jnnl;o L\, 
Commi::;"ão ro3pectiva., no sentido ele a.pres
:me ~L m;trcll<L d<.t proposição, que_ d;L pt·ovi~ 
dencbs sobec auxilio á, viuvn, do gra,ndo 
Tobbs Thrreco. 

Consitleranclo llUO nã.o foi logica <L conclu
são de S. Ex. e s<.tlientanuo tt contradiçáo elo 
illustre Deputado, teve apenas em mira des
truir a impugmtção feito, à m:.ttoria em debate. 
(Muito bem.) 

ô Sr. :Pereira Lim.a (•)-Sr. Pro~ 
sidente, tendo sido relator d<1 Commissão 
que deu pa.l'eccr sobre esGo projecto, cabe
mo dizer os fundamentos que me leva.ra.m a 
da.l .. () fa. vom volmon to. 

O illustrc Deputado. nã.o impugnou pro· 
pl'i<~mente o favor que se pretontle D.tzot• ~ts 
pcticional'ias. 

O SR. GER~rANo I-IASSLoctum-Não apoiado; 
lln1mgnoi propriamente esse favor. 

0 SR. PEREIRA Lll\IA-V, Ex. tenha a bon .. 
dado de ou vil•. 

O illustre Deputado pelo Rio Gr<mde osú 
de a.ccordo que se conceda a pensão da datcL 
da lei em dea.ntc. 

O Srt. GEIU\íANo HAssr,ocmm - Não eston 
de accordo tal, o quo disse foi que, no caso 
do a Camarn qno1•er restabelecer a pcnsiio, 
devel'ia votar pela c_menda que apresentei. 

O S1t. PEREII-:.A. LDL\-Ntto onvi o disnu;·so 
do illustro.Doputado, mas li. vi::;t<.t da omencht .. , 
(Lê.) 

Sondo 11ssim nã.o podin. tirn.r outra con
clusão. sinào a do (1110 N. Ex. conconl<1Vêt em 
principio com o podido das poticioimrias, 
isto t\ com tt intcrrupçfio da :prescrip(:ã.o 
t~lleg:ub c a conccs::Jâo da lJCnsão, unieu.
m:mto depois r1uo alei J'OS$0 pt·omul~:tcl<t. 

:M<t~, Sr. Prcshlunte, o nobre Depu~ado nit!J 
tom J'azão, num I'Ill ::;o op)JlH' ao pmlillo nom 
!lll<Hl to <lO lJl'illr\ipio que pt•otondn estabolc~. 
cur, tlllO só ~o cc>ntll a pom<-LO da dattt da. 
morte dlt mãe uas peticionarias, no caso em 
c1ne o Congt·osso pretenda acceitar a. intm·ru~ 
pc)fw dá prosceipção para o favor pedido. 

Tratlt·Sc do duas senhoras, uma octogena
rla, outra do 75 <.Lnnos, filhas de um distincto 
militar que prestou relevantes serviços m~ 
guer1'<1 cl:t nosstt indcpondencia e que, em 
rela~~u.o 11 totlos os outros favores do igual 
natureza, apl'esentam os melhores funcht~ 
monto:; para que o Congresso pos;;a ÜJ.zcir-llws 
este favol'. 

Estranhou <tpenas ({ILC S. Ex., no mumcnto 
em cpte f:1.zi;~ pt·ofis.~it.o de~ f'(\ eontt·a. :~,s pon
:;;i'íns, apro.:->cnL;ts.~o um }>t:'ojccto de pen::;ão, 
destinada, á viuva do ominuni;o vi:,;contlc uc 
Pclotws, pGtlimto em sog~üll;,t, u,u ~.ir, PtQ:Shkm-

Eu tambom sou, como o illustro deputauo, 
contrar·io em regra ;i, concessão de pensões; 
entendo quo (\um Ühvor, uma cxcepçfio ClUO 
só se deve ra~er om casos o:-;copclonacs, ma.-5 

\') l!:~t~ çliscu.teo u~o foi ruvisto )?elo ort\dor. 
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ju::;l;a,mento noAtc C<LSo se ach:1m n.s dun.s peti
cionari<ts, sendo o f<wor tlU C se lhes prctcmlo 
;conceder dcvülo sômcntc ús circum.ot<Lncias 
muito cspociaos de::~ta.s duas senhoras re~i
<lit•cm em i\Iontcvidêo, não conheecrcm 
pessoa algunm nesta. C:1,p1ta.l, üesconhccc
n!m alui do p:tiz c, tondo d lrcilio a que c.st:1 
pensão revcl'tcss3 crn seu favor depois ela 
morte 11c sun, mãe, csrluccct·am-so ou clcllt.t 
Jlã.o tr·ataram.por não teeem recursos pn.ra. 
Jw.bilita.t·em-s:J como hcrdeims, -dcix:a.nllo 
no;-:;tu.s condições pu.ss.w Uli:t cc.rto numero de 
:umos smn l'ecorrorem <.w .;; pvdeecs compe
tentes. Om, hoje pct•guntn.-so, deve-se só· 
monte cuueodcr u. pensão d~t d;tta de lei em 
llecwt.e, ou devo-se conccuor mais este fa.vor 
rna.ndando ·pagar a, pcnsi:í.o . <iUC ruvcrte a 
!luas st.mllüt·as durante torlo o t cm1>0 decor
rido dqJOis tb nwt·tc tlc SU<t mi:í.u ~-

O Sn.. GER:\IANo I-L'>.SSLOCl!El~ - Não é o 
c:.tso de V; Ex. se mostrà.r as;im tão oflen
diuo. 

0 Sn. GlmMANO HASSLOcmm- Elln.s nã.o 
verão tloz réis desta pen::ã.o, durante os 21 
annus. ~ 

o S1t. PmwntA LIMA- B' uma infoemo.çã.o 
so brc <L c1 ual ou nã.o me · posso pronunciar. 

Estas (Luas p~Jticiun;wias dirigiram-se ao 
Congtu;;so, Jizeea.m o seu :pedülu, constitui
r <tm um PI'ocnra.dor. 

A JH'ucur<.tçho ost<.~ porfoitamonte log~tl e 
ou niiu tunlu o tlil'oitu de distinguü· ..• 

O Sn .. GJ·;rtl\IANO HASSLOCIIEn.-V Ex. sa.lJ1~ 
tpto ollas 1Üt1J podiam as..;ignal' procura.1~õos 
tilLO nii.o l'ussetu cseriptas pol' seu propriu 
punho, c oll;Ls llàn o s~to. 

O Sn. PJ·:m:lllA Ln.rA-As prucurações s·ão 
pcl'Jbit;tmente lc>gac., , pol'quo s;'ín <Luthcnti
t:<Hlas pu!;~ autiJI"itbtle CiJJllputwlto. 

o SR.. Gt·~ltMANo IL\ :.,sLocwm-A firm<~ cstú. 
rncon hecillt.L '? 

U :SI~. l'J·:Jt8J It.\ LDrA - J(oc:onh.;ei,l:.t :L 
lit'IIIa,, <LS pl·ucuri.I.I,:Üo~ ~iiu ;l,llthcnt;icas ..• 

() ~~~. G~-:r:. :llANIJ I!ASSLUClllm .:_ N:'i.11 :-;ão. 
N;~i,u ,; sómontll lug-al o si111plos !'ad.IJ de ust;tr 
rc(~onl!ncicla. a fit'Jn:.t. Dop.;is, i.;tl) !~ llll1:i. 
ltUhlica. fónrú.t as pro~ut'i.tÇucs nii.o í'ueam 
IJa:-iHad~ts per<tnto o con::;uL. 

6 Stt. PemmtA. Lti\IA.-E' uma publica i'órma 
pnl'l'eitamente authonticada.. 

O Su.. GEIUlANO I·IAss.wcmm (tomando-·Ds 
docu?nentog r;ue se adwm em ('!renla ao orado,·) 
-V. J;;x. veja, o que) o documeuí;o diz : 

(<A rog·o ... » 

O Srt. PJ~REHlA LIMA- Uma vc~ que o 
nobre Dopuütdo tom a palavr~t, ou éSLJCl'O 
qnc ~. Ex. aea.bo. (Senta-se). {Pilusa). 
· V. 1•~x. toma os papo i~ o pedendc lel-os 
qnn.ndo eu estou n<L t1·ibuna, isto ~~ impedir 
que cu í'a.Uo, quando tenlto prcsü~do to<l<t u. 
<~ t tcnçt\o u.os .SO\.lS Ç~,piwtes. 

O Su.. PE~tEmA L mA. - A p1·ocura,ção foi 
pa.ssad<t Jlcla. autoridade competente, foi le
va.üa. a<FÜ á I'epart,iç.ã.o respecti vu. e natur<tl
mentc c.~t~~. rcparti~:ão nào doixotl mais sahie 
U original C cntl'Cg'OU ás }1eticionarias OU <W 
seu procurador uma publica-ü.irma. _ 

Isto fàz-s c) constantemente, c esta publica
i'ót'ma., desd.o que_ ost<i. perfeita,mentc conccr
&ad.a,, tem o mcsm.o valor q uc o origina. L 
(Apal'lcs.) · 

M;ts, Sr. Presidente, tt pensão que se pede 
é de uma ·q u;mtía. mínima; trata-se de mmt 
insignificante pensão conccdicln; <i.s duas se-:- .. 
n lwm:'l , de <W U.l) Ç<Lcb idade, filll~ts do itm gene
ml que prestou os mais relevantes serviços 
<:t noss:.t p,~tr·ia, auxiliando-a n<L sua iridc: 
pcndcncia. · 

Ora, a, viuv:.t deste gcnePal gosa, v:~ dcsttL 
})Cnsão o, tendo faltecido elh1., as sun.s filhas 
deix:.tt'Ltm de halJilitar-se P<Wtt o recebímen~o 
da pensã.o a que tinh :~m tliroito pela. lei. · 

0 Srt. GERMANO I-L'>.SSÍ,OCIIER:_Nã.o tiúhttffi 
direitos, porque ór~ún feeiras. 

0 SR. PBREIRA. LmA-:-V. Ex., si andou 
procurttndo <1.. existcncirt <lesttt'l mulhoros em 
convento, pe1;o do.sculp<t pn!'tt clccla.rnr cJUC 
niio tenho infot'lll <.tção <Llgum<L :t este respeito 
c quo nã.o mo dcix:n·ci lovtn' por c:'lttt infor
rn<L\'ã.o r1uo não constcL dos documen~us. 

O Sr:.. GERi\IANO I-IAsswcmm-Pois a.ceoiLo . 
uma emomb lll<tnd,tndo pot·gunktr isto tto 
cunsul om l\Iontevidéo. 

O SR. PJmrmlA LIMA-Nfío tLcceít:), porque 
poucó importa pa,ru. a questão, pot'ClUe P<Ll'U. 
mim é indlll'crcnto quo elltL~ sejttm froiru.s, 
e<L"<tr.bs uu viuv:.ts. 

Tcom ou não dit·eito :í. pcn.~ãu '~ toem }JeL. 
lei e pob justiç:t; pel:L lei por- que se eufi:.. 
c<'dc < ~ L'c vct•sii.o dtt'i ponsiios eonccdidttS ás 
viuvas do:) milit:tr·u~ , :is sutts lilllas sol-'. 
t1~írns; c pela. jnstiç<t, pol'que, alem d~J so 
;tcharem cnt tans condit;õos, são de <tvttn~<tlla. 
idade o não podem recorrer ao tmlxülw JXLI'U. 
<L su:t sub;istcncia. '- · . 

Dlz o no brc Deputado: nil1s v ao se dal'· 
uma grande q ua,ntia.. ( .ipa~·tes.) .. . 

Ot•a,, si -clln.s clcixar·am de rccebCl' durante 
o;;;í;o e;.;paço de tempo, ·na.l;ttralmcnte a qtum
tla. devo sm· ma.is consíderavol, mu.s aintla. 
assim não so trata do somnm fabulosa e · 
não vejo rn.zão paPa. que o nobre Doputallo, 
que toúos os dias vota aCJ.ui pensões eLe- · 
Yitcl~ts ••• 

O Stt. Ut·:t: .. \tANo lL\ss r.ociii·:n.- V. Ex. uão 
cita, uma, sú vez. 

O Su.. PBRElltA LIMA - Eu nã.o posso to:c 
de lllemorill, todos us votos do nobre Depu .. 
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tado, mas declê1ro que àevc tor votado fa-1 
vores pessoaes de quantias muito mais coo
sideraveis que esta, e -isto é natural, porque 
o Congresso devB conhecer as excepções que 
merecem generosidade da sua parto. 

V. Ex., por exemplo, não votou o auxilio 
prestado ao Dr. Chapot Pr1!vost ~ Não votou 
o auxilio a Santos Dumont ~ 

Porque, poi~, nào ha de concéder a mise
ravel pensão de 17$500 a mulheres octogena
_rias, filhas de militar que concorreu para a 
nossa independencia ~ Pois, em relação a. 
esta& pobres nós vamos ter rigor, quando 
concedemos pensões · enormes a viuvas c 
:filhos de indivíduos que não se acha.m nas 
ilHlsnuts condições. 

gu a respeito de pensões sou o nu\is ri
goroso possível para conceder. Appello para 
os illustt·es membros desta Commissão: só 
dou parecer favoravel quando reconheço 
que ha perfeita justi~~a. A prov<.t o noorc 
Deputttdo póde ter, recorrendo aos tr<Lba.lhos 
da Commi::;sã.o de pensões ; mais verá que cu 
na maioria dos casos, tenho dado parecer 
contrario. Em relação a esta manifestei-me 
favoravel, po'l•quo julguei que se tratava de 

·um direito incontestavel e do uma justiça 
que não se deve negar. · 

Tenho dito. (.iJfuito bem ; muito bem). 

Ninguom mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada. a votação, até que 
a. respectiva Commissão dê parecer sobre a 
emenda otferecida. 

Passa-se á · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 3a. discus
são do prJjecto n. 139 !3, de 190 I, redacção 
para 3a. discussão do projecto n. 139 deste 
an9.o, quo csta.beloce <t base do calculo das 
etapa~ <los otficiae . .;; do exercito e da. arniada 
a quo se refere a lei n. 247, do 15 do ·dozem: 
bro de 1894, ficar(L sendo a do valor fixado 
no orça~ento om vigor (l$400). 
. Vem i't mesa, é ~ida, :Woiada e posta con~ 
JUnctamente em thscussao, a seguinte 

EMENDA 

.4.o 1n·~jecto n. 139B, (.le 1901 _ 

Da emenrl;t aprosentad<t pelos Srs. Julio 
de Mello c outros : -

Supprimindo-se as pa.hwras:-menos o da. 
Capital Federal o os que tivm~cm vencimento 
equiparado aos deste. 

Sala. 4as sessões, 16 de dezembro de 4901. 
-Nelson de Vasconcellos; 

O Sr. Presidente-Tem apalavra 
o Sr. Thomaz Cavalcanti. 

O §r. Thomaz Cavalcanti
Sr. Presidente, ~ão pretendia tallar sobre o 
projecto ora em discussão, porém, em vista 
d_os discursos pronunciados pelos mous dis· 
tmctos colloga.s Deputados polo Espírito 
Santo e Pernambuco, me vi nit necessidado 
de vir á tribuna, afim de dizer o que .penso 
sobre tal projecto, pois fui, nominalmente, 
chamttdo a dii;cutil-o. · 

Como sabeis, este projocto é um substitu
. Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con- tivo da Commissão do Oeçamento· ao que foi 

jLmctamcnto em discussão, <t seguinte apresentado . velo Sr. Hcredia d<i Sá, Depu

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
n~ 106 B, de 1901, que autoriza e Governo a 
abrir ao Ministerio da Jus&içt~ e,Negocios In
teriores o credito necessario parà. pagamento 
do premio de vi<.tgem, de que trata. o art. 221 
oo Codigo do l~nsino, conl'orido a Pedro Do
mosthenos Rache. 

tado pela Capttal Fcde1•al. A' primeirà. vista 
parece quo não.hadi1ferença _alguma, entr~ 
um c o~tr? vro.)ecto, poré~ o ha c capital. 

O pr•tmtttvo, Sr. Presidente, e3tabelecia, 
Art.-E' o Governo autorizado a abril• 0 como limite minimo da variação da etapa 

. credito neces~ario pa.ra pagamento de 9:000$ do o~icial, a quantia do 1$400, que se acha 
em que foi arbitrado pelo mesmo. Governo, cons~gnada no Orça~ento da Guerra como 

: não só o premio, mas tambem a despeza da .médta para o respect1vo calculo; o actual 
· ·impressão de 1.000 exemplares da obra- fixa a. mesma em 1$400 .. 

llo p1·ojecto n. 106 B, de 1901 

_Processo Criminal Brazileiro-elaborada paio Comq.uanto fussc contrario ao dispositivo 
.·.lente da Faculdade de Direito de s. Paulo <lo proJe?to do ~r~ Hereuia de Sá, porque 
·· o Dt•. João Mendes de Almeida Junior. ' estab~lc~l!J: Un_I mmuno, na mi~ha. opinião, 
· Sala das sessões 16 de dezembro de ·1901 s~Iperwr <LS io~ças ~rçamentartas, todavia 
._Neiva. ' · ~mha prometttdo, nao . só ao autor <!_o pro-
- . . Jccto como a outros mteressados, nao dis· 
~mgu~m pedtf?do a palavrE·• é encet•rada cutil --o, limitando-me a votar contra o mes

a dts~ussao e ad~ac~ a ~otn.çao até quo a re- mo, como o fiz na 2"' discussão, por declara
specttva ComJ?l.LSsao de p:.~.rccer sobre a ção !lc voto oscripto. Porém o que actual
~menda olfereCida. mento se discute nã.o é o projocto <lo Sr·, 
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Hcredin. de S<i. 0 sim o snbst.itut.iV•I a.prescn
taüo pela Commis;,:í\o tlc Orça.rnento, •111n (l, 
co1no tliSS(} lm pouco, prortLndu.meni;c dill'e
rento daq1F~ llc de que fôra, autor o illus~rc 
Deputado pela Capital Federal. 

O proj tlCto n. 139 B, que ora, discuto, uiz 
em snu art. 1°: 

«A b<1.sc do c::tlculo das etapas do.s oflicia.es 
d.o exercito e :1\'mada, a quo se ref0ro a lei 
n. 2,17; de 15 dezembro de 1894, ftc ;J,t' ~L sondo 
a.· do valor fixa,do no orçamento em vigor 
( 1~400), qun.\cgtet' flUe so,ja a. guarni ção a. quo 
os mesmos ofl1ciaos pertençam, salvo a. cx
COlJf,:ã.o contida no nrt. 17 di\ lei 11. 74ii , do 
2!1tlc dezembro de 1000, relat.iva ;~os Estatlus 
do Parê.i, Amnzonas, Matto Grosso n outr•o8, 
q uc', em lei posteriol', fur.;m con ternpla.Jns 
pelo Congresso.» 

Segundo este dispositivo, os o!ficia.os t1.o 
exercito e da armada teem a mesma etapa. 
em qualquer g11arnição onde s l acharem, 
isto é, o c:tlculo da etap;t }Jara, os mesmos, 
ter<l por lmsc l$400, em todas as guarnições 
1ln, Repnlllic:t, com :1 oxcepçã.u d:.ts gu;n•ni
f,~ues acima rcforiúas, onde toem mais um 
ter1}0 da me . .;ma eta.p:t. Assim, poi~. pl:lo quo 
acabamos de VOI', a . dill'cronçn, ontl'o um o 
ontr·o projocto 6 profunda: o primitivo est:t
boleco o lmüte mínimo t..l:~ varilt1,~ã.o ÜêL etapa, 
:w passo que o substitutivo a fixa, om 1$400 
para todas as gua.rniçõos. 

A in,ju.'itiça desta disposíçã:o é evidento, c 
pat•:.t se fica1' cunvencido 1lc tal basta btn<;<tl' 
um simples golpe do vista soln·o :L tabolla 
dos preç~us das ctrtpas na.s di\'orsa~ guarni
l,~ün.~. onde se encontra., tlcsdc a nta.}):.t de 
tln 1$013 :.tté a. tto 28261, como so voritiea do 
quadro CJUl'. m•ga.nizni eom Oi-:! dados contitlos 
nas ot•tlons do di<t do est~~do-maiot• <lo exoe
cito, relativos u.o arJ•ac;oa.rnento <ln 2" some.~
tl'o do conento :Lnno que pn.s:,;:~rd a lor. (Lú.) 

QUADIW DO ARRAÇOAMI~NTO DO 2° S'cl\JESTRC 

1m HlOl 

Par<í.. ................ . 
Mu.rarihiio .•................ 
Con.l'<t ......•............... 
Para.hyba ..•............... 
P,wnn.mbnco ..... . ......... . 
..-~l:tg~a.s ....•.•..•.......... 
Sorg1po ..... , •............. 
B:th ·a .....•...............• 
Capi t:ú l<'o !cmtl. .......... . 
Nidhnroy ................. . 
E:-;tl'elln .•..•..•••.•.•..•... 
Pi.n ht lÜ'os ................. . 
S. P ;~ulo .....•............. 
M i nus Clcraes .......•....•. 
Goy::tz ..................... . 
l~a1·an:í ........... .-· .........• 

<.:::unll.t'll. Vol. Vlll 

2$10!) 
1$7~>5 
1*DI5 
1SG2G 
1s02n 
JS.G08 
1s:l:1n 
1s::o,'i 
J$.850 
1sttrí 
J $~GO 
J$47G 
\:;;;!"!()()' 
1~2:-iS 
2$~1\1 
J$:18!) 

Sa.ntn. Cathn. l'ina... ... . . . . . • . J$070 
Pol'l~n Aleg1·c........... . ... l $ 1?8 · 
Rio Gramlo.......... ... . . . . J$137 
!tio Partio.................. 1$01:3 
Ccweqny.... ... . .. . . . . . . . . . . l$630 
S. Gabriel.................. JS;l-85 
Ur'uguay,ma,................ J$:~50 
Su.nta .. Victoriu.............. 1 $~~50 
Alto-Un1guny.............. 1S;646 
S. Borja................... IS289 
Pelotas..................... J$087 
B<tgé ••....•.• '!'........... 1$20~ 
D. Pe<lt·ito................. J$'210 
Qn<tr:tlty................... 1$572 
Su.nt"Ann:t.................. 1$<1!:> 
,Ja.guariio. . . .. . . . . . . . . . . . . . • I ~')3l 
j\l,HrJ'eto 1.~,'·,:.4'-~l:.,O 

,., JO o o O o O o o O o O O o o o o O O O '"' lJ 

Cnyab:i.................... 2,$04,1 
Corumu:i.. . . . . . .. . .. . . . . . . . . l $Gfi6 
Nio::tc...................... 1$771 
S. Luiz llo Ca.ceros. . . . . . . . • 2$046 

C:)mo so -vê, (~ uma iniquidn.ilo d<tl' n.os 
ofliciao.~ a. mesma. etapa em todas as ()'un.r
mçoo.~ , fttLendcndo ;i, diversidade das"' con
iliçõo:'l locaos com relação ;is noces)jidn.d.os 
alimenticias, equiparando· a situaçã.odo. mer
cado 1lo Santa. C:Ltharina ou do Rio Pti!Ylo, 
on1le o Pl'Cço da obpa. <'l de 1$070 e 1:5013 
eorn o do QJiai·a.lty e Alto-UrÜguay, OJi.de à 
etapa cst;i a l$572 e l~li4G, ou com a do Ma" 
l'anhão, Coar:i., Permimbuco, Parah:yb:t o 
Goyaz, onde mtii:J ·<L 1$i8) e 1:€;915, I$626, 
1*525 o 2$201, como se vô do qnadt'o quo 
acal1o t!o apl'cscntar ;í. consit!eranão da. Ca
mu.t·:t. Do t:tl motlo, inutiliz:t-sc o' que sabia
mente o"tahclocou a lei n . 247, d.c 15 do 
duzumbt·o do I8f:H, com rolaçTí,o :L et;~pa,. 

O Stt. ll?DOT.~IIO PAix:\o - O projccto 
n~nlhor· : ~ n. sJtu:tç!LO do n.l g·nns ofnciaes ; mas, 
como V. Ex. thz, tom gT:wdcs inconvo
ninn.GC'B, e ~:ol'in. o caso <lc àpl·csonh:·-sc ·um 
snu~;titutivo manda.ndo vigoru.t· alei dn 1804 
eorno fiz aqui antoriormortGe. ' 

O Srt .. TuoMAZ CAVALÇANTI ·-Estimo quo 
o mou I!lnstmdo cot leg;t quo mo ap<trteia 
ostnj:l ün aceord.o _com o meu mod..1 de ver e 
qnc julgue pt•ociso um subs 1;itutivo a. este 
projocto, pol'quanto t'~ o. quo pretendo fazel' .
i\Jl,·esontttroi um substitutivo que manda. 
vi)!;m'a.L' <t lei n. 247, do 15 de dezembro 
de 18~!, resolvomlo assim a. tão complicada 
qncsta.o <l'"s ct:1pas, tanto soh o ponto de 
vista, do intm·cs:;;o do oraria publico, como no 
q ru~ <1 ir. :t·(~<:pci t:o <i.s necessidades aUmen I; i c ias 
dos otlicia:~s . tendo om atccnçilo ~~s condições 
lucae:::, ondo sn aeharom os me.-:mos. 
.. Nã,o p:cter~<.ILt. di~Jcutir o prujocto primi· 
t.tvo, como Jtt ths;;o no começ·o do meu dis· 
curso, coi!Hlllanto' tivosdc o 1it•mo proposito 
tlo vol;ar· eolJl.l':~ o mc;;mn; po!'(\111, t.1~nti.o si<lo 
a.lfllülln pl'ojnel.o sub;;tit.uido (\lll f~'' discus:são, 

'1.7 
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som qno o defon rlcs~o o st:tt ]Wo]wio :m ': ~11'. I rpu t.rwr\1 .ns ~:mciao.; co m hl 1~11Hlo 1lc 1WO
vejo-nw n:•; iWCn~s:<larlt~ (h n:.CJ) t'ul111t1e: ;~ t· c~edt~t·. As.,;nn. t': 'llW, 1l:~nd"-sn tlntfoemomcnt:l 
contra o :-; JwstiLn r.t\ · utl<~ CUIItllltss: w 1_0 IJt·,_.: :~ - :t l,n . ! us •J.~ u!fl <: lil:ls Ullla m:tpa <le 1~4.00 , l'O
men tu, afim de ti1·:u • de d111a lln 1ni rn <} tle .~ ul ta. d:Liti gTn.nücs vanL~gcns p;tt•a. aquolln:-\ 
n.l <rnns cullccta'{ Jltili !, :~rns q :10 1.n::m asst.; llt1> qttn »t) l'V tlill na,s gu:n·ni•:õos onde os tncios tln 
nc~t:~ ca :n ·do Congt·t•s.-;o N:l,l'l() l lit l n !JliO :-mhsi:; toneh s~; ~~ hmd;os om cornp;u·aç"i.o com 
estiio <lc ac~.:ol·do c on1mig-o nr.si,u ~lSSi tmpto ; :1 arp!Oi! <'.:-: (jlt:' se aclmm em Lugares cttjus 
rcsponsa.biliclad e 1k 11eíx:L1' pass:1.t' t}lll ::-\ i k:tt~ i: 1 1 nci ,::o ::,! i11hm !;ieios tL"í,_q C•llllo l'CsuH:vlo nm<L 
um proji:cto qne 1\ u ma \ m'Üade i_t·a. in iq11i- eL:Lp<L ign:Ll 01 1 puuC<J infol'io t' a 1$400 , como 
da,dc. Eis ;1 l' a.;~,i"~o por 'liHl n:.t 2 ' d iscu::;sã.u sLte i~L: iLü nas tlive t'sas ll)ea.tidado.) <lo Rio Gran
mandci dec':Ll'il, ç~iiu tlo voto c.mtt'; l,, u llujc clu d > tiul. 
venho ;i, t l'ibntHL e:-;pendct• o m eu mudo <lc Os inconv;:n i_t!llb.' cl ; ~ cxcepçã.o cstabchodtli1 
pe11s:~r soht:c ta.L m :..iJr-t·ia.. . . . . p:\lo a.l't .. 1_7 rl:.L !ni n. 7 1l<\ rle ;2Q dn dczmnh1:n 

Sr. PrcsHlentc , Sl ou t tve's '.l dn olii<L.' ~; u- do l ~HH J, n:t.o ftC<Lill no;.; c tt<tdos. Outr·os m:~ld 
mentn p:n·a os lWovcntm 't"n r) JH'u.·joc:.o t1·a.z g'I':L \' tH so m ;uJiJ(J::;I.<tm, como s:.: Vol'j_fle:_L ilo 
aos oíHd:tcs do oxnrdtu I[UO so <t(;h <Lil l n:t ~: tlispusitivo eo n ;Üg'll::J.(]O n:~ rubl'ic:L lO" tlo Oi'(:i1-
gu:wn i ~,,õcs ·on,lo a. ctap:t cst:í. <1ha.ixo (k m nn t<) 1la, 1; nü l'L'<L p:tl'<L o ;um o vin,lom·o, o mio 
1$400 ; si me tlcix::tSSil l n v;~ l' ]1ülo :-;em ti- su lô o sc ·~·uin to -Et;it]}i L'l - acct'oscon Gurn-so 
monto oguistieo: eu csln,rin., r,iio C\Jmba~cndo d0JHÜ S ila.s pahv1·as P;_LL'<t, Am:tzonas c Ma.i,to 
este projccto, m as dcliJttt.l l\: ulo- tl un anan- G,·os:>: >, as s .~g nínr.ns-e !(io (h-ande do Sltl. 
ja.ndo votus n·cst: ~ Cam:\l'<L. [li\l' : ~ qne eU o pas- grJ Ji l.enlc r:. m S. !J01:jrr , SanLlm w do L i -r- ,·a
sasw o ma. i:; •lept'CS.-><L pos:; i 1rcl; po ;·."· m ,O ti cul- íiW!l l o e f!'J!on ia do Jll!o U111'1t.r;uay. 
loco a.cim:t d1l t•)1los 11:~ intct'llS cin,; pm;s J:w;;, O ,·:t , a ot:tpi~ ntlS~:t~l tt·o:; g·ua.rniçõo,;, como 
de to,los os pl'UVI l lti;:Js q tt t' ~ po:.;s·:.m I' • ' SI Ilt : ~t· 1lo se v ê do qlt<Lt ii'O elo :tl'l':t r,: l):l.Hl l l!lt,o, (l do 18;~f;\J 
dbpo,.;i•;Õ ~lS taes, nt;a.:.!.Titdll t \ noh 1·n inLI \l'üilStl n:t pl'i ntoiL·;1, de ·q;.u:> na, so .~und:t e tl.e J$G4G 
gct·al, snmpt·nolo\'ad•J t : ,;nnqll'O r1i;,l'ililie:w :;,,, l1ct l;r; l'ú:: ir:t; po1·t:wto, tontlo sírio es.~as trcs 

Üt'a, o Jil'OjlJC:I.n n:l.o eunsttiL;~ 11:~ illl,:a•c: ;sn:; gn:~l·nic~·Õíl.:.; oquip:n·:Lchts :ls clu P<tl':i,, Am;t.-
gm·acs, ao Clllltt•: t, t'i<l 1li .~to \' fllll lJL'rJÍ,(' .!.!:Ot' :-:!'1- Z<Jll:ts n :Mal.i.o Gt·ós:.;o, p<~ss :nã.o o .~ orrici : ~0.s :~ 
mentll os oflici:L!IS ,J:Lqu c ll :t :-: lftl<ti·Jlif:üns ond11 i'I'COb (H' :1, ntap<t :L l'a ;~,ão de l$860, com o 
a oi.apa est:i. a i1: Lixo li :: h1!Jil, rltl :-:pt't'Z:t.llll<l :t::eJ', \St:imo rio :>77 ré is em cada o'.ap:1 na, 
U:-l quo Sll ;wlt:Ll1l 11:~!-; g·ttill'IIÍI,"JI\o' ()111 f(llt! :1, Jll'Ílll '-l il':t,, dn ríl l'lÍÍS 11:t ~;og·llnllt1 C de :220 
ll1;:t,pa. t'1 supl\t'irlt' :~ ,]ikt f!ll<l.ttLI:t., ::omr, . tt C- t·!'·b 11 :1, i. tll':~ ni l '<t. <tCet·nscítno injm; l.o, vist.o 
cudt : ~.,m os qun <lsL·w 1'111 )lar'.l. llll :·tn. C <l u ·:i .. rp tn ; 1,~; t ! <~lldtc;Ü õ!.~ cln : ~L; n ; nn, ; tl osl;:ts gll:'tl'lli -
Pat':tltyh:l., l'tli'J1:t.tnl,tted, l,i l t:tl':Lil,l', 1;uy:1t. 1\ •:ii.1 .-: :·:·d .iL" um :; i i;.ll:t,t;.l'hs rnnl!tol ' t~. s d11 fll-tn a.s 
ont.1·.t.s lor:a.!ilhLd.n:,. dtl uul1·a:-:. <:!illlll so \i\ tl11 llllHllli) qll:ult·o; n 

N:"lo eild o l ':u·:i., Aln:t/.<J[Lts ,. ;\l:tl.l," ej;,:t :·,·i. 11:~ ·:t flX I'Inpll), Ca,,•.,:cpty, Q11il.l':tlly. 
Ül'<J .~ .-;o, Jlot·qun a h ~ i "' '<::l,llll'll h J•ia v i :~· :: n i.P t :r tlgll:t.,ra na r: Sa.nl.:t. Viel;o .· i:t,ondo :t . .; ntapa.s 
Ina,ndlltL tl :tl ' Hl:J.is ttlll L1'.1'1:u d .1, t: l :1: •a. :t< •-' t• .. -:l.i'l <, :1, l $1', :fi •. IS; ~ii·!. n 1$ ::l ' 1, IIIJLi l, o supn l'iot·t~.-: 
ollkiiLllS '1.11(1 Sl ~ l·\'~llll llt )-; l,iJS id'l·~ gll_:u:lli<:•:l i;.'- :1,0 Pi'<.'l.:d ih"'~ :-1. I :ot•.i I,, lliW .(: tl!) l$'~H~). 

M:~.s, atnd.:t. : ~" '"111. c<llllll!d.l:l- " n I!IJII~~~~ : : I, l' . 1 1, r 1. t 1 poJ.'qllil flJJ1 ;\'htl, ,l <lJ'OSSII , prll.' 11:\,)l ;ipl11 ,' a ; :- r . ~~- li·:I:U'I'.\1,':1 - '.I ' ~\! ·l::amCtl ,n, 1:1. 
· cJ;;~p<L (]O oflici:tl, sn.!.!: llnrln :.t t\ XI ~ ; ~ p~Ji.• l da h·i ~~~ : LL'.IlL < : ~ · ~.s. ~ .' " . ~.~~~n f•l'.tn ,ln t~o St~l fjll( l. ~·.IlGffi' 
orçam:•nta.ri<t, L: do ls8fi(i, i:Lu ,·., ·~ m'rli:t 1k <~L'·P·,\ 111 't.l.) du:~ L.'. t!o,, qllo LIH ~. HuJJ.~ '' 
l$tOO e rnahlttm terço ( 11ili J'i•i,.:); Jll) Ullll.an t;o , S ·hlll, Al111d, tlo Lu r d.JIIt .. 1 l,u · 
em Cuy ah:t, ;1, c-tap;\ <l :t pt·: u.~:, , •k Jwnt 1 :~t: i , <L O Stt. 'l'no:o.rA ;~, CAVAT,GAN'rt - Ixl;o sof'vo, 
2*0<14, c nm Co L'tltnlJ:i a h;lifi< i; rn.-;t tl t ·1 ntl11 S: . l 'I'cs iilontn, p:t,t'a pt•ova, l~ cptc :t d i:·qnsit;.iio 
ua.hi um<~ d:~p:t, insuflieienLü par : ~ o offiei:d orç~a .m1llli.<Ll'b vig·unl,o nã,n COl' I'Ó~pOllUfl do 
qno sor·vn r'm CII,Y:th:i., poi.-,; t1:m mmws 17~ modo n.I~·ttlll :i. clisl,rílJIIÍt;::'í,o nqtlikt!.iva da::; 
Téis em c;; 1,1];L d:qn , t ~ Ulll oxco ;:-;o pa, ;·:t. o,.; q:H : n,:,·.ns::; ida.le.,: do snhsistoncia, dos oflicia,(\S tlo 
sm·vem em Ctn·mnl J<i , v:i:~i;o q11e tt~ l : ll1 lll :ti:> < ~ xtW1 : ; 1;o.A unie:t. tl ispn::; i,;[o qnn cn t•rospun,Jn 
200 1'1\is, eomu st: nwific:a dos d:td r 1 ~ <:rqt:~t:u1-' iL 1'.;-; I,:Ls rWcí•:-:;sid:Ldn:> (i:~ da. s;i.lli :L lei rt. :2.J'1, 
t.cs rlo IJII:llll·u quo li ;i, C:un:tl'<l; do ondn, a, d<~ !ri rk dr)/.lllllhl·o dn lBU!, p rn'(jllf\ nt :t111l:t 
falt,;t do orJIIÍil:ul.' ~ pa,l':t os ofnd:w :-: illlll sül'- pag:tl' as n!.:t.pa,s scgnn·ln as ( •. ondif.~õe;.; hwa.t~il 
VOTllll<.LS rel'tn·ilhs llle:tlid ll.des,v i.-! f. ,J qtl ll l'n,. :u· do mut'Cítdo clt l c:td :t ;~ ll itl'l1içiio. (.\po :w{o.> e 
bom;~ mcsm:.~ q11anl;i:t. p:u•a Sllil, Sllb~isl;ni w ia, aJ1m·les.) 
qn:tn<lo os rcspecti vos JHt:Ít.lSB:ú1 Jnu i 1lill'u- Si o .. ; 1 nnn :) i llns l.l'üA c1)llog:~s tee111 algnm:t 
rentes. d.nvilla, solll'~ o ô!:'l:'lttrnp1,o , iltJ!ti o:!tou pa.1·:~ 

O flliO sn tl ;i, com as ~ lln.t·nit;~ <ít ~ . ; ontln :t daP tnch.s a...; t\Xpli .~ a~.~,;~~ ;-; . l)Oi . ..; dosojo quo 
cii:l)Jit os l;;í, aei n 1a. ri1! 1::;41 1! ), t\Jil l'r•l;u::'i,< • i U'~" nsb 'IIIIISLil Ji rjll() J,· \Jll nllwi,ladcL. · 
}H'O,ÍIIÜ:u:~ J'l)SitiL:utl.tJS, d:i.-SO l:~, llllH•Jll 11:\.s () di:-;11 .~:jl,ivo i~ontido 110 ítt·t. ]7 tl:t. ld 
guaJ'I Iit;'õns o1ld1~ n!Lt, t\sl.:'t, :t.l1:•.ix" tll\:d:a. 11.7 J(',, ,\,l ~~~ ~ d1~ dm,l\tnlwo dn 1\HIO, 1.1ii.11 t\ 

-qua. nl:ia. ~ e tn rnl :t.t,:;lo :t.us \ll'll\'fllll.tJ >: dt ~:~!:.~ - ~"' ·"..; '"lflil;:tl;ivo 11<'111 j11sl.o, poi:,: c>:-:l,:.thnlecn :1, 
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flesigu;tl(lade na disteibuiç:ão tb cLtpa om um cln que e.-si;c julgue, em definitivo, qual o 
mesmo Esi;~do, como acabo tlo domonstl':tt' valor quo (levo toe essa etapa. 
com rol:tç[o a Ma.tto Geosso c Rio Gt•ttndo f1o O Minisiitlc i o da, Guoera, não só baseado 
Sul. Além disl;o, d.ospel'ÜC ;~ colJiç•.a, <lo olltr:u IW~;::;~;:; tbdn..;, como tn,mhcm nct.~ informações 
glr;trniç<ln~, do moJo que. no orçamento fu- que sã.o romcttida.s oflicialmente põr in~ 
tueo, tummoi novas oxccpçZins, trdvoz i,ão in· 1o1·mmlio do comnnn·l.:mto do districto, fica 
just~s ou ma i:;, como as f'oi.bs no or·çtt1;1cnto 

1 

eonll.cecdo.r :Ios preços coreentcs do morcad.o 
de 1902 . .8 .nós s;J,iJemos q ucws os motos <to tb g·u:t:·n :ç,w onde se ;t,chtt o corpo. . · 
conscguie ma.is uma nova. oxtonsã.o deste r·;m vista destes clados, o Ministro da. 
disposiliivo ; para isto, b;L8ta que. a.lgnm üe Gncrr;). fixa., em (Lofinitivo, a etapa que 
nossos collogas da Camar·a dl's DGpu~a.~.lo:;, d.cvem ter as :pr;J,ças do prct ncssa,s guar~ · 
querendo fazer popnlarlda.Llo eleitoral, ac- nir,~õDs. 
ceito os rogos d;.LquoHos que sü cuid<un de Entfio, Lnman to-m llOI' base es~a eta,pi1, 
sens inüwesso; pG:lsoaes. Cuillo se vê, dcsdo l'êLz .. ~c o calculo para, a do ofUcial. Nad:~ 
qnc a at<tpa. em S. I3orja, snmlu de JS.2R9, fui mai:; juito d.o. quo assim proc0dcr, pm•quo, 
elnvada <L l!f;~Gô, ~~justo quo as do Maranh5,o, si <t pr;1,ç::t tlo pret pólle passat' com uma 
Co:u·;l, Pnrahylnt, Por·mLml!llco o ontra.s. re- cb1ia., fix:uht ele accordo com as necessiçla(les 
clamem a mesm<tolnvtv;ão. Comprehendo-sil, uo moi·ca.do da gu:nniçKo, os officiaes 
portanto, o perigo immirrentc de tal di~pusl.:. hmbem podcrit(> passétl' com o quantitat~vo 
tivo. E, si mo fosso <ladtt a, :1utorirLvle pt·o- r~~sult:wi.e d:t ta.boHa, cc>nsignada. na· lei 
. cisa, :tconsolha.l'ia ü. illustrad.a Cummissilo n. 2'17, do 15 de dczern1Jro de 1894. Si . a 
do Orçamentu o rc~;ta.bolccimnnto, na. futl!l'a ottt!!ft é ha.ixa., ê Ilorque as condições. do· 
lei orçamentari:t, da. di~po::;iç.iio cl:t. lei tl.'d7, mm·c:ttlo s:'i.o r.wora.vcis ; dtthi. menpros <lcs
q uo tKo sa.lJitt o j ustamon te rognl:\ :t ma tcw in, pozas par· a a, su hsis Lcncin, do onicial. Si a. 
deixando de parte tud:ts cs.q,: c--:cnp(.~õos etapa (~ alt:.L, ê p .}rque as condições tlo mer
ana.L·chízadoras de tào s:.dllií<H' lH'Ol~ctLo. I·; .H c:t,, 1.o .-5.o mais dosfavora.Yc.is ao meio de 
qnc n:'io se acha presente o iltttst:·n relatJl' YÍ'h dos oiiic_;;Ws 1 (lando <1ccroscimo de dos
do Orçamento da GW'I't':t. }lC\1,'0 ao !:-\t•. l \ b'a () vr:za. 
Alrneirla, digno mnmbl'o d:1. Cummi:;·::í.o d:~ (l;•. l•:rn cun::;oqw;nGüt, ~:cguncio o preceito e~
ça.monto, que i'l':tJ1Srni1.t.a, td nwns vul.o:·: :t tTin i;:tlit)lrlci,lo pel<L lei n. 247, os offi.cia.c:3 do 
:illustl'o Conunis$·10, put•tpro sr'llill'llle e•ltn a nxfwciLo o rh :u·rnada, toem suas etapas 
vigoncia, da. ld n. :! 17, dn J!) do ci~:Zt'liti.wo "~'.'tnndu "··" nnees::;icla,les loc:ws das gu<1rui
dn 1N!I4, (• quo podr'mus (~ont:~.l' ~~'1111 n. di:- <;lic~l om iplc so aelmm, dispcns:.tndo;J'toda 
tJ•ibJJi'.~:'i.ujnsi,:L ,. tliJitil;:d.iva dar:!n.p:1, :1.11.-\ 1!1\i- :• qt1:1,lqum· di:-lpnsiçKo orçamnntaria. molli
einn.~ do nxul·eil,o. E' Vill'<1;uln IJli" e-:L:1. hl li<l<li1(1.1) o v:t!Ol' dn f~:via. etu.pa.; sempre <trui
tnltl nnrlolll.!':ldo 0:-J lllaio:···~;<'lii[JI'I!illlll:> JJ:L:·:tJ:t 1,1':\.l'i:l o injnsf.a. 
oxO<llll.';i,o, üd,11 clr·\·j,lo ;r, 11:\11 d:1 I' ill.'II'.'~'!Ill :i.; p,,l'hnto, o ]))'ojecl;o n. l~~Ç) B (\ a.nar~ 
)H'Ill.<'ll<:iíl's ítll[ldJil;:,s o oflilllc:i\';~_s d11.> i;\1.111'·· c:lliz:t<lPl' n J!lÍ!JUO; nã.o correspondc âs no
ossos g"lll'ao:~. C''~:-;i,[:lll,~: :;t~l':tes elo nosso o.'wrcito e sim aos 

A lni 11 • Yli di:<plie IJIII~ n. nl.:1p:1, d().s l>lli·· i!dot•u~-;,1~~ luc:u':-; do . ..; oflicia~' da.q.nelltt~ 
ci:~ns do <'XI'I'<~itu s1',j:L Jn.'.!·;,, du ac:eot·do g~L:t!'llll,:ucH o11d.e a:-; cf;:qms osLa.o :tlJalXO do 
cotn a:4 noi'CS~id:tdt::-: !oe:tt\::, f.otlt:LiJdn-::o JlUI' 1:)100.. . . . . ...... 
lw.~o a <JUO !út· liK:t,cl:t p:u•;t :L pt':il,:as di' Cm'I'UHJ~nwlm'iL, c:m doflmttvn, :1 dtspostçao 
prot; e naua. mais jusl.o 1\ rna.is f'<llli i;:Li,ivn dc\·;;:c pt'o,lccto. a~>S wl;o~·o.~sus futur.?s das ro-
do que 0;-0GO mouo do 1Wueodor. . rurul:LC:; gu:!.t>IllÇOCJS? Nao, porque, Sl, pOl' um 

, ,. • r ., . . • "·'' lll'JÍ'.Í\'<! _qnalClUOT, <1 cta.pa. de algumas d(I,S 
.. A C,~1~1n.1a, v,;e 'Cll .~modo. J.lolo :l,l~·;L~.r::;.,.J: g-tt:\.l'I11Ço(;:; em qnc se a.ch:~ a.l)aixo do l$400 
UlS,P?;"J,ç,w cuns1~ll.a t,u.ll.o .~:s tnt.o.lLS:sLs do~ s.nult~ a. 18000, 18;690 a l$800 ou <1 2::!;, _nã.o 
ofiwmos como os do thcsomo publtco. IICn,mo os~c::; qno lro.JO trabalham pela fix1dez 

'l'orlos os :tn nos os consolho:-J c1o fornecimnntn d:t etapa om l$:100, em condições pre
dof.l coepos ,:_o cxo:·cít.o r·ounmn-so no lim eal'ias t:Lmbom ? Por ccJ'to ; porém pode· 
do car];L Bcmosi,rc, }Jal':L coiligie us ci.:tdos q 110 1·f~o n.llcg<tl' : sc1·i't1 aprcsen fados novos pro
servem d.o l1aso a fixaf,:i'io ([Ml et.:LllaS das J,·c/.os, rws empr!1~hu·1·u·rrws J~mto dus rlcputg.dos 
gnaeniçuos em quo so :wh:tm os mc\-omos c consey~ti'l"!:lJ/.o.<: (t sua passagem. Infoliznion
corpos. Dopai,: do confecciona•:.as esl;as ba:es, tn, Sr. Pl'('Sidonto, isto é vordadc, porque 
pelo cuncm·.so do ,:.ivct·sos for·noc(:dot·cs aqni, só oncon&l'a diiiiculdado o que é do in
cha.nt<.dus vor otlitacs, o con~e!J10 do l'ortto- teecsso geral; o quo ó do interesso pessoal 
cimento, que· c'l coll1}10sf.o dos c~onnn 1.ndantos nn(~uniil'<t to(hs os bal'ujos, c o sou andamento 
do ,[isl;ricto o dus e.m·pos d.:tgUal'Jli<:TI.o. ott 110 (\ t':t.lúdn, como (;em sllcvcdidu nmis do um:t 
COIISOIII() ceunomie> f<'!l'a,rh s(~ll:!ll:>clisi,·,·icto vm:. lla..j:l, vhitl, <L lei que ostll•l\lt'Cl\ll o 
orga,uiza. :t da.p:t 1b.~ pe:u;a .. 'l elo pi•J;I, o 1\ll\ri;t lplarlt'() cspneial o a~ IJ!In org:wiz:tl'iLll1 os 
o::: d.ailo:-; ao J\lini.,i;rwio 1l:t llncq•t·a., aJim divmsll~~ q11adeus 1l:l. ;u'llll),tla,. 
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Julgando liquidada e~tn, queslã?, pas~a.rei chefe dn.quelle serviço tem maiorrespousa
á segunda pc1.rte d a.~. nnnhíl s cons1deraçoes a biltdado, rn;\ior tea.balho e maior ~'epres;enta'-
fazer nn. sessão do hoje . . . . ç(ío do qnc o ([este. . , .· ··.·· .. · · . 
·. A Cmnara devo lembrar-seda minha atti" · No Clntanto, . Sr. Presidente, o chefe do 

· tudo aqui ern 1895 ~em 1~96 , relativamente cprpo de saude daoarmada t0m d0 gratifica.,. 
â effectividade da execução dél. lei n. 247. ção annual 7:063$, e ó , do exercito telll 

J?rimeirament.e pedi quo as gratificações 5:400;~ooo·~ . ~ 
dos officiaes de mar·in ha fossem equipaJ'adas Chamo para este ponto _ a attenção do 
ás dos officiaes do exercito que exercessem illüstre D.eputado pelo Espírito Santo; que 
funcções equivalentes, como dispõe a obser- tanto interesse mostrou erri saber:· qual 11. 
vação do tabella n . ·1, appensa á referida lei. differença . existente entre · taes _ gratifica~ 
Foram b<1ldados todos os meus esforços, e..a lei ções. ·Mas, isto, não é tudo. _· . . . 
continuoü sacrifica~la até )wje, mn tão· claro - Si o chefe do corpo de saude da arml).~a se 
dispositivo. Em 1896inverti os papeis. Destle a-clv.t na Ct1pital .Federal, to_tn, como.v1mos, 
que a Camara nãÇ· -éstaya disposta. a reduzir 7: Oô3:j; de gratificação annual; ·porélll. achan· 

. as gratificações dos. oillci:tos. do ·ma.rinha, elo do-se om Mat.to Gro~so, ·tom s·: 19<1$500, .. ~') · no 
modo que tornasse oqllttatim a distt~lbuição Pará ou Amazonas 9:326"\];, de gratificação 
das remunerações aos servidores da. Pa.tria, sómoote, som conta,r o soldo, .a ·etarpa inte• 
pedi, então, quo so equiparassem·as gratifi- gral e_ cdad.o~ .. . . . . · • · 
cações dos oillciaes do' exercitoás dos d.a ma- _Essa d. ifferença estendo-se· a todos os offi
rinha, naquillo que fosse equipara:vrl. ciaes do co~'po de saudo do exerclto e da ar
,· A Camara salJc que isto :tté hoje não se ma da . As.<iim 'é qiHl' uw medico do l .a _class~. 
fez. E saboY. Ex. Sr., Presidente, qual é da armada temdo gratificação annu<J,Lna. 
a situação em que se acham os officiaes C<~.pi ral Federal 4: 807!!;, em- Mattõ Grosso, _ 
do exercito, em relação aos . da marinha ? 5:440$;500 e -no Pa.I'<L ou Amazonas, 6:194$, 
E11 tHrei á Camara (pausa). · . ao p_asso que o do exercito tem 3: 1201$; em 

Sr. Preflidente, pa.ra comhator a equipara- qualquer guarniç-ão em qml se ache. · . 
çã.õ que ou pedia naquel!a. época, dizja:se O medico de 2a classe da a.rmada tem d!il 
que não havia -semelhança entre as funcções gratificação annuar, na Capital :Federal, 
de m<J,rinha e asc do . exercito;. Effectiva- 4: 108,;;, e~ M.aitto. Grosso, 4:632$ . e .no Pará 
mente ha funcçõesna marinha que nen4nma ou Amazona$, ·5:27E\$ ; o do exorc1to tem 
somelhança teem corn as .do exercito, com- 2:640$0C,O. . . · _· .. , . . 

corJuanto sejam mais ou menos ·equivalentes O meüico .de 3." classe da armada. tel).'l dê· 
.em responsabilidade e represt>ntação; poréin gratificação annual; na . . Capita.r .Federal, 
haoutras que são perfeitamente sqnelhantes 3:529$,em Matto Grosso, 3:943$, nó Bar!t 
o algumas inteiram·ente iguaes. Por exem- ou Amazonas, 4:478:!; ; no êmtanto, os da 

· pro; o ~erviço medico .em terra, prestado- mesma classe~ no_ exi'n·cito, teem 2 ;280$000 ~ 
_ pelos oillciaes do corpo de saude naval ~ é O medico de 4a classe dá armada· tem _de 

perfeitamente equiparavel a.o dos do corpo grat [fictição annual, · na C~:~,pitql FederaJ, 
de ~aude do exercito . E~1 não vejo onde está ' 2:770$, em M'atto Grosso, 3:075$, no Para. o11· 
a d1lferença entre o chefe do corpo do saudo Amazonas, 3:500$ ; o do exercito teg1 1:800$. 
da armada e o chefe do corpo de ·sa.udo do E' verdade que, infelizmente, no 'nosso pa.iz, 

_ e~ercito. Si di!ferepça ha.,_ê_ e.!ll favDr des Ge, legisla-se mats por avisos do quê po):' )t3i, 
nao_ SQ porque tem . Lte dmgu' um pessocü por isso pôde ser que haja algllm ~aviso · · con
mmto maior e de inspoccionar estabeleci- tra esta. dL~pos ição, poré1n os dadbs r~feridoS 
.mentos e material duas ou tres vezes su- são os cont<mtes do Almanac!t . da iftl(Jirinha • 
. periores ao da. a.rmad<t, como porque a rapar- O que aciLbamos de ver com relação· ao corpo 
tiç:ão dirigid<1 pelo chefe de saude do exrrcito, me(lico dct-so tamhem com o corpo de phar· 
é independente, . e por isso com maior som- maceuticos . .- . · ·· . 
ma. de r eSlJonsti.hi!lüatle, ao pa.sso que o da Escola-do Marinha.· e Escola ; Militar. Si 
marinha dil'igo u1wt secç5.o em que se di- estes dous ·estabolecimentos não são iden· 
vide o serviço do qua~·to l genern.l da a.rmtttta .. ticos, são scmelhan tes; . e a diíl'erei:Jça exis~ 
Como sabmnos, o serviço de saü.Jc rlo oxcr- tonto é e1i1 üwor da Escola Militar do Brazil; 

. cito . é minist,~·ado no hosp~t.al ~:mtt'lil, :>otú no em tanto os offidaes. do_ corpo da at'mada , 
hosproaes du ustncw o mcü~ vt:Jte o crn co CJUO d li sorvem toem ·nielhoees vencimen~ 
'ontcrmai'ias nas gn:tt'piçõe:; ; n.o pis.o:a que o tos do que os cb Escoht Militar~ porérri cita,
d;1 mari1~h:.t é mini.Jtr·ado . m ho .. :pi'G:d rb rc:m.Js, p:wa exemplo, só mente' os comm~n
J:h: •. <lcL'' Cobra:;, enferm:tl' la da Cocmca!mn<e uuYtes : o chtEt;coh Naval tem de gratlfi
o m;i'•.:'mcn'Í<t'·' tlas co:11p , ,,nhi:'~ do :tpl'DiHlize.~ C'<.t<;ãu , eonf,,rme se Yê dn . ta.bella ·14 do Or~ 
m~t'in\t,,ieo<. I' o!' a. h i vG-:.:o logo q u.o o s:w- ç:tmerr~o lla l\Lrinha para 1902, ·p agina 55, 
VIç~ <.o corpo do ~:1wlo do exorcnto, 6 ~u- 12:864$ de gl·atilic:\ção annual, ao passo .que 
perwr G.o d.u corpu do sando <l.a arm:ma, e o o commandant<J da. Escola Militar do Brazi,l 
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"7:800$. E' -preciso notar que o commandante 
da E~cola Milit"'r do Brazil ~ o Sr. genc1·al 
de divisão Costalla.t e-o director da E:>cola 
Naval ~ . o Sr. · vi':e-almiraute ;Jacegu :~y; 
por consequencia, ba iguald;.~.dc de posto e 
de responsabilidadt>, · e talvez mn.ior }iartL 
aqueUe. Em todo o cl).so,. o que é verd.ade 
é que o director da Escola.Na val tem maiores 
vencimentos do que o commanda.nte da Es
cola Militi\r, sa.lvo si OSSJ. ui1forcnça se d•t 
porque uma está na Ilha dê\S EnxadJ.S c a 
outra na .praia Vermelha~ 

0 SR. HOSANNAH DE OLIVEIRA-E não ha 
ex.plicaç.'i.o para essa diff'erença ~ 

~s.,ta medida, os officiaes de nl iLl'inlHt c1no 
sorvem nu mar ficaram collocadus em con
cLçõcs ;nfet•iores aos que ::;m•vem em tm•t·a ; 
razã.o por que, por antccipaçào, tlocl•~t'o que 
condgno no projec&o substitutivo que von 
apro:iontar um di::~positivo quo resolve <L 
questão. . 

Acho llUC o oflicial da arma.da que sct·ve <.t 
bordo <lus na vjo:; de guer·ra uevc ter melho
ros vencimentos do que aquel !e;; que suáem 
em tm•t•a, o nunca u contrario disto, cumo 
<Lctmtlmcn.te se ' :;\. Si niío, vejamos . O lo 
tcnontc, por exemplo, que está em terra om 
Clttalqner commis.::ãu, <\lém do ::;oldo e a gra
tificaçiío c<.~m,, o quo o~ tti cmb:Lrcauo, tem <L 
eta}Ja integral o mais 11. importancüL para 
Cl'Cado, a.o pa;;~o que o quo c~i.á ernhal'C<~do 
tom o soldo, a mesma gt'atillcação, }Wl'llm 
tem menos uma et:Lpt\ c n5.o rucebo ti i m· 
port<incia .. parJ. crcado. 

· 0 SR, THOMAZ CAVALCANTI-lia; e, como 
V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. !Iosannah ele Oli-
1leira)) mostra desejo em conhecei-a, vou 
dtll-a. Até o anuo do 1894 o oificial do m<Ld
nha não tinha elapà., porém su : ~ gJ•átificaçãu 
continha, além do uma geatificu~:ão maiot• 
do que a do ofilcial do exercito, a etapa cal- O Sa. Fn.ANCisco Ar.ENCASTlW-Cl·cio qun 
culada para este. . S. Ex. labora em equivoco. 

Este calculo con:~ta dos Amwes de agosto ·O SR. THOMAZ CAvALCANTI - Não estou 
de 1895, e quem quizêr isto conhecet• b:.tsta equivocatlo ; neste assump1;o . já f•Lllo um 
dar-se ao traba1ho de cõnsultar esses Annaes. pouco de cacleira. e sl V. Ex. tom <~l ."'Utn<4 
Mas, como ia dizendo · om resposta ao il- lluvida., poderá. consnHar a. lei n. 247, de 
lustre Deputado pelo Pará o Sr. Hosa,nna.lt de 15 de dezembro do 1804, e as tabt:lla;; qno 
Oliveira, dá-se essl\ desproporeianalidade, baixaram com o docrow n. 3g8, de 13 de 
porque, contendo a gratificação do official junho de 1801. ' 
de marinha a gra.tifiçação e a eta.p<1 do ofli- O oflicial de marinha que serve a b01•do 
cial do exercito, aqueUa .ficou conseevada tem, além da. despeza nf,rmal com sua. íl~
quando deu-se ao olficial de marinha a etapa. .milia em terra, mais uma outra <~ bordo\/ 
do official do exercito, não ·obstanté o dispo- pois clle ê obrigad,> a alimentar-se ahi . 
sitivo da lei n. 247, de 15 de dezembl'O ue ·Sendo assim, é 11l'eciso . que, além dos ge-
1894. E já que fJ.llei sobre esta lei, uü·ei al- néros necessarios para isto, dis110nda. mais 
guinas palavras sobre o seu historic·o. a quantia de· 30, 40 ou 50~ pam mell!ori<L 

O incl}.rto marechal ].i'loriano Peixoto; ro- de:st~s goneros, gue elio recebe par;L :ma ali
conhecendo as condições prcm1rlt1S em que mentação a lJl>rdo. Por eonseguinte, o ofiicia1 

·se achavam os otfic:aes üo exercito, da ar- a hurdo tem m~üor despe:r~ d<> que em terra.; 
mada e classes annexas, enviou, orn outubrv no emtê\ntO seus vencimentos são menores 
de· 1894, a esta· Camara, nmil. mensagem, pe- do que os deste. · · 
diodo o augmonto de soldo c melhoria Lla Sr. Prosident,e, ou peço aos meus illm;trcs 
etapa. -NaqueUa occ:tsião, presidindo esl;<.~. collcgas, quo l;ií.o bon1los:tmeu!.o mo ouvem, 
Camar<~ · um corto e~pil'ito uo jus~ica., foi · um l)Onco do IJa.ciuncia, }lUI'IJHC nu Jll'eci:-:o 
accoit.a a tabol!a enviada pelO IJencmeritu lüluid:Lrc;::to as·mmpto, de mudo ia.l cltte JHÜ) 
mat·echal_ com as -modificaçõc::; •~pro.'iCn~ula .. ~ tn·eci;;e nl<~is volLtu• a nllo. 
pelo oro.dot•, re!a.tlvamontc ao lllUllO de d[s- P<LI'UCO-lllJ quo :L H.ul> : u·i.i~:5.n da. Garf.êL .M:~
tribuir a. etap;.~. aos oiliciaes do cxot•clto e d:t 1•itinm, (1ue iem tl'e.-; :;ocçõJs: utli:L tle hydt·o
arrnada.. Ao projeci.o em ClUcsLão foi aprc- graplti:t, uma de ph<1l'ÓJd e oul.r<~ do mo
sentado pelo entãO Deputado José Ca.rlo~ llc teoroiogia, <i e•tnivalemo em ~rabalhn, em 
Carvalho e outros uma emenda lUa.ndandu q ne 1•esponsabilidade e representação á::~ Dirocçües 
os officiaes do corpo da a.t•mt\da e da::~ .classes Gera:Js de ArLilh<~ria e de Engenharia, vi8b 
anne:x;as, quando embarcados, recebessem em quo costas, cumo áquella, ;;ão repartições in
dinheiro a dillerença. entre a etapa diaria e dependentes c cu.ia. jurisdicção est,ende-se }101' 
a importartcü da ração do paiol. Na.quello todos os Es~ados d•~ Rcpublica. No cmranto, 
tempo não entendia muito de.'3tt>s assumptos, Sr. Presitleni.e, vô-sc o seguinte na com}J:L· 
por isso me passou üespcrcobida hl disposi- raç:.ã.o da~ t.a.bcllas do vcncimcnl.os: 
ção e nrw mo oppnz·á mc:;m :L, o qno J'<Lrl;~, si O eltcfe d;l G;u·r.a. i\[a.I·itima, ctne ú actn<d· 
tivesse us conhecimentos, quc -ltujn ·f.nnho, Ü•J JUI'n!.o utn deo-t~lllliL'iLI!f.c.', tolll de g'I'<Lf.ili
mml.o pelo lJ.li~~I se faz a ditltt·lbttil;~iu tlull Jica•;ão anuual I ·l :ülj,b, ~ti•I•J l~:XG-t$ de 
vencimentos dus oilldu.c& íla. at·mad<J.. Gom l cotuJJLêLIHlu de ÜJt't;a e I :::;uo;:; do gra.Uitcac;:.Lu 
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r)spcci.al ; o rlirnclm• gel'n.l do artilll:;,rin. ou 
do ongeulw.ria tem s~mon ~c 5 : '10000UO. . 

N<t Hwsma propm•ç;w so.~·nom-;ic os vonc!·· 
mcnGvs dos dcma1s fnnccwdarws; assHH é 
quo o chefe ltc sect;:iio na Carta M~ritimn., 
mtpitão de mar c gucr1'a, tem 6:976:), ?endo 
5:376$ de commando de mwi.o do l " classe c 
1:600.~ de grati!icaçao especial; ~a. picão de 
fragata, 5:93:2:!;, sendo de g ratilim1ção de com· 
mitnclo do nav'io de 2a clas:;c ,J:il:JZ-1; c I :600:!> 
de especial; no cmtarrto,o mesmo 'tuncciona.: 
rio, na.Dirccção Geral de Artilharia. ou do grt·· 
gonharia, tetll 3: 1:.!0$. Os ajud•mtes da Carta 
Marítima, que corl'CSpJudem aos mljuntos 
das referidas Dirccções.Gcracs· de Artilh<J.ria c 
do Engenharia, t 0em,quamlo capitão· tenente, 
4:092;(;, ao passo que um adjunto daquellas 
direcçõcs., ainda mesmo tcneme··coronol ou 
coronel, tem 2$~0$000. . 

Agora pas:>arui a um ponto em quo a ~les
proporçáo dos voncimnntos aind i1 ú lll<1ior. 
O corpo de infant;u•ia do lllitrinlw,, Sr. Prc
sidon to, 6 um cor110 conlp·Jstco d\\ lllW.tt·o com· 
pa.nltia~ ; nclm··SO aquartelado na ilita da' 
Uohra.s, sendo, por con.>eguinte, pel'í'oHa
mente igual a um batalhão do inüLntarüt 
que estivesse aquartelado eín un1a fort:J.leza, 
ón inteil·amonte igual a um b<\tu.lhãu de ar
tillw.rla, de posição. 

Pois bem, naquolle corpo o commandt•nte 
tem de gratificaçã:o annua.l 5:040:B, ao passo 
qno o commandante de infa.ntarüt do e:,er
('ito t em 3:000:!;. O fiscal no b:üttlllão de in
fantar La do marinha · tem 2:952~, o uo excr· 
cito, 1:920$; o ajudante do dfto corpó de 
marinha tom 2:160$, o do oxurc.ito tem 
l: 140!ji; o secretario, na mm·.inlHt, tom 1:920:.:;, 
no exercito, -720$ ; o commandanCo cht coni: 
panlüa, na marüi h<t, tom 1:920ii, no exercito, 
780$ , fina.lmonte, o sub:.tltcrno "no clitv cot•po 
de marlnb.a. , que 6 2° tenente, tom l: 7Ws, 
do gratilicaçiio annual, o teucntó tlo infmi
tarla do exercito tem 5<10$ . E$kL dosi<~ual
dado, Sr. P1·esiüonto, d injüsta, clamor~sa, e 
lamcntavcl. 

0 SR. BARBOSA LIJIIA- Nfio acho SÓ lamen
tavol;· acho suggcstlva o typlctt .. , 

ó SR. Tnoi\IA;l C A v AT.CANTI -' Eis ;~ r azão 
por qu.c, om parte, eu desculpo ce1• f.as lWO
tonções quca.ndam poe alü ; pois vejo que 
os officiaes do exeecíto toem .iust.os dil'eibs a, 
r ocla.m<1t' melhoria em seus V•3ncimontos 
em .virtude, não sü de Sll<tS noccsJüLtdo~ 
<tctu:10s, como l'Cla.t.i vamente ti. infeeior Lda.tlo 
~te seus vencimentos, em comp:~.r;1,ç;\o com 
os tl!;~;'J officiaes do marinhn, . 

Cc'l'rno a ind:\ lm pouco <ll~:>o, no anno d.o 
ll'\!5, osftJI•cni-mtl, cnmo 6 :,;ahirlo du t orl:t ;1 
C;tm;.u·:•, pm:a (JllO a I oi n. ~2±7 f'os~c eollJI>lO· 
t<~r~t)JHC post;t em v jgor, fttzondo-se a. re
Vl&'to da:s grati.fica<;,õe:> dos oiliciae:J do cxcr-

cito o da a.rm<VLL,a.lim dn qnc so cst<Lbclecosso 
um[t cor~<L not·malit!a c[o equita.tiva no quo 
<lovüt s ;:r distrlbuiúo como g1•atificação a u ns 
o a outros, naquilLo em quu fosse applicavel, 
como diz a loi. . 

E<ta autol'izaç5.o, entretanto, não foi ex· 
ccuta.da a.-té ltojc ; const<mdo~me, no umtant() 
quo, lla um o1t <lous annos 'atrás, tenton-s~ 
i'aZ(:}l' urmt revisão; . porém· as opp-os_içõos 
fómm tacs , partidas nã.o sei de onde; que 
ess:~s prç tcnçõell do rcvi:i;io ficaram· ainda 
com nmé\ p cdr11- orn cima. Não tendo oonsc
gníclo levar a eifeito a equiparação das gt·a .; 
ti llcaçõcs, como dispõo.a, rofe1·ida lei n. 247, 
em 1896 1nmlci de rumo; vlsto ·que, pedindo 
n é\q t.wlla época que as gratificações dos offl
c iacs do lnêtrinhi1 -fossem equiparadas ás dos 
ol'llciaos do exercito, neste a,nno, pàdi quo 
as dos o(fioüics elo oxo:cito fb:;sem oquipara
(léts Cts d .Js 91ficiacs do marinha, no -que fos-
8em (:quip:wa veis. 

l'ara bo:.t orienütçã.u ,o facil cornprohcusão 
daq llO!le.'J que mo lwnrcmt cu1.U sn<t pr,:scnçrt, 
pa:>::;:uci '' lo!' o q ltC dispõu o <irt . 3° da lei 
n . ~·17, já roferi il<l, : 

«Art. 3. 0 ·l<'ica, o Governo aut01;izado: 

1°, a tliscl'iminal' em reguhtmento especfal 
todas as ti.isposiçõc:; rolat1vus ao sohlo, 
etapi1 o gnt.ifie<Lções divcrsa:fquc c ompetem 
ao.> officiacs elo c.xercito o da al'mada, clas
sc.s anncxas c praças de pret ; 

2°, a rever as · tabellas das · ·gratificações 
,l.<,>.~ officln13s dtt a rma.d« eclasse·s arlncxas·, de 
modo q no fic1uem equiparadas ás tlos olllciaes 
do exercito ; · · 

3", a rever às ajtd as u.e custo a quetive· 
rem dire ito os oíficiaes do exercito, ·cta a l'· 
matla c ehtS;C',;~ ànnoxàs,quaüdo em v iagem do 
um K;tado lXtra ou t r o, regulando-as tte,modo 
qnn, em igualda.tlo Jc dista.ncia; ·a quota por 
viagem terrestí·e c'orrespon(].a no· minimo ao 
tl.up!o da que f"ôr devida pela maritimà-; 

4°, a decrotal' os .nocess;l.ríos cr<>dit os no 
oxel'cicio vigente c no -do 1895 para execução 
d<t pre~cnte lei.» 
'Como se vô, esta disp)sic.ão consistia em 
rovor e çodillcae tudo quanto ha · l'e ln.tiva
monto a, ·vci1cimentos militares, afim -de 
quo lwuvcs,:;e certa. uniformidade no ex
erci to o u~t marinha ; c eu direi ·a raziío 
pol' quo incluímos osso uif>l1ositivo n a. lei: 
n . 247. 

Os_ officiao.s do exercito · que baixam aos 
lwsptktc:,: otlmrrermarias militares .perdem a 
c t:t1m, :.Ls grati iic<lçues c mctacle dó soldo ; 
no omta,nt l), os oflioi,tcs de marinha , nas 
me~nus condl(:Õo.,:, 11crtlom sómcnt e motadc 
do ::;vldtJC vassam a r oculJor a gmtH1c:tção da 
desoJJtl~<n'eê~do clcpni:> de 61) di11.:; de estad ia 110 

hns1lit~d. Em ·vü· l;utlo tlc:::t a:> desígu<tltl<tdos o 
ouLm s, foi que se tornou precisa a r evisão 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 10:38 - Página 21 de 84 

---·-· ...... ~· ~- .-." - •. ,.-, .. . .... ~ ... .. , ....... ,_.,..,.. __ ,,..,.~·-· •' "\";,• - 1,--.- · · --_...-:.,..,,,._;;- ,_,,_.,~ ~ ...... , .. .......,.,....,.._ ..... ~.,:,J~·.t::l.-~_.')il 

SESSÃO EM }(j DB 'I>EZ8MBRO m~ 1901 . f~75 
.. ::i':'rfr' • . . 

1lu;; 1li vorso:; dispo:ü ti v o;; 1las in :,1!'11':~(;õc~s illlC !levo accresennt:~,r rtno o ofTicüd do oxerc:ito 
rng-nl<tm a, maiim·i:"t, e.;t;tboleeendo dispu.~i - (me roflnl ;üptelk CJl!O fiLr. KCrYir;o do 
~:õos Oiflib,tivas u jwna~. gu;_t i'J1iç·ão), qt:or atltlido, quer c1fncti\'o; . f<.tZ 

Voltancl ,) <.LO <tssurn pto, lcm brG.L'd, como .J:t gn~n·d~ )1_<1 p l::tc.::\ ? .\j ou_:·ig:t_d.? nos d.~a~ de?: 
1lissc, que, em l8UG, inv t:n·ti os pap:•is: 0111 to.~ sr_n >~Ç•b_ •• f·t~ct , do.-,~cz:ls ~om. su.L a_ll 
lngar cl~ pedir C[UC _íbsscm _as g-ra.tili~<tç:r"".iec; 1 mc.n~ :~:·l:J'.. l~1Lk!J~ndcntos daiJU,.lla.s que faz 
\los o!fic1acs üo lll<1l'll1ltc~ eqtttp::trad ~L:-i as üo:; com ._,t.~., ic"llúllt-~.,. 
officiacs do cxüt'citu, pedi flUO f'vs:-:cm ,~,,; O Sr~. BAn.r:osA LDL\.-Mcsmo n;_~ ~uarua. 
rlesto:; equiparadas ;is <l<Vltwllcs, nt~tluil!o em <lo Car,tote l 
qun fossem orluip::tl'<Lvois. - s 1, c N-· · · 

(} • R. fírHL\7. ;A\'A.LCAI\''1'1- itO SOL SI 
O Sn. . BAlUluSA LnrA-A dilllculdado, S0-- ac;t.utdrnont.o o ofnciat qac ü.t.z gu<tr'lh no 

gundo dizem, CSL~l. C11lüf1UÍp;i.I'(.\,l' <LS uivu t·sas C<ül;~)te ll a.hi <tlimonta.<lu. No l)Ol'iodo, no
Ol'dens de n.:tvios aos ba t: tU1õos. r·<\in, do n8f';t.sLo Govm·no pasado, l10Jn C(l,fê 

O Su.. Tuo::vrA;.t, CAVALCAN'l'I- Nilo 1\ i.;:;to so cl;w~L <w oJiicial; sei, no omta,nto, rJnc, nos 
o que protcn1lo !'aZt}r. Nfi.o Tno pt•euccupa,l·ci Govct·no,; dos boncmm·itos marcchao::; Flo
com a gr·a.ti1lca<)i.o dos o!Jiciacs lJUO sr· r·1·om ri;tno Puixoto e DeoüoJ•o tla Ftm.-:;oca, os· oift
nos diversos n;1.vlos; pi'd~mclo l'<};:olvm· a eüws ti1tl!:tm assento n<t propric1. mos<t prosi
q ucs~ão propotHlu IJI!C a ;-c; dus ollici<tes d tt ünnt~i;tL 
;_u•mada, ql!l~ ~;e;'vmn no· ktt<~. li ,i'.i o de in- .S1·. Ptesidonl;e, lech:ttlo e.>te ll:u·ent!J.osis, a 
f'<tlltaria de lll<.tl'Íilh<~ O <li!C tL~Clll :tS HlCSlltaS (jUll l'ui Ü~V<tclO Clll \'ÍI·tltÜO <lu;; <tp~tt'ÍiOS <la.
Üf'.í>Í"lliH~ÕL'S ou eot·po a ll"ll:SIJta ut·(raniz u:3,o dos, wguirei o me11. r~:uninl10. 
de ~m l~:di<.dltã.o dti exct'eHo, :;in:an7 lb l,~;p.J Elll 1:-l~J!), <:omo tlis.,;c, ÍJJ.si.:i;i p;u•:t t[ILO fusse 
]Jara a ,:fj ui pa1·;u;:ãu üas gmtilk;ti;\.ius ·ilu ::i _posl<t er~1 oxoet H}ín a l~~ i n. ~ 17, nf\,o sng-untlo 
olliches ancgituenl.arlus ün uxorci :.o . <t p ;-t)pt·u~.. lf?t í; 1·a ~<t !1n, mas llO :tccordo cnrn 

o s ]' . I . r rr.. I ! - o 8<~11 nspu· J to o UÜlJl'CSSl.l U<.L!JUCllcs q IH} se 
. ~~ • >At:J:osA "BIA- ~ 0 ·' 0. wt:tes iH. aclt<wam "t'anclcmuntr} prc:judic<tüos com o 

<lidos _ao quat·tcl -~gcnDI'al <tí.t l!1<Ll'llilla '2 o d 1 <V.li~Lmont.6' du sna cxeeil(·ã,o: e, a.inda. mais, 
oxet•ctto tccm os mesmos vcnctntcntos . do accm·,lu ~;om os pr:;coitos c;.mstitucton<~,os · 

O Sr:.. Ti!O:'IIA% C:\.YALCA:\'l'I- E' mais umn, que G';I;~Lt.nom as rnosmas vantn,gcns entl'o os. 
rl.csiguatdadc q no V. Ex. 1ne d:~ o cn~ojo de~ ofiidaes tlo \~x,n·cito o da a.rmu<la,, m:.md;Ln
cii;:Ll'. Os oi'Jicüws do oxor·dto, quando aú- üu da,e-l!tcs, em categorias crpüva.lentes, as 
dit.lus ao qu<~l·tcl --g c~ncral Llos tlistl'ie ;,os, t.rmrn ll1t}Sl11<LS remHncr:wiJo;;. 
a punas um tcr·ço d<.t geu,! illear;i:to, ao Ftssu Trmd<>-mo n~til'n,L'Lo do Cong-t'Gsso, p:1is nã.o 
IJilll' os 1b ar·mada, tüc;,t dons lier·ços, o ([UO llz lMl'to ü:.t kgi...;hliw·a. seguinte, ficou n. si
sut·i<.t ÍIJ,justo si as gTatitic;tçuos fus:,:;em <t3 1in<tq;\<J !lo ox r.•. t·t~iiiü Ilil !ll{'SillO al1í hojo, som 
lll('.sl1las; pot•l'Jll tol'n:~-sc illÍIJIIa c dc:;anima- rttLC 1tillg uc11L se lt: Jnln·a,,sc 1l1) conl.lnua.t' 
llot·:t ost ~ di:,pos i~: :-ul, CJ1t:l.l1 ·1o s·.tbornm; fJllü <t:-; ll<l. c:.Llll}lillllt<t ;l.o ruivindic;tçfío rl:t, justiç~a e 
gratific:tc,~uc!l <los o!Iicb.es elo oxot·dlo sflu m:;.. ,:_a lei, pui.s ;l.lJ.!tla:-\ ~~ . ,nseguiu-so o di.sposi
ll!H'l~S tlo que a ::: d u~ ollicb::s de rn:t l'inh;t do 1,i v o o r·c.:;Lm<Jn L:Hio q I! c: mall1lou dar :ts guar~ 
lll:d:-:; 1le metade. Cili:trei :Llg'Uil:'l ~ ~xmnpl.: ,::;, lli t:i"tn:; elo Pal':i, Am;_tZ\Jll:ts 1} Matto \.-;.l'tJ:->So 
p:u·;t t.or·n:n· lwm cLu';t t::)S~t i.ni'l 'Ltdad :}: ttlll tll:ti::; urn Ü!l'·;O r la, da,p:t. Cnn1r1 uanto l\ . . :-;:1. 
capit.ãiJ de iulitll tal'i.t ou c1o <Ll'i,Ult;',t'i:i c1e 11wditL<t /;t·uu.':dl:!~u p:t,t':t, o~ ullid;ws tl;L'l Gita
posit;fLo l.mn, comu ad1lirlo ao .qu;u•t,d g't!l\.l- d.a::l gn<u·tli,;:"ic\:; tll-ln c;wt:l nwl!uH'i.<L d11 \ on
r·;ll üo ·1" disl.l'inl,u,ttnl Ll:t·!:o 11<! <j:í$ uu ~l :) il.ili, cilltelltos, eom :tcc i·r.scitll•J tl;L nttq>a, f,oda. vi:~, 
11111 1" l.ononi.e d<~. :u:m;td <L i.enl. d.uus l,nt•t;us e<,:e acr~t·c•seint,J n:"i.u ,:u t'Posp 11ld1) ;i.s r!f:<;,~.-;si~ 
<lu !585 ou 105S::t.:::3. Um· ÜJncmliD Je in[';w- tl;t:li~S t'c):Les 1lOf-H<.L·; gtt:Ll'n[.;iJ,J . .; o vo111 ,[osvit·~ 
f.<tt•i;~ <{o cxcrcâu l.om, nas liHJSmas eo:~tli- liu;u· inlieir·o~.nwnlie us inLuitu . .; ,La,rlnclh s:í.bia, 
çi"ín.':l, um l.neço <b 'fj) oil 1f:í~-:; ao p:tS.{O rL'1e c I.!Onn!ka !oi, ist,J 1i, pa,rf!tr a da11a rle rtc· 
o :-:," fiononl,c üa at·mad;t, <.tll:lidu ao qu:.tr !;l.:'l-· c:ll"llo com. ns ncecss:.,fa r.les do nw1·cwlo rle ccr.d(G 
güneral dêl rn;wiltha, tem ilowl tcl'ÇO., d.u 14íl$ !JIW/'JÚ<,:iT.o. 
uu !J7$33:J. Aias, SL'. PN~i:!icloni;c, j<i (rnc toquei ncsto 

O S!l. BAic:.J;()sA LJMA-- nu moLlo que 0 fac~·· · vuuro;-;p •nclot·ao nubl'e Dcput.<t\lo rpte 
o flici:tl de ma.r .nlt:l. adllidu au <l'tiLt'tcl-g· 1 :n 1~- ltuJt !;em Jrt ~} Jlí)diu explicações rdativ<.tmcnto 
l'iÜ iiem mais Yl:nclrrw 11 tt)S do quu 08 du nx- ;i uLiql;~ ch:: <Jiiici;w.-; tlo exct·cipo c <ln. armada 
el'eiLo, lllll :wt vidadu. n;tr[ttt:lhs gtt;~i'ltif.'\Ti;>;. Ni1o sói si ha ~Lig-ttma 

d[ ,;!JU :~l<;.:lo i'Og ltl;tnll<l :1. lliSfir·ibuic;:'"io da ütap<.~ 
(.11\t .~tt. lli·: t·u·J'AIHl ·-· lsi,,J ,; ~~:·i.lt·:l,l!t'din;tJ'io ! d.<H ofTieial.':·l d .: Jn;u•i nil ;L, ílll<LJHio <llll sot·viço· 
() S1:. TiiOMAZ t: .\1".\1.<'.\:\'t ' l -t·:· l'.\ i o~·;u.l!·d : __ 1\0.ci l•: :,l.:ulo .~ •l•l 1\u·;i, Arn;tzult;Ls o ~hiito 

ll<II'LU llll ; ~Jlltl,l' ~>lll'>a ÍJI!:I'iVd,c;í Jt:·tll í';f,ÍV<l-) · 1;l'tl.~ .:o; Lod I.VÍ:l., <IÍI!Iit. IIW.'lllltl C(llU llilC.I :-:10 
~;l'lJt :ttjiiÍ l.fldus w; di!r ~ Jllllt'I!LII:~ c: .)iJJ}! l'iJb;LI,fl - dt\J,_,,. o J, ;•J't;tJ da nl.;l,)l:L :tn ollkial dn IIJ:tl'illlllt 
l'io:-1. Vo!l;ando ;w a~~utnpi.o, :-it·. Pr·, ~.-ddt:tli.l\ 1 n;L!Jllulh.; guat'JIÍl;ii.:s, <Lillda a ::.-;i111, >>tttL:-l L:ul\ .. 
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ANNAES DA CAMAiU 

diçõ_e~ são muit,o ~up_m·iorcs <1. <
1.o;,; offici.aes do\ a~·r_ ·eg imentrl.'l.os, c s~pul'int~mdo _to<los os ser-

. excre1l;o. V. hx. vw ha. p•mco qno as g1·a- vu,,os do osr;aúo-mawr, arulltu.rt<t, eugcnlm
Wicaç:lícs dos o!liclaes du m<tt·inh:t er• ;wt mui 

1
ri <t c de saud.e. 

supcriot:o:s ás do oflici_al do .cxel'cito niJS tli- 1 E nã.o ob~tantc tudo. is.;o, mn capitão tle 
vm'sos Estados do Bl'aztL Por;:; bc;u ; os oill- ma.t' e gucl'ra ou de 1t•a.gat;1 , comma.nda.ntlo 
cia.es de marinha que s:n·vem . nos Est<l.(los navio do r a ou de 2"' classe, tom melhor gra
do Pil.rú., Ama.zona::; c Mattu Grosso toem tificaçã.o tlo que o general commandando o 
gratifiçaçõus snpcriol'es ús dos sons collc~a.s distrieto, pois quo <.V]_uelles olficiaes toem 
nas mesmas funcçõcs nos outr·o4 Estado;, :na- 616$, 518$ ou 505$ mens<te.~ de gratitica~~ão, 
tura.lmonte devido ás condiçõDs locaes, t:-;t.o confurmc o. navio quo cumnmnd lt·cm, quan
é, maior cli;-;pemlio nesses Estados do r1uu nos do o.;tc ofllcial general tem l11'.3nsttlmcntc 
outros. 450.3000. E' uma injustiça clamorosa. 

Pa.ra. so fazer nm:t H(h prccisét üas van- A situa(;ão do offieial do exe.rcito pol'autc 
- tagcns que toem os officiao; do marinl1a que o tla m;.tl'inha, com r ~la(:ãJ (Ls remunerações 
· servem mtquello E::nado. lel'oi á C<trnara a que recebem pelos sf:l rviços que prestam á 

tabclla. do gl'atlticação de commaJHlo dos Patt'ia, é cont1·istadora, c:3pcci<tlm.entc quao
navios das diversas classes. O capitão d e do se comp:1ea. ú. fios m esmos na.3 guarnições 
mar c guorr:1, commanda.ntlo nu.vio llo do Pa.rá c Mat.to Gro:'>so. 
1"- classe no porto do Rio de Janc:ro, teill Comparan.Jo as· gratificações qm~ recebo 
5:376$ de gratilic;wão annual o, comman- o ca.pitão do mn.r e guerr .. t ou ·o capitão de 
dando navio drt mesm.t classe no Pil.l'~L, tem ü·aga.ta. com a.s que rc·coho o coronel ou o 
7:392$000. • tenénto coronel conunandanJo cJrpo, tor-

O SR. BARBOSA LIMA-I::;to nos mvvios de . n~-sc. b~t~ saliento a faltLl. de eq~iua,dc na 
. Ia classe, c nos demais scrú a mesma cousa.1 d1s.tnbmçao desta parte dos vencrmei?to~ j _ 

O s T . c , , ~ _ \ .. - poH, quando aCLuelles recebem as_ quantias J<L 
. . • . R: IIOMAZ A' ALCA.N:r~ 1. ~r~pm ~-.<"LO cit<~d . t,:s , estes teem apenas 25'J$i mcnsacs. 
~ qu~s1 a ~e.sipa ~m t?~~:; as c!as'-íe;'l, a.s::;lm Um capii.ão-tcnonte, comrnandanclo navio 
.e qt~o o ~~~p1~ao elo fra.,.,;~tn., comm~t~Ü.tntlo do 2"" ou 3" classe, tem 419.) ou 4ll$,conformc · 
n~v~~. <lo ~ ci~~se . no ~.'."to ?.o ~~neu.o, te1~1 a catogorirt do navio que comma.ndar; no 
4.33--.'i>. c no Pa1.~, ~.060$, .~, cLt~l .ao-t~l.lCn~e , I em tanto 0 majoe, que é da mc-~ma. pa.· 
C~l~nMmlando na.v.w •• ~l~ ,--, '~·L ~~_P}t.'-\~ l c-- tenta_ quo o cttpWi.o-tcnen t.c c tmn o mesmo 
dor.l_l on em outw Ltit,tüo, tem . •J.-!.)2::;. n_o ··oltlc 0 ·t·tpa comnnnd·wtlo um corpo tem 
~ara, Amazonas ou I\Iatto 1t1·osso, , 1:03~~. 2::-- o.·~one' ' ' ' _ ' 
tu_mlmC'nto,o l" t.onento, comrn:tnclantlonttVIO ~0! .. : 1,- :tcnont ·· p r··nl · L· r·v1•0 .1 0 le 1•111• 
104u. ·I,., t . 1' C·IJ·t·'J<•l•"l'>':J~' ·J"·' c,.qn .. l.o' c, o t ,.~c u l ( c il.~S_L, 01!1 J LL ~·t l .. lt ( ,( UI d. -=· o -- !ji!. . ) I'' t 10 P·•i"' te ll •j-g :. 111011 "'(JS ''0 passo 

)lo I:> 1 · '' <J')N>l! J) , · I J . . • lllCl I (L I) I '" cl,, 1 d/ .-, •"~•• , u. , 
<L 'i!..,,);_._,·~· ltl' eUJltWg'.llliLü, l;t Stlffi)H'I .l , • I' ] ·o ·c'ttO tom •tp'll<IS 11)0;:; 

um ·u·cros ·im' de· m·tis rl, ·)o ,. ll' .. . s quo o lll~Ju I o ex I , ' .., ·:. 
' ' t:. ( ; • .. : • · ~ ." • ·~ , .u ·~ .t. co111o fi~e:d tle um cot'l1:J; p:tr•eco-mo ~tne os 

gu<trniçüc~ (lu l .u.t, :'-llt..Lzou.ts c i\I.ttto meus illuslil'US collcn•.•a.s sabom flUO o imme· 
Grosso. di:Lt.o, tL \ror·cllt, oxor~c~l a::; mesmas J'uneçõcs 

Sr·. Presi<lciite, 1\oLo CJIW :L nünlm po- {jlle 0 m:Ljoi·-Hsc:tl 0111 tol'I'U; e ta. 11 t 0 :ts,;im 
sição (J ingral;:~ ; por•ém tHI ))J'neiso l'az<n· <'-:;H<L 

oxpo;>;i(:fí.o p;tt•a qnu a C;unal';t fiqn:~ ~ · thurulo ~.~t::~-t:11_1{,~1°~;t'~:~ cl~:~:~r~~~~.1~~~t· ~~ ~~\~·~~~~:~~ d~ 
<Jil<LI ;t :-;ituaf;.iw d!.~svaJll,a.josa o1n 1111~: S<! acha cullllllitlldo em su .~lllltlo, cham<L-so do nm,jut·· 
o ollleial do oxtn·eit.o pop:~nf.o :t f'nliz ti:·w:t.l. 
sitmt<_.::'w tlo olllci:d do Illal'ÍIIh:L; :1:-:si'm, poi:o;, Um 1 .. l,l'ntml.o d:t il..l'Illat.ht, eommautli~lhlo 
})O<,.~o ;~ V. Ex. B ao.; IIIOIIs lliHt.inctús collu· Jla\'JO üe ·l" elasse, cpw ú a, ele sua compc
g!~S qno me I'_elcvolll esüt f'aLig-alll.t• oxposi-' tullcia, tem n<J.~ l~st;L(b~ tio P;tt•ú., Amaz~nas 0 t_:ao. (N,;o apowdos.) .1 t 25 · Mat to U1· sso, ~OU.~; corno immeuia o, O:;i, 

UM Sn. llEI•IiTAlH).- Ha até vanta.g1nn, e como subalrorno, :200.), ao passo que um 
pois ficamos sabendo do tudo isto quo de.:;- capitão lle inf<tn .aria tem, como ajudante, 
conhccia.mos. 95S, o, como commn.ndantc do companhia., 

.. O SR.. Tno:"IIA r. CAYALCANTI -No Pará, 65.; . Finalmente, um .'2-0 tenente da armatb 
Amazonas c Matto Grosso, Sr. Presidente, o tem 206$ mts ditrts guarniç:õcs, ao passo que 
commandantH d<1 fol'ç<L na.val, sendo vicc-al- o tenente de infantaria do exercito ahi. tem 
mirante, tem 17:664$ do gru.tificaçíi.o annual, n.pcna.s a miscrl'ima t1aantit1 de 45$000 !!! 
e contra-almiran r.e, 12:9~48, ao p~tsso q_uc o E' esta., Se. Prosülcnto, a. situação p.Juco 
commandante do districto militar, no Pará, f'avoravcl do official do exercito p(Jrantc o da 
geneml de divi~ã.o ou de ln·igada, tem ape- marinha nas guarnições do Pará, Amazonas 
nas 5:400$! ! E' preciso nottLr que o official c. .Matto Grosso. De tal modo, parece-mo que 
genc1':1l comma.ndantn do tUstr-ido é tamltom rcsponJ.i ao que me porg-untou omou illust.ro 
comrnaHdanto t.le tt1da.s ~Ls_ J'llrç.as ~~lti exi~-~ c~llcg;L Deputado pcl_o l~:-;p;l'ito Santo ( Reft!
~cntes, ondo ha, mn media, 5 il. 6 cot·pus ní1do-0e ao Sr. Gafd;.no Lo .• ·cto). 



Camara dos Deputados -Impresso em 21105/201 5 10:38 - Página 23 de 84 

SESSÃO EM 16 DE ~EZEM:SRODE 1901 371 

A. Camltra. ouvia :t primcil·a. parto da 
minha exposição; fui fr .1nca.mcnte contrario 
ao pro,jceto du, Cu:IJIHÜO:iião tlu On.~amcnto que 
fixa a ctap<~ em 184 JO para. todas as guar
nições, substitutivo , ~o elo S:·. Heredia de Sã., 
que cahiu em 2a discussão. sem defesa. Tal 
substitutivo traz para certas guar·nições al
gumas vantagens, po1·~m deixa de sct• ju;;to 
e acceita.vol porque não é de interesse gm·al, 
c tra.z, como con.3cqnencia, inju~tiças taes, 
corno aquella que se acha. coclsignada no orça
mento para o anno fu;uro, mand<mdo dar a 
certas guarniçõe:; mais um tm·ço da etapa, 
quando esta est<í., no corrente semostt?e,u.ba.ixo 
da média orçamcntaria, como succetle com a 
guarnição de S. Borja, onde a etü.pa ela praça 
de p1·et está a l$289,ao passo que a do official 
fica.rü. a 1$866. 

Além de tudo isso, tem o inconveniente de 
estabelecer uma veedadeira iniquidado, pois 

, q~e colloca nomesmo pé oitlciaes de guar
'0. nições onde a. etapa ú do 1::)070, como em 
~anta Catharina, ou de l:)Ol~i, como no Rio 
P'~do, com aquelles que estã) em guarni
çõê~~as quaes <?preço da atapa é do 1$626 e 
de 1!i,~:85 ou 1::;;915, como succede com a.s 
guarn~es de Pernambuco, Ma.ranhão c 
Ceará-: ':>, 

Aiml.a h~,nuco referi-mo ao acto inju8tifi·· 
cavcl de nar~e ao official que 8erve na guar
nição do S. Bo~<.Jo mais um tmw rlu. e .;apa, 
quando a dapl'~'\.de pt•et o.1tá a 1$280. 

Nho sei si por sfYJ.paJ,hia do illus1it'C relator 
do Orçamento da b 'r;rra para e:Jm as tros 
guarnições <lo nobt•e e ''tm•oico g11taclo do Rio 
Gt•audc do Sul, que for 'm favot·eciü<~S com o 
acct•oscimo tlo um te.'I}J, ··t pot• outro.> moti .. 
vos pol' mim desconhecido:'!, :-..f':.tdu é IJ ue São 
Borja não precisava de tal aagmcntiJ, c isr.o 
vem cada voz mai:3 l'.Jbtutccm a convicc;ã 1 

quo tenho do que' a unica. di:>po:siçáo quo 
convém para tt•anq LTillidaelo de toúas as gu:tl'· 
ni.ões c eonvcnhnte ,iustiça (I aquolla quo 
m:tabe}CCU a ota,pa Vi\JÜVdl ÜO aC!'lO.'llO COlll 
as condkõ:ls loc ~o.-, t.on1lo, por c.mscl,!uint 1, 

para lmso a. ela pPL1.1;a (lo pro 1., quo ü tlxatla 
sumestralmentu om cada g-u11·:·n il;ã.o. 

Pol'tttnto, faço um np}lollo a.os nwns d.':s
t.inctos o i Ilustres collugas quo me ouvem, 
para (!UO concorram com O.:i s:ms osf'o:·~:os 
afim de levar a e1fe~to a lei n. 247, pol'llue é 
a. unica que rvsolve convenientemente s nn 
~ntoresses pe.3soaes .o do um modo g.nal a 
qniStão da etapa dos offlcia_es, porque manda 
pagar aos mesmos a 1·espectiva etapa de 
accordo com as necessidades loccteS das guar
niçõas onde se achnrom. 

Si taes necessidades so 1Jc>m a 2.$, quo se pJ.
gue essa ·quantia; si descem a l$,se pttgne 1$; 
si variam entre estes limites, p<tguo-se con
forme a; nccJ.-;sida.lles, llc modo que· a~ guar
nições sej .~m sysioniaticamcnLu t·emunc.t'a(hs 

Cl\m~ra Vol. Vlll 

e nã.J arbitr<Lriamonto, como est<L succe
elendo. 

Allega.:se, Sr. Presiuentc, qüc lJóde dar
se ik l.Juso; mas c.~sa. allc•gt.\ç:ão é de quem não 
Cl!lCl' cumprir <L lei, ou não-lho convem que 
ella seja cumJidu., lJorque sabemos que a 
etara é tixud<~ em definitivo pelo Ministerio 
da Guerra, c esta fixação é fe..ta, não só · to
mando JlOI' base os dados fJrnecidos pelos 
conselhos economicos, como · as informações 
recebidas da situação do mercado da guar
nição. . Mando o Govcmo pedir semestral
mente informações do estado elo commercio · 
nas guarnições onde tem de o.;tab(;)lecor a 
etapa. e a fixe de accvrdo corn as suas ne
cessidades. E, si ai.nda deste modo algtiem 
concorr.::r pJ.rn. quo não se execute a 1el, nada 
mai-3 simple:'l: .seja responsabillz<J.do. Mas, 
não allegüem que alguns indivíduos tenham 
abusado, concorrendo pa.ra que os preços das 
eta1ms so elevern, o quo não parece exacto, 
e a prova .está no facto do acha.P-se a etapa. 
em muita;; guarnições acima da média, 
qu11ndo esta não ô 11ag<:~ ao official sinão a· 
I$400. Si o motivo allogado f'o;:."Se o verda
deit·o, não teríamos etapa no Pará a 2.~199, 
Ma.tto Grosso a 2$044, em Goyaz a 2$2131, 
qn<mdo a etapa 1

10 official não b além de 
I$400; por conseguinte, tal allogação ô da:
quelles qtw nãu querem oxecutat· a loi. 

ó SR. PttESII>EN'l'E- Communico ao nobre 
Ooputade quo a hora está terminada. 

O Sn.. Ttrui\IAZ CAVALCANTI -Vou termi
naÍ>, Sr. Pre:;idcnto; preciso sómcntu que •~ 
Mesa mo con(~otla elo lO a 15 utinutos de to
lerancia, porque, si me J'a.ltar· o tempo para. 
ler as tttbollas qnn org;wi;,ei p;tra justificar 
o pl'ójecto quo vou u.prescntar. as incluirei 
no meu di'icnr·so; as.-;im, pois, ontr·arci <li r·o
ctt~mcuto n;~ miltoria do rof'ol'i<lo projectu. 

Em vit•tudo da.s ldêas que tenho sobre o 
a~sumiJto, filltas úo ostudo qno fiz sobt·o a 
<JHCs~ão d<t revisão da::~ tauollas do gl'<ttiflca
<,!Õnl:! do exer·cito o da armada, fot·muloi tllll 
l•t'ojocto :miJstitutivu ao quo actua.lmonte so 
<hcuto. E~t,c pt•o,jccto, !-3t·. Presidente, em 
sou a1·t. 1" l'<'gula. o In01lo pelo qu<tl deve see 
cst<tbcleciu<J a. otapa do ot'ficiu.l <lo exercito; 
no art. 2" manda. revel' u.s t'' b3llas elas gra.
tificaç:ões do:> officiaes do exercito o da ar
mada, do modo qua as funcçõ3s semelhantes 
sejam cquita.tíva.mcnte remuneradas. 

0 SR. BARl30SA LIMA. - Si não fizermos a 
revisão d·.t tabJlla das gratificações, nunca 
será feita.. 

0 SH.. SOARES DOS SANTOS - Apoiado • . 
O SR. TnoMAZ CAVALCANTI- Pois lJern, 

Sr .. Presidente, si o Governo não fizer a re" 
vLi'lt), eo111'ormo est(L a.utol'iz;td'> pula lei or
(;a.meul.arin., clln. devct•<i, sct· fdt~L om loi or-

·lS 
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din<tria, porqne nstc nssumpto n;to podcr;i 
SOl' maiS <tdi;tdu })Ul' <LlHOl' ; i, .ÍUiltlÇ'-<t () ;i. C(lllÍ
lhdc. No al't. ~1° ostat1tí~ o pt·ujcdo que JM 
I'LJVL:li'io e cquip.tl'aç~ão das gJ';Lr,ificctç~ücs tür
so-h<~ em vist<L qno os ollieiae;.; do mO$lllO 
po~to, nas mesmas fnncçõe:J, tt~nltt.lm V<ln.ta
gons equival0nt3s, s~tlvo os accr0scinus de
vidos ás condições locaes. O ~u1. 4° cstatnB 
i.IUC, feita a rcvi:,;üo, os uíiiciaos da. arm;1Ja 
em commissã.o dJ emb<LrlpJc tmão , al(~m lla 
etápa integl'<:Ll, unm raç?to Jn podw em gc
neeus partt srta alimentv,(:·~~o a bordo. O 
art. b" dispõo que as t.êtl.Jcllas de 0_jwla elo 

· custo c our.ras gra.ti ficn.ç-õc.; sejam 1vvi:;bs, 
t :Jl'llandv-as ma_is equitati vas. Fin::tlmcut.c, 
o <n•t. o" (l.Utoriza o GoVt3I'no a oquip<~t·;u· 
aos cri1progados rla Dirucç:ã.u Goeal do Cun
t::tbilidu.do rl<t Guorra c Cont:Ldot'ia. da J\'Iari
nha os elas l'cspcctiv:ts s :erottl'ia8 . P:ts
s~ú·ci. a. lm' o p :·ojecto ~ub.-:::t itutivo fl\W fo r
mulei : 

cr.~sida.de rio ost:trmos clanüo a.ecroscimos 
p ~~t·;t c:'>la ou attud!:.~ gn;n·nil;ã.o. 

O ~ :~·· do ;ut .. l 4 1las .in,tl'Uct;i"iccl do l do 
nuvemu1·o 1lo ltlDO mandn.v;t (br ü.s guartü" 
l:õcs tlo Pat·<L, Amn.zonas e Ma.i;b Grosso ·o 
il• .lJl'O (b, etn.p<t, c cu mo a unic;.t, disposição 
exprcs;:t, mandan1lo l'ovoga.r este dispositivo 
(la. lei, é o ayiso 1lo :28 de dcr.cmbro uc 1894, 
:l uc nã.o tom fot'Ç<L do lni. Lkcl;.tra o numero 
3 LLO n.d. lo quo t;ü Ilt.ten.gt>apho fica revo
gado. (UnnUniw h:rulo.) 

,~Ar-t. 2. 0 O Podot' Executivo rcvor;t as 
t:ll.JCll<tS tlllS gr-atiíicaç:õos u.JS ufiiciaes do 
exercito o ;',rtrtach, do modo que as funcçõcs 
scmclh<tntes .sej;~IU ccruita t ivu.meuto J;cmune
ra.tla.s, tanto em uma como na. outra. classe. 

Art. :L" Nt.t rcvisil.o e cqtüpm•::tção das 
gr.ttifica.çõ::Js t-or-se-l!a. em vis~<.L qno os otn
ciacs <lo lfl 0:-41 110 po~to n<L:i nwsmas fnncçi• es · 
tonha11t vanta,gcn::; equivalentes, s:tlvo os 
;wct·csciniOs dovülo:-:; ;ís conilki)es loeacs, quo 
sot·.úl !'uitas pot• porccntagom.» ~ 

«8nl1slilutitiV ao 711'r~juclo n. :t::!J JJ, rlu 1U01 Cunf'<~rmo vinto:,;, a:-> gJ'<ttífíeaç:1ies dus ofli-
(:h.t::-; do lll<tl'illlllt SoJft'OIJl IIWdiJiCiLi)ÕOS Clll 

Art. l." A.olapa d.I JS ollicia<~S d.n l'Xet'eito, llun :-; ea.~os: 
!lt.t ttl'mt.Lll<.t l ~ cht~':-\cs ann(:xa.s ;-;e t·;~ ahonatl<t 1 o, ll<~l'a as gn:~t·tüçõos do Pat•;\., Atlla;!,o-
de accordo com a loi n. 7!47, tlc 15 de doz<: m- nas e Mat.to Orosso; 
b1•o do 18\:H, tom;mdo-so por lJasc <1 da }ll':u.: ~ :~", 11ara os ufiichws em viugcm no es-
tie pret na gum·nição ondo sü <LCliar o oflkial.. tt·an~dt·o. 

§ l. o Est<t etapa scr;i. C<tlc·ul:uht semc:;tJ·:tl· '/';tÚ-:l acct•cscitnos dovom ser· feitos por 
mente nas diversas g-ll:ll'llii;li(JS Ct>lii ' ' ;~,:; d<-~.~ POI'eDnta_:.;e m o nstcndhl.os ;i.s diversas loc<tli
pra.<;a.s de prot, não t:xce lendo; P•Jl"éQ1, d~: :.:'$ tbdes u11<lo c.;;:;c:; accrescinws tor·nom-so 
no ma.ximo e de !:"i n :J minimo. uoccs:nl'ios. 

§ 2. o A altCI'aç~:to no paganwnb d::t dap<t !Jo t<ü modo to1·n:tm .. sc ju:;ta.so equitu.tiva.s 
üc um:t gu:11'11içüu p;u·:~ ottü·u. c:omLç:u•<i, d;~ asgt·a.Lilir:a.iiíi:S dus u!li:~iao,;.:,ta!lto rlu exercito 
uai;a, 1l' t apt'OS!lriG<ll,~;"tu di) ollici:tl ;i, :ltHuJ'iúadt: CU!IItl da iLl'llt<LÜ<L. (Conl-;ilz'Vt lenr/(),) 
militar d ;t l'e . .;poet.iv:t 1-('ll:l.l'ltit;;~~~. « "\l't .. f." l•'uii.:L a t•ovisã.o, o.; ofHciaos om 

~ 3." Fic:•.m l'üYt;!.{<L(In.-: o~ :!." 1lo :t!'l .. L-1 eommi:-;;;:ln tle umbarttuo 1.nrão, além 1la 
cbs insi;ruct;lies d1: t' 1[1' JÍ tl\' i'J.illt'il di: !~;~Jo o t:l.<~.p : t i 11t · · ~· ~-;, , !, tiiii<t r<L~~:í.o dn pot•fi.o om gc
a;.; Llispusit;.üus ul't;a.JJIBJd,:LI'ia;-; i'Ullt:odt:llil(> :ti~· 11 ut·, ;,; pat'<L a SII<L alimulll;:u;ito ;~ burdo.>-> 
ct•esr~inw lh (•.titpa. na.~ gu:tl'ltii,'.i.H:.-; d' l'<tt·:i, Ct~tlto ,i:~ di:-\SI!, si eJL o,-;1,iVc\:lS: llt:Ü:l snnhnr 
,\llt;J.ZOI1U.S, ~[:ti,Lo(ÍI'I.l:> :>\1 U ''111,1'<1,-; , yj ,;Lo c> dl' di~ III<Ütq•j;t,, ljll<~lldo ll\011 lll'dZetflU itlllig·o 
<~ dL:L nta}l<t t:ali'lll<~d:t, :-;nJ~'IIIlll(t :t,., c:tJII ,Ii•:i•••;-; capil,:'w do Jll:u· 1\ glwt·J·a .ltt:-Jc~ Ca.ri(J:l tln Ca.J·· 
loe:ws lliJ Itlet·c:;~do ile c:td<L gu <~ l'ltit;;w , , . v:di111 :l.(ll'n-:l)llG•JII ;w pt'o}:cto 11. !Gfi, clo 

(•;;;t;a,hllit!t;ÍfiS[illtiLl!:-J !l1<lXilllf) UllliiiÍIIJOdi!ll· 1 :-)~ !1, llOIIVi~l' ;, itlu 0111 lil l , S•lfJ 11 11. :t-17, í1 
1,r•oüosqu:w.-: pütln :t e1.·q~:L \':u·i:tJ'.'-'t:gu 11 d,1 a,o:.: oiJI,!IHl:L q111l mamlavtL dt~seonl.at• do ullh:i.al 
diVOl'S<LS g'lltl.l'!lit;Õi\:-l; !itllii.~~i:l h<tii.<LIII,u hl'g'IJI':l do llllll'illli<l, ;~ t:i,apa, Cl! bot•Ju, t.il'ÍiL Yuf,;ti[O 
c1ue, um:t Vl\f. :t!n;ulf_;:ttlus, lltLI) tt•:u·:"tu gt•:~,n- coJtl;l'a a nu:sma; ll•l' h~o, h·~jo, 'LILO conl.ll!~.~o 
dos pt·u,itlizo~ o11 ·van 1.agen ;. o as:; ti! i i}Jto u ;-;oi IJIW o ofil c ial Oil tb:u·eado 

O limite mini mo r(ji baseado n : ~ siLn:wü.u tt.~111 ma;ot·l::-; t.h:J jl : :za.~ llu ctuc atlltol!es c1uc se 
Olll qtw so a.clt:bY<l a et:tp:t tla müul'ia·1·las acli;Lm ~~111 tet'I '< L, C:>lltu j;i. dumonsl.roi, cn
guarnit;õo.~ do p:dz em 1.'!! 14, rtu:t.ndo Joi \'O- i.CJHll> quu ellc ll.:,·c sct· de ~d.!.:\·,1m mudo mu.is 
tn.dct a lei n. 247, cn,i : ~ 111édia. ora m Li::! ou biHil llago, c, pot·r.anto, pt·uponho (liiü, além. 
menos iguil.l <'1. 1$; él maxima IJa:-> i~a -·Sr: n;_1, clcl \lG<LPJ. inl;ogr;d, so !lw ll.ô urna. !'ação ~u 
médi::t uosseís Esl.ados om qtw a ntapa (•,-> t:i. p01·:w. (Contimw. lt:ntlu.) 
m<Lis elevada, c1mtnti: ~ est.a 'lllO talvu/. nü.o « Al'l;. !'i." O p.;tlnr ExeCiiLivo l.;tmlJcm re
scja. mais aL<-:tLilÇ'<ttl<.L, :s i a ~it u:u.;f(o dq~1m:lt'- vm·<i as f.;tiH:l!:Ls 1lc aj 111h lb . custo n onl.ra.s 
C[~Üos, nas d 1 ver.;;;ls guai·n~~~iics, eolll.in ttiU' <t ;.;T;Ltific;tçõos rpw de \'Dilt s1:1' abonctclas , aos 
mclhor<w . · o!l'iei:w:1 elo l~xot·t: il.o, tl;~ artnn.cla, e!as~ws an-

ÜJ'a, th:::ltlu qnu ;~ ei.:L}I<~ tlcvu sm· t:<~.ieul:til;~j u u_x_ ·,~s _(: _otnpt·og:~,do~ civis dos ru.~p!lc{,ivos 
::;ogundu as neeussult.lde:-; lued,U:>, n•w ii<L 110- llll!W;tm·1os. 
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SESSÃO El\:! 16 DE DR7.EM!HW DE 1001 ··279 

Art. G." Fie<L o Potlm· Ex1:e!1ÜVo ;l,:J!.orizatlo 
<t <:quip:,,r·ar· a.os nmpt•t:{\':tdo~; • d;t Dir.:nr_,~.o 
U.a\~i di Cont:t,hiti<l:ub da.G: :n·a n ri:\. Cuil· 
i.arloria, (ltl l\Ll.t•inha os d:t~J Succ•d:;,l'ias d.a 
Uuurr<t o d<L Ma.rin!Et. 

Art. 7. '' l~cvogam .. so as _rJi:sposlc,,<JJs om 
l~tJn trar i o. 

Sab das s iS.clií :s, lG cL\ dez :mhr·o d:1 1001. 
- Thmw!;; Cao.dwntz:.» 

Esto:1 dr1 vuUa <t csLa Cam:J.l':t 11:1 p011eoS 
tli:.ts, llHS como t:mho poe C)-:<i.unw t:x<t)l1tllal' 
os diver·ses Ot'ç:t.mõntus, <Lflrn de h :m c.l
nftucén' su<t~ dot.:1ções, vel'i r1r11tci íJ1IO o.; om .. 
preg:tdos da Snce.itarla. da Gucl'l'ét o d:t i\üt
rlnha toem v.:ncimontos inf'oriorc> :ws das 
ro.spectiv•.s eontarloria.s. Nito compreltnnclo 
como os omprcg:ulus das sccrot<.trias elo Es· 
t<tdo, q11c si1u t·ep<tt'Íiiç()u:-; cnntr·:t.cs. q:w csi.~i,o 
junt;:tS ao Ministro, !;unllam v;:neimun:;os in
furlor·os aos o.:lpt·ogados Jas cont:tdoeias, 
rpw sfí.o repa.rtiçõos annexas, sin;\o i!ll't)ricn·ús 
<LO JllOIIUS Jgu:v:8; <: Jil.Ll'it qflü n:·uJ Si dig·;1, 
C[II'J só Lt·a.to riu l'il[J<H<U' inj11:>Lit,~as (",:iL:ts :w:~ 
o!lici;ws ri:J n xet·ci i,o, vnn lt J t,;,,m], :111 fLZlll' 

,illsl.iç<t aos cmp·og·a,dos e:vis rl 1s l'<Jl'ul'i.dos 
111inl:-d.m·ios; poe isso, eJIMigno :ttJUi a.·ri.o
l'izaçã.o ;:w C1ovceno llara l'Ltz:m· l;<d e<JilÍ·· 
parúçii'.o. · 

Uur Sn .• Dgr>uTAno, -:-:MuEo justa. 

0 SR. TIIOHA% CAVALCANTI-Assim jusf.ifl
c··,do o projcci;o sulJstitlll;i vo qtw VOII \to de 
a.pr·cscn h r, pass:•.1'<..li a r li wr ai.:.;; llll~.ts p~tl:~
vms sobr·e a. nnnoü·a (lllO mo p<u';Jc: m •,b 
convoniontc tle i"<LZui' a 1'cvi~i'i.o d:ts g-l'.d;ifi .. 
caç:õo.~ dos oíiiei:,L!r> tlo c:\Ot'<:iLo, du 11todo t[IIO 

os ar·r·cginlO:ü ·.dos tirttlnm 111 il!wt' l'll!lli!IW
rall JS em suas l;tborluSiMHJ puz<td.as J'u! ICr,:()<·s. 

P:,,i·u isJ.o, org ".nizni l.:tbJl!as tbs g'c' ~I; fi
caç:i"íc·: qnu devem t ::L' o.:: ullki:t :s 11 ::-1 di
YOI'~as runcç:ile:; d:t vicl:t mil:l.;ti'; t•, iHt 1: Jll
f'ncçã6' tlcsLa::> t:tbullas, ad11pt.u; o ,:.:~·~~~:JI.o <'l'i
tol'io. I >i vid.i. a gl'::tl.t fic:uJ\.o do oxo:·0ici11 t\lll 
d11as pa.l•l;n:::: tlln:~ i nltor·onl.u :w po .i. o do olll
cial, e <L oul.ra rcl'n1'CllGD :\, f"I!IW,;<'t.o q1u <)ilu 
oxcl·,·c. Do t'~lmorlo o ofTkial :1:.~1·:í. t'llllllliW
l'arlo em sua adivluadu lllili t.a.', i; :nrl.1-su em 
contrL o Stllt pusto n :~ runcç:i.u I[U·~. exrm~tl. E 
Stí assim p:Jtlcni lt·>,vur ,ju;:;Li~,~:.~. D ,~ [ltLrl ,1ic\. 

A gnt.ifi~.:a.<)~i.iJ de posto::; :r·;i duvirl \ :~ i.o•Jo~: 
os oífiei<tcs da activ<.~ 0111 ·s::t'I'Ítn oli"l\'.:,ivo ,'.c 
s :uposto,pm· eon~nguintu-inlt:w.~ni;r\ a este; 
;,~ flllill COilSt ·:,r:t rllt sc.:su in Co t:llw lia: 

«1\ütro :IL;•,l ...•....•...... 
nciHWal do d.ivis5.o ....... . 
Oonet':t,! tln IJ:·ig ', .a.; .... . 
Cor·o1w l ••................ 
Te IHJ!lto-eot'Oll u l. ........ . 
lVIlt.jur .• , • . • • • • • ••...••• 

fíO:J;S0:10 
Mr:snoo 
~)i)( ):~I li l() 
.·.?:ltl,sUtlil 
il\(),';1)()0 
l c[ J ).)000 

C:t.pitri,o .•........•.....•. 
[o t::n(:nto., .............. . 

] 00$000 
7US;O JO 

~2'' i.encn t;c ou ai l'o1·~s o(fo-
c!,ivo .................. . 

2'' (;·monto Oil {1,] l"C,'OS CXCO
rlollt \S c all'o/os-alumnos 

cosooo 
50$000 

A gentificaçi'io de funcçã) será. dada a.o 
omc::tl, conf'oemc a runcçü.o ou fttncçõcs quo 
oxorcc1', ceJnst<n·<i. das talJcllas que juntarei 
ao lllou discnl'so, afim do quo sirva de b:tse á 
rutu:·:•. ro'.'isã.o Jas geatificaçõos dos olliciaos 
do Exorcit.o c 11lt AI·ma.,i_a, modidi:t t.ã.o justa
munt; o;perada po1· aiJ.ael!os qne se acham 
gl'andeuroritc projndicad.os tle3do 1894. 
Pw<~ n[o f'<.~Ligal'. a.os meus distinctos col-· 

lcg;J.s,_quc tio bondos~tmcntc mo ouvom, ci
tu.l·ni. ~;ó mon t J <L3 pl'incipa.os funcções, <.tfim 
de 1 ht• lllll~t ídúa gceat tl.o f;t·;~ballw quu o r-. 
gani:;.oi : 

«Contmanela.ntc em chufe do 
!Gxnrcito .........•....•..• 

Conun:tndan l;o.: de eorpo uo 
l<>.;:urcito .......•.......... 

Comrn:ttHlante do rlivis:l.o .••• 
Comm:Lnthnte ele lwigatla ... 
Comrnaml.ante de corpo ar-

regimoat:LJ.o ............. . 
Fisc;tL <los dituscorpos ..•.•.. 

l :000$f)()Q 

600:%000 
4;>0$000 
:35U$000 

20J;j;OOO 
]60.~00"0 

JJatálhiio de w·-t·ilhw·ia de.posiçc7o 

Ajllcl:wte o commandantos do 
con,panlüa ................• 

Suu:.tlGut·no ; ••...•.•••.•••.•• 
80:%000 
GD$000 

Ru;;imento da woallar·ia e de al"tilha;·ia r.le 
cwnpr:odw, corpo de transporte 

A,incL~nJ.o o c,JJJtnt:tnda.ni.e elo 
es pt:tcldto ou b 1.Lc1'i<L •••••. 

SnlxLl .o1·no~ ...•........•..•. 

lJalalfuTo de in(anla;·üt 

:\j nd ;Ln f ... ) ••••••••••••••••••• 

Coilllll'UHlu.;l 1i! do cnmp:~nhi<~ 
~;.;,;n::.:uio C' <pm ·td·m :strc .• 
Su:la[I,(H'ilO:: •.•.•. ,, •. • ••••• , 

70~000 
5o.;ooo 

70SOOO 
no~ooo 
50~000 
40$000 

E' pl'm!i~~J noht• quo, :.;ogundo este plano,· 
:L motl t:11l~~ do ajwl:wtu sot•;i. dada l)Clo go· 
I"Ol'Jto, motivo p:,t·quo tem grai;igcaçãc. igttal' 
au.: n:ILJii;:TD.:> ll11lll tacLu;:;. Além di.-; to r1ua.ndo o 
c:tpll.fto <1e inl'<'.IH:tt'ia foí' montado, como 
rluve Si\l', i;m·;i. nntfio este a mesm<L gr:.ttifi
cn.t,::\.o do' sous collc'gas do c a vall<tri:t. Os 
Ollkiao.'; <le engnnlnl'iu. tcl'ào n;t gum·Jü9ii.o <L 
nwsnn gl'at.ific:u,\fí.O do KüU cotlega de arGi
ilml'i:l, do po.>i:,:ü,o; q u;mclo, ]lot·ém, em eom
mis,,ão ad.iva rlo ongollli<~ria, torào as ;:;c
gltilli;os gTe~,tific<.tçCiu;:;: 

«:\j11 t:~nt(~ o conlm:J.n.lantc rl.o 
cornpanhüL .......•.•.•...• 

Suha.Hernos ....... , .. , ......• 
120$()00 
90$000 
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mais uma dim·ia q tiO vari:~d~ COIU os CÜtCS a mesma otttpa do oHicial do exercito• 
postos, funcções, locêdi1l:tltos o natut·oz;t <lo conservando-lhes a gratificação integral com 
trab:tlllo.» excepção dos cmb~n·cados, aos quaes se substi-

Devo ta.mbom tloclat•ar tgw aelwi eanve- i,uia um<t etapa por uma ração do porão. 
niento intro ~uzir nas tab:Jlllts tio revisão Em 1895, tcnta,mos d;w cumprimento ao 
uma mo~l.iLl.a que vem üe algum rno,:.o com- di:;posto no art. ~l" da referida lei, poeém 
pensar as gr<mdes d.espozas que cs o!Iiciacs não o conseguimos, visto que assim proce
üo exercito são obriga: los a fu.?.el' nas gua.r- dendo trazia g'l'andes redncções nos _ vonci
niçõcs, onde ha guardas na praça. Assim mentos dos officiacs de marinha. 
as respectivas tabellas consignam que o Em 1896, inveetcmos os papeis o pedimos 
official no d.ia que fizer guarJ.a na praçtl, a equiparação da gratificação dos oflicia(;S do 
ter<í uma tl.iarin. necessa.ria á sua alimen- exercito aos da marinha no que fossem equi
tação na guarda e os que fizerem serviço no para.veis, visto á iniquidadc e:dstente no 
qua1·tel uma ração preparada por conta d.a modo de remunerar oíficiaes que tinhctm fun
caixa economica do resp.ectivo corpo. cçõe.3 equivalentes,- ora por identida.de, ora, 

:Cram oshs as considoraçõus quo tinha. a por semelha.nça.. 
fazor para justificar o suhstitut,vo ao pro- Desde 1895 até H!OO, os officiaes do ex
j:Jcto n. 139 B, or<t em dü;cussã.o; 9, o cn· orei to sofl'riam a-injust.iç~t de se ver em urna 
viando á Mesa, poço á C ~mar:t quo o 1:1:~ situação quasi lamentavel, em relação a.os 
com attonção c medit} sobr' Stlll · tlivor.;os seu::; collcgas da armadtt. E para ter-se a 
dispositivos, afim do rosolvor osh quosLfi.u d.o certeza disto, basta comparar os vencimentos 
modo mais co:wonionte possivol. O qu1 p·1ço quo toem uns o outros em guarnições como a 
é quo a Cama.1·a concoera com cmp .. nlw do Pará. 
pa1•a . fazer dosapparocor o,;s,~ dcsigtlald.n<lo Ahi o vice-almirante commandando força 
injusta entro duas COl'l)oraçi'ios il•manaths tem 1 :472;$ de gratificação mensal o o 
polo mesmo tlestino o pelos mosmos s tcr·i- contrtt-n.lmirante l: 077$, ao passo que o 
:ficios, como compartilhu.mlu das mesmas general de divisão ou do brigada co-mman
gl.orias patrias; acha·S~l utmt lum roc'.JIIl· U.ando di~tl'icto tem sómente 450$ e comman
pensada em sousvencimontos o a outr<t tendo dando brigada, 370$, muito menos de metade 
;.tpenas o noco.3sario para ficttr ao alJrigo U.a em um caso o menos do um terço em 
penurüt. . outro; e menos ainda do que um capitão do 

Não sou, Sr. Pro.üdontl, <ln,quelloi? que mar e guerra ou um capitão de fraga h 
consitloram a questão d'.l vencirn(mtos acima commandando navio do ta· ou 2a. classe, quo 
de todos os intJrcssos, mas é preciso quo o tem respectivamente, o primeiro 616$, o o 
sorvl<lor ela Patrüt, so,ia ello qual f'ôr, acho- segundo 51.8$ ou 505$000. . 
soa coberto o g-aran1,itlo; contr<t as prova- Um capitão-tenente commandando navios 
ções por quo poss·1m passar suas famLlias. de 2a ou·3a. classJ tem 419$ ou 411$ o como 
Divvrsc~s vozes tenho tl to, o hoj0 repii;o. immediato tom :379$, ao pas~o que o major 
n ovamento: para quo o funccionario publico commandando corpo tem 250$ e como fiscal 
posstt cumprir convenientemente com os 160$; como se vê, o capitão-~enente em qual
sons deveres, é proclso quo lh; s lj:L dado o quer da.sfuncções acima tem mais do quo um 
necessario para pôr sua f<tmilia ao abrigo general commandando brigada. 
do todas as 1wivaçõos. Só aso:~irn po,lorá ollu Um 1 o tenente da arm<~da commandando 
cumprir com t~·anqulllidade os seus dovoeos. navio do 4a classe, competencia normal, tom 
(llf1úto bem, muito brnn! O ol'wlm· é cwupri- 200$. como immcdiato, ~50$ ou 2M?$ e como 
mentado p:!los Doputnllus p1·csentt:s.) sulmlterno, 2:30$, nu em tanto o capitão do 

Vom á Mll:-l~t, é litla, ap:Ji<t.l.a. c pusta con- exercito tem 95$ como ~judantc c 65$no 
junctamontc em discussão, a seguinto com mando de curr"xtnhia. eu bateria de <trLi-

Emenda sttbs:i:utiva ao pro)ecto n. i.'J.O JJ, 
de 1901 

A lei n. 247, de 15 de dezeniln~o de 1894, 
tem sido sophismada de:;de sua publicação 
até hoje, ora om favor de uma das classes, 
ora em prejuízo da outra ou contra ambas. 

-Assim é que, mandando a mesma lei quo a 
etapa do official de marinha fos;-;e tirada de 
sua gratificação, devendo ser esta equipa
rada á dos officia.os do exercito que cxnt·
cessom funcções cqui valente:-;, Ju tal modo 
nao se procedeu, pois deram ;i(IIIOJleH olli-

1 h a ria de posição. 
Finalmente, um 2° tenente da armada tem 

206$ como subalterno, ao passo que o tenento 
ou lo tenente do exercito tem como subal
terno 45$ ! A differença é enorme não ob
stanGe as observações da tahclla n. 1, que 
acompanha a lei n. 247 e os preceitos .con-
stitucionacs. · 

Agora trata-se de um projecto que vem 
prejudic<tr grande numero de officiaes o sa
crificar inteiramente o espírito da lei 
n. 247, pois que, fixando-soa etapa em l$400. 
esta Jica a. mesmtt para toda.s as guarnições. 
de onllc rosult<t uma injustiç;t clamorosa,, 
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attendendo quo a, vida. nií.o é a mosma. nos 
diverso.,; Es~a.dos. Para maiol' el:~J·oza pas
saremos a fttzor o historico dn, <liti1lci na 
parte relativa á cttl.p<1. 

Em 2 <lo outubro de 1894,o bonemcrito Ma
rechal Floriano Peixoto, -I•econhecerido a.::; 
condições precarias em que so achavam os 
offi.ciaes do exercito e da armada, enviou ao 
Congresso Nacional uma mensagem pedindo 
augmento de soldo e melhoria de etapa, 
cuja tabclla dava aos o1Iiciaes gol!eraes 16$ 
dia.rios, aos officiaes superiores, 8$ c aos 
subalternos, 4$000. _ 

Attondcndo, pm'(~m, a que a mesa do offi; 
cial devo csta.l' de accorclo com· sua rcprescm
taçfio, o esta sendo relhrcnte a.o posto clue 
tei11 o mesmo oflici<Ll; ai,tendendo ainda a quo 
os meios de sub::lis.tenci:t nos diversos Estados 
da. União são muito difTorontes, de onde 
maiores dispenüios para uns officiaes do quo 
para outl'os, coHocando-os assim em com
pleta desigualdade : em 24 de novembro do 
referido anno, quando entrou em 3a dis
cussão o projecto n. 157, apresentei, de ac
curdo com as iMms por mim cxpendidas na 
sessão 1Le 22 de setembro do mesmo anno, a 
seguinte emenda, que vinh<~ resolver todas 
as difflculdadcs até ontão sentidas pelos 
otficia.es quo eeam rna.nda.dos p:11'a as gual'
nições do vida custosa; a saber : 

« A etapa dos officíaes do exercito, armada 
c classes annoxas ser(t regulada pela tabella 
abaixo declaracla, tomando por ll:tso a etapa 
da praça de prot na guarnição onde se achar 
o officíal. » 

A tabclla citada é a seguinte : 
Para o marechal ou alrni-

rante......... •. . . . . . . . . 14 
Para o general do divisão 

ou vice-almirante.. . . . . • 12 
Para o general do ln•igada 

ou conku.-almiranto ... ". lO 
Para o coronel ou capitão 

de ma. r e guerra. . . . • . • . 8 
Para o tenente-coronel ou 

· ·capitão de fmgatu,...... 7 
Para o major ou c:.tpitão-

. tenente................. G 
Para o Ci.t pi tão ou lo te

nente da armada. . . . . . . . 5 
Para· o tenente ou 2ó te-

nente da a.rmada....... . -4 l/2 o 

Para. o alf0res ou 2° te-
nente e guarda-marinha 4 

E' preciso notar que então a otapn. da 
praç~a de prct na Ca.pital Fedeeal c em 
alguns Estados estava <1 1$ o ab.;ixo ; p:H' 
isso a tttbclla acima teazh em relação ú. 
contida n<~ mensagem uma. grande reducção 
de despozét no,; postos superiores, e fa.zia a 

di,;tijbniçã.o da etapa equitativamento. Assim 
é q no -mltrc os }los tos dos officiaes gencra.es 
a razão dos termos da progressão é de d1.1as 
etapas, entre os of-ficiae~ superio1•es, de uma, 
e entro subalternos, d3 meia. Nada mais 
just0 do que esta, norJ;Ua na distribuição do3 · 
vencimentos rcferent'es <ls necessidades a.li
mentares. E tanto é assim que as corn
mis~ões remJidas, de Orçamento e Marin lta 
e Guerra, dando parecer sobre as emendas 
apresentadas ao projecto em 3a. discussão 
disset•am o seguinte: 

«A emenda. que modifica a tabclla de dis
tribuiç~ão da etapa dos otficíaes do exercito, 
a.rmaéla e cln.ssc:; annexa.s, apresentada pelo 
Doputa.do Thomaz Cavalcanti, é acccita poe
quo, tomando para lJa~e a etapa da praça. de 
pret na gua1'nição em que se achar o otncial, 
e.~ta.belece a etapa segundo as necessidades 
locaes, havendo por isso equidade na c:lis
tribuição da mesma c como consequencia dis
pensa o accrescimo da etapa pedida para. 
as guarnições do ParCt, Amazoncts e Matto 
Gros;;o ». ( Annacs da Camara dos Deputados, 
1894-:- VII vol. pags. 650 o 651.) . 

A 15 de dezomb1'0 do dito anno fo1 convm·
tídn. esta disposição em lei, sob o n. 247, 
que, como acabamos de ver, não só pot· sua 
lettra c por seu espírito, como sua marcha 
hi;;torica, dispõe que a etapa do official seja 
varüwei, como a da praça de pret, e ten1Ia 
por base esta, na guarnição em que se achar 
o ofiicial. Em vista desta lei, o Sr. marecha.l 
Bernardo Vasques, entã.o Ministro da Guerra,
expediu <~o director geral da Contadoria, em 
28 de dezembro de 1894, o seguinte aviso : 

« De accordó com o que mo propondes em 
offi.cio de 22 do corrente, declaro-vos que, 
para execução da lei n. 247, de 15 da dito 
mcz, na parts· relativa á etapa para o.~ otfi
ciaes do exercito, devcr(L ser observado o 
seguinte ; 

l 0 , serú. calculada. semestralmente pelo 
valor das da .. praça do pret na Capital l"e
ücral e nos Estados para vigorar em suas di
ve,·sas guarnições ; 

2°, a alteração no pagamento da etapa de 
uma guarnição para outea começa da. data 
da apre;;entação do official á autoridade mi-
litar · · 

3°, 'cstú. revoga<lo o§ 2o do art. 14 dns in
strncçõcs de l Je novembro de 1890, conce
dendo mais metade ou o dobro da. etttpa nos 
Esk~dos elo Pará., Amazonas e Matto G-rosso, 
visto ser e.,ta vantagem (a etapa) calculada 
pt·os:)ntemente, segundo as condições lopaes 
do ·mercado de cada Estado. ~~ 

Nada mais positivo, nada mais claro o 
nad<t mais de . accordo com o verdaJ.eiro 
intnit:> da lei n. 247, de 15 do dozcmbt•o 
de 1894! 
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No aet. 5\ n. :; cb lei n. 3GO, de rlozcm1-
bro de IS03, f<Ji doterrnin:l.tlo. q1w a ml:~d h ela 
etapa atloptaJ.a. l)Ol' OSSa !oi pa,t·.t as p•:v;:v; 
de pt·ot s0rh a nmxinta. ru.r«. a. do ofiicial, 
disposiçã.o maniCt~stitn1>\!d;o eunü·:u·i;~ ;i, lettt'::t 
e ospieito da lei n. 247, <in 13 dl~ tlr.zemlwo 
do 189·1, <1inda. em vigor. 

Est<t disposição ck.:;a.prl<V'ocou rld Ot\·:t
monto em WUG, om vL:tn. thts p:JndoL·açl)e.: 
.que fiz ao respectivo l'chtoi', digno Uüp:r
tauo pdo Rio Grande do Sul, o Se. Oassi:wo 
do N<1Scimento. Como se v() da c:xposi~~ão 
·que acabo do ÜJ.Zel', a situ:c(·io pr·ec;u·ia em 
quo ficn.r·am os oificL.tes da. gtt:J.rnlç~Tto, onde 'l: 
vitla é muito cu;:;tos:t, ro:,:ull;un do JiSllO
sit.ivo conl;ido no 11. 3 do ;u•l;. 5".(la lei 
il. 3GO, do 1805, o nã.o_ dn, lei n. 21'7, qun 
estabeleceu a, etapa. de ü.ccurdo com as ne
ccs::;illítdes loca.es. 

·------·-~---------

clar;s do mc~smo llO~Go nas mesmas funcções 
tuJJlnm v:Lnt:~g· 1.ln,; üllniv:dcntcs, salvo o.;;; 
'~cct·c~dmos d ·wülus :í,s con!Liçõcs locaos, llUO 
suril.o fuüns ]JOt' po1'cnntn.gom. 

Art. 4.° Fcit:L a revisão, os ofilcia.cs·om 
C:llllllli:o:,;:"ío dr~ cmlmrqne tot'ão, nlém da 
utct}1<1 int.ugt•:d, uma. raçi\o <le :porão em ge
nerus, lJ<U'<1 cara, alimcntaçã.o a bordo. 

AL't. 5. 0 O Po:lcP Executivo tambcm ro
vor:í. as hlJGILls tlc n.juda do custo c outras 
gratHicaç~ões (ltlc devem ,;er abonad:.ts aos 
oíliciao,; !lo .. oxm•eitn, da a.rmad:1, cla:-Jses n.n
nex:ts o emprugado::l civis do:3 respectivos 
mini,;l;of'io::;. 

Art. 0.° Flca. o Podor ExeGutivo antori
z;tdo a, orlttipét ·;tt' aos . empregado;:; ll<L Dit·c
cçãu Gc:rallle Cotüabiliüado d<t Chtül't'<t c Con
tadm•ia. do M:u•inlt:t os d:t·: Snet·ota.1·in.s d;t 
GtlOI'l'<t ü <h M<LL'inha.. Quanto a:Js abtisos attrilmidos em ~tlguma.~ 

guarniçôcs a indivüluo:~. menos 03erupu- Ar·.t. 7." ltovog;tm-sc a.s dLlposiçõc.3 em 
losos que elevavam indclJitn.momo o::; ]WC'Ç:J:; contrario. 
normans (lo.; fornecimentos, tÜÜJ justitka dcl S:1.h <l:ts sossõns, lô drl tlczcmlJeo <ln l!"JOI. 
1norlo algum a medi.dn., p >is o Govel'no tom -'l'homa:; Cav{dcanli. 
o eol'l'ccti v o parn. isso, !lxando, como ú <lo 
úso, a. eta})a de acconlo com :ts noco.ssit1.:vlos Vem ú. ?vlüsa., (l lida., a.poiarla c posta con-
locaos, tendo por bas9 o preço dos g;mm·os junetttlnnni;n em discussão, a scguintn 

E:\IEJ\DA ~UJ3STITUTIVA 

.:1o p1·ojecto n. 1.99 B, de 1901 

âlimcntai'es que constituem .:1. l'<Lção tlf1 pca<;<t 
de prot, preço quo é romcttid.o :-;om!J.~t.ral
inonto ao Minbtorio <ht Guel'ra. J)U.L'a, doi1ili
tivu. fixação d;1 etapa, qu<J ~~ felt:L pelo diLo 
ministcl'io. 

Ao>sim, p"is, om vi;:; ta d'1 exposto, npr.\- A lei n. 247, de 15 .de dezembro do 1804, 
sento o seguinte tem ~ido so,Phismn.da. do::ylo sua publicnçfí.o até 
Substitutivo ao p1·ojcclo n. 1.'30 ll, r{,~ 1001 llojr, ora. em l'avor de uma das classes, ora 

Art. 1.0 A oh11m dos ofr,ici:tes di) PXOl'Ci (;1>, em prcjuiz<J Ja outra ou contra nmbas. Assim 
·da arma.!l~L e class;JS :tnn<~xil.S Stôt'<Í. :.th;n1:ula ~·~que, mn:ndtlndo a mesma. lei <pte. a etapa do 
do accol'do com a lei n. ~17, d.1 l:í <lt: lli,Z<'.m- o!Iici:l.l de mat•inlm fosso. tirada. de sna gJ~a· 
bl'O tlc u;\)<1, tormLndo-:;o pú r· lJ<l s<l :~ <h lH':u::t l.i!k:1.<,:ii.o. devendo s1w esta. orllli liârada it dos 
de p1·ct. na gtu~t·tli<;ito onüe sn ;v~lt:n· o ollici,d. ofiic::ws do oxo1·eito que exer.cessem funeções 

~ 1.0 Est;L etapa sct·:i. ca.lcid:vl:l. se:n~~~tl'a,l- equivnknlo;;, 1le tr~l mo<lo não se proce(lim, 
mente nas di vor.~as gu:tl'tÜ<,'Õll:->, Ct>nw as d:1 :\ pois ílPl'a.m úrplOI!es olli.Jiaes a inc,;m;t etapn. 
pmça,s do prot, não cxced(mdo }1oJ·t'::n dd :!$ do ull\cial do ('xeccito, co:1servando-;lhes a· 
no ma:dmo c de I$ no minitno. gTatific:lção in!.egT::tl, com .exc,:pção do:; em-

§ 2. 0 .\. a.lteru.ç;To no p:1g:tmnnto rh d:t}l:t, l):trcndos, aos qwtcs so substituiu. umii. etapa 
do uma gu~trni<;ão para ontr:1., comllr)ttl't.'L na, pot• uma ração de porilo. 
dat:t da apt·e::;ontaçã.o do oflici:Ll :L aut;ol'i- &:m l8V5 tentámos da.r cumprimento ao 
dado milit:ti' da rcsp<:diva gu:l.t'niçi'io. üispo:ot•> no nrt. 3" (lu. referida. lei, porém não 

§ 3.° Fieam rnvoga.do:l o~ 2') tlo :t1·L H o eonsegaí1nos, visto qnc assim :procedendo 
das instrucf,,õcs de 1 de novembeo <lo W~JJJ c trazia gnl.lldes rmlncções nos vencimentos dos 
a.s disposir;.õcs ot·çaml•ni;arias r:oncc<ll~nt1o a<:- oflicin.cs <le m~rinha. 

-crescirno d:~ cUtp<t nas gll:tt'r!iç<"íos do P:tr:i, Em 18Dô i 11 ver-temos os pnpels o pedimos 
Amazonas, flbtto Gt·os,;o o ouLr:ts, Yisi;!J c:m· a eqnipu·n.c:ã.o da grn.tificaçâo dos officiacs do 
a dittt etap 1 ealcula<l:l, segundo a.fl contLil_,{in,; exercito aos da marinlia no quo fo8sem equi
loeaes üo mere:vlo 1le c:111:L g;t:unil,~:"\,IJ, paravei~. vi8to a jf1iquidade exj~tcnte no 
' Art. 2. o o POUC'l' Ex<Jcut.ivo f'OVCl'<t as ta- medo de Iemunerar omciaes qne tinham 
bollas das gt'<ttific<t~.~õos dos o!Jiei:ws do exm·· t'nncções eqnivalontes, ora por identidade, 
.cito o <tt·rnad<.t, de mudo quo as rnncr:(íto,s ~;o- orn pnt· sflmcd1wnça,. 
melhautcs sejarn ertHit:<Vt.iv<~t:tolt/, l l'emu:Jo- Dcsdn lrJU5 [i,tó lVOO cs omcines d0 exer
radas tanto nm um:L uomo na. o11ti':L cl::.ssD. eito Sl·il\·in.;n n.. injm.tiva. de se ver em uma. 

Art. :3. 0 Na rcvisào o nqtlip:i,l':t,l:i""w da-; I sítu:v;iio fllt:tü lnnwnLavel, em relação aos 
grii.tiJicaç:õos, te1·-su-11a 0.m visi.:t. <JIHJ llf' o!li- ~em; en\legn~ d:1. a.r·maüa. T1: pn.m ter-so ,,, 
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cel'teza disto, ba::;ta, comparar OS vencimentos para outros, co!loca.ndo·OS assim em COm• 
que teem uns e outn;>s em guarnições cQmo pleta lbsigualdaàe: em 24 de novembro do ' · 
a do Pari. l'efi~rido anno, quando entrou em 31• dis.;. 

Ahi o vice-almirante commandaodo força cussão o projecto n. 157, apresentei, de ac
tem I: 472$ de g-ratificaç·fí.o mensal e o contra- cordo com us:idéns por mim ex pendidas na 
~lmiranto l :071$, ao p<lSSO quo o general sessão de 22 de se tem bt•o do mesmo anno, a 
de divisão ou de brigada. commnndando seg-uinte ernencla; que vinha resolver t 0das 
districto tem sómente 450$ e comrnan- as tlifficuldades ute então sentidas pelos 
dando brigada 370.), muito menos de met:tde omciaes que eram mandados para as guar
em um caf;O · e menos de um terço em nições de vida custosa, a saber: 
outro ; e menos .n inda do que um mtpi tão de <<A o tapa dos officiaes do exercito, armaria 
mar e guerra ou um capitão de fragata e classes .annexas ~erá regulada pela tabeUa. 
~ommandando navio ue l" ou 2"' classe, qne abrtixo declarada, tomando por base a etap:t 
tem ·respecti vament r> , o primei !O GIG$, e o da praça de pret na guarnição onde se achar 
segundo 518$ ou 50'.i$000. o oifieial.» 

Um capitão-tenrnte co:nmandanclo navios . . . . 
de 2" ou 3" classe tem 419$ ou 411$ e, como A tabellrt ettn.cla à a sogum t.e: 
immediato tem ;)79$, ao passo que o majot' · 
conimandando rm·po tem 250$ e como fiscal Pal'a o marechal ou almi-
160$; como se vê, o capitã.o-tenente em qual· rante ...••....•.... _ ... ·:... H 

\ quer das funr~ões acima tnm mais do que um Pal';\ o general de dtvtf':ao 
general comrnn.ndando brig·adà. ou vice-<1lmirante....... 12 ...., 

Um 1" ten ante d;t armada. commanclanuo Para o general de brigada. ou 

I 
Q) 
!'-< 
P-i 

navio de 4" cl ,r sse, competencilt normal, tem contra-almirante........ lO 
269$, c.omo imme1liato ~50$ ou 24:-:i$ e como Pttrn. o coronel ou capitão 

<1) 
"'C:l 

subalterno 230$, no emtnnto o capitão do de mar o guerra........ 8 
exercito tem 95$ como ojmlante e 65$ no Para . o_ tunento-coroncl ou 

w 
~ o 
1.15 

r.ommando de companhia ou bateria de arti- c:1p1tao de ú•n.g-ata...... 1 · 
Iharia de posição. Para o major ou capitão-

; ~ 

I 
p.. 
<!) 

Finalmente, um 2° tenente ria armada. tem tenente................. 6 
206$ como subalterno, ao pn.sso que o tenente Para o capitão ou 1° to-

r:::j 

fll c: 
ou l" tenente-do .exercito tem como subnl- nente da armac.b.... . ... 5 

p. 
ct3 

~ • terno 45$. A di.fl'erença é enorme não ob- P<ll'll, o tenente ou :~" te-
stante as observações da tabclln. n. 1, quo nente ch1 a.rmadn......... 4 l/2 

I 

acompanha a lei n. 247 e os preceitos con- Para o nlfores ou 2". te-
stitucionaes. nente o guarda-marmha 4 

Agora trata-se de um projecto que vem 
prejudicar grande numero de otnci:\e:; e S<\
crificar inteir-amcntu o espírito d:\ l •i n. 247. 
pois que, ílxando·S:) a etapa. em l $ tOD c~ta 
tica. a mesma · pam todas as guarnições, de 
.oncle resulta uma inju~til,:a. damoi·os:t~ atten· 
dendo quea. vid<t não ó <~ mesma no.~ divor 
sos Estados. Para maiot•claror.n., passar-emo.~ a 
fazer o hil:torico c.la. dittt loi na puto rota-
tiva á etapa. • 

Em;! de outubro elo 1804, o benemorito 
Marechal Floria!lO Peixoto, rcconlwcen1io as 
cendiçiies precárias om que se achavam Oi-> 
otncines do oxot·cito e da. armada, enviou no 
Congrr~sso Na.ciona.l uma münsngmn pedindo 
augmento de solt.lo o melhori a de otapn., 
cuja. tai.Jella dav;\. aos oiHcitws generaes 10$ 
din.rios, . aos oíTiciaes superiores 8$ c aos 
subalternos, 4$.000. 

A ttcnrleodo, poré m; que a mV& do ofllcin.l 
deve estar de accordo com sua représen-

, tação, e esta sen1lo t·eferente ao posto f!ll•J 
tem o mesmo o!Ilcial; attemlonrlo ainch Qlle 
os meios de subsistennia nos di versos Estados 
.da União são muito difl'ercntos, de onde 
ma.iores dispendio~ parn uns ollicia•~s do <[no 

E' preciso notar que cntfio a etapa. da 
prn.çrt de pret na Gupital Feúoral e erú 
;tlg-uns l•:staclos estava a 1$ c abaixo; por 
bso <1 tabell<t acima trazia em relação á 
contida n:1 mcosn.ge1n nma grande reducçfio 
ele dn~pez<t nos posto::; sn perio1 es, e filzia a 
clistribuição rla etapa cquitativnm.:nte. Assim 
é que, entm 05 postos tios ofliciaes generaes, 
a. razão. dos termos 11a prog-re~são é de duas 
etn.pas, entre os olliciaes superiores, de uma, 
o entm sul.Jaltúruos, c1e meia.. Nada mais 
justo do que e:,;ta norma na clistrihnição dos 
venci moulos re (o rentes ;i,s necessidades ali
mcntaros. E tanto ó assim que as com· 
missÕt$ rouuidas, do Orçamento e Marinha 
c G11ernt, uanclo pa,reeer sobre ns emendas 
apresentadas ao projocto em 3a. discussão . 
disseram o segnintc: 

« A emenda q m~ moclifica a tn.bella de dis· 
tribuiçüo dn. etn.pa dos o!liciaes do exercito, 
armada e classes . a.nnexas, nprosentada pelo 
Deputado Thomü.z Cn.vaJ·eanti, ó acccita por" 
que, tomanclo para. ba,:,;e n. etapa da praça de 
pret na guarnição em qne se acluir o ofiicia.l, 
est:tbelcco a etn.pa. seg-nndo n:-: nccessi<.laues 
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locaes, haYendo vor isso equitlnde na t1is
tribuição da mesma e como consequenci& dis
pensa. o accrescirno .da etapa. pedida para 
as guarnições· do Pará, Amazonas c Matto 
Grosso ». ( Anna os da Carnara d()s De;~u tados, 
1894- Vll vol. pags. G50 e 651:) · 

A 15 de dezembro do dito anno foí conver· 
tida. esta disposição em lei, sob o n. 24i, 
que, como acabamos de ver, não so por sua 
lettra e por seu e:.piri to, como sua marcha 
l1istorica, dispõe que a etapa. do offidal seja 
-varia vcl, co: no a da praçn. de pret, e tenha 
por base esta, na guarnição em que soachar 
o official. Em vista desta, lei, o Sr. marechal 
Bernardo Vasques, então Ministro da Guerra, 

· expediu ao director geral da Contadoria, em 
28 de dezembro. de 1894, o seguinte a viso: 

« De accordo com o que me propondes em. 
officio de 22 do corrente, declaro-vos que 
parct execucã.o da lei n. 247, de 15 do dito 
mez, na parte relativa. á etapa pára os offi · 
ciaes do exercito, deverá ser. observado o 
seguinte: -

lo, ser(L calculada semestralmente pelo 
valor das da r raça de prct na Capital Fe
.do:rál e nos Estados para vigorar em suas 
diver~as guarnições ; 

2°, a alteração no pagamento da etnpf\ de 
uma guarnição para outra começ<l da data 
de apresentação do official á autoridade· mi· 
litar; ~ 

3°, está revogado o § 2° do nrt. 14 das in· 
strucções de 1 de novembro de 1890, conce
dendo ma.is metade ou o dobro da. etn.pa nos 
Estados do Fará, Amazonns e -Matto Grosso, · 
visto ser esta vantagem ~a etapa), calculada 
~resentemente, segundo as condições loca.cs 
do mercado ue cada Estudo.» · 

• Nada. mais positivo, . nada maio; claro e 
nada mais de ac.:ortlo com o verdadeiro 
intuito da lei n. 247, de 15 do dezembr·o de 
1894! 

Quanto aos abusos n.ttribuid~•s em algumas 
guarn ições a individuas menos escrupu
lo:30S que elevavam indebitamente os preços 
normnes dos fornecimento:;, não justifica de 
modo ~llgum a medida, pois o Governo tem 
o correctivo para isso, fixando, como é de 
uso, a etapa de nccortlo com as necessidades 
locaes, tendo por base o peeço dos generos 
alimentares que constituem a ração .da praça 
de pret; preço que é remettido semestral
mente ao Minist.erio da Guerra para defini
tiva fixação da etapa, que é feita pelo dito 
ministerio. 

Assim, pois, em vista do exposto, apre~ 
sento o seguinte 

Sub3titutivo ao projecto n. 139 l3, de 1901 

Art .. 1. 0 A ~tapa dos ofliciaes do exeroito~ 
da. armada e classes anne.Xas será abonada 
de accordo com a lei n. 247, de 15. de dezem
bro de 189~, tomando por base a. da praça de 
pret na guarniÇão oiJde se ·acbar o oflicial. 

§ 1. o Esta etapa sera calculada semestral• 
mente nas diversas guarnições, como as das 
praçns tle pret. não excedendo porém de 2$ 
no maximo e de 1.8 no minimo. 

§ 2. 0 A alteraçã.o no pagamento da etapa9 

de uma guarnição para outra, começara da 
data da aposentação do officia.l á autori
dane militar da, respectiva guarnição. 

§ 3." Ficam revogados .o §" 2° do art. 14 
das 1n~trucçõ':!s de 1· de novembro de 1890 e 
as dispo_sições orçamenta.rias concedendo a.c
crescimo da eta.pa nas guarnições do Parâ, 
Amazonas, Ma.tto Grosso e outras, visto ser 
a dita etava calculada, segundo as .condições 
locaes do me_roarlo de cada guarnição. 

Art. 2." O Poder. Executivo reverá as ta
hellas d~ gratificações dos.officiaes do exer
cito e armada, de modo que as funcções se· 
melhflntes sejam eq uita.tivamente remune
radas tanto em uma. como na outra classe. No art. 5° n. 3, da. lei n. 360, de dez•Jm· 

bro de 1895, foi determinado que ít medida da 
etapa adoptuclo. p<=lt' essa lei para. as praças 
de pret seria a maxima para a do ofiL:ia.l, 
disposição manifastamente- contmria. ü lettm 
e espírito da lei n. 247, tle 15 tle dezet1lbro 
de lR\H, aiuda om vigor. 

Esta disposição de:;appn.receu do . orça
mento em 1891.), em vista das ponderações 
que fiz ao respectivo rd:J.tor. díg"no depu
tado p(llo Rio Grande do Sul, o St·. Cassinno 
do Nascimento. Como se vê da. expo::iição 
que aca.bo de fner, a si tnaçãn . precarin. em 
que ficaram os otliciues da gunrnjDão oude a 
vida. e muito custosa,· resultou do di:)posi
tivo contido no n. :3 do art. 5" da lei 

·n. 360, de 1895, e 'üã.o da. ·lei n. 247, que 
estabeleceu a. etapa de accordo com as ne
cessidades locaes. 

Art. ·3." Na, revi~ão e equiparação das 
gr.atiricações ter-se-h a em vista que .· os oftl
ciaes do m~smo posto nos mesmas t'uncçues 
tenham vantagens equivalentes, salvo os 
accrescimo::; devidos ás condições locaes, que 
serão feitos po1• po1·ceutagem. 

Mt. 4. o Feita a, revisão, os officiaes erri 
commissão de embarque terão, alé·m ela etapa 
integral, uma ração de' portlo em genero8, 
para a sua alimentação a bordo. 

At·t. 5, 0 O Poder Executivo tãmbem re· 
verá as tabellas de ajuda de cudto e outras 
lP'atificações que. dev~>m ~er abonadas nos 
officiaes do exerCito, da armada, cla:;ses an-· 
1wxo.s e emprega.tlos civh; dos respectivos 
ministerios. 

Art. 6.° Fica o Poder Executivo autori
sado a equiparar aos empregados da Dire-
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cção Geral tle Conta.bilida,le dn, Guerra e serviço milHa!· na, C<tpitar Pclltlral pol' uc
Cóuta;iorht dü l\1;1rinh:1 os-das Secl-etarias da mais pos;ldo, e ainda, sendo os ca.pitãos quo 
Gucl'ra ~~da ~r.n•irtlm. nmccion;lm cotno presidente.-; nos conselhos 

A l't, 7." Ucvogum-fo <lS dispmiç<las em du inYc.-;;l;ig<t.çfi.o c no.-; ÍlliJIWL'itos policiao.<.J 
CI)II\J';trio . . mili_htl'O~, J) ;.io lJOdcm IJOl' ÍS::iO auxiliar OS i:l.ll-

S;\l<\ das S;JSsêies, 1() de dezemiJl'ú d0 HJOl. tlitures tlo modo a. rmtisl'ttzcr a. cclórida.de ll<L 
- 'I'hrJtilll.~ /'Hvrtlcauti. · I I1J<Lt·clm uos pl'OCOS:'>OS, Lão recorqmendad:.t 

Ninguem-mais p:~sl i ii ' lo e. pa.la vra., ú enoor- narluello rugul;Lrnlmto. 
radu.a Ji~eus:::ão c údiuda a votação, até que B' vor tcrcrn sido rceonhocirla.s estas difli_..-
a respectiva Commi~~ão dê parecer sobre as CJ?ldades que toem sido cha.mados. bachareis 
emendas o1Iorec1dus. . em direito :para auxíiia.res dos ll,udi tores, o 

· po1'que podem elles servir em. qua.esquet' 
processos, o que nKo SQ.ccede com os capi• Vii.o n imprimir os seg11intes 

r·rw.mcTos 

N. 328 - 190 l . 

Rnu:wfa !f,, Sc•;ltulo, sHbstii.Htitlrl. rTu ]JI'n.feclo 
n. ~·;;li, •k f!}()U (ru{dit:iDo deslr.wwln 1uc ,')'L 

t( >CII.:: Siio r/o ]"ll'l~ jt: !."/. 1) 1'l.. 25i~, de 18!)0), (lC

lt:r"lll. f 1lW11lO t;l td us vcndlJW>ttos dos n w r; i
liares tios rwrl iloJ·,;s (le nM.y·ir~hrc e fÍtterra 
na Cazlilaf. l<t:rlt~J·<!t se1·r1o coi·J·esporulentes 
aos <le capili'ío dos corpos aJTegimentmlos do 
exercito, em· serv;:ço activo 

Foi prc:;cnte á Commissfio de Orçameni;o o 
· substitutivo que o Senado entendeu o:Crere
cm· n.o :pr<>j0cto n. 256, de 1900, que fixa em 
7:200$ os vcncimcQtos do aux.ílíar de audi
tor, de nccoeú.o com o art. t7 do Rogula
mén ~o - Pt'<>c:J ;saal C l'lmi nal Milltn.r. 

O sul,sti t.ati vo rh Scnatlo tlctcl'nlintt que 
os nu:dli;wüs dus il.uditoros ·do marinhtt e 
gllU!'L'tt n:t Ca.pi /,;d J''IJ/loml lJD?vol.>:Jl'ftl> ven
ciute,rjtos cort·t•sponduntcs ;w~ dn ettpit~~~u d113 
cot·pos at'l't•gitllord;aol . ,~ do e~m·eil;o, 0111 ;-;el'
Vi•:•l ;Ldiv\); u oqnipat·a os du:~ allrlitol'OS tle 
gtlül'l·<.t dqs 4·• o !i" -dL-:I;J•idos Inilit;:ti'U.~ an:..; 
tio;-; ;l.lld.ítut·n~ <{_; \ !.!lt•:t'l'<~ ll l(e Jn:u·irtfut n:L 
Ca.pi l,;t.l l<'ttthH•;tl. . . 

A ·]wirnuir·a. pat·LtJ da, omtm·l:~ é l"tuuf:~mon
t;ul:t l>l'la illtts~t·u Cull11\lh:!-i:l.u Uh ·1I;tt•inhu. c 
GIIOl'l':t do~en;~do nos :seguintes &:oi'lllul:!: 

«0 HcgnLa.mcnto .Pl'OCClBllltl Milita.r, qn~ 
dependo de a.ppt•ov:tç11o !lo Congl'csso o cst ;t 
em cxoeul}iio pt•ovi ;,rla, <W tol'iZ<L õ Govol'no a 
nomettt' n.uxilüt;•cs <ws aurlitoros de nutrinlu~ 
ode gucna,, sompt'o.quc Itou~fm ·> <tccumulo' 
lle,. \:\OL'V iço, p~~t·u. qua poss<~ h a v o r co!cPidn.de 
nn. mttt•ch:L <bs p:ocoss:Js. · · · 

-- .);_i. antm: r~üo.n.~ .l'egnlu.mcnto ltavüt noccsst
d<tdc consta.nto llcs:::~c a.uxmo, tanto na Andi
tol'ia do Gú3rt·a. U<t . Capital Fctlerafcoiuo nn. 
da. Ma.l'in1ut, tn.ntó tine, d()SJü 1804, tem ha
Vitb pcl'Jnu.nentomcntc osclOSiWXUin,l!cs, que 
no rogimcn politico extirwtl.l Ol'i.tm cha.ma.
do.: qnnndo nocnssn.rios,_ porcebondo vnnta~ 
gcns :),l'hitt·a.das' pot J o ovo I.' no. · . 
. E' certt1 rtno pt·ocossos hn, om tlllC po1iem 

·_os capiLJ.~·.;. sot·vir• de :wdiLoros; nllL:-í sondo o 
Calrial'a· Vol. \'lll 

tiics. · · 

A~sim, paraco do justiça quo os bachareis 
nornea.dos auxilia.t·cs Jo::; auditores tenham 
vencimentos qao con1petom a9s capitães -
tlm Cl)l'pos <Wrcgímcntarlos enisêl'viço activo. 
conrut'lne c::;'j<W<t adopktdo no untigo rcgi-
lltCrl. » 

Na Súg'H!lll<.t p;u·te do suus/;ltutivv, slio oqui• 
p:.n·a(los os vonci!llontos dos ttiHlii;orcs dé 
gu(}rm llo:; 4° c (:i<> dL~tricto3 militares a,o:-,: 
dos amutorcs de. gtlcl'l'a o de marinha n<~ 
Ctt])itttl Federal. . _ 

A Commissfto de Orç::mwnto, <~ttendendo a· 
qu(j _ 6 1•ealmento nesses districtos ondo se 
acham · batalhões e regimentos _ .em maior 
numero c, portanto, onde se dá maior 
accmm.Ilo ilo sct·viço, ú de parecer c1uo de~o 
ser a1l01)tí1do o sullstttutLvo cn via.do polo 
Scna.do ao :projocto n. 250, (lo 1000, dosttt 
Camaea. 

8;tht <l:t.s CntH-nlis..;;í)e.s, lô <I<J <1ozom1mJ à o 
W!ll .--1\w(,t Uail~t~ll'til:s, p!·o~irllln&e.-Ctt.s
sl"no do .N" .. ~ L'illlt'lll- o, L'llla.tot·.-ftl{ry,·í·nh.
Nilu /'.'Çonhn. -- Sel·::.,:rlcltu · (Jon·8a.- Ji',·,_m
dsco Vciur(. 

l~mt' HrÚ•. do 81!f!Hd", .s 11/J .~I il rdlv't do 111':dt!c/ o:. 
n. :![iti, !lt! l!JtJO (wlllitivo deslacrulo J/(& 

:J" tliscusstro tlo 2J!'Ojccto n. 2rí:J, dtJ 18!)!) 

(Viole pt•ojccto n. 203 l~, de 1899) 

· O pongrosso Naclomtl resolve: . 

Art. 1.0 Os vencimentos dos aukillal'OS do~ 
audttol'üS do Marinha o Guorl'i1 na, Cal)ital 
Vetlüral snr~o cot·r·ospondcntes aos lle c;~pitiio 
do!:! col'l'os ü.er~gJmontados do . exercito, em 
sc1•viço <~cti'vo. · ' · , 

Art. 2;o Os venci~entos ~los auditores de 
gnorr<~ dos 4° o~:Õ'i·diStrictos• militares ficam
Otltúparados aos dos auditores de Guerra e da 
Mu.rinha na Cn.pit~l"li'oderal. · . · _ --

Art. 3. 0 l"ica. o Podel' Ex 1cútivo ~utorizaâo 
\L <tbrit• O Cl'Cdito nccc~;~;tl'lo p<1ra a OXCCÜÇão 
üe.st<~ lei. 
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Art. 4." Revogam-se as J.ispo.:lições em con 
trario. · 

Senado Federal, 13 de dczmnbr..> . de H>Ql. 
·-·-.Francisco de Assis Rosa e Silva, Presidente. 
- Joakim d'O. Catunr.la, }o Sccl'<:.tario. -

. HP-m·igue da Silva Coutinho, servindo de 
~· Sect•etario.-Cteto Nunes Pereira, ~crvindo 
de 3<> Secretario.-Gustavo Riclw1·d, servindo 

·de 4° Sccr0tario. · 

P1·o_jecto n. 256, ele 1900, da Camara dos 
DeP'if.tados (additi'Vo destacado na 3a dis
cussao do p1·ojecto n. 253, de 1809), fi
xando em 7:200$ os venc imentos do auxilia;· 
·de a.ud~'to1· ,· de accorda com o a1•t; 17 do 
Regulament.o Processual Criminal Militar 

(Vide projeéLo n. 253 E, de 18)!)) 

l'Afl.ECI!:H. DO Slt. DEPU1'Af>O' AN1Zl0 ))E ABREU 

O art. 4° do projfcto ved:). ao3 Estados« o 
estal>elE>Cirnep.to de taxas ou tributos que sob 
qualquer denominação incidam sobre os geno"' 
ros estrangeiros, uma vez despachados para 
consumo. salvo o caso previsto na Constituição 
Federal, art. 9°, § 3•', que manda reverter 
em favor da União a renda. cobrada.» 

Não e a primeira vez que a qu<Jstão do 
imposto de importação, sob o aspecto re::;tricto 
porque o encara e procura resolver este 
artigo do projecto oea subniettido ao estudo 
da Commissão de Constituiç·ão, Legislação e 
Justiça-surge no ·parlamento. 

Em 189-1, obedecendo aos mesmos intuitos 
que presidiram á apresentação do actual 
project:O, isto é, a interpretaç:'io do art. 7°, 
n. 1, da Constituição .com o designio super-ior 

o con
0
rr.rcs. 80 Nacional resolvo: ele pôr termo ao confllctoq ue se generalizava. 

. em todo o 1)aiz. cn tre o tisco esta.tl ual e o 
Artigo unico. Fic<tm fixados em 7:~00$, federal no tocante á interpreG~tção o á appli

·os vencimentos do auxiliar do auditor, de cação do alludido dispo5it:vo, lbi. sujeito ao 
· accordo com o art. 17 do Regulamento Pl'IF' -e8tmlo tia. Cornmissão de Fazenda e Inctu:;trias 
-cessual Cdminal Militar, expedido em lô de um proJecto do Deputado Eduardo Ramos. 
jullwdel895,peloSupt•cmoTl'ibunal Milit,ar, Visando o m·esmo 11m, interpretnnt.lo o 
ex vi do art. 5°,§ to da lei 11. 14H, de 18 clu ru8srno dispo::;iti\·o constitucional, os düuS 
julho de 1893 ; revogad<.ts. as disvoskões. em pr·o,iedos o tlc LI 1 e o aet.ual-,- chegam, toda
contrario. · via, a conc1usõe;; radicalmente antagonicas, 

ca.mara dos Deputados. 18 de dezembro deduzem · princi~ios e forrnulam doui1:inas 
de 1900.-Grn·los Ya.~ de lffcllo, ProsiJen te.- e~ absoluto dtssemelhante~ e contradiclo· 
Ca1·los Augusto Valente llc Novaes, 1° Secre- rw.s. . 
tario .-Angelo Jose da Sil-va Neto 2o sccre- Ao passo que um traduzli1 claro e desassom· 
tario. · ' bradamente o pensame~to _de salvag~a.rdar 

contra futuras e po!SI ve1~ fra.udaçoes os 
poderes tribllta.rios dos Estados, feridos já 
por decisões .iU9iciarias que os restringiam, o 
out1·o-não disfarça o designio ·de zehtr de 
prefei·encia os mesmos pollt~res da União, 
ampliando· os, :t sombr'a de uma. lol inter
pr·etati va, em v i si vel c lia grnnte contradlcçii.o 
com o. lettra. e o espírito da.'Gonstituição. 

N. 329-Igol 
-:r 

Declara de compef.encia ·p1·ivatiuct da União 
deàetar impostos. soln·e gene;·os de origem 
esh·angei1·a, e clá outras p1·ovidc11eias. 

(Vide pl'ojecto n . . tíG, do iOOO) 

A Commissão do Constituição, Logi.~la.1.~ão 
.c Justiça, tendo presente o projecto n. 56, 
·.de 1900, apresentado pelo Sr. Deputado Sor
. zedello Corrêa, que discrimina rendas entro 

a. União, os Estados c Municípios, lil.z seu u 
.. luminoso .c vasto pa.reccr quo .sob1•c o men
·. ·cionado p1·ojecto elaborou oiUuste11 Dcpúhdo 
Sr. Anizio de Abrnu, · a qüem tinlm ·si,lO 

· a.quelle projectoprimitivamcnte distribuído. 
· · Nad~t ha, com eJfeito, a. accrescenta1' ao 
exhaustivo trabalho do digno Deputado pelo 

. Pia~hy, no sentido da inconstitucionalida,de 
\do .projecto. 

· · . Sala das Commissões da Camã.ra dos De~ 
· pôtadQs, 14 de dezembro do 1901.-J. J. 
Stiabt·a, presidente.-.1b·thu1· Lemos, · relato1·. 
-F. Tolentino.-Fredet•ico Bm·ges,-,-Luiz Do
mingúes.-Ri'lladQ:uia Con·éa, - Tçixeira. de 
~à. -Al{redq_Pinto, 

Assim, ao contrario do nctual p!'O.iecto o de 
1894-«excluia d·~ classe dos gencros de im· 
portação, para os e1l'eitps .do art. 7°, n. I, da. 
Constituição Federal, aquelles que (ossem 
etrectivamente expostos oo consumo, ,lá incol.'-
por:ütos á mássa 1los bens commerciaes dos 
Estados.» . 

Membro da Commis::ão de Fazemla., . coube· 
nos it missão de es tftrlar o :relatar · assumpto 
de ta.nta magnitude, levado pela . primeira vez 
á apreciação · e no voto uo P..1der Legisla-
tivo. . · _ . 

Pensamos hoje como pensavamos hontem, 
mantendo integras -e inabnl<tveís e, si é pos
sível, mais· a vigoradas e robustecidas ainda 
pela éxperiencia. . e pelo estudo, . pelá. licçã,o 
dos mestres mais autorizado~ e pela ob,..serva
ção directll. dos factos e o conhecimento mais 
a:prot'undado ·das co~dições e necessid~des 
economicas ·e 1ina.nce1ras dos Estados .e . da, · 
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~--------------------------------~-------------------------
União, as ppiniões que então. sustentú.mos I todos reconh~cem essencial ao 3 E:::tados, o . 
em longo parecer que a supel'veniencia de um ponto ainda não pi·cvisto, pl'i vando-os · :.· 
assumptos reputados de maior urgencin, (1e recursos indisp(,nsa vds ti. rorm tção da -· ,; 
sinão a.efft3rvascencia das paixões politicas su:l receita e que ate então tollus atiirmavi:tm ;· .. 
que tanto anormalizaram os tr·abalhos parla· pertencer-lh3S.» 

_ mentares do momentJ não permittir·arn qull E'-nos impossível transplantar pa1\\ aqui -
sojc\ discutido. · integralmente o famoso aresto .de que deri-

-0 decreto n. 8!8 ,de 11 de ou tu br~ de 1890. vou corno de !JÍ11_a. fonte ir~Clxluur-i vel e pu ris- .. 
manda ob5ervar corno subsidiaria da 1105sa smm toda a Jllr'lspr~deu?ra -sobre o comp~exo' : 

. a jurisprudencia norte-arner·iM.na. . problema. a que estao vmculados os destn;10s 
Independente da decretação official, desde e a sorte d;.ts fedet'ações, arc;)to que eluctda 

que á grande nação fomoa pedir 0 mot(le em em t~dos os seus asp?ctos e em tod~s as suas 
que vasam6s o nossJ instituto basico-:-<t quem relaçoes e dcpenclen~ws, na sua orrge~ como 
quer que ge propuzel' estudal-J e int·3r- nas.sll:as consequencu~s, nos Iins que ditaram 
pretal-u, cómo. condiç:ã.o de ac3rto, como guia a? ~e~rslador constrtumte a clausul.a da. pro
seguro e fonte subsidiaria a mais autorizada. htbrçao corno.no mod~ apto de.reah.zal-a sem 
a doutrina. e a pratica alli observailas sé ult.rap~ssar os .seus !rrn1tes e 11' alem do que 
impocm, de accordo com os mais eornmun:; el!e q~rz e. t~evta qn~t·oe,. _ . 
e rUdiment':ll'es . princípios de · hermeneu· o. t11sposttrvo constrtuc10n<1l em. que~tao foi 
tica · · .• pac1entement~ desfibrado com magistral. e · 

• escrupulosa. minucia e formular lo, por ti.m, 
Comecemos, }lortan~o, .}):Jl' ellas. com S"gurança e clareza., o principio geral, 
A autoridade Ol'acular de Mar·sclHtll deu o que devia, como um critet'io absoluto o supe~ 

rumo seguro o firme, unico capaz de asse• rior, dominar, pa.ra sempre e por igual, a 
gurar o exercício, sem chorJues ~ sem attri- consciencia dostrilJunaes e dos constituciona· 
tos, dos pOlteres da União e dos l~stado:;,neste listas. 
vssumpto melindroso-que foi, por assim di- Assim, ao argumento do que a inter·pre
í\CI', o ulpha e o omega, o começo o o fim !la tnção lata. da ,chtusu(a prohibiti vn. com àes;. 
grande Nação. Pula sua autonomi<t economico raLear a receita do.{ Estados arrancava. lhes· 
o fitlo.nc~ira contM exigencins inlebita.s o tt posse de dit·eitos de tdbutação que j<\mais 
vexatoria.s as antigas colonicis sacudiram, ltres fora contestada, oppunha a douta sen'"' 
com as armas nas mãos, o jugo da Metropole tença: 
ingleza·e pela manutenção rlestá autonomia «Pó.:ic se conceal'lr que as pa.lavrM da pro· 
dentro da federação, como l~sta·ios indepen- hibiçã.o não devem ser levadas á sua. mais 
dentes, ellas e.stiver.tm prestes a desunir··3o. ampla. comprehensão e que em nosso complexo 

E' do começo dest3 seeulo, de 18·~7, na systema.-de um lado-o fim dos poderes con~ 
celebre .causa- Brown anu others V. The terido::; à:o governo da União-e do outro- a 
Sto.te of Maryland-o luminoso aresto que natureza muitas vezes antinomica dos que 
solveu detlnitivani'}í:lte a. questão. Ahi, com foram deixados aosE8tados devem sempre ser 
escrupulo ma.ximo, nunca excessivo, após levados em consider•ação e auxiliarem effi· 
um estud) tão minJ,.~cioso qua.u.to apt'QJ'nn- cazmente a interpretação exacta. e justa das 
dado, estão nitidamente expos~os os princi· palavras de qualquer· clausula eapecial.' . · 
pios e os ftns em que se bazeiam~ vJ direitos «De accordo com os sãos princípios da her· 
tributa.r·ios da União e·o~dos Estado~, como so meneutica, nã.o é admi::;sivel que os tribunaetJ 
exercitam ba.rmonicamente a.s duas compo- levem as pala v1•u.s da. prohit.ição alclln Jlo 
tenciasde ta.xa.cão restricta.s, mas soberan:.s objecto que se presume ter. a. Constituição 
dentro dos limites a uma. e outra traçados querido garantir. De.;c existir -um momento 
com o intuito previdente e cauteloso· de em q«e a p1·ohibiçao cesse e comece o poder 
firmar a ordem politica. :e ecouomica do de t1·ióutaçao dos Estados, » e este momento 
regimen con~titucioual que se hav-iu.. creado. em que o gonero . importado incide na~
.. A questão .girou em tor;no da clausula ex- esphera. tributaria do flsco-intorno, d~pois. 
press;t. da. Constitituição ·qne veda uos Es de assignu.lar que a prohibíção imposta aós Es
tadós. tributar a importação e mo ti vo.u-a a ta dos lle gravar a-importação entra· realmente 
lei do Estat:!o de MárylanrJ, exigindo que se «em confiictoccimo seu reconhecido direito so
pt·emunissem. de .~liua licença:, pela qual berano d,e tributar as pessoas e a propt·ieda.de 
teriam de. pagar 50--tlolbrs, os importadot·es em seus territorios,>>dcpois de assignalar ainda. 
de_ mercadorias;· estrangeiras que a~ qúizes- que· o «po;Jer e a restricção feita ao direito que · 
sem expô1· á venda .. Os patronos <lo Estado delle emana, embora sejam. perfeitamente 
sustentavàm a. -legalidade do • imposto, afie- differença.veis. podem comtudo, a semelhança. 
gando que «Si as pala.yras du. prohibiçãoío.s- das côre;) intermeLlias entre o ltranco e o 
senr tomadas na sua.maior latitude, elltts preto, approxhnar-se tanto queconfunda!n_a 
l'estringiriam o poder de tributação que intelligencia como as éôres perturbam a vHsao. 
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quando se. tcnt:t disLingniJ.-as», Eoncluc o in· f A ]H'tlti~a d_as na~~Õ;:!S. ~oml~lercítw:; como o 
signe maglt'tt·<dü--:-em a!lll'trw.ç:ao peren1pto- "-Y:'f.cma J.ntoll'o du. leg-Isla.çao 8obre o as
ria. - e~Lo 1110!ncnl.o dá-so, sur·gc, iem co- sutiJJlto conforma-se com_est:t·opini:io. 
lnl'ÇO -<<CJU:UHlu o importn.dol' ngo suln·o a l\Iai::!, por maiM qno seja n. amplitude uo 
cousa. imp,~t·Lt(la, de modo qne e.ht sr~ ineor·- d!r··ito de vot~da. adquil'Ído pelo .impor·tn .. !ot• 
por'n, se mLture com a nns~a da propriedade ,,cf/c Hr'io pi,fc Ir' I' 11 JICi'Í!Josr~ e:dcnstTo IJHrJ ~e 
llo paiz. Então olb perde o seu c:.tractel' l/11 .. rtllrilnw de ]!1'tjl/rlícnl·, ammllando, os nc
distincti v o com·) importaçilp o fiea sujeita no ccs.~aJ·ios Jllil!acs de l1·i{m/.rt~·t7o QHe se ?'eco-
}Joder de trilmtaç5.o tio Estatlo. n/wce 7'cshli1· no R:>lwlo. » 

SÍ, porém, a taxn. lruwada· pelo Estado 
a.ttinge n, mercn,dorin, qua.ndo ella ainda se 
conserva nas mãos do impJrtarlor, na fimna 
ou involucro em que (1í im.p1rtada participa 
evidentemente da natureza do imposto de 
importação, de fórma a, não poder escnp1r (t 
prohibição ~onstitucional.» . 

Os ad.voga,los do~ autot·es sudent;Lvn.m, po1· 
~IH1 ·vez, quo u itn;;ol'tadol' .. ,,,lmJ'i'•'. aos E"· 
tu.•lo:,; tliddu;c:, c.·om o pa.g-nltWlllu di!S impustns 
atl u; 1 nt:: i t'o;,;, o di l'(j i lo wl.o só ,t,~ in tt·od u "it· 
como de vcn< 1CI' :t uwt·eathwia imp:,r·httla.->• 

Si assim ó, rotor'luia o po.(,eono do Esta!l(j, 
._~si o importuth.r ntlquit·e eom o pag:w1euto (1o 
imposto de AlfnnLlega. o dil'eito de vew1er, 
llüSte está. lo;cjr.amcnte contido o Jc exerc ~l·O 
sem restr-icçi:h-s, quando, oude c como elle 
quizer, cassad.a ao Estado a faculdade de 
regulai· o.· Elle pó·le dispor ela, ·merca.dol'ia· 
importada-a retalllo, Em leilão ou como 
mercador ambulnnte, mais ainda-é livre de 
hltro1luzir explosivos que ponham em perigo 
a segm·ança da. população o gon:Jros qüc 
compl'omcttam a s:l.l'!cie Jli.lllli.ca, llügando-se 
assim ao E:;tado u dil't~ito ;t, .aua. propl'in. cou
servuçã.o. » 

A i~·tral tlislarwia. dos exLi·emo:l tlü llllli.\ u 
outt·a'·doutr·itw, pi·eei::;:;ndo e m rigurd:;:t ex:L· 
ctidii.o u11de l.eJ'IUiwt o. t.lit'eito priv:tlivu da 
Uuiilo e ondo conwça o tl1) Est:ulo nos dom; 
mowen to.~ ui ver·sos, i ncon fundi I' eis o bem 
Cll.l'ttL:LBI'i~ndo:,; tia ÍlllpOI·tal,'ÜO, h<.Ll'lllO!Ü1.Uil<lo, 

por unm delimitnc;â•l clat·u. o posili\'U, compo
tencias qu'J só a pp:tron tomento se parecem 
ainulla~·erepcllii',.ioeiranclo oqqc Je fl.L!so e 
vercltvlmro em IJill:t, n onLI':t, pt•eLtHH_,,;;,o se 
contem e mnnkn,~o-a.s ll<lS jusbs rn·opot•çÇje::l 
que togica e ruzo:welmen.tc lhes tixou o 
logish1clor com o int.uito s.ttpurim· dn :LC<~nf;o
lar os interE>sses maiores da Uniilo .sem 
ofl'e.nsn. ás prerog;1tivas cssoneines do E~tado, 
eis o d•Jutrimunento da. sentenç-a: 

(< O fim U.u. i mportnçfí.o é a vel)(ln,. l~:-3to.
êonstitue tt razão do pn.gnmento do::; impostos 
de entrada,e si os Estados Unitlostucm o porlet• 
de conferir o díl'eito do vctHh como l'und<l· 
m0nto da. collraJlÇ\it o percep<;.ã.o elos tribtltos 
'adnaneiros, toílos os prin(~Íl1ios tlc Sill(~rn•ida.de 
impoeni que eilcs sejam considorados como 
havendo c1I'ectivamcn lo eonfcl'ido c::;sc <li
i'eito. 

E applicantlo a doutrina. ao facto, exem
plificava, para. sa._lientar a. cocxistoncü.t; em 
lllomentos ilivcl'sos, .das duas compe~en
cias tributttrbs, a diversidade de situaçiio 
em que so póde encontrar o importador : 
esta ::Jituaçfio quando elle ainda reb.m em seu 
poucr a 1nercadoria nà forma ém que ·roi 
irnportndn, intacta., e para poll:er vendel-a 
Iom necn::-::'itL\(le de p<1ga1· ao fisco ost.adHal, 
p1·ú\'i:un"n1.e, um Bovo imposto- u.ltera-se, 
tl';t!l:'íút·mn-:.;~J, tol'll<1-se outra....:.si elle ;L ven
dê, L1·a::;passa. 011 1101' qual<tuer· fi)rma: a en· 
volve uo BYl'<J commer·cial interno ou a ín
leg;';l ;,i, ma8:'i<.t dqs valores que constituem 
<t · pt·opriedado c a. J•iqueza gol'al uo E::ltado, 
abriHJ.o (·S seus r,n·dos Otl comrilercíaudo am
bnlatoriamente. 

No primeiro caso a taxa previa exigida 
pelo Estado intercepta a mercJ.doria, como 
uma importação ainda em via de incorporar
S'J á mass11 geral da propriedade interna, 
até quo tenha contribuido-pa:ra a. renda do 
Estado, nega ao importàdor o dirl!ito de u'sar 
do pl'i vilcgio que elle comprou aos Estados 
Unido::;, antes úo tel-o tambem comprado o.o 
Estado. 

I<:Jll otltt·os tol'llluB-o impo::;to exigido pelo 
l';:;l;ado-como condição uocessaria })al'lt que u 
i IIIIJUI',;;Lll!!l' pOBSU. lliSpUt' das InCl'CI1UOl'iaS de:;
pac!J.atlaS ua eepat'liçã.o atlwtneil'a teole!'aluw
tila, arllwlla o direito que elle a1lquit•iu, íru
pondo á su:1, realização o ao sei1 oxei'ddo urua. 
exigoncio, a. mais, um onus novo, Je:::a. a ple
nitud.e 11 ~L extonsfio do pr·ivilogio COTlllH'atlo 
U. Unifiu, qutmdo csten.in.Ja, não tovo começo 
do Pxecu(,':io, a.ntes de haver produzido os 
e1I'eitos' e o.s vantagens que teve om vbta 
r1ncm o udquil'iu e que olle, adiruir'itlo, af:se
guri1 c g<\rante. 

No segundo caso, porem, n, taxá encontra. 
n mercn.dot'ia já incorporada á massa da 
prbpl'iedaue circulante, que const:tué o ob· 
jccto do commercio intern(), por acto do pro
pi'io importador no uso do prí vílegio que elle 
comprou, o.a lei ppocedo par~t com a mel'Ca· 
doria de modo correspondente· ao estado 'di
vuJ·so em que a encontra- isto ê-nacionali· 
zada, Üf)spida do caracter especifico de estran
geir<L que a resguardava de qualquer' outro 
gr'i1.v:tmo e .. porta.nt.o- inci(lindo na. compe· 
tencia L6lmlarin do Estatlo. · 

Eis expostos com a maior lealdade c apuro, 
textualmenteqm~si, os principias e a~ conclu· 
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. sões d_o magi~tral aresto. que t1xo~ a_ ~ l•ases da I! ie(~n. r; a» .. , O,-; raeJo_.-, furam mu ii;o·_ eo.mpl ic~_t· 
doutrma -e Íl!'muu ~t umtla.de da JLH'r:::pt·w1eu- dos o d t tlu1·o:: Lu.-:. -
cia no assumpto. As duacl ohjecr;()us <ltte sn lhzhm ;i. va.li<lade 

Foi longa a. citaçfi.o, mas. julgamol-a. de <b~; leis qnn imptnllta.nl t:t(\~J li<~OHQas, Ol'<l.ll'l 
rigorO:iil. nccessiclarle para. cvita1' duvidn.~ e qnr~ · r:llas t.t·iilfli-:t.\-<Litt a. Íi!IJIIli'l.:u_,Ti.o e que 
controvcrsi:ts, pois temol-o visto invocado 1'-qltinli;un <<a J·,~_'-'.'lthJ• o erHJIItlt'l"t:it.P, :d.l.t·i
ern apoio <las opiniões mais coiltradi to rias c iltl ic;iin <pw pet·il<;Jwu ;11) (Jungt·usso Ni1-

divergentes, das que negam como elas quo cil)nal. 
affirmam a competencia tributaria do Estado As lei..:;_dos l~st:ulos for·;tm m::tntidas, por..: 
sobre a mercadoria estrang·eiva quaudq nacio- cpw oviüontc-mento uã.o cea.m iinJ)ostos __ <lQ 
nalizada pela incorporação á massa dos va- imJ)Ort~r;-1(! os. cmolumcmtos devidos pela. li
lares constitutivos do trafico commercia.l c onça. ( Pomeroy.- Direito Constitt~ciona~, 
interno, entendendo-se que o pdgamento do pa.g. 257. )>:> · - · . ·• 
imposto de entrada torna a !1lercacloria im.. « Conhocen<lle da constitnciona1id~tde · <le 
portada immune a qualquer outro tl'ilmto, uma, lni dt~ M~.u·yla,ml quo l'll;jdta.v<-L ao paga
seja qufi,l fõt• a situação_ })OS~oriot• em que jmnnto dn licrmça. todas asyo"soas que vcn
eUa. se encontrcno Estado,depO!S de atravessar dc~smn por atacüdo gonm•os nnJJOl'tados, do-
a zona aduaneira federal. . · cidiu~so qno a. prohiiJiçi'io nilo (~ lünitacht a· 

Os arestos judiciarios,- em casos ideilticos, tu.xcts sobre o itcto rb importaçí1o ou expor
e a opiniã.o dos constitucionalístas, a se.- taçZi.o, o comJH'iJlWrido ÜLJn!Jmn as quo forem 
guem e a consagram. com ligeiras modífr- htnç:.tda.s solJI'O us lH'OJH'ios rwtigus. 
cações,que em n>Hla alteram a sua esseucia, « E' alivio, pm·em, que eleve !uwm· 'um pc
observando-a como si lei fosse ou n.utilentiGa 1·iorlo em que os arlifJO$ im11oriaclos c"dwm 
interpretação. · sob o porlM· t1·ilmtario rlos EsLad os c, em fJG·_ 

Documentemos ou antes comprovomo.s a ral, esl1; pcrio1lo e quando eUcs chegam a 
nossit itffirmação. mistm·ar-so ou confuJHlir-t;o com a. massa da 

Primeiramente a lição dos· arestos, isto e, p.eopriou;ulo no Esr.auo, d, rno(lo a perdcmm 
dos casos julgt~.dos, da doub•ioa seguida e o caracter distinctivouoimpol'taç:ã.o.»E con
applicada em casos identicos, unilorme- scquontomonto uma. lei ~lo Ohio lançando 
mente: uma taxa. soln•e o· capital de todos os ncgo-

«0 pr;il'noi r'O caso dn sol'io dos dncid idos cia.n t:'s <h gciwl'os ni.tcion:.tos ou ostl'<:tngoieos, 
peb Supr·enm Côt'te dos Esl.arlos Unidos so- l'oi <hcln,t·a.da consi itucional, porque n,ll'c.< 
IJI'C trtl n,ssunrpto fo~ o de JJroum \'. Múrv- cta:v11 o C<Lpit;d dos negocitmtcs, como o org
lanrl. p1·ogado om ontra.s opot·açõos o só in<lin3ctit 

O Poder Legislativo do i\I:n·.rla.nd cr·o:m o remotamente all'nd;tvlh iL imrJOrtntã.o ou· 
uma. lei, olJL'igando sob c~~l'kt~ porms tuclos a ox_pot·t<v;:1o. (\Vtllkct'. Direito Americano, 
os impoda<luros do mm·ctuJot·ia.s e.:tr•;t.ng·ci- pag .l ~:l. )» ,. 
I'iiS em fn.rclos ou paeot.es a til·;u·nmlil~cnç:1. « ;\Iot·c~tdol'in.s imp:n·hdas du. um paiz os-

Lcvu.ntada i!, ftucsUí,o da con-:titlleioí1il,- ti~a,ngoir·o nüo. sti,o sujeit;ts iL tax:aç~ão pdos, 
lidado <lo~La. loi, a ~UJH'üll1it C1)d.n dol;la.t·uu-ii. g·ovcenos nstttdnn.l ou mHttieip;tl, omquanto 
null:L pm• t!'ilmtiLt' iL inqJoi·ku:fb. 1<:~:!.:1. opi- so e1l11smva.m envoltos nos (itrdos oeiginar.s 
nmo lili OX[Il'Ossa. JJUl' M:t.l'Sci!:J.l (} du!ln. .~c nm qae frJl','Wl impl)!'/;adot,.~, () mn m;To doim-
tlodiÍ;t, COillO I'O.!.P'il, !ji!U-IIlll at·Lig·o Cllja. Ílll- p()l'tadut•, Sl\IH :,;tn·r;m VOIHlidítS. . • 
porta~:IT.o t'l autq)'ÍZ;J.diL l)llliJ Coll!;Te:>~o Cllll- Ma.~. ll[ll:L Vl\í~ vcwlidas pnlu Ü11IWl'ta.dol', 
tint'l:t n sm· HllliL pa.r·Le úu coilllll~lt'eio o..;- 011 qwt,ndo o:~ )\rdo~ :"ft•J a!Jol'tos on.as mor
ü·a.ngciro, « nmqwwto pot·ma1tm::1 em m:·i.o cadol·ias «mL-;tny:tlll-so com outr~Ls pat'<1 o 
UO importado!' pa!':t, n. vonc!a. Olll l'aJ•do~ 011 f,l'ilfiCO CO!llllll\l'Cial, SÜO tl'iiJtLtaveis COTllO. 
no bn.J•co nm qtro ft'ii ilnpod.ad:t..>> (tnalqum· oHI'.ra propl"Í<\dade;» (Baker. Con-

A iheuld:1do <lu intrwrt.a.t• ÍII!Idiea nuco:,;- st;il:tti!;Tí.o ;\ruwt.a.rl;L,pn,g-. 104.) 
. snl'iamonLo o cJieoil;o do vondot• o ~u·Ligo irn- «0 Est:uln n~io püdo ü·ilJllt;tL' étS moPc:t-. 
pol't.adu da. nmncirn, c fóL·nw, llOl' quo o roi; dcwin.s rtuo Lenlt:t,m sido impod.itda.s do ostl·an., 
.nenhnm EsttMio l1Ótle por dit·ed;L êtva.liaç:IT.o geíro em!J1~anto passa1n pele~ ;lf(ímdcga ou estr.ro · 
ou por meio de licença onomr elo kilJlito o nas mr.ios rlo iínportaclor, nem se o pc>f}é 
irnpoPtador. Quando, pOI'úm, o fardo ol'i- coagi L' a tira.r unm liccnçrt a ritos de e!fuctmn• 
ginal « A a.hurto pa.ra o u~o ou paea, n. vonth :tlgU:ma vondn., porquo esta. oxigcmcia, é virtu
~ retalho pelo impoeLatlor, ou qltrtJHio os itlrnonte ui11 illlposto o além it'i:sso óporarüt 
g(:H1Cl'O~ passnm de sutt.:'l rrüi.os p;tl'<:t as d~ um como rogul:uni;n to de.~ r~ontmct•cio. . 
compendot·, Q.eixa.m -lle sm• irnporta.ç~ü.o 011 A pt•oltilJi<.~ã.o, lHJl'érn, nho so :tppliea, «<ís · 

. Ulllit p:n·to do conunof'citJIII esLl'<l.llgoiro e I>O- nwr·eit.doJ·ias inrpor.·tn.rhs do oiLl.t•os -Estados,» 
d_om sôr· t.l'iJJUta.dos pelos l•Jstados.» · rmm ;_i,s do osl;t·angoir·o-<<dnpuis de ÜH'()IIl-

Em 18t!7 :1 t{!lj)L'OJU:l. C1J!'LO d oeidiu 1lllli.1 ·p:íSNil.do da~ lll;l.Os rlo i nrput•Larlui', e illl f~OIIV<W
SOI'io de ca.sus, eonhocidos como «r~a.:-:ox. do tido <'-111 lllii:J, p:u·Ln ·d'n:-:s:L Jnassa. da. ].H'upeio-
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dade movei que ü o olljoeto da. juri~dicç-iio rlos N. Rllapl0.igh, 27; i'vi. 344; St.at~ V. NnrLh, 
Estados. (Hare, ConstituLç:'to .Amct.·iea.na. 27; l\L ~iG4, La:w V. Aust in; 13_ \Va!L 20; 
Cap. XVI, })ag-. :?5'!. c :?5';}.» Pc;o})lc V. 1\-fo\•ing-, 47 Barb. 642; 8 Ahh • 

. \I)H Eshulo::; não 11odcm lançartl·ilnlbJssoul'ê App. ;;:;o ; Cook V· Pensylva,ni<_t, 6 Amer. 
L. R. ::m::.) 

genm·osimpor·h_u]n::; ílo osb' a.JJg;•i, ·n, enH)na.nto <<EnLI·rllanto, eonclun, o <'l'lldito constitu-
ellns }Jf'l' ma.luwem nas m;-Los du imw•J'i.aclol', eionaJi :;l.a- «impot·L<.L cltamai' __ <L attcnçã.o do 
ou tcudo :mltido elas mf\.os d:<\SÍ.C, cmqua.nto se líiitor 11,u·a. 0 esct·upulo 1 ~0 111 que as cô.etcs 
conser·va.m nos invohJeeos origi nacs íhL im- 1 1 1 n<ll'te-anwl'iea.n;ls in m·IH'etam <t t isposí ção 
portaçã.o. ~Ia.s qtt~tndo, rompidos estn,-; invu- const.iluciOJml (jlW limiht a tLutoridttde tl'l-
lneros, o negociante úispõe d'eliL~s. taos ge- 1 t · 1 v t 1 t t 1 -1 

1 t ·1 1 · · 1 1 Jll -,tl'Ja, <os .I',S .n.1 os, mesmo Ta. am o,sc t e 
nerus ·.orun.m-sc ,l'J )ll ·:M'nJs, eomo pn,r ~o c n. imposto de impod.;t1;Tio. » 
ma.ssa gura.l da prO}Jl'io<lado ~n:istentn no E:s- 1 - 1 _ tado. ( Bla.ck. Hanllbook o f Amm'kan Const. Nü.o ta neg~u·, e nfto é <. emtds Ülsistlr no 

facto, n aeccntua.l-o com a maxiina clareza, 'La."', 1)ag. li7. ) » 1 que a. _jnrlsprudoncia. amerícnna. a< mitte que 
Longe, mnHo longe it·iamos na documon- a. mm'Ci\doeia lniportarla. do estra.ngeiro,desdc 

_ taçã.o textual da, doutr·ina. que sm;tcntan10s. q uc se naciona.liza, pela in .~Ot·poraçã.o :1 massa, 
Remat;trcmos; pol'én.l, o:->t:t · pa.l'l;o do nosso da riqueza iritoeún. dos Estados, in.cide .rin. 
tPaballw com a opinião do insigne Coolcy: compctenci<t tr-ibutt-1r-ia dos mosl'nos. 

«A Constitu:ção não tcn~e em mit'<t excluir Não ha na .nossa Constituição dispositivo 
·pe·nnanentemr.nte da. ospltm·:t rl;t t;txação expr-esso que p crmit.tn, ou que vede a.os gsta
pm·mitU<ln. aos Esb.do;:; todos o~ gonm·os dos ta.xa.r a impt\d::tl,'ií.o ostt·angnir<t- quando 
tra.zidos dn fót'<t p:1.1'<1, o·]Jaiz, o ;1, <liillculdarle esh dnixun de stlr ta.l. 0:3 rjnn o lH'O(•.nms~mn 
tem consistido em indle<Ll' com sufllcion- snll'r·uriam n mos111n. tJ,~ccpçã.o qno, segundo 
te ela .reza,p<~ra -os fins da execução , o rnu- l31·ycn, oxperirncntott o inglcz 11ne, follw:tndo 

. nwnt.o em qne os a.l·tigo::; impm·ta,dos CCSS<l,ll1 a Constit.ui<,~ií.o Amcl'icana. uc!mldc procnt'Oll 
: de ser consi<lcr;tdos importação no sentido o ar-tig·o em quo se fnn1lav<t o Poder Jutlicia
>constitncional. Em t oi-lnos g:orac:;-cnten- rio rw.t'a. invalidar· u.s leis inconstitucionil.es. 
,de-se que logo qnc o impoí·tador·, tenlta Par':L oncont.rnr-sc semelhante disposHivo 
agido ~obee a.rUgo~ impol'la.dos, i1wor-po- fôr<.L pr-ccisi) quo. o lcg-isladot' constituinte 
ran<lo-os on con l'nnd indo-o.~: na. ma.ss:t da ti vessn c in vi~ttt d<tt' ao imposto úe in1poJ•ta

.: )Jropr'it~Jn.dc do paiz, esfá, porvontum, pnr- çã.o, dcsna.ün·;.tndo os sons fins, os seus c!fci

. dido o seu ctu·actet' Pspceilico nomo impor-- to:;; o a slin. ex.tensã.o, .~ignificaçã.o diversu. 
tac.~·ií.o n ficam sujeitos (L eompoteneia. ele trl- ela que atü hoje a. scicncitL economic:t lhe 
bntaçfí.o per-toneonto aos EsüLdos.>) tütrilmiu. · 

N<L ser· i o elo magish'n.Ps :tl'tigos que Em synthoso, do qua.n to lw. vemos exposto-
escrev(m solll'e O,;i<tSsumpto, olneida ndo-o l_)Ol' eoercndo o risco do pa.rc::!er pt~olixos,ma;; que
todas a.s su<LS fltt~es cotn' r:u·a. proficicneia., 1'endo apenas ser cxactos e verdadeiros, do-

. 1ez o m·•ulito Sr. Ama.r·_o CtLvaJcanti a syn- minados pela preoccupação,justissima, do do
thcsc da ;jnl'isprnrloJwia. a,mericalt:L fir·mada cunwnhr tex:tualmemc_ as nos.~n.s proposições 
em julgado:-> d;~ ~n}H'onut Côr·to mencionados o clucid;w pol' completo o assumpr,o, tornan· 
em diver-~o~ rios mais :wtol'iza.dos commen- tlo-o insus .~optivcl de cluvidQ.s c sophisnias, 6 
tadOJ'C8. - Eil-a.: qu;l mL jurísprudencüt n.moricttna- subsidio 

«A n!gr·a gm·~d pa1·n. salxw-8o quando nm obl'iga.torio pa.m a sã. e lna.l interpreta.ç:\o da. 
imposbJ esüulual dcix:1 elo :::ct· considilrado nossa. Con$tituição-oxistc uma doutrina. do
tln impor·L:u;ã.o, eml)()l':t. debaixo de uomo oi1 finitivamcnto assonto o. fiPmttcht sobro o as
fÓ!'ma dí!l'er·ente-e r1ue ello ::o pos~a inciclit· smnpi;o, c os·ta é r1uc «it mrweadorin. cstt-an~ 
qm:.ndo o impot•t.ltdol' tem pl'Cwodido eom n. geh'<L dopoi;-,~ do lnLVOt' pago nas alfandc· 
conl'tL i l.Hl)Ol'ta.da., do t<ü manoil·a. q llc ulla gas do }>ai% os d it'citos un cnt.md.a e soe cntt•c. 
se ltaj:t incot·pol·ado e mistul':ulo eom :1. mas:<a g·ue a,o consumo no tm·l'ltorio de um Estado, · 
da l'iqucm on p1·oprkdade do ptdz-e tenha., íncorpora.nuo-se, por a,ssim dizer, it lUitSSa. 
porventura.,pet·didn o sen cu.r·a.etm· di:;tinctivo g-eral dos tlcmn.is objcctos que constituem u. 
como importar~ã.o; mas emqna,nto a mesma SlHL r!rtHOZ<I. movo!, pol'dü, de tôdo, o RCJÍ CU-

: permanecer- n. pl'opi·ied:.tdc dn impol'l.adot• em ractnr do impor-taçiio ostr;wgcim c torna-se 
_ sens ._armazon~, om .wa rondiçrTo orir;incwia, tril.ttrtn,vcl, como qun,lqtHll; otÜl'<L mtttcrüt d:t 
encatxotada, empacotada no involuc1·o (in compotencia do podm· estadual.» 
o?"iginal paclw!fcs) em qun 1bl'a impor·ta.d:t, A JHtcion<tllzu.c,~ão da importação os~mn-

- t1uu.lquer imposto sobt'C ülla, ú ·um dil'ílito g'cira., tendo como. conserptencin. n, coS!)ll~~ão 
sobre hnporta~ão. (Tkown V. S ta. te, I 2 \V'ont., da i mmun i dado trJ.but<tri<L que lho assl•g-u-

4HJ; \Vynno V. \Vrigltt, 4 llcv. C. Ha.t. J!l; r;LV<1, o peivilegio elo cnt.mda c venda. tl.dC!Ui
Licenen-Casrs, 5How. 5t'4; 8. C. J:l , N. H . . t':llo polo impo1·ta.dor eom o p:tgamento da. 
536; Slaic .V. Clmt·Jsto.ll , JO, Rich, ;~~!o ; Stato 1ia)(a auwtncil'a, a sua inJ;c~r:t{;ã.o ü. ma.ssa, da! 
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riquezn, movol intema ê, pois, um principio 
inconcusso entre os americanos, mais ~~inda, 
entre tollos os povos. . 

Si entro <.LClueUcs, --- domiliallos pelo intuib 
altamente louvavel do mantel' jllozo e em 
toda, a. sua plenitude o direito oxcluaivo 
·de trihuta.r a importaçã.o estrangeira atliri
buido expressamente. por motivos supol'ioros 
de ordem política., intcrnacion<tl, economica. 
e. fiscal, ao poder que rcpl'csenta. c corpol'i
:fic~~ a soberania nacional, <1 Uniii;J, ao todo, 
duvidas ainda sul'gom, n:io é qna.nto <LO pl'in
cil1io em si, nem no sentido de enl'l'aqilocêr. 
cercea.r ou ncgn-r a eomputcnei<t trUmtLtria 
quo <ttlvúm <to Esbtlo sobr·c <t ímpo1·t<w;:io, 
des5Io quo clla deixa do sct• ~al- nacionali
r.ando-se,mas simplesmente qua;nto ao.,...:...como 
o ao qua.ndo-cUa de,vo cxorcitc~r-so. 

Nã.o-'Sorá lnutil e tlo:'!cttbitlo r·omomor•ar 
aqui, emboea em tl'aço·s l'a.pidos, o ClUC foi :.t 
qucsLã.o dos impostos no Impcrio. 

Apezar do Acto Addicional declnrar expres
samente no art. 12 que as assembléas pro
vinciaes não podiam legislar sobre impostos de 
importação,-de l835,data da sua. promulga
ção, até l8EH, - 15 daquellas corporações 
tinham legislado sobre a importação de pr·o
ductos do exterior pará. o lmperio, sobre a 
importação vinda de outras províncias, sobre 
a importação de productos de um município 
para -outro da mesma. província. (Ul'ugua.y. 
Estudos Prn.ticos. § 2.~4, vul. 1".) Mais forte 
que as leis- escriptas era a lei dura e iofl~
xivel da necessidade que imp91li<t as provín
cias á resistencia, á Juta pela vida. A partilha 
feita pela lei n. 99, de 3{ de outubro de 1835, 
que estabeleceu detlnitivnmente, como com
plementc.r do Acto Addicional, a divisãodas 
rendas publicas em receita geral e provin
cial visanrto, aliás,. cor·rigir as deliciencias e 
desigualdades do regi men embrionario de 

. discriminação de tributos 1\ns leis de 24 de 
outubro de 18:32 e 8 de outuhr·o de 1833, 
mentiu completamente aos seu~ [Jt~nt.n·osos in
tuitos e veiu aggravar ainrla mais a. preca .. 
ria situação llnanceira das provin.::ias. 

«No nc<~t·vo dos impostos com que era.m 
aquinhoadas ns províncias, escreveu o Vis~ 
conde de Uruguay, estavam muitos nomi
naes, anomalos. quasi obsoletos, inteiramente 
nullos, de difHcil arrecadação, mais pr•opr·ios 
para .avolumar a escripturação e pa.t·a (lar 
logar a vexames do que para auxiliar0m as 
assembléas no desempenho das importantis
s·ima,s attribuições que lhe acabavam de ser 
conferidas.» · 

Em taes condições, foi no proprio Acto 
Addicional que as assembléns provinciaos 
achararn a valvula de respiro e ;1 sombra da 
disposição .ampla e g()nerica do <trt. lO,!§ 5°, 
permittindo-lhes «legislar sobre a fiscalização 
dtlS Sruas desp~zns e O!l impostos Qecessnrios á. 

satisfação das mesmas, comtanto que estes 
não prejudicassem as imposições gera.es do
Estado-» recrudesceu a expansão tribl,ltaria. 
das províncias. · 

A lei interpretativa, de intuitos visivel- · 
mente reaccionarios votada a custo, após· 
porfiados e renhidos debates, pois, proposta 
em 1837, sómente em 1840, poude ser ad
opt<lda, nada melhorou e, apezár della, por 
effeito da cessação do supprimento as pro
víncias determinado pelo art. 24 da lei ·de 
21 de outubro de 1835, derrogato:cio da lei·' 
de 3 de outubro de 1834, que os concedia 
«voltaram-se as Assembléas Provinciae!! para -
novas e. mais ousadas incursões no campo dos 
impostos geraes.» _ 

Ao lado da prohíbição expressa imposta 
á.s províncias de legislar . sobre impostos de 
importação, o. acto addicional, expressamen
te tambem- investira o Poder Legislativo · 
da prerogativa importantíssima de «revogar· 
as leis provinciaes. o1fensi vas da Constituição, 
dos direitos de outras províncias, dos impos-
tos gcraes.» · 

Foram annullal1as,' de facto, leis de pouca 
importancia., mas ns relativas a impostos. 
as que no dizet• dos rea.cciona.rios feriam 
directa e desassombradamente a competen,ci9. 
tributaria do centro, ficaram sempre de pé. 

A's decisões contínuas e peremptorias do 
Conselho de Estado, onde mais intenso ani
nhava-se a tendencia restrietiva das re
g.,li:as provinciaes, oppunha a Camara a. .. 
força da inercia, deixando lettra morta a dis·. 
posição constitucional que a constituíra juiz 
das leis incriminadas de exorbitantes e lesi
vas da receita ~eral. «Nos IJl'imeiros 14 
:~nnos, a.t<\ 1848, dou 21 pC!lucnos .remedios, 
!lo 1848 a.tê 1865, nenhum. (Uruguay-E. 
Praticos. Vol. 1° .)>> 

Semelhante conducta, da parte dos ma_n4 

datar i os directos das províncias, daqúelles qu~ 
de facto sentiam, palpavam e conheciam 
llo porto as necessidades com que etlas lu
tavam, Íffi}lOl't~t Va. no l'OCOllllOcimento da 
insufficiencia dos recursos orçamentarios. 
que lhes eram attdbuidos- e valia por uma 
tacHa solirla.l'i8dade com o procedimento 
das Assembléas. 

Pelo menos ellas não lhe davam outra in· 
terpretaçã.o e fortalecidas com esse apoio, con· 
tinuaram a legislai' francamente sobre a~ 
fontes de receita que se tinhtt como privativas 
do centro. 

Deante da. ineíllctlcia da lei interpreta.tivJ. 
de ·1840, para corrigir o quo então se oba.· 
mava «os excessos das províncias,>) ua. seiiSilo de 
31 de maio de 1861, foi approvado, pelo Sa· 
nado, que se nomeasse uma Commissíio aspA• 
cial mixta para examinar diversos artigos do 
Acto A.ldicional e propôr um projecto de in• 
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terpretação, resolvendo entre outros os so- c ) á compra. do direito da. entrada feita. 
guintes pontos: pelo impot•ta<loe e;;tá liga!~9 o da venda a 

«Si a matería já, contl'ibuint.e para a renda ttc:t(~ o !le i;t·;tnsit;o, cü·culaf;ã.o c te:tfleo eom
gcral podia ser onerada de novo imposto pa.n1. moJ·eütl ~lll tudo o bl'ritorio, l1<1d.onn.l, corn 
a renda provincial e si as Asserubléas Pro- :1 gae<tntta elo absoluta. imm lllJida.~lo a !JU:tl
vinciaes podiam lançar impostos nos genorcs 11m'1' ontr'o tl'ilmlio into.1·no; 
import\l(los de outr·os Estados (o.~scm. ou n.tTo d) a. import~çã.o estrangeir<t conserva. in-
de 1n-odttcç!To clcsle.c » tegro o inconfundi vel, para todos os effeitos 

A commissã.o foi nomnada,- composta drJ dn. tributaçã,o, - o seu primitivo caracter de 
que havia de mais competente e autorizado estl',li1geirismo e exterioridade, não o per .. 
nas duas Camaras, mns-coma"<..Wtt de e~1wra1·, dendo jamttis, qualquer que seja a situa<;ão 
<liz o douto Visconde de Ur'uguny, não apre · ('fi que posteriormente se colloque, mesmo 
~entoú trabalho algum e dispersou-se. · qua-ndo já. tenha sahi!lo das mãos do importa-

A corrente das ideas centralistas vencida, de 1lor, mesmo .quando já se ache incorporada <.i, 

fact~, mas não co~~enci~la, reduzida a impo- massa do commercio intcm'lo. 
tencm pela. cumphcHlado do Poder Lecrislalivo · A · t1outri-na constitucional de l]Ue fluem 
com ás provJncias recalcitrantes, m~1s pro· ~om ovidencin}rrofr~.ga vel, tão perigosas e 
·testando semvre coutra o <1ue e-ntendia ser a falsas conclusoe$-:- e a negação completa da 
frauda~:ão ostentosa do direito privativo do d,mtr-ina firmada na· jurisprudencia ameri
governo geral, teve, entre muitas outras cana t!:Lnto quanto a concretização absoluta dàs 
constantes de decisão do Conselho de ·Estado, pd nci pios contidos . no artigo do projecto in
uma .clara ~ accentua<ltt del1niçã.o das suas terpl'eta.tivo que relatamos e nom os qua.es 
vistas e ten•lencias no ·y,arecer formulado em nos achamos em fl'anco antagonismo. 
1870. • · .Muuou-sc o regimon por uma tJ·à.nsfor~mn(~ão 

Disse clle: «Si os pl'oductos esLrangoiros si'io polltica tão brusca. quanto profuildn. e radical, 
. pelo artigo cita.do (12 do Acto Addicional) 1w- á mon;~ rchia unitaria suecedeu a Rnpublica 
sitiy~ ~ intclramonto isentos de irnpo~iç:.líes fodcrativa., á ferreaceurra.lizaçõ.o a. desccntr<\-

. provtoCiaes, }JOrquo, al<)m do ontr.ts t·azõ m-1, 0 Uzação absoluta, · as províncias tutclladas 
commm·cio o as relac;õos cxtoriot·r.s qnn dellos foram conve·rtidas mn gstados autonomos o 
S:l oeiginam, niio }Jõtlem deixar· !ln l:l! 'l' olJjnct:, indopnmlcntes, mais do que isso...:.soberanos-::
da exClusiva, competenci<t rio pudm· gor;Ll ( pois como tal muitos se rotularam e de ma
(•bvio que i;;ü ii:\cú~ão se1'in. incuinplnÜt"pn.t·I1• o g~statleas prerogu.tivas se julgaram na posse 

· fim proton<lido si se lirnitass!J :1 ocertsifio da .atloptámos uma Cônstituiçiío po!.itica escrípta: 
ontt'atl:L dossos rn·oduct;os no lmiJerlo. tln poderes ~xpressos, limitados e enumera~ 

Com olfcito, a:lmittido o di roi to d:ts A;:;scm- do~, o problema. eco no mico c financeiro !'oi 
lMJa.s Provinci;ws elo onOL':trcm do tl'ihutos ern meticulosamente cuidado, as -fontes de ro
Slli1 círcuhtç~ho pnlo in t.or_iot• (las JH'ü'dncia'l, ceHa do Estado c dn. União foram clara e 
tt>,msportitTHlo-sc tlo Hmas·pa.l 'it ont.l';t.s, sn.•rnit'· e:q•lici t~mmlto fixadas e delimitadas com 
so-lüani,nm rt~l<M,:ã.o a imporlii11}í.o ost,t·;~,ng7lil':~, ri~oro~a pr<lCi&ií.o,acreditou-sc, assim, solvi!lo 
os mesmos efteito:; quo · a lei têm por tirn 1ielinitívamente o intt•ineado problema tri
pre;:enir. » · Imtu.1·io quG desde 1823 até 1899, lLDormali-

A approximação, mais do que isso ,· rt con- zar.l as rillaç~ões da vida polHica., adrninistra
for{Ilida.de do opinifio do:> arautos d:~ nae~·ão ti vn. c nconomica do poder· nacional com os 

-centralisadora da rnonarchia contra as prero- poderes proviuciaes c, no entretanto, o pro
gati\'as das provinchLs com os qlle , n.ctual- I.Jiem1t nhi cstú. sempre o mesrno, vivo, inso
mente, arvomm-se em defensoT'e8 tlos direitos lu vel, aberto, campo de· duvidas e compnten
da União contra as pretendidas usurp:tçf) ,l:; ci.n.;:;, ~0~1 as_antigiis.nxigencins ímperiosas do 
dos gstados- 6 comptet:J., ó a.b~oluta. ,·l !la- dJ . .;m· nmnn.çao c fixtdez, com os me:-,mos pro
grante e é digna rle ~er meditada pelos te- rcs 'os e os mesmos cantct~:re.~ rle extensão o 
gisladores 1'elmb\icsnos. lle intensidade, c·om as m,~sma.s cmrentes do 

Do parec~r nlludido, já em ontra pa1.te opiniõss diverge-ntes, fillL;nrlo os p .rtitl;1ríos . 
affirmá.mos, tlerivan'l natural c !Qgicamcnte de uma e outra a mesma linguagem, iilVo· 
as seguinl.es conclusões: · · · cando as mesmas ' razões, tendo os mesmos 

arguméntos... - . 
q. ) o .4irei~o d~ t axar u~ me:rcl\dorias · Mas, reata.ndo o fio interrompido da nossa 

estrangeiras 1mporladas ó privativo do go· exposição, mesmo no seio da escola conse1•. 
1 e.rno · pactonal; . . vadora, cujas tendencias tinham no parecer 

. b) os· elfeitos politicos, er.onomicos e fiscars que acima inserimos a .sua mais autorizada 
do pag~mento do imposto de importação tlas afTit·m; ~çãq, appa1;ecia o schisma e a heresia 
alludidas mercrt.dorbs não se limit:tm nem se fallava pela bocca aurea de José de Alencar 
circumscrevem á occasião da sua entrada no insurgindo-se contra a orthotloxia da doutrina. · 
Pair. ·, ·· · d d t' eorcca ora as preroga 1 vas provinciaes : 
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----~------------------------------------·----------------------------~~ 
«Os genoros iffil)O:Cto.dos em um pu.iz e:;t.ão I traJa o dp potlel' locttl solwe o consumo, sem 

s .. ujeitos :_L Üll3.s orc1ens.·. de impostos- impos - f.Jn.o reei proea.m~ntc ~e olfnntlnm e se au. ullem.; 
tos de 1mportaçlio c 1m postos de con:Htmo. a Jalta de mat·jrla. tnbut:J. vd c, portanto, de re- · 
Impostos de impor_tação são unicamente os cursos orçameotal'ios para a.s províncias, ac;Lf~ 
de entrada, cobr:1dos nns a.lfan,!c·gn.s: ret:111 lo, além ílo mais, o nhmt·clo de ticar sem 
impo5tos -tlo conwt.oo s;Io aquelles quo pa.: objecto o poder ~:o:derido ris nssembleas pro::
gam os g-eÍleros depois da entrada ató o mo- vinCincs 1le !1-gisla r sobro as suns rendas, sí 
monto de serem rateados pelos .consumidore8, verdadeira fusse"' opinião contraria o si !)e 
Como. taxar-se de inconstitucionaes leis pl'o- outr;a. fórma se ent,mdesse e applicasse o im- . 
Villciaes q_ue não la.nçamimpostos de impor- posto de importação, a abstenção do Pode~ 
tação, mus sim írnposto: do consumo~ Legislativo d~ revogar as leis~ província~~ 

O que o Acto Addicion:.t.l prohibe, é que as reputadas inconstitucionaes por tributarelll 
Assembléus legislem sobre impostos de im-:- a iinportação, equivalendo a uma verda.deirá 
portação, mas deu-lhes a attribuição de le- interpretação authentic;1 da lettt·a. e do espi
gislar sobre quaesqW3r outt:os impostos. · rito dos dispositivos da Constituição c <Lo. Acto 

o 'S1•• Eunapio De{1·ô _ éomtanto qne niio Addicional sobr-e 9 _assumpto c con~eqnente-
. prejudiqu,~m. ns imposições geraes. . rneute tlo reconhecm:E.nt.? d~ legalt~ad~ da 

.. ··· . ·. . _ ~u:t condncta e legittmtdade dos Impostos 
_O St. Jose lfc .1llmtcéw -Essa lhs.poslÇa~ questíonado~; _e!n SII111lll<:t, tudo quanto tem()a 

uuotem o s~nt1r qtie .~e llle e?lpres.~a. á le1 ulto quer em l'élação aos pl'incípios, quer err( 
refere-se a 1mpos~os J<t effectu:amenle ~lem·e- relar·ão aos fo.ctos ahi se acha claramente 
t(ulos e não· aos generos sobre que rec~\ia.m n.mrm:u1o o. c ntlrn;ado ... . - · 
ess~s ím.postos .. . ) . . · . E:; La-:\ voz tli5sonante d.n. hcr(\sia. no crc~9 
~l ass.1m fosse, ~s As~emblen.s I rovmcmes da re<tr:ç.~o contraHsta.. · . 

nao teruw~. nutten:a. tn~utavct, .v's.t.o .. como ; ... eo~nC~lto cont!'nria-vínukadora das pre ·. 
todas estariam SUJeitas a~ contrJl!u!~oes g_e- rog-ativ:: s provincia.es teve o seu ol'gão mais 
raes. O que as Assembleas Pr-ovJnc:I<Les nao a.uto;'z;,cJo rJm TavnresBastos c1tw.nasp!lgina$ 
podem é ~ecret~r que se . cobre nas _Al(an- . m:tgistr:-.es da P.rovincia, livro de ouro, ·co':". 
dega.~ ma1ores tmpostos de entntJg, lO 0 /u dio:o d·J bom senso. lioeral doutrinava re
~a.is, por . cxc~plo, para, os. cof~es provi!1• st~br!lccend'o os verdadeiros 'principieis: 
Cill~s. MUito dJ.fferente, porem, e a creaçao . «Si o c~pirito concilia.dor alongçm-se .da. 
de Impostos de consumo. . · contcnd:t travada. sob as rcnrlas internas . 

• . • • fioi de, pois, a~v0gar o~ di\oitos em nã-o deve ·purEéer e,;;trnnho quo no 1m:Pó~.t~ 
que. ·estao a~ ~s~embleas do Impor seme- uo impo1·t;,ção, ponto eu1 que todos reconhe· 
ll!ar_tes contrtbUJçoes. com a exclitsiva competenc:a do poder ge_ra~., 

O St •. A1·•t1';jo Gties J~tniOl' - Apoiado, em este fizes::o do seu direito uma applicaçao des~ 
todas a~ provin<!ías existem. accrlwla. 

As 't .xas dc3 e)lti'aila nas A lfandegas consti
tuem ccl'türneute renda peculiar do Governo 
~ad llW..l, unic:) autot'iz,,clo para leg.islar sobra. 
o commercio, mns o caracter exclusiyo dest~. 
direito<\ ruzii.osnlflcientr} para entendcl-oen~ 
.. :e,~lúlo lillentl, sem amplútçíJes exa.geradr.ts ~ 
confus(}es inlem:ionaes .». I~ d~pois de aprecia!"· 
a nat~r<:.za Je 1liversos impostos provinciaes. 
tnX<Hlos tlc inconstitúci.oliaes, elle conclue: 
«.\C.ISO, porem, padece duvida que O que esta .. 
pl'oliibido ás a:;seiJ1blé-as é o imposto de im., 
port•.1çiio que lit_leJ~almfi.'l/<Je signifi.ca-dil'eitO: 
tle enlrarla iw Imperio ? NosEa int~oção niio é 
repellir lim . ..:tes 1·a~onveis á faculdade da,§ as
sernbléas, mas combater a .~ invasües do go
verno central. Todos os poderes são limita
dos, no a.ssumpto que no::; occup;l, é mister, 
como nos dernn.ist t'azer uta emp1·ego pt•udente 
dos limites nntu1·aos ít'a.çauos Q.o poder pro· 
vincial. Não votem as nsseml>lóaa provin. 
ciaes ta.x::1s fJI'ohii.Jitivas ou que dírecttlmente 
t•esl;rinjam o con~umo, e, portanto, a 'impo~·
lt!çií.o da.~ 'IIW!'CIM(o,·t"t~s )ttt~ Af.{atHltJfj<.!.~ ; nao 
on·eiluam a iguahlmle tle trútamento estipula.;. 
do em con venç0~s in.tfil.rJ).:,tGion;J.r.!S; não estor.:. 

O Sr. Eunapio Deil·d-Apoia.do. 
O Sr.. Jo,~e de Aleticat- - Si qu..ct•omes des

centru.lizaç~o administrativa é preci~o acct:i-
-tal·a com os prós o os contras. . 

As aEsc.mblóas provincines ·são . como a 
asscmbléa gel'al, os unicos e ·légitimos in
terpretes da. Constituição e tlv .Ac:to Addici
onal. 

Ora, d.esde que as assembloas provinciaes 
t~em constantemente legísltdo no ~entido da 
lei de_ que nos occupamos_c qne a assc~mbléa 
geral não revôgoú essas leis, lr.ccawnente 
approvou a interp• etação úa.da pelu.::; assem
b.lüs provinciaes.» 

A diiierença. cntt·oa importaçãO-no momen
to preciso da. entrada ca.~importaç<lo íJUn.n<lo 
já se interJ1ou; a naturezr~ do imposto úe Alihn
doga radicn.lmente diversa do. do imposto do 
consumo sobre os objectos constituti,·os da 
importação conforme a - siluaç~iio diversa om 
fJUO os m~smos se achâm collocatlos no mo
mento da. taxação;. a coexistoncia ueeessar·i:t 
das duas compet'el)cias tribút;n•ias distinctns 
e inconfunclivois:-:-do YJOder geral sobro a en-

C;\nHl\':1. Vol, VIII 
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vem a. livre circulação dos productos; guar- 'clara e insophismavel do que elle seja na sua 
dem, em summa, o principio econoinico da essencia e extensão_ como nos seus effeitos e 
liberdade de permuta, e então suas taboas fins. , 
de .impostos não o:fferecerão solh!o funda Assim-definil-o,clemarcando a sua extensão, 
mento a queixas do governo central >>.. dizendo onde elle começa e onde termina, 

Assim, não se modificou a situação tribu- assignalando os s ms justos e razoa.veis limi
taria das provincias,em face do poder central, tcs, precisando .os seus caracteres privativos, 
no ponto em que a d- ixou assignalada, eni pecu_liares e especificas, de modo a_ tornar 
1861, o Visconde de Uruguay. e e·n 1886, tres palpavel a sua diversidade dos irr;,:postos ~n
annos antes do advento da, Ropublica « ellas ter!JOS com que se o confundiu e se pretenrle 
tributavam, e de modo bastante, quasi todos continu.ar a confundir em illusorio beneficio 
os serviços que constituem a or·dom eco- do po(ler nacional, é o quo vamos fazer, toi ó 
nomica » figul;'ando em se:us orçamentos-, a que ji fizemos no parecer de 1894 ( l) de que 
par· do imposto de importação iu.te1·-provin- este será, em taes .;ondições, uma simples 
cial, o de_ impm·taçao estnm,r;eim, embora, reproàucçfio, abreviada: · · 
á~ vezes, debaix<;l de tit·ulo (U(ftJ1·ente para ilht- uiz Leroy Beaulieu: (2) «OS direitos de im
dú· a p1·ohibiçao cônslituéional .•• Em summ[L portação podem ser considerados sob muitos 
-nos ultimes tempos do extincto regi meu já. pontos de vista; ora, si os tem como premio 
não era assumpto de duvidas a_ defiéiencia. da pr'otecção concedida aos estra.ngeiros; ora, 
dos recur::;o:; or·ça.mentarios deixados ás pro- como uma compensação_ aos encargos que sup
vincias e a consequente neces-sidade de mudar porta a peorlucção agricola e dos quaes '"os 
de rumo, de transigir, attondendo-a-:; nos pr0ductos estrangeiros são considerados isen
seus justos reclamos, na sua legitima resis- toR; muitas v~3zes se os estabelece como um 
tehcia á política do ubsorpção das suas neces- meio cornmrdo de taxar certos generos es
sarias e vitaes régalias tributarias. Vin~ trangeiros de um consumo geral e não tendo 
gavam as idéas de conciliação e h. reacção aoalogos no paiz; outras vezes os direitos 
centralista recuava, melhor inspirada, ce· arluaueiros tomaram _um caracter muito dif- --· 
dendo da sua impotente c absurda teimosia. ~rente e fol'am aclopta.los como um meio de 
ante a evidencia_ flagrante das suas preten- favorecer a: indnstria nacional, de a collocar 
_çõês exageradas e o sacriticio inutil dos ver- a salvo da concurrencia exterior, de ga-
dadeiros e sãos princípios economicos. rantir ás manufacturá.s indígenas o mercado' 

·Si o Visconde do Rio Branco a:ífirmava em interior; neste caso os direitos d.e al(andega 
1873 ser licito ás províncias « decr·etar im_- cessam ·de ser fiscaes e são denominados---· 
postos mesmo sobre materia. já tributa~la pela direitos protectores.» 
lei geral » o Sr. Francisco Beliz~trio dom i- Anteriormente, na vi_!l escripto o mesmo eco 
nado pela evidencia esmagadora dos factos, nomista: «Os verdadeiros impostos de con• 
no seu ·rela.torio de 1886 á 1887, constatando sumo, os que recahem sobre <:<os generos e os 
os vicios e as defici.:mcia~, e, portanto. a im- pro;luctos» são de duas especies: uns que são 
praticabilidade da discriminacão dé .rendas, perceuidos no interior do paiz, outros que o 
feita. pela lei <16 1835~ opinava francamente são na_ fl'onteira. Estes ultimas teem o nome 
pelo lançamento de impo.>tos addieionaes de dir·eitos de alfandega, de importação adua
sobre a importação»- ern beneficio, não só- neira e teem um caracter sui gener-is.» 
mente das pl'ovincias, m·1s ató dos munici- Medite-se bem nas palavras do sabio eco-. 

·pios. » nomista, procure se o 1\o vermelho. do seu 
Eis.a situação em que u. Republica encon- pensamento e ver-se-h;t que «os generos e 

trou a questão tributaria-toda favoravel ás productos » estão indhtinctamente, sem dis
pt•etonçõos das províncias. O que resalta com criminação de procedencias, sujeitos ao im-

. evidencia irrel'raga.vel éque oconflicto que por posto interior de consumo, ou antes, que elles 
tanto tempo perturbou a, vida economJCa e o constituem a materia privativa delle; que 
regimen orçamentario dos- poderes provinci.ael:l não são os generos e productos que se . ditre
em suas relações com o poder central tinha a renciam para os ell'eitos da. taxação, mas 
sua origem-antes de tndo-nn. «~onfnsão in- que são os impostos· qne os attingem que 

. tenciona!_ e «na_amplificação exageraria.» com tornam denominações diversas, -segundo os 
que este interpretava e queria exercer o di- momentos e lagares da. sua percepção e os 
.reito exclusivo que lhe era attribuido do lan- nos economicos,. ou políticos da t~J.xaçiio •. 
çar. impostos sobre a importação. A mataria tr·ibutaf'ia de ambos é ou póde 
·.·A solução satisfaetor·ia. do problema de· ser a mesma., ma.s o imposto de alfandega e 

p.mtleu hontem-sob o regimen monarchico -
da centralisação, corno dellsnderá hoje-sob 
o regimen federativo da clescentralização, da 
int~lligenc.ia qu~ se der ao imposto de impor-. 
taçao, do reconhecimento e da a.!lirmaçií.o 

(i) ( ,', nnnPs.d:t Camat•a lloq Deput:idos.) PareMr 
n. HH A-i8\H. · · 

(2) 'l'ra1lé de la Sciencc des Finanr.es. Cap. 131 
pag-. G73. 
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uma. ~specie do genero imposto de consumo, 
espec1e.que se caractGri-za pela dupliciclade de 
sua natureza e ftns; implicando com os ii1ter
esses polilicos ínte,·nacionaes do paiz. O · cir
culo da ~na taxação é limitado uotempo e no 
espaço, 1sto é, ao momento d·L entP<Hlú dos 
g.eneros e a sua cobrança na alfandega. Tem, 

· portanto, caracter espe,:ia,i que n1o permi U.e 
que se m: confunda com qualquer outro im~ 
posto interno. _ 
. Longe iriamos . na docnJ1len:açlio da nosst\ 
these com a opinião de economistaE estran-
geiros e nacionaes. . · . 

Fazel-o seri!l, porém, desvirtuar a nat.u
reza deste trabalho, imprimindç-lhe a feição 
de uma: dissertação de economia politica, e 
dando-lhe proporções exaget•adns, exqedentes 
das necessí1lades do empenho que nos im-
puzemos. . 

Sobre o ponto restricto, preciso e Umi~ 
tado rle que nos occupamos, temos, porém, na 
doutrina- o na jurisprudencia propriamente 
brazileirn. mais de um a-resto digno de ser 
lido·. · 

- Entt·e estes seleccionaremos o notavel pa.
l!ecer, tão conci~o quanto preciso, da Com
missão de Fazenda do Sepad.o bahiano, a. pro
posito da iei n ,, 8, de l1_de janeiro de 189.2, 
que créou o imposto interno de. estatistic.i, 
acoima.rfo de inconstitucional, «'por ser' um 
disfarce uo· imposto de únpo,·taçtío». 

Salientando· a palpavel distincção entre 
um e outro, aclarando :por.. compteto«os pontos 
re:;pectivos á configuração e á natureza de 
cada um», entre os caracteres especiaes pro
prios. pecUliares de que se r-eveste o todo, 

. chamadó na sciencia _economica, t~chnica e 

. commumente fallando,imposto do importação, 
· o alludido parecer enu!11era os seguintos: 

. a) taxação dê artigos cf.?·tvs e dettrminados, 
mediante tarifas especificadas; 

b) com applica~.ão aoi!l geueros qu~ entram 
«no momento rcsti'icto>~ de suaintroducção; 

o) com o desígnio capital de regalar a ex
pansão economic1t do paiz, na relação d;ls 
vermutas intemacionaeil, sem excluir o fim 
secundm io de au-fei'ir recursos resultantes 
das contribuições tle consumo». 

Póde-se qu~tUfica.r <lo inconstitociona.l ó 'im
posto estádual interuo despido deste::; caracte
res, que em VdZ rle attingir «certos e deterini-

. nados generos, artigos ou productos», recahe 
indistincta e uniformemente sobre todos, sem 
discriminnoão de prrcedencias, q~alidades e 
especies,considerando-os Eómente corno perten· 
centes á massa. da riqueza. o do consumo pu
blico; qun nü.o os attinge, no momento pl'ecíso 
da. entrada. e nem é cobrado nas Alfan
degas «postas nas fronteiras economlca.s do 
paiz como uma. porta de represa regul!ulora do 
fluxo e relluxo de sua riqueza movei» mas 
s9mente ~uando ,,á se acham «n~ciona.liza-

dos», intet~nados e confundidos no conjuncto . 
dos valoras commerciaes dos Estados;·que não 
visa outros e:tfeitos que não sejam os éxclu~ 
sivamente fiscaes, isto ê, obtenç.iio de receita, 
que não a1fecta de fórma alguma. o dominio 
das relaçõos políticas e internaciona_es con
fiadas privativamente á acção dQ Poder Fe
deral, como o reppescntante da · soberania. 
nacional, o dos inter·esses communs, que não 
offerece aunalogia. de um só requi~ito essencial 
dos que caracterizam o imposto de importação 
réservá.do á competencia taxativa· da União'? 
Não ha quem sincera e lealmente o atfirmc. E 
foi assim-baseando-se nn.doutrina e nascon
ciusões do parecer que vimos de citar que o. 
Tribunal de Confiictos e Administrativo da 
Bahia, em . luminosa. sentença. questionavel · 
puarito a rlot I lhes, ínatacavel ql1anto 'á 8!3; 
sencia, concluiu pela constitucionalidade do' 
alludido imposto, affirmando por sua vez: 

a) que o imposto interno que incide sobrê· 
toJas as mercador1as qué constituem o tra· 
fico commercial, comprehendendo por este 
modo não só aquella.s que j<'t atra:vessa1•am o 
.momento da importação, introduzindo-se no 
movimento da praça, como as que, atiradns 
no circulo em que este se opera teem de pás· 
sar pelo momento da .exportação, guarda
íntegra e d1stincta. a suafeição propria, sem 
que os seus . {n,raGtefec::, a sua. natureza e a 
sua renda de maneii'Il alguma permittam 
confundil:o quer com o de importação, quer 
com o de exportação, çhamados ambos direitos 
de .Alfandega,- cobrados á ent1·acht e á. scthicla 
sobre certos objectos de consumo; _ 

b) que o alludido imposto narla tem com 
o com.me1•cio ea:tetno, sobre o qual oppoJ·twut
mente reca.he o do im.portaçcío, denominado 
por este motivo üe « lJ&Cioual », ex.cluido, 
portanto, por· si mesmo, da. autoridade dos 
Estados, por envolver assumpto alheio, su
perior, e \edado á competencia dos mesmos, 
sendo, apenas, a taxa exigida pala entrada . 
de mercadorias de procedencia estranha na 
repartição aduaneira, tanto que, em quanto 
não for satisfeita a. paga, não passarão ellas · 
üs mãQs do importador ; . 

c) que, linalmente, com admittir-se o 
conlTario, subtrahindo-se ú. competencia tri· 
butnria do Estado a. mercadoria, quando esta, 
pag-o o in1posto.aduaneiro, já se acha a.ssi
millada e conftmdida a massa d·a propricdacle 
deste, entregue ao seu movim_ento commer
cial, propot·cionando-lhe assim vantagens 
outras Oll trazendo·lhe prod.uctos novos; ter· 
se-hia o t\.bsurdo de que a.s casas e os nego· 
cluntes importadores gozariam sempr~ da 
benc;ü.o de impostos, seriam entidades privi
le:.dadas, n. pr·etexto de que, recahindo estes 
sobre o movimento de suas transncções com
merciae~, por esta. ou aquella fórma, de ra~ 
ciocinio e0,1 l'aCiOCilliO tol'iam for9osament~ 
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de attingir á im})Ortação e, po1:tanto, de I lb;-;Tio rln nrna, f'.b~~n de illclivi,lno~, quo 'vi~a 
set•cm iuconstitucion<~üs. NrLt!a, In<ti::: ela.ru, I dlJ::;I.t·iiJuil-a~, Hlltt!ul-a,s o pol-:u; :w aic;,,nco 

· positivo c terminante, sundo impo;,:sivol do eonsumidtn' nu íntol'ioP du paiz, n nos 
.:.;~tabclccm•-se com m·,i.s nitidez c 1wr.ni- sou ~ O]'(;arnf'ntos-'-eomnnndc indo~ nsp ~ •YOS, 
f'~i.n (IS tm•mos l1a. qn:\.~!;'io e s11!l'i·ag·:u· ;~,,, la.dn <ht:; Ít!IJirlSI.ns dn :dt:wdng;t, do on" 
dn modo . m:ti:) ÓOllilJlnLo r: .ÍI'i'Pi;[HJll•ii- ti·:vl:t, lig·tlt·:uü ns impo:,; l'.ns int(\l'ltu",crqnpi'O
vel a, doittri!la. que :,;u:;Lellta.nto~, nnk:L lwndc~ndo n :tttingindo, n:í.o só os geJWI·os o 
fl\W, logic:uw~ntc, dccol'l'~ d:~ 1ws:;a CnH_s!.i- p!'od.nctos natul':tes, como os vindos du nx
tlli<,;Ií.o si <1- q nizm'mQs in I orpl'otaJ' de accol'- tcrioe q no c:>m el!cs se n.cha.m confundidos 
do com o IH'incipio commnm, mas frut\h- e em coneuncncia., 1i.n·nundo o que se 
montn.r dn. hm·mcneutiea-de que :L lei nã,o ch:nna. o comnwrcio intomu, a, riquoz<L 
do v c ser cntendid;.,, po1· phrnsc . .,; ü;ohtdn.::::, nms . movd do pn.iz. , 
como un1 todo harmonico. (llogico en1 su<.os Si iã <Lssim é, com muito m<tis útzü.o cntl'c 
tlivcl'sas p::l,l't.es .. Só a.lH5f'J"ando <lcsht eegea nüs devo ser, oncTo n .. Co.nstit!Iiçi'io attribnindo 
gm·al, · tom.:wdo urn:1. rlisposiç~ão s;;eca., dns- cxpl'nss:unonto aos l•};l.ados o dir·cito cxclwüvo 

·tacada o unk:1, rlnsmmnlw:wdo-se 'in Iene i o- dn l'.:t . ~:ll' a.s intl usLt·ia.s o lli'Ofís,;Õ;JS n:I.o d isti n
na.!mcntc um fl'agnmnto do · eonjmwto -sys- guiu ll:t lila.tct·i<t coust.itntiv:L destes, :Ls mor'· 

'tem:Ltico c intciriç:ó, quo é unu COIJstitttiçito, cadul'i;us cstl'a.n~cüt'iLS ou procc<luntes tlo c•.x
podc empl'cst.a.r-se visos de vci·osimilltatW~t :i. tcPiot•.:.....tla~ U:l.cionani>. Admiitid:1, porúm, a 
t!outrin~1 contea,J·ia·. dmüt·ill;L d u j)J'oJr!cl.o,a. d isti nc~;:ito ost:L foit:t, o 

«A Constituiç:ão, cscr'<Wü <louto eommcnta.- dü·eito a.m!Jlo do Est:ulo eski, rcstr·lcto, pois 
doe da. americana, dnve tm·nma inL<~t·pt·d:t- :t t:wtu irnptJL•t:t <L afrlt·m:~or;;l;o do que opa
çã.o pl'atic:.i.. As suas limitações eslw.s pf'olli- gamonto rlu ilJ.1llüslo do alfa.ndcga. iscnt:L a 
lJic;:ões implicita.s nflo so dov<\rn onl.en<ll\1' <lc mm·c;_ttltwi:L impot-tada, de qualqtmt• outl'O gt•:t· 
Jnodo que destrna.m os pod<\l'CS neces,;a.t·ios va.mc, torna-a imrntuw,mu alJ:-;oluto, á, acç:Tí.o 
dos Esütdos ou il1lllOçam seu ofilca% exor·- t'r·lbutaria do Est.:ulo. Nã.o phanta.simnos, nf~o 
cicio.» ct·oamosll:yputhesm absued<.ts, c:dl'<tvagrui tos, 

Ora., · sem mmmw f.roata.l·-sc ele . limitações it·rcaliz,weis. 
c peoltibições por inf!H·oncia. MI rl!lduc<:,:iio, A incongl'nencia. quo resulta da l\otll.rinn. 
mas do direitos IH' i v a ti v o:,;, <list.i netos e in- elo projncto lGvatla, <L> suas ex1.J'cmas éonsn
confunilivois, cxprnssa.numt0. esl'.atni<los, a· rruoneia.s· t~ ilagmnto e nft.o hnv;~r<í. quem se 
completa nnnnllaç:ão dos nt!ccsw,·ios poderes o . .;fjll:"((it de ox1llor·::t.t-a, a.llog-ando qnn, _qu:~l
dc triúulaçt7o, que se ?·econhccc ?·csüli1' ?Ws fJUlll' quo Sll}t o ··impo::-;to ttnr_~ntlo sobro 
Rslallos, p~u·:t :dnüa nma. v_cz nsü.t·mos da, in-, n.r1nnl!.e qrtc oxm·ce a indtrski:t ou JH'of:lssão. 
cisivn, expressão dn ?viarsr:l~:tll-podm·es q11o do con'lmor·dar, este recalw, em definitiva, 
importa.m em condi<;i1il existc:ncial da.q11nllns, ak:mça,, em ultima ana.ly..,n, a mm·c:uloria, 
em attl'íbntos i nhm·q1t- H ;t :.mtonom i:t poli tie:.t impor·l:;uh,· sendo, poe con:-:uguinto, inconsti-
IJIIO se llws uutoJ'gl)u--,-eiinga-sc! <'L inkt·pl·et:t- tucional. · 
r;ã.o quo comhati~Jllo:-:;. E' l':lcil a. domonstt·a- A Cornnlis~fi.o mw:wrega.da, ·üm 1RR3, do 
ção. A Uon~tit.ui~:fLo dPll aos Io:sla,ilos (:t.!'l:·. !i" ól'g:tnii:at• tll'tl pt·o,jedo do tli:-wrimilJttcJiio 
~ '1") o ~ dit·nito pl'iva.li\'o <lo tJ·ihubu• as in- c l'<'l'lil'tn:t do~ irnpostos gm·acs, pl'ovin<~Íii.<Í.:l 
dustt·ins o !Jl'oli~süns, <~OIILO :i. Uuii'i.o (:tl'l' .. 7° o Jtlllt.lieip:w~. llL'ovC! o <mso. l>npois d(\ aí'· 
§ 1°) o dn taxat· a impod.:u;:1o- drJ 1II'O(:u- fit·m:~.r, eitall:liJ Stol'y, llUO, no::; J•;st:ldus Ulli· 
rlencia cstnmgeira. O dirüiLo outoJ·g:ulo aus do;:;, sottdo oxelusivo o pouoe <lo Congr·esso, 
E~t~ulos é amplo, gcnCJ·ieo, eoJtipluto. u:i.o vodo o l~st:ulo ·n:-~tabolo.::cr lili, imponrlo 

Ao contrario do con!hr-ido :.i. Uniii.o solJJ'O a dit•eit:os du impol'taçií.o sobré genero::; vindos 
importa.ç:ã.o quo ú restl'ieto a. de p1·occrü.:nda do osLJ'<1ngciro ou do.-; ontros Estauos, ponco 
estrang'ci?·a, ollc n~io so!lh;limit'.:t,l:~fi.o :tlgtJma impol'i.:t, que a. tu:t gr-<tvc a~ mercador·ias 
quanto <.t sua oxtcn~:ã.o, ncn1-d i::.:ti ncçil.o de i mpo1ot:ul:ts na pnsso:1, tpto as irnpt·tou, . pois 
·qu:tlr1ncr r·spocie, <1u:tnto :w ohjn.eto :-:;olJt:e om :~ .mho;;; os C<Lsos sePia, is~o um:~ rcsi·.r.·icç:iió 
que tem <lo oxm'em·-so. :i, lí!Jcl'<la.cln .de corrltnereio, rp~e não pcidol'iu. 

Nos Estados Unidos onde ali:í.s .Jú"io se <Ü· ser deixada :w arlJHl'io dos Estados, cOnclue: 
triJmc cxpl'oss:tmcHtc aos l~stados o imposto «Si a t<.Lxa, porúni·, recu.hc sobre o importado,·· 
de industrias c l>rofi:-:;;;õc:-::, liê1cl:1 :i. unifot!- d~'.pois de dospa.chad<t <.t merca.dor-ltt c incor
ruidade da ,jm·ispendencia o d <L doütt·i.na. so hro pm·ada: {L mass:.t dos va.lorcs na.cionacs, co n
o modo de enteudot·-so o rlil'eito cxclmüvo ~odJtuo entre nl)S imposto·r.lo inr.lust1·ias e· rn·o
da, Unitio sobre ~. iiHllOI'ta.rJi.o, (l inquos- fí.ssDes, sobro o q[[aL poclcrn n.s pt·ovinchts 
1;iona.velo e::;t;i, liir'it tlc f1na.o.~qtw1· d11vida.s e kg-i;o;ht'.» . 
contr.ovol'sia.s a. contpdc:neiatJtH: llu\G :t,;,;sisto J<;is :i, mert:a,dol'ia esi'.!'nltgeir·a,pot• intcwmo
dc tt·1bnta1' as mel'c:tdm•J:I,:> osi,l'iLllgeira.:.,; i'ln- di o . dt) impof't:t,dtH', a,I.Lingi1l:t vnlo imposto 
podaflas,desde f]ttnosbts :::!! na.eiu!Ja,lir.:t.l':l.ln, liql,c~J'Ilo, urwln fjlHl so eonvor·tna cn~ nw,tel'ia. 
tm·mtlHlo-~e o ohj<}cto d:t i11d usi;J·i:t o .].H'o-liiH oflido e lli'Oiis:3ií;o, (\ <leJnon:-;l;t·a,<la, t:tn~IJen~ 
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t-t }lO~~ihilid ;uln dt.:, admiitith ;~ t:o11Lrit:;~ tlo 
pt'U.Íl~::to, fk<~ l' ~t·lll oltj;~;;Ltl utt eom t: ,tt~ (; tJ!H
)Jltli<ttlH ~ II to l'i:stri..fü o tliruitu ;unp!n <:on 
fct·ido :w K~L;~do dí: taxae ··. :~ i ndustt· i : ~o :.; u 
}H'o li ~sün;:. 

N:-i.u fui oui.t'tl, <.t ot·i~< 'lll da r~:t.!ro;:L qnu 
nio Li vou a SU tttt: tlr;.:t. áa :-->ujH't'.ll\<1, (Yn·I,•,J, d!J
clal'alliJo flllu <iltlll<t !ui du J.;;L;ulo >) , itnpuntlo 
:1. obl'i~<t.ç:ào dn Lie t :n<;.:~ a. nDgoc:i<Utt:J.; t1:1.o 

· resident.Ds. p<Ll'<l.· vender· . mm·c;~,tl.ol'ia~ c;,;tr·;t.n ~ 
gciras, !'rão é considcnüla imposto, . n ~Jm 

-sobre :.t impOl·bçã.o, llCtn- sohrn a. o:q)l)d,;"L
ção. «(Scar;,; V . , eom.núss-ione ', ::lt\ Ind . I I. J. 

Laboulay discl'imina friz<tnt ~mente a.s dnt1s 
hypotheses : 

«Em 1821, o Est::do de l'ktryhnd lan ~~ou 
lim irnllo':lt.o tlo ]m.f;·_!JÜu ::WlJt't) t>:lo irnpot·t:t
tlot' úll ~(fl ::g-,Jt:Í<LIIt :l Ulll g' l',)::WJ» dt\ g' I'IWl.'O::l 

importado~: . A Cl)dn Fu l<:r·:t.L d<Jeid i u. q tu: 
ot·<~ o.-\l;;dK' Ieeut· indit·ecL<Llll!)UL:.J -lltll tlit;Dil; J 

soUru <~ ittlput·l;at;. ;·~,)-u::~ t:x:o•>t·L:tt,<~u. A !.ui Jui 
c.HtiiUlbda. Nu E::;l;ado 1lo Oltio, au e:JtlÍd'<~.du, 
Jmvi:L-::\'J t:I'i~iL h> 11.111 iinpo.~Lu LH'opol't;iur~<t.l <LII 
e:1pit;d. Ud :d;l.ingidti~ }hll1; ittip:Hto rn·ul;on
di<~lll tLttc m'<l. Hlll<t «lll<tneim intlit'i)da» de 
tl'lbut<l.l' li. ÍIIIIJOL:h<;~Lil C <L o:q>Ol'LLI.Ç'i'í.ü. 

A Cut·to dedttt·on tlllO ·este illlfJO~; to ct•a 
regular pot'tJUC ctúla. J<:sf;ado tem o direito tlu 
lu.nç·:_t l' imi>ostos sobre os sctt.'\ lr:tbi t<tnte;;
eomu e:lf;nndcl'.» ( llistoeLL <los Es hdos Unidos 
}>tLg • 4 ll . ) 

Ir além, es~.ondcr' o direito adquiritlo pelo 
' imporJ:tdot• a.tó a itmnunidade ;tbsoluta dn;.: 

mereadorio:::; imporla.Jas, tornando u::;, (}11<\.lt i ~O 
mosruo já. so n.clwm iucorporaduH :L 111:\::;,;: t do 
comruct•cio iuturuo, intar16 ivei~ it aet;.il.•.) d,, 
fisco u.stu.uua!, pl·ivilog-i :,nJo-a;-; em detl'i· 
mento cio.~ lH'L>flUlltos na.(:iona.es, é ultl'upa:::su.r 
OS IinS políticOS C llCOilvlfiÍCOS tlo uir•eito pt·i
vatiVO conferitlo á Uniü.o, t:ollocnutlu o.:.; K~
ta!los etn um r ·e~imen republical)o Jcdt!t'al.ivo 
de plena <lesct)ntra.lizu.Ção, do rtnus~ s:dwrania 
em situação muito mais pt·emria o·stil.>a!tel'lla 
do que as t~utigq.::; provincia.s oin um ro
gimcm .monarchico de pesada e aspyhxiante 
ccntrn.!izá.ção. -

Si as . províncias jámais abdicat'arn do 
direito de . grava[· as mercadorias . desti-

-mi.da'!l ao seu co·nsumg e em uma resistericia 
continua. e iniutei'rupta nchar.un ·smrtpro 
meios <:le romper as malhascompressor2s da. 

· suaa.clividade e expansão, petriticnmto a ca
. beçn. do Medu&a do Podrw Centr·al, tornaqd.\J 
inellicar.os ás suns leis, convertonrll>-as en, 
verdüd<liros textos inertes, qncbranrlo o leito 
procu!::itean0 em que se as pretendia jungir e 
immohilizar·, não ó crível que, eonw E:;t;idu::; 
autonomos e independentes, sdquil'ida. a. &u:t. 
cQ.rla dt~ alforria, tornados UJ'bHros dos snus 
desti l10S poli licos · é ad ministr·a.ti V08, pl'llCC
daín de módodivcrso, curvem-se subrpis;;osl 

deix('m-sn despojar do U.itoito tl'ibutal'io .que 
1/:n !.o soul:cram zel<lr c dcf'cndet• _ -

Não Sf'j <t ai'sim e tcr~rnos mitwdo pela b:tE:e 
o regimen fe tlerativo, . nã.o passando a pro
clan:adti. a utonomL\. t!U::l J-:if.ados do uma 
nppamtos:t mentira, Jo um:{"·gt·osseit·n tkr,:ão. 

A consequencia. Sel'Ú. uma. f'i tuação anomttla. 
de lnÜL c de competencia, de incerteza. n (lo · 
con!lic:Los entro os Estados e a União, como 
utt monarclüa entre as províncias e o centro. 

Já dissemos em outra parte, affirmandô · 
os mcsmo:'i_ principias que presentemente 
propug-naii!os, que-os impostos pa.gos na·al
fandega JHO torna1p immumes _os generos 
e protluctos sobre llUe recahiram 6.: entrada. 
do pai z, wlo impo1•tam em conceder-lhes uma 
~bmluta. isenç'ito a. qnalquee outro gravame 
Interno. · 

Em parte algnm(t af:sim se entende, ou, · 
pelo menos, as,;inl :se pratica, e ntdegislar;:'Lo 
u1·çan!enta['ia ele citmn.to!l pà.izes nos t'oi datlo 
()X:.l.llllli1U' ao Lttlu ou concomittautemente 
com o.:; « i m vu&tos doen lt'aila » cnconti•amos 
os.;< impu;:;tos inter·nos » comprehentlendo, at
tingindo, não só os g-eneros e productos na
turtvis, originarias o fabr-icados _no paiz, 
como os vindos do cxt~rior, que com elles se 
achn.m confn_ndidos e formando o que :w 
chama o trafico iutei'llO. . 

A nossa Constituiçü.o não dispoz para um 
paiz desconhecHo, os nossos legisladores 
constituintes não tizel'am obt·a de irleologos e 
tlwol'istas, como LokG para a Carolina e 
1\.ou:~seau p:tra a'Polonia. ; legislaram sn.lJendo . 
que as industr·ias e p!·ofi~sves deixadas á 
cucnpctP.ncia ti· i IJutaria. exclusiva elos ggtados 
oxcrcom-se nestes rptasi rtue exclu~ivamente 
::;uiH'B mex•eutlor·ia::; e generos vindos do os
trangoiro, sobt·o iíiq)urtaçcío rwcionalisada., 
po i ~ ~omus,_ commcrcialmopte fallando, um _ 
simples mot·cn.do c.Jilsurnidor. 

Ntlo distinguindo a industrio.ou a profis::,;·í.o 
cornHwrdal que ~>o exerce com a.s mercadorias . 
o artefactos estrangeii·os da tltúl se exerce · 
com a:; nacion<~es, na 1<\.titnde do direito pr-i· 
vativo de tributação que ó concedido ao~ .Es· 
tadcs, pelo art. f) i:1. 4 da Constituiçã.o, está. 
co:npr·ellolldidn. a faculdade\le taxar as pl'i· 
meirns, desde que pala. sua integl'açã.o á 
liJas~a da riqueza interna, pe:rderam (j cara-· , 
cteristico de exterioridade e estrangeirismo.· 

Pa.t·a nós- dissemos no parecer de 1805-
ü !ór:i de duvina qnc o legislador cf\nsti
tuinte distinguiu na importação dous mo
mentos differcnt.:s para os efl'eitos ·.da ta
xação: o primeit•o, om que elln. conser·va 
integro o caracter ospccit1co do estrangeira, 
e~tando, porta.Dto, súmento sujeita. á compe· 
tene ia tt·ibuta riadn. Unitio; o segundo, ení, 
que ella, retirada, da A lfandega, pago o im;- · 
posto deontratf,l, pel'de o primitivo caractét• 
pela i 11 togração á ma.ssn do com~nercio, mJ.cio • 
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naliza-so, torna.-se ohjedo di1 induslria com
marcial intema, incidindo então na acçii.o 
tributari:J dos Estados. Si assim podem con· 
cilin.L'-Se-terem exequi v eis harmonicamente, 
sem attri tos e collisões, os poderes exclusivos 
de tributaçãfl conferido~ aos Estados no 
art. go Ih 4 e á Uniã.o no út. 7" § 1" ') ac· 
crescenta.rem o poJer concernente ou ~i
multaneo facultado a ambos no art. 12 da 
Constituição». 

·Nãolm quefugieás pontas deste dilemmn.: 
ou o legisl<tdor não ligvu ás palavras <<iu
dustriae profi.;sões »o conceito que lhe at
tribuem tot~os o;; economistas e f'oi sincero ; . 
ou sn.bi!L o que ellas querem· dizer, omp:"e· 
gou-a.s danúo~lhes a u:;uul e commum signi
ficação cconomicil, sabendo que na faculdade 
de tributar a industria estava implicitarr.en· 
te contida a do tt-ibuta.r· as mercadorias 

· vindas do exterior para serem o obje:to do 
commercio no interior e conscientemente es
tabeleceu o reg-imen tla confusão e ch~ hypo
crisia tributat·L\., deu aos Estados o meio de 
fraudar e illudir o direito exclusivo da. 
União, de illudit· o pt•incipio que parecia 
firmar o g<U'tmtir! M:•s nii.o! é que o logi;;la
dor considerou quo o imposto de importa1;iio 
alcançéL mi nwt· ·w.lodas estt~uigcit·as que 
aiuda nüo se nacional iz:uam, istoé, que aindao 
-uão transpuzcrn.m a zona fiscal que lhes dá 
entrada traao ticv interno , é que elle. ligou 
ás p:•lavras-imposto de importação a sigci· 
1lcação unlcl. que economicamente se lhes 
pódc a.ttrlbulr c em tocln. a parte se lhes tem 
attribuitlo -a de imposto elo a.lf;mú.oga, de 
enteada., que atteskt o rec:onlwcimento tb 
sob;mtnla. na.cion~l c g<-LI'a.ll to c sella. a. lium·
du.dc <lcpcmtub. Si as:;irn ni'í,) é, por;!rn, se
jamos logicos : a inuustrhL c a pe.,fissão com
mcrcial suscopti v eis do S!ll'<.lllt tax:Llla.s são 
Stimonte as quo s::~ cxor(:cm ::ubt·e os pt•.t
tlucto~ lllLdonacs. · 

A Constituição nã:) o tleclat·un, lll:t~ a lo
gic<1 impõe forçosamente scmeliHLntc intLw
prctação, si se entende que o imposto t.le 
irnporta(,:ão cubl'<Ldo nas ttll'amlcga.s importa 
para. as merca.uoria.s estrangeiras em alJso· 
luta is!m<;ão pa,rn. ·supportar outrJ quaJqucr 
grav~me. Dar-se-Ita, p:>rém, que o legislador 
coHstituintc consülot·c que-C.JI111~1CL'elo-não 
~~ imlustl'i<L ·~ ! E' intpJssi vel. Q ualrpiCL' que 
sojilrn as rlcnomina~:õcs que clLL rc:.:eba -·o 
nós confessamos que sã:.> muitas- segundo 
a sua u.pplicação !llt'.:Jc '•a c limitt~!la <t cert JS 
ra.mJs•<le tt'<Lb<dho, obmlcccnrlo á. lei fccun~.la 
da especializttçã.o das ftu1e~:iios ou tl:L di v isiio 
da actlvi<l;t~lc lmrnanu., ll<L '':'>ua. slgnifü:aç:?io 
ampli.L c gencl'lcu. clla. alm.mgc (< o e.)njuucto 
dos trab(!.lhos, de quall1um• rmt.m•c;t,;~ que 
seJam, ·que contr·ibuom tlir-ecta. ou inllirecti.L
mente llara a satisfação das neeessilladm; do 
homem, sem dhtincç~i,o lle espeeies, .u tt·t~-

lnlho con~itlut'<L<b n<.t val'io1Ltílo - ~nfinita de 
su:ts appllc::H,:õcs. (Ch. Cor1uclin. LHe. de Econ. 
Pol., p :tg. 017.) Vulg;wnwnte se diz, estabe
lecendo nma. tlill'ercn«,~a. pummcntc occa.slonal 
ou appa.rcnte, que em mda. <t!Iecta <t csscnci<t 
do qnc vimos de dizc.r- o commercio c a 
in(htstrta para flistinguir-sc a lojn. éi:) atclier, 
o arma.zmu da. fabric~t; a industria e a agl'i
cultnra para elilfcronç<Ll' a explol'<ttão rural 
d<1 urb:ma ou se a emprega p~tra designar de 
uma mq,ncira gera,J- todos, os tl'a.balhos 
agdcolas, manul'acturcirm;, industriu.cs, aL'
tisticos ou commorclacs -tlos que p<1r·cccm ter 
um C<1l'l'tctnr mais olóvado - cunw 03 do 
sabb, dos mo:lic.)s, tlos legisladores, dos j~r
l'istas, ou atl vogatlos, C'mfim, para. distinguir 
os tl'<Lha.lltos con~üdef'a.u.)s ma.t3t'Í<.tcs dos mo
r:ws c inbllo::tww~. 

I>iz-so, p n· exemplo, que um !tomem entra. 
pa. e<~ tL industl'i<t quando cllu se 1hz l:wradcr, . 
m:l.lliiCLctnt'nü·o PU negociante n que rldla se 
ai':Lst:t flll:Lil(L> ;LI:H'<L\'lL as CiH'l'ell':tS IiliOl'etC.:i
tlo l'úL'v, Ü<~ mutlidru, rl<L magütl'atum, do 
un:-;ino on Ü<.L arlministJ·aç-à:J. «lltt um<.t só 
int.lnstr'l<t, diz J. Hé~pti:;t<t Say, ~>i tiver·mos 

·nut v i:.; I,: L se11 fim e seu~ re::;ull;a,,l JS gtn\tCS ; 
lt:L_, pt>J'Üill, mil, si e:Jllsldel':wmos o valor de 
seus 1 n·oues;.;ns c d<L:-l m<ttcl'i:t~ sobre q uc e !las 
a.~!t\111 >> ; o r li vitllnclu <1 intlustl'ia, e111 tecs 
d:t::lSJS, olle eOiloc t n:t ultinm-«c.t que toma 
cs pt'< <luct:Js em unt:L parte e transport:L-oS 
p<1l'it outra onde se achem maid a.o alca.nco 
elo ccnsumiclor c que se cht1mn. a. industria, 
cq_mmcr·ehl · ou simple::;mcnte cJmmercio», 
itlúa (!UD a.cceotút c cornplot:t quamlo define 
o cJnwwrcio-a industrüt que põe um pro
tlücto a:) tLle<LIWC ô.aquellc que o elevo con
snmit·. Esta definição, tliz C h. COllUelin, 
tLlmtngc, cn111 nToit:J, tudJ-ó tea.nspurte 
ümto q nantJ a p:wtillla c rt dlstr-i lmi«,~ã :> dos 
)_ll'Oiluct:.>s 011 li L'<~ os que cs l)l'l)<:ut·a.m. Leroy 
Hcl.ulicu pnH::lit tb mc~ntu, í'ót·rna. (Pr•écis 
tl'l<:conornie p,J[ÜÜlUe. Pu.g. ~-n, cap. a".). 

A ind.ustrh ttlm:wge a univeL·.:::alidaue dJs 
trc.1b:t.lhos h UUHl.llOS, O!llbJl'i.t uill'erenCÍO·Se 
IÚs diVcl'W.s m mwntr s da sua appllcação . . 
Elle classHica,-:)S em cinc;:> categ.Ji'ias de in
<lust,l'ias. A Ciu:u·h-cumpr·.:~ILende «:t com
mm-.:ial, que 1'0unc as JHCL'Cau:.H'i<1s, c.)li· 
sct·v:L-<.ts, t·ep;u·t.e-as, dis~ribue-as enti•eos 
co)J:mmid.iH'e:o:;. » N'ã.o p.)Jia, poi • .;, sei- pcn
·sc.Lnt-.~u to d:) l.lgi~l[tdut' cxcluü· <LS mm·c·tdL>t'ia.s 
estr<-mgeir'<L8 ela. competencia da taxa<,1ã.o dos 
Fs 1··tdc'' _· Ni1 f~~éulda.dc ampla., g'eneeic .t c s3m limi
tr~ções que privativamente lhed pertence p::trà 
grLLV<LI' as industt·ias o pr.Jfisr:;õcs, estêi com
prchcndid<.t a d3 tdbutu.l-<ts. Este pJnto pa
eecn-rws assentado. Este oxelusivlsmo·, este · 
pl'ivileglo de impDsiçã.o sobre as mercadorias 
estrangeiras, qucl ent1·e nós se quer attl'ibuir 
<i. Uniàu, ao po(ler federal, não ex.isteorn p<Lrte 
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algttllllL. [)~t lllll:mlct fÜI'Jl1iL, a ÜlllllllllÍ<litde tl·ilJULiLl' a. ÍIII]WJ"la(:r?'o de lll:Jl'CiLlfúl'ÜLS estr<Lll
lHl'é\ suppol't,;w qn:llrtncr· outeo gravMnu <lllC gdr·a:S, quanrlo rlcslinadas a eonsumo em seu 
se rl nm· colhi' ü . .,; mm·cadorilts cs~t-ctngeieas- ~Cl't'lt:Jl'io, l'evcl'tcnd o, pol'Gm, o protlucto do 
como um:t consccpwncia rlo p<tg<tmento rlo imposto lltll'et o TheS:Jlll',) Federal», -6 a 
imposto de <tlfandog;t-6 t;tmbem uma cxtr<L· tr;m~el'ipçào textual, ips1:s 1;erú1:s, sem alte
va·gancüt que ni'í.o encontra justificativa nmn rar;fto de umLL vírgula, do a.l't. go da Constl
na pratic:L, nen.1 nos exemplos, nem nas liçõc.; tuit)ào. 
elos OUtl'OS lJOV ~1S B mG!lOS ainda lliLS doutt•inas Ü art. 4'\ <[UO SJl'iiL Ul1lé1 Superfodação, 
dos economista.~. No.~ pa,izes ccntr<dizadJs, umLL inutilida(lc, si nao trallisse o designio 
CJIUO nos clc.;ccntraliza.do.~. somollta,nte dou- de acct•c:,;centae algtmw causa de novo, re
trina. nào CJJJSOgUÍU aimht merlt'<Ll'. Qt.mndo prodUZ O art. ~;o Üit seguinte fOrm<t: «~' 
os cloutrinarios <t aJf.'agucm, as necessidades vedado aos Est<tdos o estabclccim:cnto de 
praticas, as exig·encias oconomicas, os ·rc- tnxts ou t1·ihutos flllC soú qualque1· dcnomi
c~amJs orça.mcnütrios, em flageantc antc1.go- naçt7o incidam soln·c os gencros esl1·angciros 
msmo- cJm <13 suas p:thtvras-<t repollom. uma vc; despachados para consumo, salvo o 
-Parccm· n. 101 A-,-l8A4. » e<~so previsto na Constituiçã.o, art. Ü", § :3", 

Não é debn.ldc que insistimos s:)bl'.c· este CJ.l(e m;tnda. reverter em Dwor da. Uniàd a 
pontJ. Tcmol-o como um dos nuis rlilllcds eunda. cobrada.». 
do complexo problemtt rla divisão das rendtts, A muditic:v;;'t.o nos brmos e u motivo dcll<t 
do vital impol'tancia para <t intogriJ.atlo do envolventlo intf\ncion:dmentc o designio de 
lXttl'inwniu tdbul;ari;) dos Estado~ e, cuja so- detnl'par o pcns:tmonto do legislador, <tlar
luçã.o clat·a, explicit~t e rlcltnitiv<t, b.l eJm:) ga.ntlu-o, indu alt!m do que clle qniz e ex
a entondCJmos, unica. capaz rle evitat· a.l'll- JH'CSjOU, sall<t aos ullws. Em vez de--só e 
proLlucçã.o, entro os Estarl•m e it Unià•J, tl<L lir:Uo-J vedado-em vez de-<~lr·iútttar rt im- · 
luta, que anarcltizon o t'O;.titnen linaneeit·o J.!Odrrçrio'> -- ~~-~-sll: ~<o esl.:tb::kcimento de 
eni;r.:l as pro v i ne.ia,s e o t'.•lll ti'U, lli.t lll')II<Lt'ell ia, t:tx:~.-; utt Lt·ihll tus, que sob q u;dq IICl' ·ttenomi
não desco:n•irrws no pl'Ojt:do. O seu illustt•:uJ,) rw.1::'vJ iucidau1. :-;ulst•t! os [Js.Jncros eslnm!Jeiros 
aui;or, cornb<ttrmdo a pi'UJH).Úi;;'w do lo!i:l, qntl nuw ·vr.:~ deszutdl(ulo.~ pat·a eun:·mtno ... » 
i nterptet<L V<L o <Lrt.7•J th Consli tni<:úo n:-w ou- N :'í.u. () q 1111 :1, Consti li li i<:fw dedara licito 
Rando cJntcs~:u· o pl'ineipio da n:tdunaliz:u:ào aus Esl,:ttlu . .,; teihut;tt', t:otn a. eondiç·ào do re
da imp.wt;at;i'i.o es!;t·a.ngnit·a, fui-o rw uml;anl.o vm·Lot• pa. 1 ·t~ o Tlti)S:>ut·o l•'edcwaJ o p,·ori.ucto 
dCJlCHUOl' de COllOÍ(}ÕC::! tào 01101'0::\iLS O d itlit!ei::: llu impiJsLo, r~ a imlJOJ'Irtç(Tu, i::; tu (j, a entrado. 
que impor•t;Lm, em ah:;Jlnto, n:t sua f•H'mal no tet•t•itorio nn.eional, couSlL diver·::;~t do 
nogaçfio. verlar-lho~:; o cstttbelecirnento do ta.xtLS ou 

cEmqua.nto, disse clle, o g0net·o con::~ot·vat~ tt·ilmtos que sob qualLplct• denominaçã.o in· 
a marca com que foi introduzido, lloix<Lndo cillam subr·o goncr·os cst;rangeiro:<, uma vez 
porfeitn,montc ver <t pl'ocetlcncia, cmqnanto despachados,· isto é, quando j:i. att·avcssaram 
for possível peova.r e rcconh3cer que es~c ge- 0 momerHo cb impot·taçho, depois de quites 
ncr.) é.estrangoir•o c que i'Ji imp:Jl'ttt,lo, que do imposli:J de entr<.Hla. 
pagou o imposto á. Uni:l.o,-ost<L fúr..t de r.utltt No 1n·lrnoir·o e<.Lso, t) _imposto a·!;tingc a 
duvida quo o Esta<Lo ni~o pódtl osl.ab:~leeet· met·eatlol'ia,- nstrangei t'<t antes de ser dcspa
tributos tlllC vcnham,sob qu:dttum• ml'ma, in- elmd<L ou IJ:J .:wto do :-;er despachada, antes 
cidir sobt•e elLe ou oncral-o. (.:1n:-·aes da Ca- üo intoL'I1atla uu no <teto elo intccnar-se; no 
mara dos Deputados, sesi!ão em 21 de setem- segundo :tttinge - ,~ qua.mLJ ,j:.i. dcsp<whada o 
bro de 1893.) tfão. A doutl'intt amel'iCLtn<t é intema.rl:t, qtúndo ,j<i, entregue a.cY consumo 

' muito outra. Para ella.-.cbra, leal e magis- interioe. A distincção que fc.Lzemos nad<1 tt:m 
tralmcnte fvrmulada por Marsclmll,a merca- de novidade: ella é de todos os tempo$, .. do 
clorift c:::tl'angcir<t mtcioníLliza-sc rlosdc quo todos os V<lir.os, fie todos os rcgimcns c cn-
o import:trlot·,pago o imp:)sto de imp:wta.ção, C)lltl'a-se em todos os economistas. · 

.l.ança-:1, n:.t cit'cula(;ito,mistue;tnrlo-tt na mass<t 
dos valol'ns que constituem ·o co}llmr\rcio in- -'<0 impost:) de impot•títção, disse douto 
temo. Exigir·, pois, pat·a que se consirleeo magistrado, em luminosa. sentença, sa~n
n;.wionaiizadci. a mcrcaduriLL c::;tPangeit·a,quc t:tndo e desfazendo procisnmentc a confusão 
seja. ·impossível. verific<tr-:-;c a sua proco CiUO o projecto pretende fazer, nadJ. tem com 
dencia, que sej<t imposssivel vcrificar·S3 que <t:;relu.çõcs intcmas desttt ou da.quoll<t praça, 
ella foi importada 0 ,1uc pa!!ou impJstJ i elle 1S o tributo· pago i soberania nacional, 

•J é a ta.x;t exi
0
o-idtt pela entl'ada das mercado-Uniã.o-.-é accumul<tr impossi v eis p:w<.t tornar 

iinpossivel a verilica~~ão do raci;:J que 80 nfi.o rilts' de procBdenci<L estrangeira na repar-
póde, mtts quo se quer •~ todo tt·anse negar. tiÇcio acluancira. .» . _ 
·E outro n:io é o in';uito do projr1cto. A Nos Estados Unirlos, os Estados e :t Uniao 

aualy:)e o o confronto dos arts.:~·' c 4" o con-j exllrcom concnt•rontom('ntn o direito do tri
:fir-minn. O art. :-Jo ~<só e licito a um Estado btüação, salvo ~obre a importaçfw, que, comQ 
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e11L1'U lliÍ·'· !iJi doix;ub :t r:ompel:enr~Lt pl'i va
tir;J. tla U11iito. 

Ei-< 110 emi;:J,IIto, o tjll<~ clit. Je!l'r;t·son, 
cí t:utiJ por Cal v o, eum a eonlir•m:t(·il.o rle 
SttJl'y, int\ir;antlo e tlcfinintlu os diversos 
ünpu:Jtr.n alli existentes 

«CliêLHlil-se imposto o dü·cito pago por· um 
arti"O ÜD impod<IÇ>ão ao tempo de sua entraria 
no ~rrilol"io, por consognintc, si o pcl'cclJJ 
sómente nos pJrbs rlc mae. Sin- é um 
rlircito pago solJt·c um :trtigo qualquer, seja 
i.mport<trio, isi;u é, -e;;tmngciro- ou ~Ü) pro
ducção inrligcna o pago pelo consu.mulor ou 
pelo importador, pu<lcnüo, parbnto, ser 
cobrado om torbs as ]XJ.l'tcs do territorio .. 
Paschéill. (Cunstituiçiio dos Estaü:.ls Unidos1 
pag. 126, arts. 75, 70 c 77), confir;mt os~a, 
opiniiio ». 

ütmposto no s·mtirlo rcstricto ri um <lit'oito 
llc a](';tn<log·a o1t t:cx.1 irnpost:1 :ws al'tigos 
tn!.~it!os para o J!ai.:;, aos <Ll'Ligos o murcct
dol'i:t~ irnp:>l'L:ttbs; ~í.~a-l\ um rlieoito 011 

irnpo~to S<JIH'C al'Ligo:l cunswnidu,; 11<> p:~h, 
uma impm;i<;'iio iníerJú!, C'Jlllpt·clwntlendu t<~m
bc!lt us iliroitos sobr·c as lieenç·as ou paLcntos 
o as vcnÜCL'; a retalho: 

Gor:1lmcnto, 1\ ó contrario do im[Josto, isto 
é, como diz Jcll'cr·sm- diJI'croncia-so dcllo, 
pontuo CLttinge os genoros no ·momentodo 
consumo; no ínterim·, emq uanto quo o Im
posto propriamoutc é <1 GtiX1 quo o gmva 
â entrada rlo pa,iz, nas "1lfawlcgas. · 

Nflo contcsta,mos, pugnlmdu p3lo principio 
da naciona'lktçiiu, que na Feclcraç'i'lél ·llt'i.IZÍ· 
Icim, oomo em goml se d<i nas outras m'ga
nizaç~'i'ios [JJlitic~as rl:t espocie, scj:t o imposto 
do import<tçitc> ostt·<~ngeit·a 1la cumpotnncl•.t 
exelnsiva rl:1. Uniào ·- n:'w sú por set' mtc;i 
fon to do rentl.:tm:Lis :thunrLw Lc, o portan ~o, ;1 
que nicllwt· c JJTcspondc ao~ gm!:rl.ls cneat·gos 
do novorno na.don;d, coiJlO por cn\.-ul ver 
in tcm:sses in trH·n~wion;ws ~obr,\ os r1 u:téJS s:J 
ao l'urlor Fcilt'L'il.l ch'.Vi\ ÍIWIJJILbÜ' lr:g·isl;u:. 

() ![!li\ l[llt:l'i:lll'l::, )HJI'l.'!ll, (•. [Ji'U~i:<itt' U~ 

li11Iito~ Üt•::>Lo d.in:itn illt['Jt'L'Illti.':~ini!J,e rliwt· 
CXJ>llcltcmwntc <~tl: unllc vac o exeltwií'o du 
Poclot• Fcllm"<tl solJrG ;t impul'taç:1o, d:w,lo-lllc 
a oxtensào que cllc tem om todos os p<lizos 
tlc ot•g:tiJi:r.:.tr;ito politiea cong1\0cro c Ol}.lc j;i ... 
m'ds se lhe attrilmiu ell'oi tu de inclainnizm· 
a merc;trll)r ia cstr:mguiJ'<I á inciucncí.a de 
qn:tltJllCl' outt•o gmv:tmc intemo, pmjurJi .. 
c:tndo u~; J'c:eJIC:-<u:; ot'l;;tmnnt:trio> nào menos 
indiS]W.ll~<tVI'lS illlS [•;si,·lllll:,, 

"\ tcn<ll\IJeh gct•al r', ll·J mnt:1.nt:J, a co:J
ti':u·h, l\ o JH'ojedo, oh:•clc~:l'.nclo ;i i:lr\t llfl)
cuiJt~uiJilla 1lc t[IW a UnU1o f.>i ll•.:>:1.1\a na 
p:tl'Lillta tl:ts t'é'llt!<~s mhlL·ll\:ilh rn Con:,ti
tul<::lll e do t[Iln (• ]ll'l\l'Í~<l I>Ul' lr:i; complo· 
llll\11 ta.J'1:s in i.:\I'JH'ei.al i v<es ampl i<tt' a. sn:t 
esphct·.c t,I'ilmL:u•lt, bnt 1 tJnctntu Clll'I'.O<Ll' a 
do~ Ed:cllu'! l[llr\ :ou pi11W. !'ctrto~ elo ronda:;, 

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

IWtl:~iHio JJ:t almndauc;i:t, ouLc·o olJjocLivu ll/to 
vis: L 

1:'1\gnu u mesnt:J l"UlllJ u ['O(lcr Judidario. 
;\o Jms:-u qne ll<t Uniiio Americana eoubn 

:.t ;;;upt'CJJta CCH·te, no exceeicio cht olcvwlct 
funcç·ào r lo intoqwotc cl<t Ccmsti tu i ç:â.o, firma r 
c •. ,loutrina t[ne procis m os limites tl:J cxdu
s'vo do po1lcr fo,lora,l pm ruatol'i:t de im
[)dStJ de imporbç·Iio,' sem prejuízo ü ;s di
reitos do Estailo, hl como a entendemos 
entro nós, o Snpr·cmo Tribunal tem sys
tema, tic\i1monto se absticlo dose pronuncia,r a 
Nspeito. 

«Na Constituiç~iio BraziLm·a; escrevo o 
autor do «Rogimnn Fllrlorativo» sa,licntando 
os! a r li ver;;iüctllc do comlucta, niio lta dispo
sitivo algum quo autorizo ou prohiba os 
esta,rlm trllmhr a mm'c:tdori<t estrangciea, 
rlcpois ele haver dcfinl.tivarnonto cntmdo 
p:~ra o SBu c;;nwnw, c consultando-se, pol'
VL'ntnt·a, <t jiit'i~:pi'n<lonei:t rlo SnpecmoTel
bun;d ;; ,JJru a:> eui!ill<;.uJs !lo tompo c outea:,; 
quausrtnur, diub:: ·as rJua,os poss<t o Estado 
us:u' do SJU dimito, incontostavcl, de tribu
tar a, r·iquc.~a do sen tenitorio, vcrific:t-se 
t'unbmn quo nah !ta D.té agora, elo a,ssenbü? 
em tã.o impJl'bnto <issumpto. 

O Supremo TrilJunal, em casos sujeitos, se 
tBrn apJlado, or:t na clausub restrictivq, do 
n. 2, do art. 7° cl:t Constituiçiio, q uc 'declara 
livee o commcrci.) de cabotêtgem na,cionaL, .e 
ora. na, iüontilic<tÇ:iio elo acto ela importação 
COlll a COtlS(! Í:mportada-pa,ra UCClêLPêtl' iq
vaJldos os impostos estacluaos impugnados, 
ma,s som ontear na; qttestao (tmdwnental-cle 
saber si os Jt.~buos }Joilem ou nào tribut't'' 
a nwrc~tdoJ'ÜI, depois do incorpot'alla <i 
mas'" üit ri lllCZa m;ta.dtml.>> · 

Felizmcii te, · pi1t'a compensar o silencio do. 
Sup·emo Tr-ibun:cl em <tssumpb do tão <tlkt 
m:tgnii;nrlu, tomos a, conoborctr a noss:1 opi
Jiii'to v;~liusi~.,imo subsitllo de c:Onsi,itmiona-
1 i:.;L:t~ ll:tr:Íull<IU~. . 

CoJUJll~Jt:lllllo os ;cl'i.igus d~ Cutli:lliúüt,:ão 
Amol'icti:i"iêt o 1h1 noss:t solJro a mai;crü1, dus 
Ílll])(Jstos, ctflit'l11<t o St'. Theo11hilo Ribeiro : 

<<0 principio da natumliz:t:çüo ou naciona
li;r,açi'io cb rncrcêLÜoria, do origem estrangeira, 
ô vet·datloira. Os nossos mestres em m<~toria; 
constitueiun;d, os mnoricanus, j:í. o obsorva
v:tm rlcsdo o começo da' suá éxistcncia ele 
II<L(,'ão iiJdqwmlcnt:o, c, como· prova dissJ, 
n:vLI de Jlla ispositivo precisa v a cihrclo que a 
senknr:.:. 1lo S•.Jlll'emo Tr.ibun:tl Fcdo!'al cht
CJtWlllqJ:ti~ n:o eausa ontt·c pa1·tes Bt·own con~ 
tJ'<t o ~I:tryL.tiHl. Corno entre os amor·.ic:tnos a 
p:tlan:c im p Jt·t:u;ào, ernprcgadCL pelo legis.
ladot· l.rtW!.ihit·o, JI~W ~e rufm•c a 1lW1·cadoTias 
impoJ'Iudas entre os Estados, mas a mercado
rios importadas de pai::,es estrangeiros para o 
nosso . .. Ora, <1S mcrc:tdoriéls r111e sio o bjccto 
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do commcreio intt!L'-e:>tn.dnal. n:'í-'l sil.o pl'ol
ducb _exc:lnsivamento 1h indnsf.t·i.:L JHdo 
nal ; p:wto-ücllas vnm ticsta. odgnrn, OlltJ·a 

parte, por<!m, é de pt·ocQtlcncüt o lnd ust1·ia 
origina.l'iamcnto cstrangcir<t. A' partJ a díl'
ficuldarlc de discrimi nac.~lí.o paea. <L maiot• 
parte do toLOS mer·c:tdorias, <hts C[UlJ foram 
pro luzirias 11:;la lnlü:-;tl'ia. n:wion'tl o das 'lnc 
provlera.m rlc lnrlustri :t estt·:mgeir:t, o le
gislador não fez distinc<,:õcs IJ:tL'a qnu IlllllO'J
sem ser tr ibuta.cl<LS umas e onti·a,l nào. O 
pdncipil) th n<1CionnJiz ~tc.~ão d:1 m:ll'ea<L>t·i;L, 
conclue o u.balíza.1lo comm~ntarloe, ilh'ltt·an
do a, sna opiniiio c.Jm a do Hare c divnrsos 
jHLgados amet·ieanos, nst<tv:t, poet<Ln:;o, na 
mente> do- logtsiadm· constituint:\, rui pH' 

• ol I.J pt•evisl;o o applít::trlo nas d i:-:posic;üns 
c.>m tt no ecg11Lill :t llliL tcl'i:t. A n::wion<Lltú
c.~ilo opct'.L-8<! na, incidoneia. co!ll o imposb 
fe<lm·:Ll. Ao s:w in te.> luzülo no tcr'l'itorio 
n<tt;ional pol' in i;Ci·rí'ttilio de qrt:tlctttCr do~; 
portos da. Uniii.o ou Olltl'os pontos tb i'con
tniea, a mcr·c:tdol'ia paga o imp.>sto áqtw!l;t 
devido, c ú, em vietucle ele scmellrantc acto 
fiscal, ineorpomd:t, <L propl'ill<l<.LÜC n:wional; 
na.cion:Lliz<L-se. » 

_Mais pm·emptol'lo ainrla m. affit•m;tçã.o cb 
doutl'lna que sustcntanws 6 o insigne con
solhoiro BtLI'l'it~las. «I•:' col'to, di:~, ollc, tl tw os 
tl'ibunaes amer·ic:tJns hi'io. pm· voz3s <lcdil.ieh 
que, omquanto as mcr·cadol'ia:'l JJã;) s:_Lirem 
lias màos rl 1 importador•, nã.r) pcrrlern o crt
ra,ctcr <lo import;tçi'í.o os te;mguü·a., c ni\o 
vmlcm, p:Jl't-wtr, c;dtil'- s lb o UOllliliÍ) fised 
do Estarlo; mas, a lllm do nTto s:1 doi'Ol' brll<Lt' 
ao pé <la lettr·;t estes ,ittlg<tmcnt:Js e th s:l 
attcntler a qno <L Cuns1.ltui<;Ti .. J so t•ol'oJ·o 
sempre - ti. intp.H't:tçi'i.o tlo f't'wa d.J p:Liz, li 
mtcito pl!?'(L dtttJir.lar si esta tloutJ·ina pns.w ta 
applicaçao cnt.re nris, Ollrlo it '!tUH'e:ulrJt'i<t 
aponas rlo~p:v:harla da. :lll':l.ttdog-;L s0 wwirwa
liza c so incnt'lWl'<L 110 e:.tpit:d dr·cul:LIIt.\ 
do Estn.eL),- c·ndo en tt·a, ~~ llllO su tb luz d , 
al't. 500 da Cnnf:i:J!irla.r;il.o da.;-; Leis d:t.~ Alf'an
degas, o t'~ t':lt'mina.ntc n:.Ls loi,; list::w::; UIJ i>.H'· 
tug<tl c 1la Fmnç::L» 

Dcp:Jis <lo minm:ios > ost111lo s Jbeo o <LS
sumpto, tlc invcst.ig-<H' le:d c p:Lcicntomnn t3 
as ori1501~s _o .. cs !11 ~ti vos rl:ts <lisp0:-:içõcs d.iL 
Consttttuç:a.o Brn.zileii'a o d<t Amcn·te<Lna s:Jbt'.) 
o mcsrru, pl'O(~; s ,Ln<lo os p.Jnto .~ do c:)llt;tet:> c 
do divorgonci:t ontt·o uma e nutl"<t, concluo o 
Se. AnHU'v Ca.v;Lka.nti : «~orn JHL loi, nem 
nas doeisõe:> d.J Judiei-Leio so rlofino o quo se 
devo ontontlm·- p;)t' ac:to do i mpm·t.tçiio
pat'a o firn de oxeluil• <lclle a <)Jmpubncia t-l'i· 
lmtn.ria tlcs E:-;ttuir s, m<.Ls nü.u s:) p:'Hb doi xal' 
de eonvit• quo ha. tlo h<wm· nm lllO JllOtlL:1 om 
<LilC OS lll'.Jtllletcs t\lltl'illl.>s Olll 11111 l•:sbd<J 
)Hlt'd.flill O CiLI'iLekll' do Üll!J-ll.'t:Li,:ii.n, JliLI'i1 .Íll· 
COl'pOl'•Ll'-140 (L l'ii[IIM.iL lllOVr\[ existü;tt .l 110 

lliO~IJIO. Jt: iL e:-:l;o l'CS]ki.Íb OU :::e :LdujJLO tL 

C:\·1;11\rn Vol, Vltl . 

J'egea, a•l mitl;i,l:J, 11a. jm·islH'JHhnc.ía. a.met'i. 
c::t.n :~ on f[ll:tlq lllll' ou t,ea. que pJ.1'0(~a mais ]H' li · 
tlontn, a vm·d.rLdo •; t[llC nü.o s0 pmler:í. nogat~ 
aos l•:stadus o su11 lMlol' tl'ibu t :wio sobt•o n,.; 
mm·e<Ldor·ias tbtinitiv.:tntentB Hc:adas no sc.t 
tmTitol'iJ, ou soli!'O pt•.)lissõc:~ alü exercida~ 
eulll e:tt•aetct· pommnontc, só porque csh:; 
ntm·e;v lol'itLS v ioram im ;::orlcHlas do outro Ee:
btlJ OI! pof'.liiO OS intl[vir[uo:,: CXOl'COri1 tt Sll I. 
indttstl'ia. sokc peo:luctos tlessa. ol'igom. Cmt~ 
clusi:i,:J tio exkmsiv<L nào tem, llãn pó1lc t3r
;~pcio o:-cplicii;o, 'n:m1 nwsmo implícito, nr: 3 
tcxt >S rl:L CJnstitu i1.~áo. » 

N;:to do8~t'n dest.,ts opiniões c, ao eontl'al'i''• 
su!'t·aga-:1:3 ele mo<lo absolut:J c s:3m resorv<L:i 
n St•. Araujo Milton. Ta.nthcrn em seus com~ 
rnnntat·ios :t Constituição- ospos:tndo into· 
gralmon~;n as idéas o iloutPinas rlo pareccL• 
n. 191 A, (b l8!J4, in:~pieando-se nas mesmas 
for1tns r1u[l este, com os mesmoi! racio
cínio~ o ar·gmnentos e o ap::>io <la.s mcsmai 
u.utol'irhtdo:> chega. (L:> seguintes conclusõe.~: 

<<O lrl_:.;·i::;ladot' const.ir.uint-:~ c;:>m os vocalmlo~ 
imposto sobre importaçao de tlllll usou ClUi'lí 
rcli:wir-se ;i, idr"~ < L •tuc a ollcs commummtmt<l 
se liga, L~t.o·r\ refel'iu-so ao imposto r! c e11-tmd(' 
e « n:J.o é, p:>r•t ~nto, vm·tlade t1uc, nm;t ve~ 
p;tgo o impost:) d:-\ impot'La(~fí.o n<.t Aliit.nllcga. 
cs tll f;tcto tomo immnncs O;'{ g-enoros o pr. •
du ct :Js sobt·n 'liiC J•ecaltiu aquolle pa.ga.mont.o 
ú. ontra.d;t do pa.iz a e1naltp.tcr• outt·o gora,• 
vamo.» 

No pa.t'.'Lg'I'<Lpho unieo du ;u·t. •I" di:::~põn o 
pt'oj~lcL:J «:pw t'o. v.o.d;ttl:> ans E:~ta,tlos o ost<~b.l· 
LBcitnonl;o elo t;t;(:t::\ ou ·tt·iiJui;oil qun, sub lill<ll· 
tllll\1' d1~110111 i ll:Lf,'f'L J, Íli :!ÍI(<Llll S.Jbt•o OS g'lll\lll'U~ 
eh pt•o.lne•Jt. 1 elo out.t•o:; l•:st:tdos, <LII<Wdo d.e:i-· 
t.iu :ul.J:-: a. r~o<t:'tlttw on :L sot'lllll t'llfl;(port:ul IS 
p:Lt'<t outt·os l·:st:LdiiS.>> (C:Jnst;ituic,!ã. > Fo.Joral, 
:u·t. i•• ~ ~~··). llop.,is r\11 tot' a.nt;criormcnt<l 
\'O iado ao .~ Esíi:t.dos a. l;t • i!JIIf;a.~o. ;-i.o dos gCHOI'Olf 
<•.sLr·an .c.t·dt•o:' ,j:i. d l:-~p:udta · Jo.;; o ontt•eg-tie:i a,p 
c Jtt:>lltno, o pt•o,irHlliu va:1 alr\m-o vcrta·UlllS 
Í,\.fll:tlmunl,o a t,t•ilmL:u,:;'í,rJ 1\lCiprnc:a do con• 
iilltrw dos guum·oJ tl:t pt·opr·ia prvrlucçã.o o, 
pat'<L iss:J, ongloln o am<1.lganu neste pen
go::;::> «inciso» maturias diveesas, inconf'uu
divcis pol' su~ natureza c scug fins o llc qu<5 
a CotHtitulçã), ob.~crvanrlo o systema de de~ 
cl'iminaç:iio que <tloptou na digtribuição tl;t~ 
!'Lln!las,tl'ah e:n ar ;ig<JS espcciaes, sop:.trad-J~ 
c tlistinct;os. 

O art. i" § :zo da. Constituição que o o:•· 
foix:L, p:tr,) :~ cnelJ .,or·vi r -lhe da fnndam~nto, 
nho tom a mininu itpplica.c,:ão ao cpw disp'Ji! 
o sou to:do, níi.o snlfr•ag-:t de !'órm:t alguriu1 a. 
dotrkin~ <illC nnllo so coni;êm e, a.o e·mt.ra.ri J, 
forma.lmrmt.o .t conrlcmmt. O alluditlo incis.) 
compiin-s<~ <k rlttas pa.L'lies distinct,:ts: nrt pl'i· 
lllUÍl'iL,Ü';Lt:t-KC tlil impu~tn e~:\ n:>nSIIll1iJ, tjil~ 
~L lJ•JllStitUii,Ú ) !lWlnindo Uí.t CJIIlp:JtOllCÍ:L pt·i-

~l 
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vn.tiv:t <1:1 Unüiu o <los Estados (ar·ts. 7° o 9'~) 
dulxoll ;i eulllplltt•.nciêt dt\ amlm:>, eunutl:ÜI
VcUnnnto ou núü (art. J:·~); na r;ogunrb, tlo 1m
posto do tr~tnsitr? _vedado {L taxação nos E_s
tados pela thspostç:w exprcss<). c p.wemptol'Ia 
do :tt't. go § ~"-

lJifTieilmcntc so compeohondm':t como o 
§ ~" do art. 7° que dispõe t:txativamontc 
sobre objccto certo o clotOL'JTÜll:tdo, sobr·o os 
impostos ele «ontrad:~, cst:tdia o sa.hüla do na
vios,» poss:t_ SOl'_ daelo como fundam?nto elo 
nm:L lei urdlll éH'llt que se pretende simples
monte complen.tontae da Consti"tui~:ã.o c em 
a <tnal, no ontrotauto, so di~piie sob1:o i~n
})O~tos <lo con;;umo c do tr·atJslto-o prm1en•o 
pul'UÜttido e o scgunelo vedado á acção ta
x<:ttiva dos Estado:>. A simplos di:~p;u·itladc 
entre o contoi'Hlo tla dí:-;posi<,:i\o C!UIJ anc'tlysa
mos c o art. 7° § 2° ·da Constituü,:ão qne se 
lho dü. por ha.sc faz prova incfragavel da 
difficnldade om que so encontrou o autoe do 
}n'ojecto par~L emprostar vis_os de cJnsti tuci•!
nalidaue no esbulho q:nc mtonta fazer tLS 
fontes de receita dos Estados. 

Nã.o se trata, pois, ue uma lei explicativa 
de texto constitucional,intcnttt-se crmn·,mais 
uma, vez, direito novo com ma.nifesta viola
ção do quo qniz e exprcssa.mentc consa.grou 
o lcgisla.dor. Pam isso, distingue-se onde a 
Constituição não 1'e2 distincção do especie 
a.lguma,' nega-se o ·que cllü affirmou, tor
na-l:ic inseguro u c1ue oll;t garantiu, cJnVOI'
. _tc-;;c em vago c em inclcfinid.o o quo ella 
}H'ncisou o definiu, usa-se de interpi·obçã.o 
ampli:.Ltiva para alargai• o circulo da com
potoncia tributaria da União, confol'inclo-lho 
potlcl'os novos ou que lho :t'ontm claramente 
negados tanto qua.nto do intorpt'OÜtção ro
stricta pttt'a cer·co<tr os confm·iclos aos Es
t<tllos. Para bem clncidae o <Lssumpto, faz-su 
mister tmnscrovct• toxtua:lmentc as di:-:posi
çiics oonstitucionaos quo n ollc se rofoi·em. 
Eil-a,s. 

« At't. 7 .o E' clu, compctcncia exclusiva dv. 
Uniilo decretar: 

· 1 o, Impostos sobeo a impol'tação r lo peoco
doncüt estrangeira ; 

2", DiJ·eitos do entra<la, sahi<l!t o o;; :;aelct 
do ll<1Viofl, sendo li·vrc o comme1·cio de calio
l.à,IJCm ds 1llcrcwlo?·ius nacionacs , vem como âs 
est?·anyiJ·iras qttc j1i tenham pago o impusto rle 
imJwrluçlio. » 

E' dc,JL uLima pn.rto quo o pr.>jocto dc
lluz :t incompetone iêL d.o,; K1t:vlos p :u·;L teibn
ta.t· o:> gcnct'us de protlttc(,;w rln outro:> Estados 
impud:Ldos pa.m o so tt c mc:mno ! 

Para lssu JH'n ton:k-sn quo << u 1lispositi v o 
tlo mm. fll'upo ;;ir;:'í.n f\nbut·tlin:vi<L qual se 
r;o ttlt'•Jil 110 n. ~" Llo :Lt'L 7", o onilc Ro 
tl'a.t:L r:,.:l'!usit' fl.il>entc Ü:L compoto11ei:.L tl:t. 
Ú 11 i.àn, th:yp 1;1'1' i 11 tt\l']lt'da6 LO t:xtt \lf8i v:t, tln 

maneira rLne 110lo mesmo sojam os Estados 
ig·nallllonto cr:t·co;cdo8 no clirolto do qne já. go
:>•tvam as <Lntig:.cs ))rovinchs do tt·ibutar !l.S 
mercadorias no seu gyrJ int~r-provincial ou 
usando da faculda.rle cumulatiVa (aet .12),que 
lhes d:í a Constituiç·ão ele «crea.r novas fontes 
elo ronda.» 

Po1' ssto originalissimo processo de inter
pretação cmiváto-se em restricção tambcrn 
nnnulbtoria. do direi!:os priva. ti vos dos Esta
elos uma cla.usula. puramente limitativa. do 
dir·ei&os cer'to;; c determina.dos da União, 
cla.nsula inscl'ta. em disposição só . u. esta. ro-
fcronto e applicavel. . 

No cntrc~a.nto, da simples loit.ura dewro
venida da. ell::IIiosição constitucioua.l r~salta 
com ~t maior evidencia o pensamento nítido 
e insopltismaviJl quo nella se contém. 

O cmumcrcio de cabotagem a. qtte sere· 
fere a sulJ-clausula. elo art. 7° para declarai-o 
livre, depois de ha.ver d:tüo (t União a facul
dado exclusiva do cobrar «impostos de en
teada, sahida o esta.dia de navios» outra 
co usa n\io ú, nem pôde ser, sin[o _ « o trafico 
ou navegação pela costa do paiz, o tra.ns
porte de merca.clorias de porto a porto, em 
.PJ.'OCÜJa.ndo melhor - -a ontra.da. ou a sahida 
destas ele um porto para outro, ou finaJ
mente, como define o art. 144 da Nova Conso
lirlaçao dus Leis das "1lfandegas, o transporto 
de goneros o mm·callorias do qualquer origom 
do nns pa.ra outros pontos dct Republicà . 

Comoial olle abrange mercadorias na
cionaos c ostrangoiras_:_estas livres inteira
mente 11 incidoncia de qualquer imposto est(),
du:tl- q um· na entra.da, quer na sahicla-~ 
Na entrada, porque só a União póde tributa.r 
a importação de procodoncia. cstrJ.ngoira, 
(a.rt . . 7°) ; na saliicla, po1'quo a.os ~stados 
é oxclusi v o o diriJito de tributar a exportação 
elo mercadorias - quando esta.s .fol;em . da 
sua. propria producç[o (a.rt. · 9°). Com as 
morca.uorias nacionacs .dá-se justamente o 
inverso: o direitoo do Estado de taxal-a.s é 
incontostavol, quer na. enteada, quer na sa
hida. 

Quanto 11 pl'imcira, isto_ é, a entrada pela 
ausencia do dispJsiçito expressa que o vedo, 
combinada com a. res~eic~:.ão explícita, feita. 
tkl <LimiLo oxcl.nsivo u<t Uni:'Lo sobro a im
p Yl't;L~·i1o - li1rütanrle-a á «Llo pl'élcodoncü:t 
csmtngeii'a», com 6 art. 65, n. 2, que faculta 
aJs EsLtt.los «Blll geral todo o qua.lqum· podei' 
ou lliriJito qu0 lhe nã:J fôr negado por causrt 
oxpl'essa ou irnplicit<tmonte cJntida nas 
elau:>ulas expressas <h Constituiç.iío>>, o com 
:t dispusir:ào do <H't. 12, qu·e, a.lt':m elas fontes 
do re::oita disCI' iminacl:ts nos arts. 7° e 9°, 
p:n·mitto á Uniilo como aos .Estados, cumula
·ti.v:nnento ou ni'í,o, ct·cai' outras qu;wsqum·, 
na.•>· eoJllÜ'<1vinrlu o di:.;posto nos arts. 7", go 
o li, 11. I ; quanto á St\g'ttnda,, i::;to é, quanto 
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:1. sahida. pola. competcnch cxclushr<L quo 
lho (l expr·ei>:-:\~\.tntlnte ;ütl'i!Jiüd;~. Jl:; art. \)", 
a.dmn. db.do. · 

As l'ng·l'<l.~, as JII'OSel'ipr,••-ÍCA, :t.s li111 i t;u:ií, '.~ 
tltW o logis li~dor, c;w tetos:) e peP. v idl'.\1 L\·, Jl:JZ. 
ao ex orei do <l:) pt> I OI.' d.n i;:Lx.::tÇi.o nxt·.f n~i v:> 
dos Estados (al'ii. 9", n. I) s>ht\l :t:ô nwt·r:a
d.oria,s naclonacs, do Jür1tta. a. n.ssngm·:tt· u 
seu excrcicio sem oli'cns:t :w da Unlito n I'<>
cipl'Ocamcntc aos <lo uns c OlJti'.JS sí'í.o chras, 
sfio explicitas no8 m·ts. ~!0 , 8 .'2", n ll, n. l, 
em qun se rlw:lal':t ·--no pri nHÜI'•l-r[lln '< (l 

isonkt dn :imp:lsf;,,s, nu l•:st.:tdo p.!l' ond1\ s \ 
oxpw·l,:w, ~L peudut•(·;·,,., dtl u11l.1·o:-: 1•::-:hdr1:-: >>, e 
no segundo, ou de SD veda. aos Es t:vl( '8 eomo 
á Unifio «crcar imp;stus de transito pelo tol·
ritorlo ele um Estctdo, ou na p:tssú.gum de 
um lXtr<t ontt·..>, sobre · lH'orluctos ch outeiJs 
Estados da Ropnbllea, ou o.str;tn.',;·cil·os, o 
JJom assim sollro os vohkulos do tm·t'l't n 
a.gii<.L c1uo os tl'anspart:wem. » As rosü·icr,:i'im: 
UllÍC<tS ú.s f';tculd;~des tdbut:Ll'ia.s tlos Esta,\l)s 
cst:io, pois, JH'ovht;w o orllllllot·;vhs t)Jil rli:::
posic;õos p:Jsitivas. Nào () d:tdo, em t:~t\S coll
Üi\!.ít)S, ás lcgisl:Ltm·as m·,Jin:tt'Ü1::\ ct•n;u· on
tras ou po1· simpil!S dedllcc;;'Lo, in l'ut'<mr:i"L o1t 

amplt:tr;ii.o conclnü· d.o lllll<t t·e~tl'ic(,:;'i,o ox
plicit<t fcih tt lllll clil·oito ]1l'ivativn d:1 Uni;'Í,I> 
uma l'Ostl'it:<:i:í.o ÍllliJlidt<L n. podnrns prh;a
tivos üos Esta(los ... 

Protonclcl' c1uo o Congt•os~>:J 11(\dt} eegttLl.
mont:n· uma. mato1·i:t tlllO núo llto f'ui con
Hada, :-wb o protox:t:> do 11uo ()ll:t ~;n lig•t 
1ll<LÍS Oll llll\llUS [nf;imtllllllHtl <l OllÍi!\t C11j:~ 
attl'ii•ulçl:\o llto l'ol co:JL'ol'ida, cltogat·i:t, c!.llllO 
dir. :-;tury, a o:;tn J'OStllt:td•J: rpto 11;; p Hlnt•ns 
do Unn~t·e;;so <Ltting-il'iarn a.ns oxGL'Ilillü:-l li
mitos das fttiW<;r'ius lllgisLLt;i ,·:ts, ~;ut·ia :L dt·:-:;
tr'nk:'w da dom:tJ.'I~<L<;i'ttJ tc:L<;:vl:t. td:t. < 'on~,t,i.
tui<:<"~ou ont;l'n o::; gnvot'll:IS d:>.> Est:1.du~J o o g·o
VOl'IW ll:tCLUII:LI. A <LClllli.')s:'il! do SUllllllii<LIII;o 

llout;dn:L ae<::tl.'l'llLitl'Í<L a llllg'<V'.''W 1i:L:-l t::J:lSI,i
tu[í_,{ios o:-Jcdpi;:Ls, o dos tpp;l.t'odinento d:t s11a 
I'a:úw do sol'. Est:,,s fie:Ll'iil.Jll I'Odllziti:Ls a 
lllll<L :·mperflnili<Ltlu, voltitnd:J"SO ao rogimon 
d<~'.l ealll<.Ll'ti.S sJlJ(H':t,tl:ts, d:t unmip:,tnncia rlos 
p;u·la.mcnúos. 

Nào. Sendoliv1·c o com.mcrcio rlc calJotagem 
d$ mercadorias nacionaes c estrangeiras que 
jú houverem. pago o impo.~/o de irnJwrlaçao -
é umu. simples clitusul<t CXl}\iea.tlv<t ou r,\stl'l
ctiva do tlit·cito consc_tgl':tdt) mL pdmoim pctr~o 
da disposição que ctla, eompld<.L - e como 
ta.t nào pt'ldc ret'nl'ie-sc n.os Esktrlo:·>, p . .!l'l.l).lO 
só se limita o q1tc existe o o dil'cito limi
tado - do lança.r imposCos r/e entraria, sa
hida e cslwlia de navios ü J.H'l v:.üi v o d:~ U 11iü.o 
só par;t nstc~ l'oi ct•o:vlo, só <L nll<t pm·tuneo. 

.'Saulol-it'l'e o comnHu·cio tlc cn1)()/rt!fi'ln n;'\,:J 
impot'!.a, sú })Ol' Hi, ll!ll<t Hog:H;flu ittrplkli;:L 
du di1·oitu tl'il!llf;nl'iu d11s E:-;l;ado~; :i.:-; lllllt'll:L

íiOl'ia.i:l tmr:iun:~.ns l\ estt·;~.nguit·a.s, n:·in ~-· nlll:L 

is:1nt;·i\o erJll1l'Jhl,('Üo a. todo c 11 ualillw~· tributo 
esL:vln:d,si :v--: llHHlll<ts mm·e:l.<lorias niio a tlvo
l'Om nlll vietnt!o di\ ont.t•as il i:-:p.):-;ir:lin:--:: é pnrn.. 
l.~ SÍIII[llto-:llll'·lli.tl il, liJH\I"(b.dll g•;tl':lllLid:l. :1/JS 11:1,
yi,)S de í':v.r, ll't~:n o e:Jlllll'Wl'•~h on tJ·a.nsportc 
costeiro do lllCW• •:ulul'i.as 11:1.ei n1 :1 O'J ol! os trangei
t•as 1111f'l j:i. Gi)Jili:LJn pa.g .. 1 o illlJUSt J tln imporG<1-
(;ão, ü, pm'<l. e :,;lmplrJslnr>ntt;, a rloclal'<t('ào ex
plicit:~ do (pie (l livro a. ontl·:t•la c sa.ltid<t das 
mor,;atlori:Ls kansp:n·i;:trla.s, s~nl r1uo o podee 
l~:íl1or:tl p<l~~n irnp n·-llw:,; outt·.> t\Bt::trgo, <1lém 
dus direitos de enlnrdu. safr.irlrr. c cstwUa dos 
nrttius, os 1111i.(:o~ Jlll.l'lllitticlns a nstt\ ull;imn 
li'Hkt•, 1111:-< t;nt'lll!IS m:pl'<~sS:IS dn di;:Ldn arli. 7°, 
( ,\ lll:tr•J (!:w:dc:<LII ti. l~og·iuWII Fodel'<tti v o o a •. 
llqmblic~t Br<tzilcüa. P<tg. 278.) 

A's «meec:vln·ias cste<tngotras >> tão so
mente o n:Io :Ls nlteionaos rui'pt·o-Stl a. phraso 
«(lttn j:l. tcnllttm pag·.) o imposto d.c im-
pot·t:LI}lil», pOl'flllC ü,illlcll:w cxclusivamonte 
JHidtJ :.1. Uni3.otrillllbl' ott Constituiç5.o, ni
mi<tmonto c:unelosa,, qui~ gar:mtir-lhos, 
de m: Jll:J perempto rio o i1L11sccptivel <lo tlu
Yiíhs, a lillm·ll:L1ln tlo tf':tnspm·t(J, conk:.L o 
Jl.)SSivul :t1n.t8t) rLl um s'~.~·nncio impust:J d:t 
p:tdo ll:L peopria Uniào. 

Tl':tií"L-so, ]Jod:tnto, do nm:t limitn.ç~:1.o stri
t•.t:Lmcn Ül 'pu:-d;;t :L<) oxrwdei:) 1 lu Hm:t pPrwo
gativ:t nxausiv:t d.:L Uni:'L:J I:Ollto um ft·cio ÚS 
Stl:ts l;cndunc:i:t.s ;r bsll'vont;n:-: o nxol'IJit;<Lnl;os: 
a. h:-; 1\'Vl'.lll,ns r h tlit'llito m:dusivo r·:m!'nl'lÜt) 
ans l•:st:tdos rln tl'iiJilt:tt' as Jlll'.l'e:t.d:ll'[:t.::; de~ 
SI1:L lH'O]ll'h ]11'0t[l1t•(•ii.o !Jllt\, do r.dlti';L f't'!l'J'Jl:t, 
!ie:LI'ii\, :t ilH'.\'<'1·, d.:l ;t.t·l,:t.l'i<J rh J>.,dlll' Fo:ltli'<LI, 
IJI.H~, p:ll' <•tJIIIJdllt:~, o <Lll11tlilotJ'i:l. S( :1 •. -::'llll Oll
tlllld.ü:~t~n; ox:!l·l,it;LLnLtlS d:t. Sll:t. pi'"PI'i:t. f':tetll
dadt\ o~du:-;iv:t dl'. ~~t·:t\':11' a. itll!_l<ll'l,:w:'iil o.;
r L"' n · ,., · · J"t 
, .t .. ) j",;;·,IIJ,;t. p·tl':t. o :tlHt:-!:l ~·· illllm'r'llLI\ ·'· i;:,tl<) 
'' p:idtl!' di:-;(•t·i<'i illal'in ('. st\11\ I L!IIÍLt\L t l li\;::,.,. 
l:ul..!t• ct!ll:-:Lil,llilli.il (';i, Jlli'L:tnt,J, s:d•i•: t.ll!ln 
\'ill, lll'OVÍII I\ lJi'.~Villill O ll<L l'lílll811l:t ljllilS
tiu:J:Ilh d:nn 11111 duj!ltl !illl: :-: Llv:~g-tt:tt•da.t• o 
Jl:I.Lt'i)ttoni<l ct·ii;Ltbt·i•l 1J.l-.: l•::-;h1lus <"IIJi,l'a .. 
inellt",·;litlS intltd.Jii;;L~> de llr:l )J:Jilet• n:::LI'<~.nlw, 
]ll'USOl'V:tl' e:!JlLl'<.t i!S ll:tÜil'<tll8 <tL'I'<tShlllOI\i;tiS, · 
:w tlll<tl n~d;o Jli'IJ}H'io )liJtlut• ostil :-.mj;1lto Jlt) 

üXCt'cir:io tl.o tlü·,~.ito OXt:!IISÍYO C Sl\lll l'U:-lt!'l
eç;i'íO:-.l J.o tlt~:w a irnptH'í;a<;:To tln Jli'i.JeCÜcncia .. 
c:-:tt·ang·cim, :t JWllLII d.o onut·<~l-<L do tl'ilmLos 
oui;t·os s11h tlonumiiUr.'fi.o e }!l'Otoxt:J tlill'Ol'Cll
tcs depois d n In v d-a. g"l'.t vaüu <.L ontt·;tcl:t JW. 
p:dz. 

« l·~ Ol'i1, nocn:-:sari:1. semollia.ntc tlisp:)SÍ\.'i:í.o 
l'osteictlva? Som lluvicl:.t, rn;;pontlo o <tutor 
cl:t porgunt:t, o duut:.J constitw~ionn.lish do 
«R~1gimcn FmlOl'c\.LLVO>), tio plonD accorllo 
cum as ich'•.:ts <lHO snstcntltlllOS. <(Sem oUa, 
n:tth ÍlllJHJtli:t (LilO <L Unliio t<tlllirom tribu
t;Lsse, ni'to s~·, :v,; mm·e<~.llul'i;Ls nn sun el)lli.JllOI'
t:io i 11 l;nt·-o.-d;:t.dll:d dn e:t.l H ll.ag·t~lll, ~~<!li lO a. i ncl :t 
q_ 110 )-H:ll!'l\t~<t.l't'n~:.ts:-;n os n:!,\' it>::; mnpPng-:tdos 
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ncBse f'OHIIIIOI'CÍI• 1'om <~ntt·u~ ilnpustos, al(•ln tende da. e (~ o 1h e<msteuec;il.o g-ra.mrn:d;ical a. 
dos diJ·eiLns t,xplidt:l.lllOilW indica,llos, ]wis e11.i·1S lll'üt,nitos 11i1o se pódo oxilllÍL' o legisla
::nhrclr·,·:l, nil11 esq1H'<'ül' IJIIC, c::•nl"ui'Jill, :1. In·· dnt·. I IJ•a-gT<LIIllll:i.tü,a.lnlentc-« sendo livre 
glsi~L,;ü.o Ji:,,·al do nx-lll!Jim·iu, os di1·oii,rs de o t~OIIllnm·<~io do ca.lJotagcm <is mm'ca.dorias 
enlnuln.,saltida o estwlio. d1 s n:tvios ni\.o m·an1 mt<.:ionacs c csteztngeira.s que já. houverem 
os müeos enc:u·gcs do ''omnwJ'Ci' de c.LlHJi; L- pa.go o illlposto <lo importação», é uma sim
gern (iltwt·oto n. 5.5:-(fj, de ll rk :dwil rle pies }H'oposir;Tí.o sul10J'dinad:L indestaca.vel da 
187·1) o ainda agut'<t, snl1sistolll lH'OSt:dp,:<HlS pt'lrldpa.l, cuj.J 11om:amonto ella completa, 
tlest:t na.i.ut·oz:L rm;; loi:-: f'orlc\raes, qne po:liant r·u::;i;l'ing.inüo o dit·eito sü á União conferido. 
dar log-ar <L bxas rlimn·cntns, (Cons 1Litl:tc:iin llnp:)iS de tqr .declarado que a esta per
tla.s Lei;,; <hs All':tndcg:ts, al't. f)Ci() e seguin- tencia o podm· exclusivo do crca.r impostos 
tos), :"i a Con::;titHi<;ào n?w llouYes:.:o usi.n,- soln•o entrada, eslarlia e sahida de navios, 

-t.ui:lo o ecntt·m·i:l.» c~olll aeentu:tdo intuito a.ca.utella.tivo, suhor-
Quanto ao di1·eltu 1108 Es(;ados- o pr•Pigo tlinntHl :i. conüic:iTo <Lo cxcecel-o som ofl'on

da. nfí.o in . ..:cJ· . ..:itu dt•sta r·!allsu'l:t :-~m·ia n inda ~:1. :i liiHwda<Ln do eommorcio dn cabotagem 
maio!'. tlnix<trl:~ :i.s 1 ne1·ead Ol'la.s naeionn.os c estPa.ngei-

A í[llO Jk:wi:mJ. dn fado. l'<'llllzido:~ os nu- J'aN. !Jo l'óem:L algum<La rostl'ieçi:í.o contida. na 
cp:-;s:LI'ios pud<'l'l'S rln l.i·illlil.:u;ilo du:..: Estados, pl'ii)lo:-:içi'io snliOl'<.iin:~da cxpliccttiva pôde es
m<Lis do tp1u issu--n. :uri:ri!Winia nt:ononlit~a o tnntLOl'-:>O a rllroito outro poetonconto aos Es
ilmtncnil':t, <Lnstod P, }Jut•tanto, :L ~11:1. auk- ta<lo~ e de que n. pelncipaL c1ne elln. completa. 
JlOJJÜ:t.llolitic<L q ULl ·.,;o lJl'il aqnclla.s I'npoutl:L, tli não cogita .. «De facto, a Sub-claust!la, ligada 
a Uniilo en l'tli:-;.a:-:::~r·. om sua.:-:: Jn:'i,os, aL(ml como e:st;í. <i, proposlçü.o principal o. com ella 
dos !limito:-:: p:·ivativo:-: dn tr·il111Gal' ;t, irnpm·- l'orm:mrlo o pm•ioÜ.), nã.o pôde Set' entendida 
taç~Tt.tl esLI·:tngtlil'<t (<Lrt. 7", ~ l"), "· osbrli:L, siniío c:>mo rcstl'ietiv:L tl:L mesma, proposição, 
sahirh e em1·.ula d:l n:1.vios (:::i ;2"), o di1·cit•J si~-;to <\ Hlll<.t limita(}ío p:mtn. aos direitos 
de Slll'l'<'lll'l l'l' .. !.!'lil:ul"1' do '''JlllllWJ'eio intt>t'• Ü1l onb·arla, s:Lld.J.:L e cstadin. de n<tvios. 
JladiJnal, ~~ lios l•:st.:111ns <•nti'<l :-;i <\ eo111 o K uma linti~;a~·il.o imposttt a.o pouer tl'llm
Distt·iei:o f,•dr~l':il (:u·i;. :;:;, s:; 'Í"), 1:um a. a111- t:Lci:) <l<t Uniiw-Eis tudo.» 
p!Hndu qun 1111~ at.t:l'.ihtll~ o l'cojr~tlf;o, na Em f;wo do syst3m:t a.doptado pelo legis
inl.tll'pt•d:u::'i,o d:L snlJ-chtiSIIln. IJ ll<l an:tlysa- la,lo1·, aindn rna.i:·; cornplnto, si(; possivoL, re
mus '! :~:tL t:t a vioLaf;iTo qno .,;o lWctcn<~o fazcl' ao di-

A si llt]ilf's ltypnl.li0:~<~s. :r. lll<;l':tc\ Pxpl\ebt- rei to elos E:-::t:uliJS. 
i.ivas d1~ dil'(•il.uA, t~11j:1. nlii(~;t,·i:L n <'Xt'l'llt·:l.o O a~:·aimpto de (jllC oea occupamos é tl'a
e:-~i;:~l'iil.llt 11:1. d<lJH'Ild<\ll;.ia do 1111 i;1·1) li'"l"l:, e i.:ulo n:.L Cunstituic:ão Amnrieamt no a.rt. 1°, 
pudm· ini.I~I'I'~\Aarlu Ulll .liillinnil·-lhn a nxl;!•n- Sc\er,~:\o H, eis. 1 o 2; socç~ã.o O, cl. 5t\ o secf,~ão 
s;-~.u... ' lO, e!. 2·. 

])(\:-\dl' lu;.('u poJI\l'-A.<l-lliaaflir·rnat' flll" <L vill:i. Ex':Lmino-so o conrl'onto-so isoladamente ou 
c a lllut·l.n rlo t·umnwt·eio o dn.,; illlili,d;l'i:Ls em eonjnnr~to as disposkõcs simil:we;,; da 
no:-~ Eskulu,.; fkaYalll, nu tudo, rlepende1tks nos:>a. Con~tituiç:"to soln•o a ma.tcria eom a· 
du aeni'Gu 1111 e:qwklttl, du jr1s1;o el'iLeJ'ÍJ ou qilo vimos d.n cita.r o ver-se-h:t qui\, :t}lOZiU' 
do.-;:1 tto11<;:'í.u <:um qtw uI iuVtH'llJ Fn.lut·:d bom rLo . li:i.V<a'11lOS toma1lo aos amc!'ieanus o 
qniZI_':-lSO ll\gidL:u· <WUI'l'<L do :1:-\:-\lllllpto, r•IH'- lll<Jlde do Jl:JSO estatuto Lasico, é gl'alldO it 
<11t:tJ1tl) nflo :~e igno1·a. IJIW o dil't\ito üX1~!11sivo rlivoJ•g·oneia entt•n uma e outl'il .. 
dt• t1·i1Jut:Lt' envulvt~ f';IL:tlllluni.u u de nstur- IUtzõo:> o:>p[letacs ·pm'<L is~o concorJ'Ol'itm 
va1·, Íllll'odi1·, o :til\ <LIIlliiJIÍiht·... e j;i. unm vc:t, o assignalamos. «A divorr;id:ulu 

Faz-:m, pois, pl·e,~i:-:t<L uma. dtll'og<Lf;i'í. J com- du cuntli1;õcs em IJUO nus acha vamos dosEs
plot:L d.,~ m:Lis t'JHliltWili;:Lt'll::l l't·ineipios de t:Ldos Unidos, ao aüoptarmos o rcgimon fo
hm·moneltLic:L, da.~ 1·egJ·as c pl'incipios <tté det'tLtivo, p1·orluziu, entro nós, phcnomeno 
hojt) uLsl\1'\·:ultJ;-:; jn vari:v\·eLnwnte n:L invcs- ditrr:wonto do quo naqucllc paiz so operou. 
tigaç-ü.o o d.:•d lte~;;'i,o do odpit·ib <latl leis, L<í. <.L feüm·ação Joi a simples constatação do 
p<W<t elwg:u·-so a. aflit'lll:u;àu do que a ro-~unt estado politko procxistcnto; o.J Est11dos 
stl'icçii.o euntida n:1. ultinta padn 1lo n. 2 1Lo esta.v:un admini:->tra.tiva c politicarnento 
:.~rt. 7" s<d<L iglt:Lltm~ntt\ oln·igatoJ·b !Jat'<t o.~ org:Lnizados e ~onstit1~iuo~, gozavam. do 
1!-star lo.~. pL(\)H :m tonomm t.nrrt tol'w.l o financ01ra.. 

A l1m·mene11 Lit:a jo~·<L eum i.1·os elomentos J u pudm• qun tinlla de croar-so era. o da 
CêLpit:tes pat'<L in t ·t·pl·ot;:tt· u fixM o pmJ::;;L-. Uniüo. A fotl<H'tt<:i:io í'üi apcna.s uma ligu. 
ll\OIItl) ih, L•i: () Lt~xl;) di\SL<L, <L Sli<L ltiS1.1II'l:l., IJ I rl<l J•:>;tados solmeano:-~. ((o.~ diVül'SOS Esta
:-;,1:11 :-ysLnlll<L;_<J~I:LllLtl :u1 i.~~xt.:.) d 1. di.~p:J.->i·;:'illdo d~1:-l q11o <:olll]~iír~l.ll_tt Uni:i.o er:~m. mt.adop
~ :~ · d '<LI' I,. 1",,FL dt: :-;,],u.J" dt.·::-'.1\IIIIJ.c.:" '[111: ull1\ l'.:ao da. CoiJsl.!l.lll<,:a.tl FodoJ•al, E~t.ulo::: ltvJ•os, 
t': l\ 11 '1111\ ill:l!1: ~-:·.~i' 1111.>''111. ( l jll'illll:il'·l u!J..:i.:l, .. ~:ll!ll\l';i,l\iH O illdOlHlllolOIItO:-l, q110 !IÜO SO dO:i• 

etilo, (~ 11
1•sl .. :l."l"" Íll\ <'lll'il•td, filll\ ~1: llj>jii.J('. :i. ]ill.i:I.I'<Ull COI!Iplol;amnnl;o. do Sllll <:<LI'ILI'i.tll' )l<ll.o 

llil.<:l'['1'1'1.:1.,:;;,) n~l.i':l \':1~~·1111.1~ q11n ~-;,•. 1111' ]'1'<'- ;;ha11do11" d1\ l'ill'l.ll:i I'O•I<IJ'<I:i a.o goVtli'IIO til.;. 
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çl.eral, have :-tdo so associado eom os E:>trulos 
irmãos. p:u·a fitB intcit•:uncnte comp:Ltivoi,j 
com a cxistcnew, continwL· do sua. libcnlatlc, 
soberania o indepcndcnda. originaL 

(Paschall, A Con;;t. dos Es~adJS Uni(lv~. 
Trad. C. Qucirog-a, pag. 368, l888.) 

Não ora u, Uniü.u o podot· í'ol'tc,n.b.wt·vcnto, 
quo tinha de padillur eom os Est<Ldos os 
seus recursos, p;tra cgtc <tílUOll<L --se puolc:-; ;c 
constituir; crmn, ao contt·ar·io, os I<:st<Ldos 
que tinham do ccclur do;:; seu:> dü•Jüos o pt·e
rogntiv<.ts para <L ftH'tnação do poder· contral 
em condições do indc1:>undcneia. eot·t·o;;p .m
dontc ti, grandcm do papel quo lhe ur<.L as
signalaclo. 

-A vida ia da pcriphcria. )J<Lra o centt·.J, 
não, como entre nós, do cetltt·o p<tt•a <LS ex
tremidades. 

Como disse 1\tvMcs Bastos: niio Cr'<L o 
Centro que se propunha t•cpullit• invasõ::>c 
dos Estadcs; era.n1 estes que cotltD;o;bva.m a 
compctencia do Cl)ngresso Fedor·<.ü p;u·a vo
ta~· i}n:{_loslçõos cltamaü:Ls -Interiores:-: c 
prwCipa.lmonte pat'<1 l<tnçal' tax:ts <tddteto
naos sobro al'tigos j;i gravados p:n· elles. 

Nús vínhamos, ao contrétt·io, tb contt'<tli
za.ção: a 1'Cll.Cl'<t<;~ão lJL•azilcil·;t nào pt•eoxistiu, 
nem determinou ~t Ropuhlic:L; fui n. Rnpu
blica, <tO contnt.rlo, 1111em lcz a. fudc:·a<_;ii,o. 

As províncias, coavOL·ticl:ts db1itLtnl'l.d
mcntc, poe decreto, em l•:st:Lrlo . .; :wt.unl)lltos, 
nã.o tinlmm i'rontt\iL'<LS tl'i1J11t:tl'ias enrliJ(ld
das 'l.li .. ;-~i-·Dis rb Uniào; o Conl;~·o lll01lllpolir.at•a, 
a.té entfto a suiva ~~a vl1l<L di!, Nac,~ii.11. 

As pt·ovincias tinlt:tm, 0111 gm·;~,l, as l'Oil
da:-; o os l'ocnt·sos c1uo ollo Jlw;-; pm·utitti:.L ou 
lhes querh ll.at·. 

O sen p:d;L'itnonio liua.net\it·o e1·a, }Hil'i;ani.:J, 
quo tinlta do ut·ganlz:L:>-sc c:om a. cu~siw thJ 
partos do l'CC:üÍl.<LS alill ontú~o lltoltopnli;r.Lila:-; 
!JOio Uovm·nu goJ•:tl, p:Lt·to~ rle receil,as ILIHl 
dcvia.m SOl' ectlliYéLinllti\S éÍ, · s :)lllllléL til\ 011-

Cln'g'OS () UIIIIS filiO piJliL Jtalitll'OZiL do IJIIYI) 
rugi 1111111 I !tu~ Cl'<l.lll tt'<.tl1:,tl'oddo.~ eo11t a 1)11-

torga. diL autonollli<L }lolil.iea.» 
E:sta di::~somelhanç:L fundarnontal no 11l1Hlo 

do orgu.nir.at•-sc e constituir-s l as tlu<t<; l'll
deraçõos, rctlcctiu-so de prnfercncin. acccn
tuad~tmonto no sy:;toma kibubrio que catb 
uma adoptou. 

Assim, a Constituição AmcricJ.n:1 neste 
particular é o producto de eonccs:>ões c 
transigencias arrancadas aos E:;;tados ciosos 
da sua autonomia e dispnt<tmlo tcnaznwntc 
a. posse integra elos direitos sobcc<tnos r cda
ma.clos como nccossarios <i constituição do 
Poder Federal, em c.Jndiç:õcs de assegurar c 
garantir a fcderaçã.o que S:3 organiz;tea. 

N<L pal'tillm dos podt.n•cs trllm~<Lt'ios, foi 
onde ma.is resistoncia. os E:-<tarlos oppllzcram, 
onde nuds cioso c J·ocakiGJ'antcsu manirestou 
o sontinwnt,o d<t autonomia local, 

NosL.ts C;)ndiç:õcs a ilUOst~io tios impostos· 
q i IC já. J'ut>:.L <1. e<w:'l :t du. Si~p;LI' .. t.r,'ilo rlas coluni<ts . 
ua. .\Ictt•opolc :::;egut'Mi1nnte Gl'iLl'iéL o rompi
mento thts negocia ções enl;alJOLatlas pcl <t cou
ven<)to do Pltil<dc!plri:L o com cllu talvez; a 
pord;L dofinir.iv<_L riu todas <Ls e.::;pet'<Lnç;ts de · 
Lutiito c eunge<L~:<-~monLu, ~i o.,; urg;wi~<tdores 
Ü;t Constituic.~ii.u, em vnz ch Ü'iLnsigit·, tl
vossJrn insistido pulo us b.IJ:_)leeitncu to de dis-
posições cedas ü iullo.ü vci~. . . 

O 11m·igo foi, pon!tn, eonjnt·ado polo bom : 
sonso c!c::-; unio:Jistn,s , quo se eontootil.t•arrr 
cont :.t aí!ir·ma.c,::Jo do pl'ineipio.:> <iUO à tmnpci; 
m:Lis t;wtlc dcsu n v oi ver-ia: 

Vingaralll, pois, os m;~.:ntpalos tios pa.rtl
dal'ios th antcuomia. dos Estados, e u1n vez 
do HllliL dis·.:r·imilu<;:'í.o de rendas proeisu, 
cer·t;a c espociíic:I.!Üt, tlú um:t partillm rigo- · 
ro;o;:unnnte dcllmi L;Ld:~, Clltre <L Uoiào o os 
EsLLrlos, foi·ç~o::n foi llllü o podot• do docrcta.l-.. 
o::> o :i:i'lplical-os fb.ts>c pm·bncon1io em · 
commurn a ambos os guvm·nos, como poder, 
na lingt~:~gcm tlos co mmoltti.tdoL'es, concur
r·ento. 

Assim, emrp1a.nto nm nussa <}mstltuiç:fio a. 
t·ngt·a, o tuctlt.Jd,>, o sysLe iJL<.L ó ;1, discl'irninn.
~·à J, a t::Jtllpetnnl'ia pl'i v.Lti v .• ,o prlller· exclusi
vo, ox.pt·ossanH:nto :tiitt•ibttill) :i Uniii.o, soiH'O .. 
uns o :ns Esbdos :-;ubt·o uutt•._,s illiJ)ilstos,nsi;m; 
e <tClltel!us eurlics tl \llltut·nlinul l>:.; , co111 a e:x
cnpc;i"L> do :tt't. l :!., n L antut·ie:Ln:t é juskL
men l.e U I~Uiltl':tl'ÍO : U )l 1d. 1~~· <~illl<:lll'I'Oll1,C é <.L 
l'llg'l.';J, O :~ diSt!l'l111ÍI1iLt;:·ll), U.'>LiL IIIOSIIliL OStiL

Lltld.:t, t~llt f',H'IIL:I, t1ll.'O'.i, l.i \'< ~,;i. t~XL:OJH;:'Ju. 
E11t p:LI'iios d ill'ut·unl, ~A, um al'tic:'l).~ u p<tl'<l..

gmpllos lli~i.int:!i·J:->, :;upa.t·a.d.tlltu:t1iu, <L Constl
LIIil::-t.: .~ IJI·azilllit'éL dispuz; ;1. lltét.li :wh dm; ÍlllJlOS
Iiu:;: lJI'Í:nuit·o--llu .~ <trl.:-;. 7· • a. !l"-1luli11ti1ion a 
( ~:.;111 tlll'iL d .1.:.; ~~ · IIIL p .~ ~1\Jtt ·h:.; i.l'i IH li, a t·i. ~s tl:l. U n i:i:J 
u cl11s 1 ~: s1.a. h~. t!llliiiL•'L'.I.Ild •J I.'SJW~!Í fie<Lda
llll\lli.L\, ll : IIIJÍII:Limuul.t~ , do (IIIL:·o os 'imp• .;~to:3 
UX.ÍSi.(\llLPS, u:.; ll.Xelllsi \' 11~ 1lu lllllõl, ll Olllil ':! ; 
dnp.Jis- 110.-l ;t,l'i, -:, (() 1\ li ,11 i(IIIJ lll'iL YntliLtlO .· 
él.ll p:dl'l' do t:tx LI,~:·IIJ do :1.11thus o, fin:dmeuto, 
1111 i! i' li, [·~--i'!Jil tll .i d11 I'Uiiii:J. q 110 il, IS lllll:->lll:J::; Ú .· 

i'iLI!IIIiiililU CI'O.Ll', l'lllllillaLi.VatllOilL:l Oll 11ã.0, 

SU!ll pt·ojJiizo o olli.lJU,L 1LLI'l exclusiva:~ rlo ettda 
um, Jllendun:Lclas llll,; nt·tigo:-; antol'lcn·es. 

Na.Ja. 111:ds elat·u, just:> o i,OL'Jttiluntc. l~sta; 
1listiucç~ào mticnLLd:.t, explieit<L, pot· onumc
r;tc,:ào pmcisa e nomina.l d.Js in1postos attri- • 
buid <JS ti. compotcncü tl'lbut:.trü~ da Uniã.o o · 
dos Estad;JS, puntlot·<~ o 81'. Amaro Ca. V<Ll-. 
e;;.nti, nio ohcdceon :t um:L lHll'~t lH'e :Jccupa~ . 
c;ito de symctria, não devo sm· cnc<tra.du. . 
corno simples motivo de ordl\m ou de me
t!toclo, mas cJmo, att ·. ~11donclo <L dosigJlios do 
alc~Lncc muito supcl'l i>l' , tpml o üo ex1;rcruar · 
t'l·mltcJil'<tS cln t.<Lxaf;iío a,tt\ ent.üo inder~isas e · 
:tpag:Lda:;, de dlllll:t,l'l ~ él.L' eultlpdtllldn.s legiti- ·'· 
111 :t.s, 1 lo a.1 ~:1. 111.1\ Lt. L' ,1 ~ otli.l';l, 1'1 .~1· i 1 1 t'u<::J.s i 11 em·t;iies, 
os clu11tiuios l,l'il,ul;;l.l'iu::: tio uut o c;~ttL•o poder'' 
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:iülo nnc ·.eJ.'I':t e clt•i \:l, Vt'l'}II'Íil<.:ip:i.lllil lllLn o -il:
tnitu pt'ul·idontu du evibt· cuní'tl ~>l•c~ u üilllivu
cos n~t Jn·a~k:~ ull aproei;u)'iu du ;u :t11s uu 
:r,~etos qne p:t,l'.t o fiJtuJ:o l''>üi:Lm re:>pü::ti
vmnontc OCTOtTm' . 

Jnnti! J•reca.u<,,;i.o-;L do bg·i~>Ltclui· cun:->Lí
tuintn. Ft<l[ltet:t~ndu-:'c~ "· t'~'. gt·;t de qnc--!' _I>a. 
lltvraB e phi'iLSC:', lllidifit:ativa.s, t•uf'm·em-:;e 
ao ultimo antm~'·du1li.::J o lltiC 1t111;t clispo:c.i•.:Ú> 
dovc sel' int.t'l'lH'uL:tda., eomo l'eí'L\t'inclu-~ e :i. 
disposic;ào ou el:tw:u !:1, i llllllüd i:t.t:wtentc pru
CCilontc>> (Sut!wl'la.nd, SL:Li:triGs:.tnlt St:ttut:·:~r
Contruction) n dtl 'lHtl nào t': }H:t'llriGtidu üo 
pllrasc isohtda du·11nm ld deduzii·-su ink\1'
prctaç-.;'í.o l'Opngnant' ~ ao S(m eon,j111JCto, nnk·n· 
de-se lw,jn, IJlW u :::ystu!Ila. c;denLuhmont.e 
atloptaclo ptda. C.Jn::;LiGitil,'ii.~ J-c'\ ddnct;ivo, est;i. 
Crt•;ulo O ljll !l é )H'í~eLSOCI) J'I'L.~.'jl .. :) Ull COiilple· 
ta. l-o por· lu i:,; oJ·din:l, l'Í:t~> intm·p1·d:~ti v;t~,iJ uo o 
li)UiGU JlOS(;o ao UXI\l'CÍ.CÍIJ fltl llill }l.!ilUl' ()~<·ln
~ivo th Uni:-lo, r:om :t, JI1'I:Oer: l1Jia.c;i?o jlt.;ti~;
~iln:L do Cl\I'C:I'.:Ll' o ilt'lliGl'liJ ,L_.:.,;L:t.,\\ill ('.i:lll:•ltl :t. 
dü tli:-;pn:>i1}i.o in:"'nl'L:L cnt;1·n as l[UD ~ü ;i, ::>n:L 
comyotenci:~ 11izum l'e:,;pt)i l;:),liúllü :tm pli:tt'-S\l <L 
artigo e~p<:cüLl Cil111lWl'<~t;i_YI) chs f<wulllalk•s 
d.c trilJuütt;fi,,) exeLusiv;ts dos E:~t,tdos p:Lt':t 
rcstringil-as, ;;;infi.:> ;t.nmtll;tl-as do totlo, t;i
r<tndo-llto~~ a p:)Ssibilida.dc do o:.:nwç<'lo . ?\;\:). 
Quizcssc o lcgi :-:;1<1<101' consLituíJJte Ílililltll1is:w 
o commcrcio intcr-os Gatln:t~ de clu <dium· onus 
-por parte d:)s Est:tdod o, sug·uindo o motiw1lu 
dcscrim.in~tt.ivo ([UO atloptl)u o rig·or·osam(mt.e 
obsc;rvou, ·Gol-o lJ i;~ feito ( •xphdt~tillCII i;e om 
artigo on p;tr·:ti;T<tl1lio di,;ti1JCG~J, ni'w !:li! ::ur·
vintlo de pal:~n·:1 . ~ ttuo S\ pnlt\lll ei:i1:-dtlut•:1.r 
como :-implesc:nmph~nwnr.o tlo n. :!, do a.t·r.. 7, 
em cla11sula uspN:iat.:c.,l!o::;i.da ül1b·e a~: tli .';
posit;õe~ t·ofei·en1.c~ S(J :i. r: nnpul.ul!ein. oxeln
siva uo:~ mnsmos u · n:tiJ nm u111 c·olwnito ex
travag:wto u ~;porarlie•), ineid.unt1:1nt:nl.u, um 
uma. pt·op:Jt::ir;:l.:l eu;npltJ1llt•1H:tt' e li1lliLaLiV<L 
de disposiç~:'í.o !"·onct·it.::L lllllJ si mplnsmen Lu e~; 

-tn;l;nia. su lm: direi hs cc:t·t:J::> dc: o!l Lt·o ]li)l[e t'-
Fos:~t: assim o n;ul:L jusi;ilical'i;t <L ineohe~·uJI

eia d.J lngisl:Ldui' ttnn 1H;sto po11t;o d_o m:~i:H· 
alca.nel), 1JIIlllJ1·a ssu a. nn ilb1·m ídaüo do sys
teJna 11110 adovtar;t ;lln·ind'J m:trgclll :L tln
·vidas q uc v i::; a t·a t•JJ'rtt~r· ün possi vci::J. 

l~stl vo~:m ern srm mento o (j uc se lhe at
trihne, ro:-::se seu intuito proltiiJir aos Esta
dos O <lllO lli.L el:l.llStlliL (JllCStiónarl;~ ]H'O]ÜIJ~n 
ú. UJiiã.:.J, c o tcrh fuit•) ;i"s cl:tr:ts, corn accl't!) 
c com logü:<-t, prderenternen tc, rcspeita.ndu 
o plano <1uo se tl·ar;:Ll'a no :c;ot_ 7°, undu cn
nnmora. os i111p ;::;Lt;s ll;s l·: .. ;•;:,dm:, 011 no:-; 
art;.;. lO o ll , onde dcc· lar;~ o tptü <L csl;c;,; o- <'L 
Uníiio (~ Yed ;1,d.u, rio!! tlind.> o pt·ucba ndo a;,; 
limitnc;õ9s pw;t<.IS :i;,; J'~ ·;}Jec:tlYa~ o~>vlwt·;u; 1le 
tribnt.':v·ã.o <UtLl'1'.iol'JllU11 tn t1·a c ·:ul;~s. E ~~- -tk 
nol;;tt' IJi.Lu SU tl'ii,L.L jll:<L<LlllOilto" 1l1; U11t:L l'ü

strkc;ào <1uu :-;o IH'C'Ll~lldo ;~t.t.irlgiJ· ;~, :tllll :us u 
que é prc:d~arnento e ~~j no <-Lrt , ll que <L 

Cr1J1:-:Lit11Í1::'t<1 l;t·:ti.:L ÜIJ Jimib<:ê;e;,; lksí;;~, na
ttll'('/', :L. 1'I:.Li~; ain1la : no a.rtig-o <~. llwlillo nstâ. 
OX JH'c~s:-:;~ a Jll'oitilú•;Ü.> conuntnn {L Unü'i.o c 
:tus 1-::Jt.:Lilos «llD (__:[·,;ar illlJn::>bs <lc tr:wsito 
pdu t:m·it,:H'io d u Ulll EstLtolo ou11<L pa.ss;Lgom 
1lu nm JI~Ll':L ouko, soht·e pt·otlucto::> de 
•wtt·os E-:tatbs, <la, H.npalJlícn. on ostl'a.n
g-dt·o:::, f'- heill <tssim Bo ln·e us vehiculu:~ de 
t-1\J'l':L c il.'-''\l:t f!llú I),S tl'MWj)lll'G<Ll'ülll o» 

ne:1., o i;1·::11:Sito 1lu que <LI li :;J trab, immu
nizandn-:) expt'ü:::~:nmontc :i. :te<)'Lo tl'ilmt:tria, 
d;:, C:;i:\o o ctus Est:L,tos, ú um:L simples parl;c 
i:1te~t': L 11i.e d ') conunul·eio rlcl eabotagem, cujtL 
pmhilJicJí.J sD pt·e 1;ondc osta,e implicita. aos 
J•:st:odos n:L elaus11b <Jxplklt:t em quo <L 

UniiL·; tiu> súmente :::i o ve1la .. 
ll :) iJll:tllb kmos 1lit 1 l1iLl'llCü c:vidonte <11.w 

ni1o l•:Jdi:t ut;;I;:H· n:L münttJ d_o lo,!.,dsl:tdor 
·l;ut·n:t i' wd;ensi v:~. :ws 1>;:-;I;aclus <L elitllSnla, 
t·o.stl'idiv:t d<} l[tw nus ueettp.tmos, cr)lli;ra
J'i; tn dll, Í1Jt:u!1t'I'Otltul 1ll'lltu, o pl:Lno quu ollo 
pt·urH·i ·J s .~ L1':t1;:; Lt";t c•. que clt) mo1l<J iucquivoeo 
St: LJ';tdt1:t. .t]l) ;u·l;. ll, pl;~no r11w so eonf'ot·m;L 
mn alt,,ill\lÍ,I) CUI11 iL 11iLf;tli'O/,<t ll US Jin~ do Ulll[L 
Cu1lStiLuitJi.o ü:W1'ipt:t, 1tc p.):let'fH n:- pt'c\Sl:\OS 
u OllltlltOl\LCl.)s. "\.o contt'~Ll'Íu ·<la anwric;W<L 
'ltto-diz :-:;t:ot·y- ó lima « r·ouni~io de pudores 
llmit:ulos nut:~ n:Yo chllíniclo .> »; <L nos;n. é um<L 
r(~ttni:To rio 11oilm·os limit;:ulos cucfiniuo;-J-cir
cutnJbne i:L c1no j ;i.m:ti:> deve ser erttwcill<t 
n:~ int:.\l'lH'Ot:u)'í.o dus scnq tc:dos com:) cJn
di,;hu tk < LCI~L'tu. « Sumv:·o quo a Constitui
t;ào \':.!:1:~ ;tcis Eskt·los 011 ;i Uniã.o a.lguma, 
ems<.t-o l'az t•nt ·c:;t•mos el<tt·os e cxpt·e.~sos 
du ljll() t': ]ll'IJ\'iL <J ad. 11-«di;, O p;tl'Ot:Ol' 
11. 114, tln 1:--;~)(i, c-)rnbaten,Jo-eomo nós, it. 
ilrlit~r·pt•obcJi.o amplí:tf,i \ ': t <1110 so pt·dcn<lo· 
tht·- <i. ~~l;mslli;L fJliU.-:tio!latl:t. lJB moclo ;llgutn 
u!Lt. :-;\~ t'lll'1n·o ao:-; Eskvlos, dos 'liFLOS n <Lt't. 7o
n tiJ:Iu.~ os ::H:IIS nnntoi'.JS :.;o n:'i.o oceup;tm, 
l'U;~11iandu o lugishdot•;;,,~ at·tigo nspcei:d (0") 
c: 1::Jl: t t :da, <t e iM-.~'l.a ·o llltlllteiosid :u lu o di
l'l;il.o t[tlll, tamli<~m exc:lusivamcniil) , confere 
ao,; Jilt \Slllos l<:'::>Latl.Js no toc:~11tn a.l) podnr do 
it·ibut.t.l' «O ;_tt:('.I'OS<:üll t<LI'üll[i)S-llÜ.O SÓ O lli
l'OÍ ;u c·umo a~ l'e,;tl'ieç:i:íus :L este p .Jstas.» 

A propo;_;ir;fio <[lle OnllncLL on alfirm:t· o 
dít·ett -, pl'ivativo d.a Cnifi,o ou dos Est:ulos é 
~u::omp<tnlt;;,cl:.L u<L cornpleti v a q no o explica. 
ou limita , sempre e;q,Zicitamente, eis a. re
gr<t gct·<d, seguida, uniforme e inv;wiavel· 
mente, püla, Constituiçã-o. _ 

1\.s~im SJ chí., quanto ;i, União, no ~ 1 o do 
a rt. í", em (lUü a impod:Lç.ii:) tloixacla á sua. 
conlJlntoneia tt·iiJilt;uüt exclusiva. é immcdia
t:unnnte limitatl<L- a <<Ih'. pr'occd.encia cstr<tn
goit·a» e iliJ § :3" c•.m <Jilü itlcntic;t comp::r.eneia,. 
(lti:111 to a•_> s: :llo,ú acornp:Lnltarl<1 da ct:m::>ula, 
·-< S<-tlv .J :~::> l'llst!'il:c:!i:~~ <lo ar·r.. !)'', ::\ l" n. l»; 
tjllillif;l! :to~ !•::-;1;;tdtiS, 110 :~ . 1'1;. ~Ju 11. l , Ulll ClllO 
o dü·c~ii;:J Jll'ÍV;d.i\'u, do l;l'il111Í.:tt' :L n:-;pul'Í;:u,ú"i.o 
ü limif;adu iuunud.ia ÜLHWll te ;i . ~ mct·cadorias 
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«d:L s1ut JI1'0)I,·irt pro,lacç<"ío,>> Jl;J ~I" 11. J ,--t~lll !t't)J'OL'UiJeia, c:,:jn·cs::rc au:-; l•::;t;~rl;J:'J, um:t vez 
tttw La.ilii'CIJI u ()a. t:txil, du std]:) -<'iUJS r(c/o:: q11u <L l!HJ:-;IIl:.L su ac.Jt:,,va induitL.I. um lllll <Ll'
emanados. df(s seus 1·csw·ctivos fJOt?erno:; e ne- l;igu qutJ csL:ltiJÍ:t solH·n :L r·omputt~nei:t etm:lu
,iJOcios de sua econo1nio», nu Si :-l" um qttü-~1 !";1,- sit'r' d:v:nul !a., «on !inalHwnto- eomr; ]Jel11 
etllrl:Lde tk tl'ilmbt• <L imp:Hht;ào de ilWI'e·t- 1i01HiLW,t o Si·. ?IIiltón (CunsU.tult;i'ío do HL'azll, 
tlori:L:l mtt·cmguirii,S, (IIELIItlo dc:;t:n:vla::; ao :~"cd. p:L:.;·. :37) tu!-u-l1ia dol;ul'II1ÍII:t•1o om ar
eon~tJtno 11:1 suu tm·1·i Lot·iu, ~~ ;;o,<..!;llid:t tb el:tn- tig> ou p:Li':L.'-\Ta)l!:o di~;tilld > u JÚO 8:\ sm·:. 
:-;n]:l,-«l'OVet•l;;•.rHlo, pol'éJll, o illlp,:>Ct) p:tt•a n vinllo dn ]nl<LVi':L~~ q11n se\ p:Jtlo:n t~on:-;itlor:u· 
Tli!lSOIIt';.J Fcdul'<ll... e~JJJIO simpl;;~; f~OillpiilltWIIto, no n. ~ d.u::;to 

Emf1n1, a pr·eoceup:tção <lo ln;dsLt;lol' f',Ji ~u·i;. í'", nm qn.l o lil.C\'ÍfiL<Ldm· sr1 roL'u1·e tfí.o 
lJ<tiÜt' o v:tgu, o lnc:or·to, o inclu!htid;,; tudo somunto ao:;.; illlllu~:to,; 'lllll :t. Uni:\o llC!ile Çv
ebro, oxpt:o::;so e explicito- t;:_p;tom:_diie:t- 1JL',Lf', o;~ li!JÚI'tLul.tl tltl e;tl,ut:t;.!:(~i1l'lllü Jwllc 
nttmto. c:mJi1.'~'i'<t!la ~:ónHn:ii'J :í. Cn i.i'ío diz l:e;.;peito-:-

llil'eibs do tl'ilmt:t~:i'í.o e.~mmun .. ; (art. l:2) p:u·:t t[Utl mta jéi.mais pos~u impor sobro a 
oH- pt·iv:Ltivos d:L Uni:1o (:trt. 7") on tlus Es- nwsrn:1 n:Lvo.gar;·:'ttJ .» 
tarlos ( al't. \J") 11ispostos, on mnm•a,tlos o dis- Em ih e e rlo olornonto lti:~i;ol'ico ctiroct') c 
ct·lJ11inados nominal o oo;:pliell;autonto mn immocliil,t>,ll1ai:-; inSit:-\tont:Lvol <Linrht ú n. pt·e
al'Lig·cH o p:tt'W·~·:·a.pl1o:; tlil!;ilwl•H,. ~:upat·ath:-; bn<::\:J d.) p~· 1j ·d). l•:' ctn·t:) qu,~ o sulmitlio 
o inl:unl'lllltlivt:i.;; lilllitiu;il:'.,..;, u:qdie:t<J)cs •Jil <1110 WlS mini:,;tmlll osAn11:.w.; <l<L <.J:Jnstituinte 
Cl.liHliti)t~S dnsl,ns dit·ui.tu:-; O! I tl:J c.~ilU 0.\Ui'ett:l.,, t\ p H' Ü<l111<Ü:> c:se:t::;St.>, 11J:tS tlo p 1UCO l.lllO 
cxplit'ita.mtl!llio--t:tlllilell1, n:t nw:mw. oJ•tlu!ll, nelltl :-;'\ ont'.!lldit':t Jl:t•la, lu qlllJ :wtorizn <.L 
om pt'UlHJidt)t-ius o11 tnhn·;Ls :ittllui·tlin:td:v> (L indm::::·u) dtl qtte tlét tltulili·: dt>ln~dslwloi' eslii
it!t~<L pl'incip<tl ou t'.lll clisp:,sit;iios isol:Jíh·:;, vc•.:-:sn o vun:,::Lmoub do tot'llat· a cl;tw.;uh 
ma·:.; sompt'll incluída:.; onLt'd as <llllllllOl':tlhs t'I!:-Jtl'idiv:t 1h, 2'' p:Lrt·.l du n. ~?, <b ;_u·t. 7·• 
no a.r·Gigo nspoeial um tlll•l :,;e eog·it:L nxdu:ti- igu:dnwllÍi•l ollt'i.~;<LttH'i<t :tos í•::>h<lils. 
vamcntn do tlllO pt:l't·Ji!Co <L um t\ uutt·o Aci eoiliit•cu·iu, intuito intoil':ununtn divot·.:.:o 
p;)Üer-cis o f[UO <l!tiz eu q llll fez o lug-i..;hdo1· pt·eflnminon no animo dus nwml1ros <la g\'<tll•lo 
dando ;t nod~<L Con:-otii;uif;i"i.o o ear;wtllt'Í:Jtko Conuniss:'í.o rl<l t•cpt·o:~ent:.tnt-.ls d.o torlos os Es
pt·o1'!111tl:tmollt<\ <wecntu:ttlo du 11111a, Yet·tLa- t:t1los cnc~<Ll'l·e.~;·:ul:~ du l'OVOl' o lH'ojccto.J.u 
liuii'<t Constilu i<:T:n o::t:l'ipt:t. Consti!;:li<.~;-í, > elaborado pelo Govorno Provi-

Nes~as eondit;õo..;, in~;istimus nm anit·rnat· sul'lo-:tflinna eom o "certo Ll:t maior Jir
tjlliJ JH'eliu!nl.tn·.-:-;~~ qtlo a ei:Lnsttf;L l'ostl'idlva muzt, rlos:Lfianrl.o euntustaç~(o, a auturitla.clo 
uxplieit:t do 11111 di1·uit•1 ctú d.:L !J11i:'í. 1, illcl:~t·I.:L insti!':illdLa o valimn tlt~\llll du!:l sons mtn11hl'OS 
ll:J, :-ltlg'llllil:t p:u'Lo du tiJll p-u·:J.C\'!'.t]l!lr> th at·- 111:tis a~Jsidu JS o ~~:JIIl]liltlllli;:ls, c do cull:d):)· 
Ligo t]ltt>. :-:ú ths :L;,I,I'iillli•:i•t'.S l,:tx:~,l;i Y:ts tLt l'rL<;:-:tl t11:Lis ullit•at: ~~ il:ld:-;i v:L. O snu dep.oi
ll11i:-to eugili:L, UllVOIVl\ llllt:l, l'll.~tt•i••t;:"l!l llllpli- llllll11io }H~S.-::Jal, l',wLi!it:adu p.da, •[lltlSl ll!I:11Ü· 
dL:t :L podlll't\S t'.Xd11-ivus d 1 l·>d.:td >, UtlJIJilt)- 111i•l:t.dn dus lllt'll1i'l'tl:; tl:t :t.ll11did:t Cutlllrtis::ã.o 
r.ttl.us u•11 :J,l'li!-(dS dlii'tH't:IJti<),:\-:·· ilta•lJt!Í:·:~;j,·,\1 (U.u;dttll'll l·'t•.dti;';t,l.i\·u, p:r..:<. :11Hi) u:'uJ pt~tlo 
p:)[' :thSIIi'tlo, iJL>g"Ít\.) U lilliOI!t\l'l\!li.u, 111:1'\ÍII1l\ ~;:•.[' rn:Li;-; jll!l'l\li1jlli'll'i>: 
Hi :~l,t'.iiltlol'-Sll <L <[!lU u .ln,ú.;I:Ld:H' l'tli'~tLiWitll.u <<.\. Coli1111Í:':':·lli t•nl.ulldi.:ll n 1:11111 i,ot!o :1.em•l;o o 
n:'i.o l'llt:!I<Hl lll\SL•i ]~<Ll'Lkui:Lt· tlt:.tlll,u dtl VÍI'Í•l :ll\lll dttVid:L,Ij!lt'. ,-.;j J'.tZ•.Ít•:.; l!:t,\'i:,L indisti!IL;vni:.; 
dt\ ]I:LI'Ut\t~J· o11 du :-:u,· lllt\SJJlll 1'1\tltllltlLIII. :, p:u·:t, lJII:I :t [11li:·t,> l.i\'t\:l."t' :LIJL:ll'id:tdn l.l'ib.lt
t:illl1t:tnfio lj!lt\ dt•LX<t"~" J,t~JII ·l:l.J',J o Still Jltlll- L:LI'Í:t t•xr•lii.lÍ\':1 ljll:lllL•l ;i, iiiiJI'lL'i:u;:'w !ISiit',LI'J• 
S<Lll10ti!.o, do r,·ll'll1<!, :t UVL!,;l,l' dnvid.t" n ,:,111- :~·tdl·:t. tl a. 11:1 l'•':,·:tt::tll, t)lll ,!!.'t:t·ai, ultl.t•o L:tnLo 
J'!l,;l,os. 

4 

11i1.t> :'u dal':t, t'UIIJ t•,·l:t.t:iL 1 :r,J llliii'ÍJJI•lllin ill· 
1•:' tt:-:sim q 11n 110 R.~" d.1 ;u·l,. !I'' isnlll;:tlldo l:u:'Jltl das IJl!)J't::rdtJI'h< q ti<:!' :ts do pt·odtw<:fi.o 

c:•;z>lieilww·Jllc tlu illl]ltHL 18, «111) I·::~L:td 1 Jl'l.' tlo p:liz, qtlt'l' as du n~HJ'.t.llgoit·u dop:Jis <lo 
OIH]tl ::;e OXJI:Jl'i.:Lt• a. fll'Utlt!t:(;Ü.o tld Ullfil'<lcl 10::-; .. tlt)Sjl.tt:li:Ld:tS jlii,I';L I) UUJIS!IlllO, e p:H' ÍSSO, adO· 
t:LdoB», nil:J L'ilZ TnLI.i~ tlo qtte l'.•putit· :L JH'.Jit.i- pt:wd•> u n. :!, <I.}>JH'UVUll igualmente e.m 
lJ;ic;ã.o rJUC j:í. so :wl1avü iiHl)lidli<Lil1tl!JLu c:Jll- tlnlihe1':Ldo ]ll'Oposit) e eorno SOJ'tdl) de pt·ovi-

. t.id<t no s lo Ü:.> me:-; mo :n'tigo em 11 Ull 0. tla.tb dun te al.ca.neo o d bposiU v o finétl do cit:tdo 
.a.os Est:tdos a eolllpot:mda exelnsi v a plw:t 11. 'i!, 'lU C donoglL <.\, Unü:í,o o dieolto do trlbu
t;rilmttw «a:-; mm·catlori<t8 de sua p;·np1·ia pro- l;a.r as nH.lrcadorias no sem gyl'o intce-csl:a
dttcçr.7o. » <lua 1 - tl cclarancl.) li v l'e o eo_rnmcrcio ,.de 

E' intuitivo, pon:u o ~.;r, Annt·o C:.w:tl- ealJo'iag·nrn; o as~rim proco:loltdo, sinão a. 
eanto, surrrag<tncb p:n· e linplub o t!OS:Ju nw<ID tut t!L:I:Ldo,polo , JnJnos :t m:LÍi)l'i:t <l:t Com
de ver, quo, si <.tssim n;\o fora, isto é, si o lo- rni;-;s:\o, l'd-o no so11tido, n?Lo só t!o limitar 
gisl:Ltl.H· tives:.;c tido 1\Jil mo1_1m enmpt·oiH\11· :t ÍllliCJ'V<llll,~ü.o triln11i:Ll'Ü da Uni:'~o .no 
tlnr· os Esi;:ulos na disptmic;:'í:> t•ul1.ldd;t (:1,1't. 7" 1\Uillll!Ul'l:io intor'-ll~Jt.a.rlua.l, <~OillO tlü deixar 
11. :-!) t!]lo não il'i:t insudL-a, t·o:no suf1-c/au- ;w,; Esli:tthi; n, Ctr\lt!d:ul:l ]llon:L de, <t o~JSO 
su/,1 reslridit,,t tlu lltll:.t liteuld:ttlt) t~UJ1l'ul'id;L :i, t'PSpuii.;J, l:í,ll<."<l.l' O!l. ~:11pprill1ÍI' ü:-l pt'OlH'i08 
U11iiw, ou aiJ w uJtus Let·ü <LjtwL:ulu algumu, tl'i I 1 utu~J, eoali.Jt·uw as ~;tta:,; uoeossiLiades 1irmn-
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cciJ·as, ou m<ü~.l eom:entanC'.o fi J~:Si'. coiil :) Dispõe n :td . 5 do lll'('.it'd o q1w <<!lO tcrri
de~onvolvílllcntu Peonu111ieu de c;t.da Ulil.>• Í.(;rit~ de <·acb.t l•:sb<lu ~:hHnent ~l ;L Uniiio com-

Aiénl !h~ mais a. inkl'pt·etaçü.o autliüutiea plltu pl'iv; ', tÍYétnllll1l/) a ::; taxas !JUe sob qna.l
t1o § 2° do art. 7 da. Consti t.n i(ã.o j;i roi li r- rpwt• !ien(Jnüna<)í.o incUit·cm sobt•e o.g gcncros 
Dl<L<Iu. de modo pGl'Pmptorio e ineontrastavol nadnn;ws, de lH'OI.lucç:ã<J üc on t!'os E::: !.ados, 
:PClo Podc1· Legi;:;l;tt.i v o. A Com missão "Ylixt<.~ <k~ti na,1lo': a c ;nsnmo no sen t cnit.nrio, c b~;m 
(lo membros desta Ç;unar:t o do Senado, cs- <tssim soht·o os gcncro,; cstt·angciros tlcspa
pccia.lmentc cncanüg:ula du intl'Cpret..l-o e elt;Ldr·s p:n•;t consumo, (n.rt. 34, n. 5, Cnnst. 
flefinir QUacs os 1hrcitos di! qw.J d l io rc o com·- l"0JCI'<'.lJ salvo a. re;trid;ã.o , ne ;tc ultimo 
11zercio de ca!Jot~T.,IJi!m, fel-o no éLJ'Ii. 2°, do de- CiLSü, eshbclecüla. llo ar~. 9, § 3", da Const. 
ereto de 4 de setembro de 1896, acompanlt ~tdo l"edol'a.l.» 
do luminoso parecer ll. I I'!, decl;u·arHlo Do pois de ha.vc<' inconstituciona.lmentc I'O · 
o ue ~<OS direitos de entra1la., sa.hid.;t c est,ê\da. liit'<ulo aos E~t:u.los no paragra.pho uni co do u,r
,iê navios, de quo é livro pelo ;u·t. 7, s .~" d;t tigo antocc•<lentc o direito de lançar taxa~ ou 
Constituição da. H.cpublica, o commm·cio de tribuGos quo soli qtt<tlclum· denomin<l,ção in
cabotagem o as mcrcaclol'ias nacionacs, bnm eidam sob:o g0ncr·os de pPorlucçã.o de outeos 
comó as estrangeiras, que .i<i. tcnltam pago o Estados, quanuo de::;tinados a corHumo ou <t 
imposto do importação, são os do doca,phtLl'Ol, scr·orli rJcxpOl·ta<los lla.ra outro,; Es~ados, o 
expediente c outro:; qua.c:;qner d<L cxelusi- projcdo cunr·ero-o privn.tivamcnto <L União. 
va competcncin. dét União.» Aqui-,si ú possivcl,m:üs do quo nosdispositi-

Ainda mai:> : no primcieo dos considu- vos n.nt~t·ior·ciJ, é fhgt•;mto c insoph ;sma.vol it 
:randos com que ju;;;ti!i:cou o alluditlo dcct·cto oll\:nsn. ao \'Sllit'ito o i\, lettra da. Constit,ui
tirma a Commis,iio «que rof'erinJo-se o art. ~~n.o. No:;ta--nã.o :;c encontra um a1·éigo quo, 
7 da. Constituiçü.o c sous 1UtJcrsos nwncros rt!motamcnto si qum', possa 1'ttnda.mcnü.1.r <1. 
ea;clusivmncutc â Uniiio, uc ncnlmm. modo dontl-irm do pi'Ojcc·Lo o por não s~r possível 
pódo 1·estringir os dir·cíto ; o podcr·es cxpl'e- encontra l-o, o :;ou au tor deixou do inJical-o, 
E;OS o exclu?ivamcntc couf'cl'idos aos Estados eomo o 1izcl'a., embora crronoa.montc, no dis
pelo art. 9° c seu.~ numr;ros e paragJ·aphos, posi ,,iyo ani;criol' e em out.ros. E' que, ele fa
:o~endo, portanto, quanto <t estes uit·citos, cto, o ;~r l.igo nào regula.ment.a. nem int ~w.:. 

l,lena. a liberdade dos mc~mos Estados logis- pret ; ~ a Constituiçfio mas erra dil'oiLo novo, 
arem ~omo mais accrta.tlo c convcnionlic llto.-.; au;.çrnon i,:.t <tS raw!dadcs lll'ivativas de tl'ibn

pareccl'.» taç~fi.o do pudor J'odc!'al, mn !loi;rimcnto 
ms a inl;crpl'CG.t~~fi.o a.utlrenl.ica do a!'t.. 7 ilos Es!,:tdos, mai;o; do que isto, elimina dii·ei

!§ 2°, dada j<L pelo Podct• Legislar,ivo de !Jleno i.ll:i qtLl oxpt·o:1:><l o explicita.monto a Cons~i
•t absoluto accol'do com a tloutl'in:t IJUC SllfJ- tuiç~:w llH'S conl'cl'iu. E' l'acil n 'Lornonstraç~i'ío. 
Hmtamos cem J'illlkttltlivm·gonci<t com :t tlou- O h~gishdor· con:>l.it.uinl;o, já. o dissomos, cnu-
trin<t do project.o. lllOI'Ull, pt'<!cis,,u e dist.inguiu. de lltOÜt) a ovi 

ü a.l't. 7, !=i 2°, !·crm·in<Lo-s\l t;\o sornerrte ;\, (,;~r <lnyi,L~s, <lm ;~d. i~os J.ill'crlmtn:,;, os im
llnião, tendo em vist<t o:.;c~lu.;ivantottte deli- fliiSbs pl'iva1,ivus tla. União o d.os Esi,ados. 
:Jb• os impost;o.> cp1c olla, S..\ 111 ofl'ens;t :\. libt!I'- Nu al't. 7" o SDII.> jl:tl'agl'aplws cnurllet•a 
dacle tlc c:dwt,og,ml, püdo huH.:ar, nüo se s.t"n os da UniiL:I, n.> at· .. igu !1", !La llto~ma fút•Ju:t, 
lfllC Jigaçã.o pos~a tm· com o arG. fJ e H!ll; o::> do~ Est:L1lus. • 
Jl!Lmgr·;Lphos que Lra.ta soliWllliO 1los imposte.~ No :u·t;. ~~~. pot•ém, ahro llllltt zon~t com
!leh::tdos pt•ivativanwntt.: <toH 1•::->tadns, n:io lllllill :L l'acnl,lado l.t'ilJil'.at·ia do a.lllhll~. lliz 
Re com)H'CllCllllt: como po:s :;;~ sel'Vil' t.le 1'11nd:t-· csl,e at·t,igo~: <<.\l,··m Lias f,>lll.ed tlu l'c~oitu.fl <li .;
lllCnto a prohil.Ji1;ã.o quo so lhes illlllfiZ, ele et'ÍIIIÍII<L\la:-; nus at•t.i:.riJS 7" c !J.• é licito a 
tribut<Ll' genet'Ot'! !lo pt·ucht,·<:ã.o !Lc out.t'l't'! 1•:::;- UttiivJ, cutnu aus Jo:l)t,;ulo:l , cwnl.tiatiJJallumtc ott 
t.ados, quando destinados a con~umu ou <L 1urn, ct·. ttl' uutt·osq;t;~o . .;quer, nã.o contra.vindo 
J:!Cl'Cm recxporLados para outros Estados. o dispcsto nos arts 7", tJo o li, n. l.» 

O que póde tct· de eommüm a prohibiçã.o E' ú. sombra desta ü.tcuhlade ampla om que 
1cita, á União tio tribu mr o commcrcio de União o Estauo.; f,Jram poP.tos no mesmo 
r:a,botagcm, dcclé.tt·ando-sc cxpre;o;samonto nivol, em que o diroi.tu üo oxplorar pelo im-

. quaes os impostos unicos com qne ella }lôtle piJsto esta zon<t noutra é ideniico, podontlo 
g!'aval-o, no intuito de evitar qnc a.bus1va- operar, à vumad.o, cumulativa ou. i:->olada.
:rnente ella. mesmo o onere de outros, com o morno, SJbre u.s mes!nas ou dHI'ol'Ontes f'on
(!ircito ueixa.do aos .E:-;ta.dos de i.rilmtar a. tos do ronda., quo a. Unlr'í.o o os Estados teom 
ex})Ortaçã.o e o consumo? Como rlcuuzir uo se cullocado pan1. tl'ibutar em commum o 
uma limitação eXJWr:ssa e cxphcila pus ta ao consummo. 
poder tributaria da União subt·c a cabot:tgem lJostacanJ.o da ma.ssa dos impostos nado
uma limitação implicita ao dil'{:ito !lns Es- n:ws u:macs, conhceido::;, existentes nas nosiJas 
·.uriossuhro mai.Pl'i<1 complct.:unent; ~ diver~; • '! i.t'a!li1;üe,; ol'~~a.menl.arias, eel't11s (l !let.et·mi-

J\hi deixamos a iuter·roga.1,:rw, uados par<t eom clles eiJnstiLuir o p;Ltrinw-
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nio do tributac:io pcivativa d_;t Unii\o, certo . .; 
o dctornJinn.dos p;u·;t, de outil'O lado, con~ti
tuir o pn.trirnonio uc tributa(~ãn }Wiv:tti\'« 
dos E::.tados;- o legislador c.>Jtstituintc li
mitou, circu mscrcveu em l';Ü<1:-> clal'i!,S c 
definidas, distinctu.:; e incon('undivei'l ases
phctas do competencia. de um c ou_tl'O -
potlcr. A discrirnina.<;io cspccilica.da c no
minal, um;_~ um, dos impostos diversos con
stitutivos dos clous circulas vedados por igual 
ú. tributação rccipl'Oca. c commum do. ambos, 
é rigorosa., é ~ystema.tim, de naturez:t a 
não permittir collisõcs nem conl\t;:;õcs. Tanto 
quanto foi sovcr·o, nfw di:r,emo.s justo, na do
limitação da zona CSl)OCin.l rcsorvad<~ cxclu
sivamciltc <~o alnstocimcnto orça,mcn tttrio 
do poder federal c dos podot•cs esta:lmte:::, o 
toi tambem no tlil'elto commum do bxa.ção 
a amhos deixt~do dentro do toercno n:mtro. 

Todos os itnJ10stos não comprchcndiclos na 
pttl'Lilha., não incluído-; no circulo restt•ic to 
do direito privtttivo de ca.da um dos poderes, 
todits as fontes do rendas quo cscal)<tra.m 
como tal-a diacriminação dos <trtigos 7 e 0, 
ficaram ipso facto-pertencendo ao pa tl'i.rnonio 
commum, sujeitas ao direito igual, concur
rente, simultn.nco, cumuln.t.ivo ,,u não, ele am
bos os poderes, dos Estados como da, União. 

O que fez, por<ii).1, o projccto?. Deste pa
tJ•imonio indiviso, doixarlo calcula!hunonto 
ao goso om commum dos Est.~tdos e da 
Unifw, destacou uma f'un1;o de l'c!ldit, <tl'l\1.1!·· 
cou nm imposto-o m;ti~ pr•oducl;i vo -pela 
sua amplitude, flcxibilidado e ru.cilillado de 
pcreopc{ão-o do consumo,c at.LI'ibuiu-o cxclu
sivttmcntc á UnFi.o, tloda!•ou-o pi'lvativo 
desttt, i'l'andando o diroi1io dos E:>tatlos, di
minuindo o ptttl'imonio commnm, i:o;t'J é
annullou rL Consti liuiç~ã· '• tlesl'cz o quo clli.~ qniz 
o sonbo f'azeJ', <pHlht·ou o ~ys1i'\ll1ct llltn olla 
adoptou, pcrl,urbuu o equiliiJt·iu quo clla 
quizom nmnt.né ll<t pat'l;illm tl<t:-i t'l)IHla •. -;. 

Erro soln·o m·ro, in1~onsl.i l.ncionali1latlo so-
bro inconstit;Uciona.lidadc. -

Creando uma l'on te a m<Lis tlll l'enú:t pri
v a ti v a da U niã.o, o projccto,um voz do in t<J!'
prctar a Constitn,ição_..: t•cl'urma-n, motli
Jica-a, desft~z o sou systomn., vau além do q uc 
olla cxpt·essamentc "' d.ispoz. Si s3 atlmi ttis~e 
esta pct'igosa doutl'imt a cnnumct·ação feit;t 
na Constituição dos potlcr·e::; o direitos con!'c
ridos ao Congresso, como aos Estados o ü, 
União, seria, superflu[~, tel'iamJ~oJ a desGt·uição 
pela base da demarcação de competenci<.ts, 
por ella rigorosamente fixadH,s. Si !ta tanto 
pudessem chegar as legislaturas ordínal'ia.s, 
annullada estaria a vantagem maxirna., a 
razão de ser das constituiç~ões cscriptas que 
-foram instituidasjustamonte para rcfl'ela.r 
os poderes absolutos o d isc!'ieiona.rio.3 dos 
pa rl:tmen tos. 

~nmnra Vol Vl.t 

O pt•ojr:cto bas;n-so no a.rt. :i4, n. 5, da 
Cl)!IStitni~~;'i.o pa.r·it <lcel:u·ar da ·competoncia, 
r~xdusi V<~ tla Uni à o o llir·ci to dn tributar. o 
cun mnw interno dos gcneros,q uoe na.cionn.cs, 
qmw es1;r•angoiro.~. 

Eis, porún, o quo diz o artigo o paragra
plws clf.allos : 

Aet. :)4. Cornpcte pl'ivativn,mento ao Con
geesso Naciowü : 

I I ....... I o I I li 11111 I li 1111 I I lo I I I 111 I I I 111110 

§ 5. o Regular o commorcio internacional, 
bnm como o uos Estado,; entre si e com o 
Ui;:;trlcto Fedem!, a.:l'.múcg;1r· pJt•tos, creae 
ou supprimir· en'repostos. «Para justificar a 
ro;;tl'icção ao diroi.to dos Estados do tributar 
o consumo, invoca-se a autoridade dos jul
gados anwr·icanos, a interprutaçã.o doutri-· 
na.ria q uc alli so tom dado ao art. 1°, § 8", 
n. 3 quo é consiêlcr<~do o similar da dispo
sh;i\o do n.l!udido u.rt. 44, § 5°, como a sua 
fonte directn., r[UC cllc foi ditado })elas mes
ma.; neccssitl<tdc::;, visando o; mesmos fins. 
O C;)tudo dét que;;tiiu r~montadu às snn.s 
Ol'igcns, tendo em <~t1;cnçào a. sit.uaçã.o di
vcr·.~a e a divor.~idadc do condiçõus o cir
cumst,~ncías poli r,icas o economica.s dos nossos 
o dos csta.dos <l.lllCl'ÍCitnos, dcmonstr•a.J'á que 
só appae,mtcmcntc, c pot· uma aprocia.t;ã.o 
supcl'i1cbl c ori'onoa, ptido-se applicar em 
ab:soluto :~ lkão dos SJus arostJ:l e dos seus 
exemplos ao nrJs:,;o mr,so. 

Mais ainda: dLü dcmonstt'itl'á-quo, apózar 
dn. desconl'ot•milb~dc de motivos q 110 dotor
minar;~m a attl'ilmii,'ÚO pl'iva!,iv;~ tlo l'~!gular 
o commct·cío :í. U1lifw, Li. eJmo aqui, a dnu
tt•in;~ tlos constir.ttdoualistas o a jurispl'll· 
llcnci:t dos t!'ibtinn.I\S, long-o dt~ ::;ull't•agar·, ao 
eontml'iu, eoudemn<Lill, de IIIO<lo }Hll'BIIlpl.o· 
t•lo, :~ 1',\str·iel;fw aos pl)tlt!t'tU tl'ilml.u.t•ius doi! 
Eshd,J . .;, eo111o pJ•elieJHlu o ~~ori:-::tgJ'iL o pi·o
,jecl;n. Na Amol'iea, os I<:sl:~tlo:-; IJIIO 1lnpois 
SB l'O![Ot'il.l'.Llll, I'ITH[U:tlllio i'lll I'P[llll.i1l'<LIU !li~ 
pus:o :dJSJiul.:t da. Slllmr•;utin 111:ulloi llllltlll oH· 
tr'O si am~o:-:a gut~J't';L d11 lia.r·il'as. Uo!nin:tva·os 
o mab · o:dt'l;lllo par·tkul:wislllu, eut'!LrHio 
e:u!a. Ulll, UXt~fll.;ivallllillL'.I, do:; SOilS ÍIIÜll'mi• 
SOS CCOJllllliÍellS n tl'iiJIItaJ'ios, SCill o lllllltlllO 
t•cspeito :ws int.m•essns !lo . .; ontt•os. Nada <lo 
solidal'ietlado ou c.Jmmtmhfi.o tlo vistas: ogo
ismo 1'0roz c illliransigontc, ois o quo car<~
ctt:l'izu. v a o rcglmcn dos i rnpostos e as rola· 
çõcs commorciaes entre as antigas Colonias 
dcsdo quo so do:-;ligara.m da nl:\e pa.tria a.té 
quo cclol.H'ar<nn o pn.c.;o da. federação, na 
pha:::e intcl'rneUia. <la. autonomia .ab3oluta á 
autonomia restricta. 

NcJte período de transição, em que, en
tregues a si me.snuts, consideravam-se so
beranas, na mais lata acccpção do vocn..bulo, 
as antign.s Colonüts, não era só com exígen
cias l'ngulamcnt:tre,.; m;~is ou menos graves 
que a su~t lcglslaçã.o diflicultava. o com-

5~ 
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Jll (:·J'c:i•l cni.I'P ~:i , ,._ .. mo :o1n. a.~ n:~<;ií.0:~ md.t·:M1- I : •:,;~c:~ pnd(ll·c·:;, :t.tú r•n ~ãn disp:ll'nus r: c:ITr.\·c· 
)!(:I r: L;:;; lt~L\'U alt: m dt~to , n:L 11\H.\<.11' l'<~t·t:.l J :,_!.' lll:f-1 ao::; E,;t a.d tr ·: 11110 ddh~~ tmll:llll nxf.r:v.>r·
d.e!!:t$, n:io só irnlHI.,;i;u; di. .<.c t•imin:~tiv .,~. c.;m- · c\inn t•i:t·nwn1.:: a\nt..;atlo, fui'iiiH c::ntraliza.ilos 
fcH'lllt~ :L Ol'i ;:;cm 011 i H' •:H:.t~ ' lenei<> ü:~ nL:rc:~da- c :tt ~l·l hnhlos p1•i V<tti tnenLe ;~ comp:>tt:nc i:t 
ria t t•i))ut;tvc! , m ni.tu '!lllb<)i';L r ... ~':K! c:s r;u. dJ ~Jub:n•ar.:t il<t l;nii'í.o: IJi\'Cl'.~:tS, in~cir·;tmcntc} 
}ll'Ol11'Ío 11.\iZ, co:nn ai.ll:!:.L ont1•:u; cp;D Jl:'O- :m·.1•a:!, et'illll as no.><as eomlkõt:s ao ~nr 
.llibi:tlll, m'.)~mo n Pntnt•l:t (J:J ci>r·i!h~·ii.o inaH.:_i·m•afl ll 11 JJ C'Yo r<:ginwn. 
intm·-c~t:vlnal. cb.~ l)J'Ilill'i:tS mC' l T!a•lJi·i t lf.:. V.in h:unu.-: dtJ. CCJ1tl'a.!ir.tu,:i'to, e o l porlOI'ÜS 
«Fú t•;t COJII Qfl(;Í i,() ill ll~OI·io ü <H:io~a ~'Ujlj!ll'l', que );1 S; ~ ;)('.li •,\·am di:>!)UI'tJOS llOlus J·:~t; ~lli)S 
r •s ,~ ;·o~-o Stol'y, rtun.dadn. : ~ t! xistcJki:~ tk t:-::.:n :~q:1; nunu:• :>:.dtit•:qn lia:! m:\os do pot!•w <:on
Estados intlüpcnde ntes, po ·I'IIÍil•fo c·.:td:c ntn o tml, mtnr~<t (',n':\m d i,;:put<,do~ tLO Govet·no 
tlü·cito üJWil:.~ii'O de: r.1~ t tr :H' o e:.l!rH'lCL'eio, N;~don;tL, <}li·:: v,; t'Jvo SI)IH i}l'o conlO a1>tdl>uto 
:Pttdr~-~c h :n·c:.· C]_Hn.lqum·unii'Mnlid :tdo <lc i:íy::.- d:t sohel·:•nb, e os t!XCl'rl:'ll som c:onkstaçõus 
tema, ou qna,lqm• t· h.n:t·mon·la c t>)opu;·a~·ti.o o} liL i;:;i.o~ . l•:.~l;:l p<lder Jl:>r!ia ~:)t·J<i. um:~ .novi
;p;w;t o bem commum . » ::--l;t con Y cnt;5.1) dD ch~tlo , ontt·:; nú.-; n~i.o. 
:P_lrila.tldphia a lu~a, p:tt'n, :~:tlli t•-sc d!J-'tü 1:e- .'\ r:1;;iio, pAs, tl,1 tii.;;p;sição elo <tJ•t. 31 .~i 5 ° 

·;gunc_n de ;uru·c:lua. u d,1_ ~~e.:n<_,;o,, fm, vo:;!. d:t nos:;:t oow:t i 1.nic,:ã.o, emhnl':L qu:t!>i tcxtnal
_:l·enlwl:;. ~~l L~t:.1dos m:~l'J.~liTU:-: , ,;o:n'í\ii<td~J, 111;:1u,n j , L, ~tllii\:a ;l do <td .. [" fi S", n. :l, <l<t 
, ,·on_t; .~_ Carlwt·, l:tvnJ·cctdu;; pul~_,: na s!f,Jl ;t<;n-'1 ;un::r·i.e:ttn, ni'i:1 f\ li í nt·.:ir:ucl:\1\li:l :t tnC:-JIIl>t , 
ü'e Hm.rr•;I,Jll t !:ll<Lt:I IH '.nf,,J en t <1l.1dtca.e 11:1-.; IJPtOS n:i!l ÍI~Vt\ t• rn v i::;ta ;tl;'t.onc t,•r· n :·n,nedia.r· "·~ 
o:lu Cong1:m8o do JIUtiiW <!" ;-_,~;c i:u· '' r.:u~ ·-~ - ltJ;Í>\ culH l l•:iil}!-l lliitY..i.tJ pr·e•l.oll\Íllan tes n ()l:\til. · 
;llw:·cw mterno e extm·;t", ,J>orh.H· ele (jr<t) tt- otdt;:H 1L (';~1 ; \.<JS, c;m10 1;.\. ::>ucc: [)tl e~n . 
ll!HUil Ü lllt<tS Yt)Zl'\S :L111 1l:l L!10 )Jal'it <:Jll\ 11; 

.tlr.;HS }H'Olll'Ü).l CO:l [\.\•Jet·:vfoL Jo:mflm, () cl i-
:J•oito <I c S•Jbct·;mia, ..,xer ;.:idu ;tt,\ o: :~i.u p:;lo:~ 
.E::>ta,do;-;, Hem COl'n~cti vo l1 :-llllll l't'OÍi), } ll';.Kii.~ 
amnll:\-ü$ ~Í. Oli]Kl .iÍ~·J.o, <10 ;L)};.ll(bllt) de lllult·.Lf> 
:w·crogativ:.•~ ele g l'<tn•le,; c:m;nrJIL:.llWias, nJ
tt,n.rlamcotc :~ ele l;wç:aJ' ÜlljJu:sLu6 -~·:.>b:-e. as i n t
pot'ia.çôcs c as oxpul'ia çJ:;s, rnc.smo imv~,3-
tos di t·ecto~. 

Scmollta.nt t~ cs';n.•lu de eu u.>tL: or·:~ . p :ll'l~m. 
radienlmeotu ine;.Jmp;~ti rc.l com o 1'Cgimm1 
1l;t fcclOJ'a~·ã.o o <la lei; o YCIJCI'tloJ':~ u ·t:J. , <!llli:S 
innuram·:t~ diifl,:trhh:!c.~, :t. nec-r'.~:::íd: t.rl. \ <.[tltl 

:t toJos ~~! a Jl;!. n.t•orJ i! tmh t\'"l o f':L !.:rl , <.le 
:ui o l'tll.r-:;<:, p ut· di:;pJ~ir,:ii:: ; :L'\pt·u:;;,;· t:;:, uwdld;~; 
t nlll lllntns li r. ~1.\?Í' r.;;•t;,n t• ;L I'O!! I'l iSÜ.U, :lS l'C!j)l'<'.• 
~ilL iiiL:<, :.Lli flO ;(.([id:tdPS n iL ~\Wl'l'll, il·.: (,:rri C:L~ 
•mi.l'l\ os E~t:t.t1cl ,l n a""\)'!'lti'<W-~•\ :L (\lrloll'. í, i.vi
darlc! n •• elfkar:ia. thl pod;l,t' :;o l.u)i'nno <:IJllft:J·ill·J 
:i. Uni':l.o par;t c .cl;:brar conY•.,nq:-,:w o tl':LI, : Lr.lo.~ 
r•om as wt6i .l~ n,;LJ':t.IJ,!,'oil':·l!', P'lt] ;J' r.JII U·. <L 
p:ll'Jlla.J il:t'OP a ~i l:u:~c)•J :tn ,.m :tl:~ l(llll 1 l i nu:-~ 
•In clc•scl'!\VI\1', .'Scll'i:t nm:L l' nJ·d:ulo it•:t. !m l'l <~., 
ill llJW.-:>n o d•llllilll)ll. 

A J•:::w• ... iio nnitnJist.:~ ,.l~lll:t\\1, }H';i~," II<.J:s 
·. tu ~ t-3 . l o, ~ b1

' , n:L 1 D :J o ~ lD n.-J. :!. o:!, 
'fOJ'a.m OX\ll'.l:o;il ,,111e11 i;t ~ eous:l~ r;\clo; os l':tm::
,flios .iulg:trl <~Se<qnw.; rli.: );ÚJ ' twJl1<l á :ut<~relttu 
«l :i licen<;:t ITil.lutaria do~ !·: ;~;:Ldo~ . hr;o t;, 

:.foi ost:tb ::lncid•J, o Jlritw il 'i:J tia ttn í{i)~·m1da.dc 
c<los impostu~ om toda <l C\Kten~~LO <los K:t;t\los 
ll.: nido~ , fui tla la ao Con~t·. :'!'j!J ;l c·,rnpntcnci:.t 
jpl'iv;~tivt1. p:w;.~ J';\gal ;\l' o·r·.omn 1m·c.io interno 
e e:Xtl3t'110,C Sl.ll11 o ,~t'U eon;;l~ l l\ Í ll1 ül1t:) ,YiltltLdo 
a.n:~ Bsta.dos l.n.nttll' i m prnr~";; ou 1l i n .:i t o:J liülJJ'e 
,~ hnpc~rwtt':·t:J uu o:qKil't:L~·:t•), sal\'(1 v~1 :tb,o
lttta.nwni;e JHlCC;~~artos <L :Jxt:\:uç,tio 1k ~tms 
l:!i.S dú iu~p::•:•;ií o, t \ n:;ial J, ;It.'l'lll' dil't'tilo;, tln 
t uuolugtJIIl svhl'.& u.; ll~WÍ r;,,.;;. 

O pmL1· dr. 1· c~ g'i 1L Ll· o conmw1'cio inf;er-o::>
h dna l on intm·n·~cio nal n~~o (: . 1:11 t;t·c nú; 11m<1. 
~t ttJ·ilmi~·~io Jlo \·:~ c:Jnt'.n·idéL ,t ·) Congt';;S~O - diz 
o d:;til<o c:on~Li1il ldonali:;!; ;~-; C<JllSdh cil'l> 1\;u:•. 
J'<HLl$,}1odol-o-111a M:l' ~. i do n:,;s l<:::rtê1fi Gs Unidos, 
o!1 b c:tdu. E:Jt:.ulo tinlla mn<~ oxistoncia i nrlo
}>UD<l:ut0 c um 1)0cbr o:d~~nso do l<lgish~r ::;abre 
I.L•dn~> a~ r;;l;tÇi:cs da Yit.ln. civil ; não, por1~m . 
ont••u nó.l quo, viw1os ele um rcgimcn un i
t.ario, nun c;l. rüco nhrJccmo~> outro pot!cr du 
lt:;!i:>hU' ~;' J ÍII'C esta~ nnttúi'ÜLS, de intar e:Jsc· 
g·ní·nl , sin;lo o rl<l us-;cmiJ lú.:~ gemllogisV1tiva.. 

,\11t•.1s da <t·::tnal Co n:';ti t.n il;i'í.o j:i, tinlmnws 
I;I.J:!;t,, ns l.>i =' <pw, sn~un ; h o dii·nito con:;ti
Lntdonal e a tio:1 tt·im~ aHWt'ica nct, cLJnsti tuem 
u J·.~~,·ui.-~mc ~t. , do c,nmlw:-cio , - r.onv> o 
1 :rHl i~u C:ulllliH:rcial snln'e emrtl':tctos o -obr i
~~,.~ ~~') ·J~ n1( ~ l 'l~iUl !, l!l~ teti,estr·es c 1nttr itin1as, os 

l\lé!tlliLI\HllltOS d:t:t >t! f'<lnti :~~LI.-'3 ~~ th\S ffiOSU.>) de 
t'\:.nd 1s. os tla;,: eapinu i;~:,; ctu:J pül' tos c llOlicia. 
do)) :111l:r> ·:uiOlll'O~, 0 ·\ (Ía, piiot:\W,HllO llT'lLt Í
l!:lg'III H ,\a,.-\ u :1t'i' '\~, pha l'óus o signaes, os da 
_lt.l•giwic! nn J·itilll:t . ns tios telog-rapho~·. os ela 
ri,~c,;iiu t'<~t'l'P:t, o out l'os . tvtloJS pt'Oilllll gados 
jl:.•.lq l::gj8Jat.i r o ll·aeiO!J<tl. 

Nuur!~~ :t> pruYlnci<~s t 011tnram siqucr 
legblaJ· sol.Jt·o c., t,a.~ ma':ct·ias, como faziam 
o.-; K;t;ulu~ eb Utliáo Anwl.'ict\nn. antcil da 
ar.:ttnl Const.itHi<:ào ; m0.s si nenhuma. dc.Has 
p rocc.ml tt ex~t·ce,H' esse vo•hn·, q_nc \!Gl'Í U.· tlma. 
vct·d <~<lctl'>.~ 1r.mr p:~çi~o, tmlas ma.n t'i n hD-m-se 
na p:; .. ;s > tio tl'ilm:,at·em o.; pt'oducto.~ uma 
das ontt·as, c1nn durn<Lndassorn seus ll1 CL'C11dos, 
sem quD j:tmai.s ~;; ttttl'ibnis;;o a cst:~ l'acul
~ l •ul e, h;:m 0u m td cx.ercidn, a. tcncloncia 
liSlll'lUtlor a da a t.tt·i úuic:ã·J ch a.:::scm bléa 
;,;rmd, q1w oi; L•:,;ta.do; ;r,rn.::-ie:vtos J'JCt.\ia.v:~m 
~~ r,~, luvntt :1, cnn I'L' I·i l. - a t~xdu ~i V<tlll()ll~tJ ~~o 
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Assim, a :wçC~u tiseal n l;t'iiJHt:u·iado E~hdo lMI':L o lirn !ln, lil:I.!JI.nndo o pt~ll~Wilt~lllill do 
'_;~ti porlcrá :t_lcttl11}(tt' a. l'<tCttld:ul'~ 1'1\!.{\lladot·:LI kg-islcv~or cunstituiltt•J; 1hJI'l:u·:~1· i11v:t.!ido.~ 
üo eomll1Jl'Cl0, eunm lwm o arh·:n·Lm !I;u·u, cc!'to.> unposto:1 mmvlu;ws, dt•sdu q11r~ ,..;·~ !!lOS· 

:gi o impost:J La.nç:~do t'tll' t:\.u lntnw·lma.clo Ü\l,m oíl"cnsiv:ts rLI.cl:msttl:l em qttu.-;!.:\u,, 
<que assum:t c;tt'actm· Vt!t'd;tduimlllC\ltC pt·o- Como qww t[LIC soj:t, :1 jul'iSpl'wktJ<da :unc
hibitivo, ou si cl'c:u·em tn.t·i_!':v.; dill"tlJl'.nci<tes, t•ic\1na. nfí.o conl'un1le o üit•oilit) rttW I.Ct\llt os 
:sngnndr) a ol'ig·om ou lH'oc~orloltci:t dos pt·o- E:3i,:tclos de teilmta.e o consum1> d:t~ llll!l'eado
'Üuctos tl'ilmhdo:~. r·hts importa.d:ts uc outro Est:do com o 

Neste ca;o ~ct·:i, in:li,;cnl;ivul a, intm·vonç~il.o dü·oito qttJ tem ct União do t·ngular o 
1l.Lt Uniào, nã.o pol'<gto S\~ ;,u~li,\ ti11ll1itla. a, ra.cut- commcrcio, <~oo c:>:ltt·:_\.l'io, uistingne-os, nã.o 
;hdo do r.:~gulat• o eommet•ei•J inl,et·ost:ulual, Llod:tz da a!iit·ma1;~io dJsta compc!;onch~ ex
m:u.l porqu;1 so csr,:L 1>olucmn doilg-n:tlu:~dcs clnsiva. do Congt•o:-:;so â negação tla compo
cníit'C os E:diélAlos quo a Cum:ti ~uiç~ãu prulüiJc tcncia. do.; EstLt(lru pa.e:•, tl'ibutal'cm a impor-
em outra.s !US11osiç:i0>. ta.çf~oo i nter·O'lktrlua.l. 

Apoz<tt', porém, rlosta. di!l'iwunç:t de condi- O poder de regulamentar o commorcio é 
r:-ües e cil'curnsta.ncia~: q n ) <l lLn:·mi lnt'•l.rn om a:;si m 1.hfin irJo: 
<Lm1ms as Consl,üuiç·iJus a i11 dn.,;:\u d:Ls alln
tlida.s lliSllOSi~·üo,;, o IJliH Ü\l nlllitu tlovcJ 
influir no mo,lo _ du <!ollll.ll'uiamdul .. ;~s, inl;cn·
lH'olia!-a.s o applica.l-:ts, apnz:~1· :tind:t d:1. di
Vt~·gcnei;t l'a.dkal <li[() r~xi;;,~ ollid·o tun:t o 
otltl'<L neste ponLo, pois, :w p:1,.;~u que a. ;~lll"l
l'iean;~ d:~ á Uniii.o o pudt•t• uxeltt.:ívo di\ tl'i
bnim· to(h :1 impurt:Lt,'i-LII e :1. q,...:pot•i,aç:lo rio 
.luudo amplo o getW<ieo, ~:em di.-.:Linet}Lo do 
. espucie algum:t, tt JJrl:,:.::~ tl:'1. e:JJ}JI'esswJk·nte 
.aos Estados a tl'iiJttG:tr,:"w da c:r;purlaç:Tu c 
.a.ttrilme <i Unii'í.o súnwn~n a tia im;Jm·taçtro c 
.eskt mc:3ll1(1,, ro.stricl:.~ :i. riu Jn'.1ccdcncia cs
,trangeira, a. uoutl'i11a l:í. :L:_:.:JJ\1 Lacb e:> Lti. lungo, 
Jnuito longo elo sttll'l·ag.tl' u p•Jdui' scn·vü· do 
base ü. rloatl'in:~ q ttn Oitl.t'il 111\~ so t[UQl' im
·nlanoti:l.r I\J~1il'ill!.!"Íllrlo :t l'.II:U!rl:tth li:lXtttlv:t 
ilos Esta.:Jos, eonl;o:,:/;anilO-lliU.~ o dil'eito üo 
itl'íbnt:tl' :t. inlpnl't:t.<;fio i11 i;:ll'-<!:-;i;:ttllla.l. 

Lei. a j;u·hpt'IHlunci;t. 11:\ > c.J!ll'nnde, nf':' 
condcmna,nom julg-a o <Ltl'.~i :;u 1Lu.-; E:sli:tdos do 
tributar a. im}H•t'li:u}:"~u ill o:• n1t.-1dtnl CdlllO, 
em a.bsol u to, o ll"utldnnd .1. ,., dI id i tld!/ ou :tllll i il
lando o ilieeiw pt'i\":t!.l\', da Uni:\.) de i.'ll· 

gulttl' O CJllllllUl'l'.i-J. 

Apczae de 1n:ti1 l'und ""l''i!Lo p.Jd_)i' on.:l!il
tntr na lettl'a c nu <!~pit·ito 1Li. e.J:t::i,)f;uir.úo 
<tmoric<Lnit, esta üoutt·i11 •. t·.~.,l.t·ic:~.iv;t, d:~ co:n
petcncia trilmtul'ia ao-: lo:.-: :1.1l11S, l,:id:wia, 
si cxamin:u·-so itnpat'1:ialn1011r,) 11.; j:llg:tdu-; 
sobt•e o assurnpt.o, VCI' ::W-In 'l't·~ u qtu clL·s 
comlcmnarn c Cüétt•ctam ,<:-;:'til a . .; G<Lx:.ts itinc
?·a~·ias, de transito c rir: lnw.~,,urlt?, eomo'Gl'-

·rcnsiva> da. liberdarlc do l!dlilllWt">:i:l» qtLJ Lt 
Constituição deixou P'H' jLt~Lu3 mutivo.-s ;L 
compotcneia. du. União e quo a llOSS:L Co:H:;i
tituição igua.lmcuw aos E5tudos pt•olüiJo, 
nunca, porém, o imposto intcl'·Cstadual, o 
impo:;to int,oeno de con mmu. 

H.elov:1 ainrh pund.H·ae qllc, nos Est<trlos 
Uni,ios, nã.o se di~ct·imiu:n'ctn1, como cntee 
nós, os impo.:lLos quo pertenciam exclusiva
n\.ente ou nü.o ::wA I~stados,c <}llC é «just:~mcmc 
por tel' eoni;inn:tdo in<lcJ1nid:t a facultla.dc dos 
Ú10smos n<.L m<.ttcl'i<.t trihut:l.ri:~, quo u .Judi
clario ::;c considcl't~ antrJrizaüo <t intcl'Vll' 

«E' o podet• rlo pt·o:->ceuver· as regras pDlas 
qu:.w.> o cullllllGI'C;o devo St~t· g·ovm·nado.» 
(Cal v. Dicis·iones Urmslilucirmrr.les. l ;--,-~.) 

•.<() !;UillllWL'(~jú :-3:.\ildO U Íllt(JI'I~Ill',-;1) O O i.t'alit'.t) 
CllliL'0 O:·l l\dYO:l, t'C;~Uiêd·o"tj<lll<' di~.(',\': liXH,l' 
a:; rn_.;l'as a ppl.it::wüi:~ ao·J di ll'ot'i\11 tu.-> a do:~ 
que intorcs~:1,m esse ink-t'I~\1\'SI) o \\SSt\ lil':tliet, 
-CJCt'DVC'n i\I:w.;;c!La.Ll. (Pornel'oy's Co11sLi /,u
eiorml La\\', p:1,g. 27~L ciL A I'<Ltt,io Mil !on . 
Cons~ituiç::1o do Bt·azil. Pa.g-. 127. ~-· odie.) 

A <Wl\:wonç-.a, en t1·c os dous llit't\i \.o:1 tln 
r,~gulamentat• o commorcio c do la.nr,:;bl' im
posto;; t~ n.s~im m lgi:JI;r:ümcntc c::~talmlcddtt 
por· P,õscltali': 

-o poder do rognhmcnt:w o commm·cil) niio 
rS, c 11110 s~ pJdot•itt crct•, a mesma cousa. quo 
o podor üo (\';t<.~ldccm· impostos. Esr.o ultimo 
atlmitto o concuc· .. :o do Oollg"t'o.sso c dos Es
t:vb;, m~:sm J,jtt an:lo (J oxdnsivo, como :wu.
lxunu3 de diwt•. A dill'm'<lflr·:t re:-mlL:~ da 
wtf,nc•n::n ill'JS:ln :hlst.-:~,; put.kt:os. O potlct• do 
r,,~,:-;;;,;fw, c-J.H:crli:tu :•:) C.ongt·c.~so, nã.o é noccs
~i:td:wwn'i() ÍllC!lillp:tliivcl com o que pur
tcnc~o ao:; l1}ltad >S. C:tdu um dcllcs p1'ldo 
cslrrbdcc.-~r wn imposto sobre gs mesmas 
an-:sas :,:,;!n i11 va;lit· o díecito do oatro, por· 
'I •ttl i mpot• eon tl'l huiçõos ü tomar poquonas 
p>t•;;i)c4 d:t nn~J~J'L 1h:·l riquezas que·si'~t> sus
c,;·Jrivoi~J do ttllM divi.üo inlinita. K.;ta.!Jolo· 
cc\lu n ú i tnLw~tr> no intet·cs:.:o de um Esta.do, 
c,;r.0 Es'i:L:lu n5.:J l'a.z o quo o Congrc:;so turi:t o 
Üil'eiGu do razJ/, [Wt'flitC o poder do CongTe.-;~o 
nã-o ::;e <í:A;nd•J ;t,,)::; oiJjoctos particulaeus dos 
[•;;.; t:ul os. 

Ai::,;irn, pui~, o c:wrcot' cad:t governo rliroi~ 
tu quo Llw é proprio ]_)ara. crc11r il11 postos, nã.') 
invado u. c.:;pltCl'i1 do direito alltoio. Porém, 
(ds u qnc~ qs Estctdos nã.o püdcm í'a.zor) si, n.o 
contrario, um Estttüo quot' rogulamnn tar o 
sem co1nmercio com as mtÇÕQ.; estr<.tngoira.s 
ou com a Uniáo, exerce cn~fio um: po1loe que 
nfl.o foi coneJllhlo senão a.o Cóngecsso. 

Náo ha, pois, nonlmma. an:dogüt entro a 
í'<tcnldct.dc do (.Tero· irnpostos o a. de t•ugnht_. 
rnenta.r o commorcio. (P<tsclt:tll. Const. dos 
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Estados Unidos. PJ.g. 131, ad;. 77. Tl'êld. E. I quando estivc.,;sc, não p;.Hleria tor applicaqio 
Quoit·oga., 1888.) entt•o nús. 

O princip,tl el!oito dosta fa:uld::J.ào oxclu- Em syntllosn magi.jGl'al, depois de um 
si.va. da Uniio ~ imp~rlir quo o Estado, quo 1 minucioso ostuclo o confl'onto das duas 
para as suas importações ou cxp )l'taçilos Constituiç~ões, com o apoio dos mais aba
atravesso outros Estados da Uniu.o, fique su- lisado3 const.itucionalista.s o os julgados 
jeito, por este motivo, ao pa.gamento de di- do.; tribunaes, affirma o eminente ;:mtor do 
reito de transito. Si. cada um fos::;e livro do «Rogimon Federativo»: 
regulamentar á. sua. Yontadc o -commercio Que a jurisprudencia da mesma Cõrtc so
com os outl'os Estrtdos da. Un'ião, nio deixarb brc casos lit.iga.dos.no intuito de annullar im
de encontrar meio do· onerae de tributos o 1 postJs o.;ttduaes comiJ infringentes do clau
gcncro importado ou exportado na passage·m, sula da Constituição Feder<tl quo <tttribue ao 
por seu ~crritorio. Congresso o direito do l'Cgular o êommorcio 

O imposto, pois, que pôde annullar o ex- intm·-cstadual, tem sido om grande parte, 
clusivo da. União consiigraJo no art. 34, n. 5, incerta, varia, c até contraditm·ia, c só, em 
da Constituição, é, não o do tributar a im- hyp::>thcscs muito limitadas, pocler·á. ter 
portação intcr-ost:Lduitl, o consumo dos gene- a.pplicação precedente aos casos analogos, 
ros estrangeiros já nacionalizado3 c do prd- porvcntu:a fundados em textos da Consti
ducção de outros Estados, mas o do t1·ansito tuição Braziloit~a ; 
provi:-:; 1;o o explicitamente vcJado, quoe á Que as razões historicas o conrliçõos diffe
acção ta.xa.tiva dos l~stadvs, quee á da Uniào, rentes, em que as respectivas disposiçõcl:l ro
em termo.~ poremptorios o insJphismav.js- ram estatuídas nas duas Constituições, são 
no art. ll, § 1 n. i•,rgumento ba.3tantc parít quo as razões do do-

O direito, porém, que os Estados rccht- cidir scjan-;. .ta.mbcm dUl'ercntes nos julg.tdos 
mam, do que ostã.o de poslc, üc quo jamais da Suprema Côrte Americana. c do Supremo 
abdicaram c que o projccto pretende negar- Tribunal Federal do Bru.zil; 
lhos, é justamente o contra.rio deste, é o do Que, além disto, bem examinados os casos 
tribut;~r,não as mercadorias vindas do cstran- decididos pela Suprema Côrte Americana, 
geiro ou <lo outros Estados que tocam no ~:::m annullando tributos cstaduacs, por offensi
territorio, demandando out1•o de'5tino, quo vos ao ?·eg1tlamei1to do commercio verifica-se 
neUc passam por escala, mas aquetles qno a que o (v,ndamento p1·incipal dos ,julgados tom 
elles silo destinados c ahi ficarn para serem siJo, em regra geral: ou porque os tributos 
entt'egucs a•J consumo. O dispositivo üo impugn::úlos pi•ojudica.m a lil.wrd:~de do tmns
art. 5° do projocto não encontra., pois, apoio sito, transporte e inteJ"ctwso ao comrhercio in
na Constituição c, ao contrario, quer a sua tm·estadual, ou porque attentam contra o ex
lettra, quer o s.eu ospirito, quer as fontes Grcicio das p1·o(issões o a igualdwle do dir<:litos 
subsidiarias a ciuc devemos recorrer para o privilogios, a quo os cidadãos americanos 
bem intcrp!'Otal-o, o nosso direito anterior e teem direito em qmtlquOL' Esta(lO du. União
o direito constit.ucional a.merican:), absolut<.J.·· mas nunca po1•quc os alludidos tributoa re
monte não o pódem justificai·. · caiam sobre mercadorias importadas depois 

Do americano jú. vimos que form:tlmonte de incOt·poradas á l'Íf!UCZ<t ou pt•opriedu.rle do 
dissentimoR nesta parte, debaixo de todos os respectivo Estado; 
ponto4 do vis~a: nos motivos dctcrrninantes Que, finalmente', as razões c motivos pN
dos dispositivos constitucionaes do :trt. I a, c~dcntes, quo o Judiciario Americano tem 
§ 8", n .. 3, stmilar do § 5o do art. B'i da nossa deduzido do merito que teve o Iogish~dor ao 
Constiéuição,nos seu; antecedentes historicos ostabelecOl' <1. clausulado art. 1° § 88 ,n. 3°, da 
como na, sua ligação com o conjuneto das Constituiç~ão Fedoea.l,não podem ter igual vu.
dor,:mis dispmliçõcs rolativa.s a impo.3tos, loe o cabimento na jurisprudencia brasileira; 
como no modo de discriminação das ren- visto como, por disposição exprJssa de nossa 
das, pcmto essencial na elucidação do as- Constituição ( arts. 7° a 12 ), foram, de.;;do 
sumpto. logo, previsto J os actos e factos concernen-

Não obstante, porém, tudo isto é a dou- ·Ges, ficando, conseguintemente, o disposto no 
trina americana a que o.l nossos tribunaos se n. 5° do aet. :34 da Constituição Brazilaira 
apegam para interpretar a nossa Constitui- muii;o mais 1 e:Stl·icto e limir,ado em seu 
ção no sentido re;:;trictivo ou nogn.tivo da objecGo e fins do que o dispositivo amtlogo da 
compotcncia estadual, considerando a Ü:tclll- ConstHuiçã.o Amol'icana. 
dado do regular o commorcio como compre- Em nota cJmplemen~a.r desta. soberb::t syn-
hensiva do direito de annullar os necossa- thest; observa o Jouto constitucionalista: 
rios poderes do tl'ibu~ação dos Estados, «Haveria mesmo uma g1•ave injustiça, si 
intcrpretaçã.o quo o projocto homologa. e os productos impor4tdos para o consumo do 
quer ·transfbrma.L' em lei. SC'molltante juris- um Estado ficassem, pelo só facto de · vi1·em 
prudcncia. nào e:lt<i., porém, alli 1irmada e, de fóra, isentos do todo o imposto, 01.0 pas~o 
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que os productos do pj•opl'io Esi;ado não o estadual, visto quo a. r·eCcrida lei tl'ibutava 
siio. com a mesma ig-u:tldade o tDishy importado e 

De certo, raro será o produ c to do Esta.do o {abJ·icado no Estarlo. 
que não flupportu um imposto de consumo, Nada. mais claro c -terminante. Eis ahi -
nnior ou nH3IlOl'. E porque o producto de ma.is uma vez -atnrmada a distincção do 
outro Estado deveria gosar de vantagmn imposto da importação para attrihuir-se ao 

. t;uperior, sendo igualmentr1 exposto ao con- E .tado o dil'eito de tributm• a nacional,e afir-
sumo o primeiro'? mado t::Lmbcm que o uso deste direito não é 

A injustiça e o absurdo rcsulLtnt0s de se- oll'ensivo do da União de regular o commercio 
mellmnte doutrina foram egualmento e nos intor-es~a,dual quo só po(leria ser ai;tingido si 
mesmos term:>3 que o;:; do publiciilü\ ln·asilei- porvcn:;Ul'a o imposto desvirtuasse o principio 
ro evi.denciados por I-Iare em seus estudos basico'da igualda,ue a que já. acima nos re-
sobrll aConstituiÇão Americana.» ferimos. 

«Na. prohibição do.3 Est:1dos tributn.1•em a O contrario, por(nn, de tudo isso~ o que 
importação não se inclun a de taxarem os affirma o consagea o projecto, é o que se 
productos dos outros, m:1.s sü o.'3 de proee· di;r, scn• a dou trina. america.n:1 e o quo deve ser. 
tloncia. estPangeil';b, pois foi nesta a.ccepçã.cy a nossa, é o que se diz e.~tar na nossa como 
technica que a Constituição empregou a pa- na. c,mstHuiç~ãu que nos foi modelo e guia. 
lavra-importaçtio-e si s.} fo:;se tolhor aos Os princjpios, porém, são os mesmo.~ e sã.o 
Estados o.:;se poder (llo tributarem productos de todos os· tempJs, e através de todos os 
dos outros) cJlloca.r-.c>o-hiam seus governos rcgimens impõem-se com a mesma cviden
cm ditnculd.ados finan.:;eiras muit> serias, cia o necessidade. Este rospeit:) ao principio 
obrigando-os a tributarem só os seus proprios da igualdade ora a mesma condição de que 
productos, deixando isentos os dos· outros Tavares Ba.st :s, na passagem quo já acima 
Esta.dos, o que ser-ia contrario á igualtl<1de citámo.s, fazia defender i1 costitucfona.lidade 
que a rnosmi1 Constituição teve em vista .. » do.; impostos pt•ovinci:10s sobre o consumo dos 

Mas ostc imposto s.Jbec os productos dos genot·os import:1dos, respondendo a.os quo 
outros Estado.;, continü<~ o atüvr, não deve quedam cel'cear ::t competencia tributaria 
ser tal, que opore como regulamento do das Provincbs em IJeneficio do Centro, e 
commercio ou contra o preceito da igualda- que tinham a meama linguagem e os mcs
de que deve reinar entm os hn.bi~antes ·do mos argumentos dos quo acLualmente no
territorio nacional; o que quer dizer que o gam aos Estados o direito de tributar o con
imposto devo ser igual na sua acç-ão, no:'l sumo e a importação intema. 
seus effcitos c sem distincç-ão de origem dos. Depois de diversas consid.erações tendentes 
p!'oductos, contea. a.lectt•a cespidto da Con- a demonstrar que o art. 84 § 5° visava d3 
stituição. ( Amer. Const. La \Y. t;)]n. l. pag. prefcrencia assegurar o principio da cgual~ 
25l e 252.) dado nas relações tl'ibutarias dos Estados, 

O constitucionali:;ta am0ricano neste -tã.o concluo, da. mesma fórma, o Sr. Araujo 
conciso quão substanciosJ trech-J s:blienta Milton: 
a m<ü:-:~ duas condições do sul.JiJa o capital «Em tal caso, impor-ta reconhecer que a 
impo1·t:mcia,em tudo condemnatoeiasda falsa Cons-tituiçi'í.o, neste ponto, não se retere á 
doutrim1 do projccto: a de que a pa_lavra exportação efl'cctuada de um para outro Es· 
«importação» empregatla pJla. consGituiçiio tado, mas cogi~a apenas do impcdie os im
americana é sómente c<JmpPehBnsiva da postos de transit•), onde ha passagem de mer-

_estrangeira e não da. nac;:onal quo, portanto, cadorias entre os diifcrcntcs Estados. da 
fica sob a acção tl'ibutaria J.os Estados e que União, i.-;to é- «O imposto que é s~sceptivel 
a prohibiçã.o do um Estado tributar os gene· de coincidir com o dil'i.JÜO privativo da União 
ro3 vindos de outro é offensiva, ao principio de regular o commercio, o impJsto estadual 
da igualdade que a nossa ConstHuição cunsa· que aquelle direito abrange o pôde annullar 
gra, por igual,e.em claumla expres.sa e ob1•i- por inf'l'ingente do pl'incipio da igualdade é, 
gtttoria, ú. União o t\O;:l Estado.s (Art. 7° § 2o, niio o dü·eito do t1·ibutar a importação in
art. 72 § 2°). tcrcstadual destinada a consumo, como quer 

Em Miller encontramos tambem (Scct. o projecto, mas o que restringe, difficulta, 
ela Const. pag. 521) que o imp,Jsto sobre oner:1 e hnpos:;ibilit<t o trnmportc, o livre 
o wisliy importa,do de outro E:;!;ado esttl.- intcrcurso, o transito das merca.d.oriaso o o 
helecido pc~r uma lei de AJabama c im· Or·a, é aqnellc dieeito que, justamente, os 
pugnado como inconstitucional, foi decta- E::;tados reclamam e que ó proJecto lh!3s 
rado subsistente.- não só por não set• do nega - como ofl'cnsivo do direito maior da 
importaçi1o p~·ohibida na clausula constitucio-~ Uniã.r) de rdgular o commercio, estabele;oudo 
nal-isto é-ni'io ser impoeta~~ão do procoden- calculadamente uma conf'n;:;ão impossível de 
c ia estrangeirn,,como pol' não af(l:clM' o poder suiJ:Jistir. T1·i lmtarcm recipt·ocamente as 
<lo Congrpsso do n~vutrw o comrnerc-i!J inter- suaf:l prorlucc;üo.; uo acto tle sallit•em e entra-
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~--------------------------------------------------------------------------
rem nos seus f.erl'i lol'ios o ai li pGT·m~nccerom 
pam set·em _ tl:tda:~ no eul!~lltno- eis o qiie 
querem os Est.ados o o qw: tcmn cmmo Hlll 
direito qHc iL GvBsi;i!;ui<,~iio llH·s a:;si~.~·ul':L I\ 

gu.t·ant.o. Ai/~ ~lti tinlnLm elwg<b<lo o:~ limil;es 
da, ccmlpctcnda. tl·ibtlt;u•i.·t 1las ;tntig:~,:~ Pl'O
vinch1s ; u.lüm nfl.u l)l'c:;cm,li·m i~ us .!•;,t;.,,]o:o; 
l'cpnhli<HL110H icdct·a.dos. 

O :trt. Jl da Gumdtníç:li.•J ü cbro l~ nxp!i
cito rlG m~t\s na su<1 lctú·a. B no ~~Nl e.~.pir·itu, 
pa.t.".L dar· gu'"rida 11. pt•etenç~i":s almsi v,:-; do~ 
Esbllos, t;Lntu CjU:tlloO rn.l':L inYalitlar· () ()X()l'

cicio do tllruito qan llu~'l ro1 th;ixa.\lo. :\ }ll'<.l

llillt<;iío qiw lhes é Jbi t :t ;/;; <~cr·;~at· i n1 pu,.;tn' 
SOhl'C <L~' ll!Ol'C<ldOI'iao; Clll tl'ctllSÍ i.rJ pn\:1 l.t~l'
l'Ltlll'iú de UIU Est:ldu Oll IH p:.ts>.ngcm ([.~ lllll 

Estc~du pu.rn. ouf:l'o (ad. ll) >) 1! c JU~et di vm·~" 
dQ tribut;J,rcm as mel·c:ttbrhs i mpOl'tadas 
pa.P::L .-;crem mm·cad;ts uelln8 '" c.JJ!Slli!lÜht~. A 
id~a- do passag-em contmdiz. J'Clll!gna c ex
clue ~ de potm:tnonci:t: ,oáo e·Jn.sa~ anLino
rnieas. 

O trnnsil;o-Ii1i VIJll:J.•lo :w i n1posm, a. p~n·
nlanoncia. r,ü JWomor.tida .. H.t~dn:dtla, P<Yi . .;, :1. 
qnnstáu aos sens vm·JaileíJ·os i;m·m 1,!", :i.:;; 
SUü.S just..'Ld lli'O}JOl\'Õ<::'l, dü!rlUllilGl'<tdO l[liC o 
imposto d.G consumo sob!'c a~ mm·ca<llJl'Üt~ 
irnportad:Ls c on tle tJ•ansiw s :IH'ü os günct·o.,; 
que llfLSSttnl om 1Jcm:11Hla de ontJ•o l11C!'C:.td u
Si11J cJusn,s r::uu.~:•lmmne :tntu.gonica.s· c i.n
confundivci.:>, que o p!'Ímeit•u 4} eons~icncirmal 
c o se-gundo-não, q' u1 os E;;kt,d o~. wud.o 
a.quollc como nm d.il'üit.o, nuncn, pl'í~tcndol'urn 
o segundo }JOl' U;SUl'paç·ào, IJllO o imiJust:J de 
do transito é o ·susccpti vd do oJrcndcJ• :~ com
:petcnci:t pl'iv:v;iva, <la, U tti:lo ele r;Jguhr o 
cornrnm•cio on:to o de const_uno, cl~~~·~~ o ovi
dentc, ins~tsee-pl,ivel,lc du\' itlas (la int~on - • i.i
tucionalidn.dt~ dtl J''i'Ohiúil,: r1o COt1LiÜ<1 uo :u·i.. ~~o 
do JH'ujcdo que ;t,Hdysll.Jnus. 

N"i.to Jm }):.11' l>Jlllc ~:d nll-u du~te viei•J qn.: 
viseül':tlmentc o dumina..ll11t '"l'l.i!-(<J u~~o ll'>i.i;\l 
na Gon:>ti.tuiçào rr uo o lJu~;s<L ju~;l,iJit~<tl', t11do~, 
ao conLr':u·io, 'lliC so J•el:wion:LIIt com u :ts
:mmpf;o , implieiL:L ott nxplieibmcntn, o •:otl
domna.m, donwnstJ·adõl, <L a.bsobtl:a illlpossi
lJi!ilhtde tio Üt~!lm.il-o tlo art. :l,i ~"\ 5•• . NiLo 
tmn um ponto c1uo nã.o soj:t Vlllll: \r:J.vol. A HU<L 
irtcon . .;titucionalidudt) ~ il!eonr;t·uv<:l'S~I, nii.o StJ 
di8C\Üu, Yi\-so, pechondc-so ú pt·inwit·a 
vi llt:L, í111a.tr.ntn, c~ lhLgrn.nl;n, t) im>ol•llimta
vel. 

Nfi.o pli; l.c -prov:tll\~m·. Mato da. pPevi~l;a , 
dispuf>t;.t d.a Iúl'lll<.l. systcm:~tica, logi 8tt n ex
prcs~;:L }JUl' Clllíl o J'ol :t ilisct•i mi.oar;~i.o tla.s 
l'Gntlas }lcl~~ G<IH~1~itui~~•l.o, nem o potlor jtHli
cia.I'io, por deci~õe~ ínll;l'Pl'IJtaci v a.~. nem o 
Congresso Fr)düt'!t, l, lJOl' lei eomptomc"ict r, 
púdnm aitm'ill' <L ~1m d l~t1·ib1L iç;i.u, et'f'i1ntl.o, 
ampti.ando ou t·cs~ri ngintb l;wnlda.du;" L !'i lmi,a
rias da União Oll do~E~La•lus. u~ ilil.'t di;o.~ ]IT'i
vatiy() ~ ~~-w !l llll\l)!lC4~ u>'- qn(\ r•.l\: 1, •~tllllll~'l':l,. 

Direito conferido <L um poder publico Jr;'io 
dupentlu tk HcnlllllU outro p:H'cL ~cor tox:o t·eülo, 
nnm pórin s(W a.nnuli :Ldo pc!o :tJ'l1it.rio dt• 
aal:ut·ith<l.r. r·.~n.l'a.nln. A t•mae-so o t ~on :: t•cs:'O• 
mn arbi tl'o supr·cmw l't:-lativamcH to <l:-: ·nwttl
d:dns r;!'ihuta.ria;-; dos Estu.tlos, })::t l '<L cCL'-
ce:~l.as o1J dt~chw:~l' inexistente lli r ci·Go que· 
lltcs fr1i pm·mittldo, é :Lttonta.1• coni;rn. o I'C
gi mon firnt<tdo polo1 Consti t u ição, é oxm•bit ar 
ü~t c~pli:wa de suas :~ttl'ilmi\.:õos , é arr og:;.r-se : 
compnt:·incia q lltl lho fa-lta . 

~i :J dí~ct·iminar~~.o tln rrmd.as ú 1le tHtuos:t,. 
sl, n:t l1<Wtillta dus impo,.;tns'"-0 }lot lCt' J'ndm·:d 
J'lli l n~<Ldo-, o qu~ t': dr~ Í lllll0~3i vnl 1lnnwns-· 
tt·a~úo, ~() rnt;b <toS ~cus p<u·tülario~ o l'e-eut·so · 
cunplo n regtthtr da rcvi~io. Fóra dalli h::t. 
somcnto a ~nbvei'.~;'w completa Jo rf.',gimon. 

« N:lo ha dnv;da que, pDr força. Llo art. 3.4;. 
n. 5, d:t Con:>~itLliçâo p\ttlc o Congresso Na.-· 
ci:Jnal ,-e:;ul.:-T como melhor ll:J.rocer o livre 
commorcíu cxtCL'llo c i ntemo do paíz , e vela~· 
pil.t'a que ú~ govem<M o::;ta.du aes, por sua lc
gis!a~·i1o, nán contntt'icm ou obstem :1. boit 
ollb:u,ia 1l:1s I ois L!do m o,.; ou elos ti' atados u. 
ti~tc re~puto; twlo 1~to cn.hc no objocto r. lln~ 
dn n. !í do art. :H da Constit.niç~i'l.o. 

liia.s pr·etundm·.alom dis>o , q11c o potlcr 1,l'i
lmt:wio dos i~sta<los d ou H!To ri, l l1'C:'J(r.lcce o tt 
wlll- iq~t(fa-sc, con1iJrrno <t lrLtitwlo un i n tc!'P'I'I'
f,(!Çifo mnplia!fva (lllO sn quizor d:w n.o texto 
SllJH'<trlito, é cons<t r111<~ não ostovo n:~ monto 
'lo l rgh;ladol' uon~Li tninto l>r'aí: iloi t·o, nnm 
S\\ri:t licito t'np})tJl-D, em vist•L 1lo mod4> 
eom}1leto c pu~itivo pelo qua.l o Jtw~mc> 
lldxuu tr•:tç~ad:t <t CSJilWt'a d.:L compdencht l.t·i
lmta.r·i•L on l. l'n :~ Un i;to n os Est:t il o~ . 

c,,n hocidas, nonw ~r~o, as eow li1;um; r•o t t' o
spediv:t~ 'rh Logi~Jar;iLo a!ltür'iM• do Hr•az il,. 
eDlll l'Cb•;fw ~~ll l'Olll Ulll l' .:lll i!lll t<H llJ.~ o~ StlliH 
l'itlll(H, :t r li;;pn~i l;fí.u do Ll l 'l.ig'o ::I n. !í, tla. Cuii
SLÍI.ll i<;:-LIJ FH<lul·:tl <\ ~ i 111 p l ·. • s offi!'lillllit•tt, a!i ;i:-' 
di~pt:ll:'õWl\t, 0111 \' isl:t d;~ ttn;:lill t!IJ rhb ltli ,., ,llt
mol 'er:d, tlo ljtlo :1, t•nful'id.a rna!.tl!'in eotH.i
llltav:L JI:L neplliJJic~;L , CU iliO IJ ;w ia sid o lllJ l lll 
}ti'I'ÜJ, :~ st:t· ll:L ilLI.t·i lJil i~·:'to nxdrtKÍ v:L tlu l.'n
,[Ol' Le;;isl:tl.i v o rmciutml. " 
Ü~ [):tl'<l!jl'i1jlil<IS :1:1 t! :ll do ;uo tigO :·)4 U:L 

Con~~~ tttir;:lO t.lispücm-qnc é da, compc tonch~ 
pl·íval;iva: 

l". JJocrul:~l' lei.{ o t•g:\lll c:1R pnt•:t :1 o;o.; ccu
l;üo euutplci;:t tl;~ Cum;!;il,u i~,<;Lo n ÜiLS Jnb; 

;~" . A.~ Lei~ e t·o~oluç("i e.~ nllcn.~s:tl'l<tS :w exor 
·cieio elos pu1lcre;;: q11 o l!Ot'tencom :.t União . 

O di:>pu8ütvo simrlm· tle~t.os n:1 Uonstilui(i:'i.o 
Amet>ie:.Lmt ü o d.J s lH <l<t :-;;lci;Üo 8" do art . 
l '', JH)!o {lUill é o Collg't'ilS~u <tnbul'izaÜ,J <(<J. fa
zer· <k< !ois i[UO forom nocos~arias o convc
nümtlOS p:.tril. 1ÜU' oxncuç,iJ.o a. J;uüos os pollore:-:~ 
i.nve~ti tlo~ pnl;.\ Constii.u i{;:;1u nu Guvcrn o rlus 
l<::;"I.: Ldo~ U nido.-J ou orn :.~, I g rrm tlopa.etn.mcn l.o 
on funccíon:l.l'iu 4lmao» . A inscr·ç~lu ücsJ;n, 
da.H:o;t~l:1 (',)j tlliP. d.:\1'1 m:t.is i mpot·l;tmtc~ e1lll-
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quista.s rlo ospil'ito unionista sohro o fe,lentlis
ta. A intorpi·:~trl('iío de;;te texto, üiz Cat·
licr, don ll)g·ar a üisc: nss0ilS móvic.Lt:1 110L:t 
SUS]JCitn. CO!Hl'<.t a, :.tmp\i '.ll\LO fllle SO aOigu
rava por dmnais cxc(~ssiva d:t a.ntoritla1Le 
conl'critla :w Govet;no F'u:loral. O p:utido 
que ~c f,n•mon pa.ra a cl crl'esa. 1los Est:1Ü:JS 
prol;enuou que mi.o se )1 1li ~L do:luz.ü· rlu:stn 
§ 18 sini~o uma signific:.t<)iu muito rostl'ict·t, 
nã.o a.llmittindo outro meio de cxccuçào üos 
po(loros Jll'ineipacs da. _Uniã.o .~iiião . o quo go 
justiflc:1sse pot· nccos.-; I!J;LcL;s Impcn·ws:t:-J .. 

li' a.lc'\lll soria. um :wto do 11 ~ 111'1 • :1.1_,:-io :::::1-

lwn o <lnnünin do.~ Est:tcb•s. 
Demais a emoncla. que so p!'o,jocta.va. atlcLHa,l' 

á Constituição, J•epugnü.va .<.'L cl<tu:mla. ,iá os
ta.holecidn. na. omonLla 10, om qnn so tL !Cl:l
rava que o~ p:J dor~~:;~ n?í.o tlologa<l·J~ <.L'iS J•:st:L
dos oe:tm rcs:wvaüos a ostcs. 

Em ta.cs condiçõo.~. a. :t'lopç?í.o de fJna.l
quer outra crncnda. . só ücvm·ia vi:-; ·.r mc
lhoral', a~segnrar o afli.J'tn<tl' o <llr·eito d!JS l~s
ta.dos que n-ã.o p1uiam SOl' rll'ixadus ti. ntcr·cô 
de in i;crprut : 1.ç~Õlls mais 011 moilo.; in I;OI'l!~J::>a
d<Ls, 11 uetu:~ndo sem cns~:w, mu v o" tlc r . •pou
sae sobl'o uma. lmsn 1ixa. Pt•ev:LlC0CI'<Llll,llO
r(m1, os princípios susLenLcttlm; llelos unio
nislas, o, ao larlo do; poclm·es enurnm;o.;tdus, 
udmit i;irttm-so os cham:vlos podot'cS implir:ilos. 
como P.on1l içií.o indispon,>:tvuL <LO nxur·cicio 
JW<tti<:o o cll't.\cf.ivo d:ts <LL i; l'ihniç~õ;s conl'eri
d:LS <t Uni:i.u om «f}l'rmtles tntç ·Js>.' :tpcn:ts. 
(1•:. Lalloulay. IlisL. dos l~st. Unidos. Pag. 
4:l0.) 

A emnnthL adup!;a,rl;L visn., p:)f(jrn, sim
ploKmnnto :L re:tlit,al:ão elo pr·lncipio tlo fl!LC 
«a cuncossiio 1lo um pudct· c<>nl'oro il•ttwlle 
quo :~ss11miu a l't:sporH<I.bili•latle tlo oxc t·eel-u 
o:-; moio.; nocos::;:H·ius ú :mstist'aç:to do 
sou C<~mprnmiKs:J- i:-;!;u 1! - «llll!l na, in
tot'pl'etaç~:'i.o do um podei', todo;-; o; mui o : :t.lc
IJ 1m1L•. s o i~lJI'Opl'iado s JH.l.l'a. lo v:d-1 1 a. oll'.;i i, ~>, 
llevmn :-.i<~t· cowlidoi·adus t:oHw lJat•Lo; de;w 
mnsmo pudor. (Stm·y C. 'l'r1m. I" Cap. 
5 n. 4:W.) A oxoe11ç:'i.o ln;d o intcg"!'a do poni;a
mcnl.:) li<L cn1onll<t nüo rlcsnwntiu, du totlo, o;; 
prognustiens e :v; SiM peitas do.l :·:t~ll.-3 a,cJ V()l'· 

sat•io::, lln f'úrm:t <L porlce lli~er· um emitwnl;n 
cunsi;ituciumdista amor-icano etilO «pt·ova.vnl
mcntc mais do Jllot.ad.e <Lt Lcg-isla.ç\:t,, do Con
gresso não tom outt·a gara.nti:t sin :l.o a. in
terpt•etação l ibertJl dos porlcJ:l i 111 p li <..:i tos 
do governo got•a,L. (Walker. On AliLCl'icon 
Lu.w. Pa. lJD) . . 

Simplesmente ostrib:l.llo nn.~t:1 di:;:po:-:i '.~ão, 
tem o Congl'csso vot:tdó Leis a::s~gur<tnclo a.o 
poder fodel'al o di t'(\it:) de eent r;tliz<tt' n. li~.lc<L
liza.ção d;~::; os(;ra.rliLS cln 1,\wr·o m; L tod <t ti 

Uui:io, <Lo dispot· <LCül'C::t. (l;t na.vng:1.r;fi.o rlB 
todas as ag-na.s n:wog:Lvois !liM K-;tados. do 
inLt.'.I'Vil' COIICtJB1it;~IIÜ~. Il\0.lltO eum o~ l • : :-: t.a,t1u~ 

110 quo se chama ú 1tenwl improvements, mo .. 
lhora,mcn Los lll<Ü(n'ialls no i.enit.ot•io <los Es- , 
tadu :~ , luis p:tr't ::1. ]Hli1ir:ã.o dt: el'imc:'! politi
cus eon tt·:1 a.s tl:i' on r)]'( I em~ c l'egularnnntos 
th U11iüo, em gL~t·;d, o,flnalnwnbo,leis sobre n, 
admissão !lo r~~tra ng ~~it·os e ~;oln·c <ts sediç-ões 
on e:on::pira~'õr~s coni;l'a ns. podo1•es puliticós 
lnis e.;tu.s saiJonlina,ilas ao cl'iturio ue quo 
«i;otlo -govul'no suppõc ::t oxistonci1. de uma 
pGi'p:J:;u<t muta.bilida1lo om suas opm·açõcs 
so ~1ro o ; :tssurnptos q uc H te tJão sujeitos o 
nma pePpotu:l, llnxibilirl:tdo no motlo- cln <Ltl
apt.:tçi"i.o :i;; xuas nnct~~s irla.dos n inte r·os:~ rls, .::t 
son~l lt;dJi tos, :t su;t:.; o IJrigaçõns o a~ su:ts 
en rm·rnid:vlo.J. (St·Jry, Commont. Ca,p. V. 
§ 430.) 

Si abusos t nm commcttido o logisbtivo 
a:moricano, nu uso d:.ts f<tculdados que lhe 
f';)t•am conf'orido.", <.~l:1I'g:tndo n. orbit:1 de sua. 
cornp8tonci :~, qna.nt•J :.~ molinth•o:>is;,;ima ma.
toriu. do" im}Josto ~ . tem sitlo cauteloso e pru~ 
do :to,a.llstcnrlo-so tlo incursões na esphcro. do 
p.: dne t·;oi 1mbtriu elos E:;t::trlo~J, dei:mndo, do 
pt·efl·t'oncía, aos Tl'ibun::ws a clccisü.u das du· 
v"itla.!:l o litígios qnc o assnmpto suscita., c o 
quo esl;c J tecm firmado-é quo «O que não 
pc1·tenco ao ?"CrJI.tfamcnto do comme1·cio, está. 
dcutr.J da .iurisdici}LO <lo podol' do Estado, 
o o que ost:i dentro do regiila.monto do com
mot•cio c:Gá. dentro da jút•isdicção dos Estados 
Unidos, «isto «i-que <L pt'ohil•ição <1. qualquci' 
E~:tadu do la.n«;:.n, smn o coHscntimcnto do 
Congr-esso, irnpu-:to sobro a. importn.ção o a 
expoer.:H,~i""Lu nã.o :;o applica :."ts. impol'taçiics 
intor- ~·s~n.tllt<tos, nem mesmo :i. estrangeira., 
do~.>tLl fJllO osolJjr.ctos de :ta., tendo s:thido das 
miios do imp ;rt:trlot', torn:m1-so prtr·to dll. 
lli<~.ss.: t tlu. pr-opeio,Ja<lc mon~l, o portanto SIL

jcil;::t <Í. jul·isdict.·ã.o do Esh<lo; qnc <n sobera· 
nia do IJOtltll' o~t:trlual p:tt'a i;r·ihutltt':t impol'
taçi'i.o o o cunsitmo tbs mm·e<t~Lut·ias; <lUCl' n:t
don~t:'~\, <lllCJL' t-.:.:; i;1·angni L'<LS, nas conrlir}õcs 
acim:t t•ol'urill:~~; . é inconl;cs t;wol,rtii.o podcn1lo 
:u:nullal-:t on I'ustt·ingil ·· :t . o podN• oxclu
sivu conferido :i. Uni:"i.o p :H'<l «l'egulat· o corn
mor·eio)>; filiO os K;t:l,tlos-podern--}u?'c J1l'O

JJrio hxa.L' os gonul'uH impof't:td0.1 do onLt·os 
l·:stad o.;, tbsde r1nc on tt•:tm p;tr<1 o sou com
moi·eio e consnmD intel'no». (Amaro C:~val
c:tnti, Rng. Fe. Pag. ::W7. Op. do M. 
(JI)ol ey c J. OrJ.I'on:tux.) Tcntl.o mesmo a. 
p:1 1:w 1'<~''"'----irn pol't:lçi'i.o-~iJ.o dccl:tr:ldtt jwlici
alrnonte I'.Jf',n·ir-~o ·~ artigQs do mannf'a.ctul'a. 
esl;t•angoira.,--que pas:mm pelas. Alf'i1ndo
gas, o do :wcor·do .com cs ~<l intorprcta.ç:io 
t ';ndo -se de;:ltlirlo que nã.o poJ.ia.m os Estados 
p1·o1Iihit· a irnpoJ·l.<u.~ã.o tlc tacsartigos em seus 
cnvaluc?·os Ol"Í,f) inaes, post.cl'iormonto, em lei 
d.o 8 du agruto elo ls .. :o, o Congt'csso revogou 
n, jni·i;;peudoncb dos i;l'ilmn;w .. ;, restl'ing-ill-a. 
nm henolicio dos ro:>JH~ct.ivus J•:stados, <locla 
J'<Wdn q (((.) ('.111 cnmlft~-r~rns (ll"if!irw.c:g ou rtrT.o, 
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tinhanJ. clles () podm· de proltilJil' a SlJiJ, 

venda .. 
Entre nós, por-!'~ m. onuc a di~cl'imi naçi'í.o 

das rendas foi expressa.mcnte estabelecida., 
onde mais restricta se acha a compctenci<~ 
do ,Congresso, onde, portanto, m~~no:> f'unda
mento pódr,) encontrar a f1ouh'Inn. do ahtr
gamento do{ poderes tl'ibut<1l'ios da, União, 
pretende-se, á sombt·<~ de uma lei I·cgula
mentat' ou interpyetativa, b:1seand 1-sc no 
art. 34, deduzir-se para o Congresso o poder 
implicito, não só de as.;eguJ'at' os poderes cx
plicitos (la União, mas de a.ng-mcntal-os, de 
investil-a do poderí'S tributados novos, con
tra a cxpt'c.ssa disposic,~i'b da Con~ti tu iç~ã.n, q nr. 
-espcciticatlameütc os enumc1·ou c rcstl'in 
giu, de con vertL'r-se em po1lnr p1·i v a ti v o seu 
poller tribut:wi1) que a. Constituiçilo deda
rou commum, concurer.ntc, parGillw,nJo-o 
com os Estados, a este: confceindo-:) ign~l.l
mentc. 

Esta. proton<}ãO mais oxtt·ava.ganto se toma 
dcan te dos princípios fil'mados na. nossa 
Constituição, de onde se eliminou <lelihcra
{hmento a, doutr·i nada Stip:·ornaci:L das lnis l'll 
dcraes sobro as esl,ailnac~ q nando vm·s:.tss.)!ll 
sobre as::lnmpto de eumpctnncia comlnum, 
não vmla.do a q ualq t~e1• tl•JS tlous po(lCl'OS, 
mas a ambos l'aenltado, corno ü o do !ança.
monto (lo imposto de cunSIIII1o. (Const. 
a.t•t. 12.) De I':Lcto, o pt•ojoc;o rl:l Constitui
~ão <Lprcsonrn<lo pelo OovoJ•no Provis::do 
t1üpunhê\,no :.l.l't. li, que, «JJOS as.mmptos qno 
pm·tencesscm coiiCWTtmlemenle :\.União c a.os 
Esta.llos, o exm·eicio da au toridtttlo pela pri
meira obstU.l'Ü1 .. acçã.o dos segundos o a.n
lllllla. v:.t do on i.ão em dca.n l.n a:.;-leis o dis)u
siçõcs delle; oma.nnrla.·:». Ern f'acc (leste di:::· 
positivo o diroito concw'l'r:;ll c d11S E:.;tados 
11caria. <lependont.c do at·bitrio do Congt·ess•J; 
or·a. um dit•oJito con<lieiunal, prccaJ·io. 

Embor;l a l'<)ptignancia do p1·ineipio theo
ricamente anti-liberal c ant.i-oconumico tia 
dualidade de tJ•il.lutos, uma. cuwnda CJilC o 
eliminava fui rojeitatb,c, rojcitan(lo ·a, o Con
gl'ésso Co.lstituin to fit•m ·m o elemento h isto
rico ua questão- ncga,nrlo a supremacia do 
Governo Federal sobre o est1dual no oxm·cicío 
das a.ttril>uiçõe3 cumula. ti va:'l. (F' lishello 
Freire. I-Iist. Con.~t. da. Rcp. vol. ![[, 
p:.tg. 55.) Ante:; mesmo do funccionamcnto 
·do Congres:>o no :;cio da. eelcur0 c.>mmissio 
dos 21, notavcl Senadot· nortista., enten
dendo que, «no caso de porlcrcsconeuncntcs, 
de'faculd:~do.~ cumulativas-a. lei do todo, a. 
lei f~deral, nào devia. ceder <i. lüi pari;icular 
dos l•~sta,dus, poi:> ::~eria. subordinar os intcr
c:-;sos nacionacs aos intcrcs~<~s locaos, pt·opoz 
quo, «nos assumptos que 1'os.:;en1 diL eornpc
tencia d:~ União o dos E:-Jé:tdos,:ts leis ledo!'M~S 
prcvu.lecessem so!JI'n as d isposi<;üt\s i1wom-

pal.ivcis d:t!'lleh.>c regulamentos locacs, sa.lvo 
os c1 il·eitos arl qui rido~_)) 

A prop:)sição nào f'oi acceit:J. Pois é clla, 
asupl'ernaciaque Storycntendc ser podct' de
tanta, im})Ortu.ncia.-«que nao d eve se1· dedu
~ida po1· inteí·rretaçilo, mas se1· exp1·essamente 
consi,rmada» (G. voL IL pag. 597), c que 
o lcgislaJor constituinte tão ·peremptoria e 
soicmnemente repudion, que se pretende, in
Jir0ctamontó, em um :.u·tigo capcioso de uma 
lei int~~rpt·otalii va., g<1.lvanizar, subordinando
se c annullaudo·sc o direito de tributar-,--jw·e
pl·oprio-conl\wido aos K~tados merc(~ da su
pi'cmacia qn:: a, esta lei se confere. 

Releva pon<lera.r mais uma, voz que, aind:t 
ne:-;te po11 to, :t nos:3:t Constitu iç~:to, cohcronte 
Ct;m o sy::~tcnn que adopton, d:t mais absoluta 
o l'igm·osa, <lis ~ t'imina.(:f~o do rúnllas, al'n.stou
so da con,;tituição amer-ican:t q ne no art. Go, 
consagt·a jushmonto a id.éa. de supremacia. da 
lei f'eJcraJ contida. nas emendas que o nosso 
p,1dor cJnstituintc rejeitou. 

No emtanto, a pl'atici1, o exemplo, a. dou
üina e ê1 jmi$pl'lldcncia que lá. vigoram são 
a : quo j:í. acima, rlcixamo.; long[tmonto consi
gn:tdtt :, ccn tt·al'i:tJ, ra·J ica.lmcn t:J, ao regimen 
r1ue onti·c n<'J; ~c Jn•ctondc implantar, com 
apoio na. Cuns Li tui<:_\;i:o! Não ! 

A disp JSiç:ã.o do art. 5" do projocto envolve 
ma i;cl'ia, const;itucional; falta a.o Podet• Lcgis
l::t.f.i\r,J oedinal'i(• au:. Jl'idadJ para approval-a.. 
O traço pr·ofunlhmcn ,,c rlilfcrencial e cara· 
dcwistico do rc;jimcn amcr~ca.no de consti
tuição c.;ceiptit quJ a.doptamo..;, . o que cun
stiLue a su:1 supcriol'idade, a. sua força, a. 
su:~ vani;agom s.JIJI'ü os europeus em quo o.-1 
pa.rlamontos pudcn1 tudo, «em que o poder 
c l!ls .• ituin .;o n1io i:ic scpu.r;L do poder consti
tuído», em que o:-:: ntailLbr.u.t·io:; do povo são 
tJ pt'JIWio povo, pollondu :1. VtlllLade f'azm· o 
ucsfazer· a lei em tutl:ts ·~~ consas, onde as 
:ts.:;cmbléas ~ubcwa.nas, por· delegação do povo 
soiJJl'<Lil'J, dominam as const.ituiçõos, e 
estas siu sirnplas cxposiç:ões do princípios 
abs ~ra.cto:>,-·ó isto: (<o Porlo1· Legislativo ó 
olm~ da. Cons !;ituiçãu c a Cons!.ituiçã.o, dori· 
vanti,J d;, uma uu tor·itl:1tlo superior a legisla
tiva, a os ia c dJo a.ponu.s expol-a. c obodocol-u., 
nã.o regGI-a. ou ai te ral-a. 

Nu nuss J 1icgi rncn ((a Constituição é a. lo i 
suprema, sua tlignidadc prevalece ú. da. legis
latur:L, só a :tut·;ridadc que a. faz poderá. 
mudal-u., o Podoe Legislativo é creatura da. 
Constituil;ão, (lavo i'L ConstHuição o cxiséil•, 
recebe da Constituiçã.o o; tieus poderes o, 
pois, ::li os scLu actos nã.J conf,n·rnam com 
(clla, a ofl'endcm c a ult.Joa.pas~n.m, ~ã.o nullos. 
1\.ent. C. p,,g. 489. Jtny Bn.rbosa •. Pag. 27). 

Na Amnric:L o pecsidnntc c o congresso 
ni1o recohem sini'í.u pJtler·cs limiüdos. O povo 
lhns dl\lega, codo:-; :Ltl;l'ibui;os legi:-Jiativos o 
f' XI ~(m ti vos, llli.ld n~l. u;:; :.ti,I,J•i hutos sã.o tio fi. 
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nidos. (LalJOulay. Hist. dos Est;trl:)s Uni<los. 
Prer. VIU). Os rleptri;;~tl(;,; ;;i'i,o m;mdaL<uio.-;, 
com p l)doros I'Osi;l·ie·i;n.c:, o o i.n:•"tl'urncnfõ tli) 
mctn<lato ü a. Con;-;tituiç:\ o. 

O'tlxcrcicirnlc <]nalq_ucr· outro importa ern 
uma. violaç~ú.u <lo m:wd:tto, 0m Ulll cxec;,;so 
do porlor, em·cxcrc:i.cio <ic múa corni1etcne!a. 
q un n~~-~ llws flJ i olitorg:t<Í<1, q un o ll1<tnd a ül'io 
se rcser·vou o com~;igo gu.a,i:dou. . · 

O lJOtl.cr do congt·csso, C)_nanto ~L illll)nstos, 
cstú. todo contido no ·~rt. 7° o seus pa.eagra
}1hos. Ahi cstKo provistos o enumcradJs os 
unicos que 1110 sã.o p1· i·Da tivos, quo só gl/e 
pó ele crnar. · 

Si outros s~"to nocessarios ús oxigcnci<ts fi
nanceiras da Utúâo, si aos impostos quo lhe 
foram exclusivamente rcscrvétdos,uulrus, com 
o mesmo caracter, procis;:nn set• n.cerescen
tatlos, o mei:1 tle h:wel-o:,; (~ Nolieil;:d-ns do 
pudut· eum:LiLui11l.u, quu dl'-1°•.~l' Í . I' ô. i, lJII n;o•u •• 
::;un lJ0•liLlo HH~di;;,nf;u ;1, rnl'ut'ltiÕL '-h Cun
;-;(,jj;ni•:-i'í.uo noll <L lltt'SllliJ Jll'i~\' Í;~{. a, tv;;ul<Lth 
(ai'L. 1~)1) 88 i'',~~·· , ::·• u ·1".) 

QuanLn ;i, ittetms!.i.Ltteiotlaliii:Lde 1lu ;!,ri;. G'' 
ot• pt••,jue•íu ~~ 111 l't.tt:l\ do :LI' L. :-;I , ll. fi, tla Cnn
si;i.tuirfi.o-nnie;t dispo.':iiçüv t!JJ,-;!;n, que su Uw 
!leu por !'urulamcnto o <Lt quaJ ::;o üucluz;iu a 
dou&l'imt qtte combatemos - Ct'Omos toL-a 
solwjamcrrto demonsi.J'a.tlo. 

POllol'iamos ficar a<1ui, mas o projecl;o n;:i.o 
consa.gr·a, doutl'lna pro}H'Üt, ol'iginal, ú c t.um 
<L pl'etcnç~ilo do ~ml' <L simpio;; roproducç:'i.o tla 
doul;l'ina. ,jiL finnadct plllct jurispJ•udorWiét <le 
nosso::~ tl'ibmml'S o c_Ltlt! :-lt\ lilo ;J.Iignt·;t lln it'l'e· 
fl'<tga.vol evitlnnda, jlll'i;:;:Jll'llllnllt:L~ <jllt\, <Jlll 
oulíl'os di:-lJlltsiLivo~ da. c,_,n;;t;il.lli•::-!o, JH't:f,,~Jl•k 
apul:t.l'·Sl.~, llOlllead:LJJH\llk\ 11\1 a I' i,. 7" ~; l"•h 
Coii;-;Lit,ll!tJt.o, q11e díspúe «.~<~t·d;;, ~~~~IIIP • '·' · <~tlt'i•t. 
c.•oclllsü·rl tla Uuii'ío .. -- dt·t~n:l.aJ' · Ílll(ll.l:~l,ll:i :-;,1!.1·.: 
a ÍllljiOI't',at;:·l.d ,.r{e jll'll• ' t't(, ·"cilf. <:dr•lt'f/t:ira.o>. 

01·;~, !\ ,ÍIISI,a.tlleiJt.i\ dt•SI,t~ ;HI.i;~o" '(I L : d,:,[ll .. 

4:17 

Ut;i;i•>, rtúi :r, a.:;;segural-u em totb a. ~mn. vLnni
ta:ln c:, c:omo ,~, p;~lavt·:t imp.wta(ão, :.<.l(:m tlo 
/:i::n o:mcto .~:eni;iJo -tcehnk·>, p;u sara., cnt1·o 
11ús, desdn o ctntct'iOl' rcgoímcn, a. ter· signi
lien.ç~ã.r> ct~m]n·ctnn ;;; iva tla. ini;rorlncç[o dn 
o! l'ci i;o.:> mm'i::.wt;i:' do um:1. on outr;t }n·ovin
eia, :Lo cla.IJor:.Lt'-SG [). nova Consfiil;uit o:;'i,o em· 
progon-se tocuç:Io quo ovita~su cluvi~a:-J om 
matm·iJ. ti'ío importante». 

Dou-se justa·mont() u contrario, e contr~~. a 
dout;rina quo se prot.cncle impl:.111tar insur
goTn-:::o todos os elementos que os constitu
cionalistas toem como decisiva condição do 
::tccrto na int8rpretação das leis. Quer do 
texto em questão, tom<tdo isolada.rnente, quer 
lht sua lig<tção com o conjnncto · da1:. ·do
mais di::~posir/õcs solJr·c o assumpto, com o 
f;ystcrntt logico · tt<loptn.do pDlo legislador 
~~on:o;i; i l;ninf .:"l , r~om o ~: peindpio;:; n o.; antet:e
d;,ltLu::; lti.c:t : H·i,~u::;, Incdild;os · 011. imlncd.itt.i;os, 
r··~:dk~o, eul1l ntrn· irl.i:t,IJ:I, o i1Jt:<mi.I0p.;l;:tvel 
tn·[dullt.'oÍ;L, •~ nxLl'<~va;.;aHt..:i•L cll: ::;utHelll:.wi,o 
p n• i.t:ll<;:'í.u. 

E' o '1'Lu p:L:.;:):LL'emuo) <.L tkm••nxiit·at·, to
nl :Lntl•> aind ~L ·lllll<t ve;~, pur gui;t o iHxigllu 
Stoq. 

(<Ao SOl' c.x:münad;.t ;,~ Consl;il;uição, diz: 
ollo, a. situn.t.:ilo antol'ior do p:dz c das sn<.tS 
instiliuiç:iíc::l, a vida. o a. pri.l .. tica tios govcl'nOH 
ostatl,Jaes, os Jlodcrcs, actos da. confederação, 
em stuuma., todas o :t:-l cil·cum;;t;mcias qull 
adtl~u·am p:u·a dütOl'rni na r ou .impedir a sua. 
urgan izar;üo e r;.l.Wka~:ã.o met·ecem a mais 
r~ui,l;ula. a.t,i;enç:\.•>. Como a.lixilio p:wa. cho
A";J,J'JJHJ,..; a conelusõo.-: ,iH .::;I;:t:~, nllli l;o t:~mbem 
~:n pt'ldtl eulluw IH~ IJb,lfiut•i<L o n:t intoqn·c·. 
Larú.n (!Oftlílllll pot'<Lllll~L. » (C. ~ 4<1-1.) 

ÚllltlS o din:i/,q elal'tl l.l ÍIISO[IItiSIIIi~V<'I l(llt~ 
tntllll 11;-{ 1•::-:l.ado:-; p:tl'iL l'tlt~Ípl'oll' : ll •ll<:ltl.o LJ·ilHt
l,a.I'CIIII a 'Íilljllll'Lil,t;au lJIH : 1u i1 Jin· dt: j)l'l ·''oü

dortei.:L <:HI l'i.LIIg'UÍ l.'il, i::~ to (•, :t Íllllhll'i,:u::·w dt~ 
Jll'Ot\ndt\IJ<li:L llU.CÍfllliLI, ôl illljliJI'Lat;;lll i.lllioi·
nst,adu:d, e•>lll as Li1nif.:u.~i'ies c: l't~o~;tlv;Ls qllo J:L 
tomo:s assignalu.do, ac,:unle.:; eum a lettm c o 
cspiz·il;o da Uullsi,i&tli<}ho. 

Os susl;cntadurcs tht <lóutl'ina elo pl'ujcclio 
OI'6ctlll aos Ef)tt~dÓ.l , ~t rnutu:t, ·eom pdonei<t 
ue tvihut:trom . ?~!)tttdmcnl. c as pt•odw ~c;.õos c 
merc:ulorias no ael;o dei saltirem üe SL\It:' ter
l'itorioíl uu . <JU:.tntlo a. ostLl::! e;ltogam u a!Li Ji
c~tm 11al'a. RCI'~ni.. ·ontrcgum; ao cowmmu, por-

<J11;d. PI''L ·:<a. :.;i l.u:w:·i,o :wlillt'Íot• <lo li:Liz.» 
:i, pt'OlllUig:u;:-w 1h CtJn~l.iLuic;iio t•epHhlk:wa, 
<•cLtLal. a Vilh u a lll'~ttit·a elo;-; goVlli'IIO~ esi;a· 
doa<~ '' '' lltl l,o,::tlli.o ao 111agno il:4::llllllpto tlus 
Ílll}JO;-;f,os ·~ .J;i, <Ll\Íill:l. a::l O.'l:jlllY.CillO::l }):U:L <jll<J 
'i.t•nll:t.tnos llt ~•:ns .. ;id:tclo do l'l\l'c:til-a, dcseowlu 
.:d1111a. unw. vc•z :t lllillllt'Í:l~. 

i•;ll1 :c:ylJ i,ltUHU, lll'it <~St<.t :1, si&LL;I,I,'i'LU do 
conllido !;dllltt:ui•l uul.t·u :Ls l'l·ovinda.s o o 
l'odm· t:mJI;t·:t.l ao ~ru·git· :t J~optthlictt : -- tln 
mn btlu <L':l assemlJlú;LS }H'ovincüws, dando :L 
p~tla. vc<1 impot' li:tc;.ilo t:t ;-;ignifleaç:ã.o compl'C
ltcll:li v:~ <lo a.dus db cotnmcrdo exterior só· 
nwntü, lcgislava.m soni est01'vos, ás ci<u·a.s, 
;i. f:we dos governos c d.a <ti:l.)oltlbléa gcml, a. 
(L ucm i nctuu.IJia. r uvog-ar a:-> kis inconstittL
eion:ws, so uro imposLos de impoetaç;\c) inter
JWovincial ;- do outro o Conílclltu de l'ls
tacl.>, ontlu aninhav<t-so mais intenso c in
tL':J.Itsig-enl;e o L'::lpirito do rca.cc.~ã.o conte~~ o 
nJn,J'::.f;1.1/Wilto das l'l'<l.lliJHias JH'ovinr:i;w.-, ~ 
t\111 tli\l'oi.~·-ies eonl;tnna.s n 1'1\pot.ida.~~. a.fllrrn:\IIM 

-dn (\:Li.ilC.lgot·i.<~:.tntnnlio quo «:1. p;Lla.vr·a. impor~ 

o que, ·«cmborc~ ci jwi mci·r1~ 'Vis/.a, JHl.l't'Ç<.t u C\)11-
tral'io rosult<Ll' <lPs tcrrnos üo a.llnLliclo t.LJ'i;.7" 
§ 1 "-:-impo.-;tu.c; sobJ·c a tmportn(:Jio tLo J!rfJcn
dendo. csfrt~.nfJt'irrr. },,f.'.,·l tllna. n.>pt~c : i•~ tln ÍllllHll'

taçi'i,o existir>, D osli:t <j p1·i v:l.f;iv:~. tl:i. i.llti:~.o. A 
Consi,itniçfi.o , diKJIOlHlo d:t. l'ürma lH•l' qnc\ o n 
fnz, em ve;~, de limitar o dit•eito exelu~ivu •h 

Camarn Vo!. Vlll 

l;:t•;.:\o do a.l'l .. I\:~ elo ad•J <td.dic:ionn.l CüllllH'C
hcntlia t~tJlLo a t.lu;-; p:üw:; c:;l,rc.wgoiros cvmo 

53 
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<L dt~ umas p;LI'<~ ouf;t'<l.S 1Jl'ovincias.>) (Cunsul- trangoit'a cln ouir:~ de proccdcnci<t intu1'na, 
i.as o l'o:oolnçõos do Con,.,olllo do E>tado do l isto é, de um}J:w:t outr,) Estado, do um par.:t 
de outubro do 1851, dtJ 2D do outuln·o e dn -outl'o município.» 
ll <lt; junho de 1875, do 7. de I:Ovembt\) de Não. diz tambom um dos ospiritos quo 
184:1, ue 21 de mM<:ü c H; do oui.ulJro ele m;_tis temn 11}Jro('undado o estudo dc->tas ques-
1847, do lS de sctcmhro do 1850, ele 18 do tõos, «O lcgL,;ladol' constitul.nto n5.o ignorava 
sotemlJl'o do lt)Gl c tlo 27 do fevereiro a. lucta. renhida a que se enkegavam os po
do 1875). rlcros provincütcs c geral por causa. do indo-

Era., poetanto, }n·incip:tlmcnte em torno flniuo da palavra-iln}Jortação, c foi por isso 
da, 1mla.vrct « impol'tação », da. signiticação c1uo, tendo reservado pnm a União os im· 
duplico -que se lhe dava, qne g:y1·ou e que postos aduaneiros de enteada, especificou 
perma.ncceu insoluvcl o con{!icto entre os logo: ::mpostos de impodaçt'ío de p1·oceden
podercs provinciaes o o centraL c1uanto <.i. cia estrangeira. Este adjoctivo proposto á 
compctencia. tributai·üt.. p<tlavra.-l:mpa1'1açúo-dcixa, bem claro que o 

Na lntct, ~;i a.lgun) do.~ contendores cedeu, logisla<lor conhecia. a existencia de uma ou
n~o foi, ccrtmncntc, o pndet' Jocal, pela de- tra-importaçl7o-, i.3to é, a de p1·ocerlcncia 
sistcncb do que ellc ontenuia. sct• o seu di- nacional ou do comrncrcio de cabotagem, 
reito, mas o centro na sua rüsistoncia. cuja tributaç~o continnêtva :\ ·11ertcnccr aos 

1\s Pcovinci<ts-apezar de todos o3 ob.sta- Estados.» Assim a Comtitulção deu razão 
culos,, nã.o <tbilic;tram nunc:t. do dil'cito de contl'.t. o Poder Geral, as provincia.s o mu
·tl'i buta.r· os «gonero.; na.ciuna.cs introduzidos do nicipio;';. CJ.UC tributa. va.m o.~ gene r os na.cio
outras, quando dc::;t;inaüos <LO consumo om mtos que entravam paPa o seu consumo; 
seus tol'l'iGm·io.>, entendendo quo csi;cs im- manteve üs provinci<tS o aos municípios tu
postos nà.u ineiclíam ll'-L ]Woltíbic:~o Jo '-Ll't. 12 tellados convol'titlos om E:-;la.clos c municipios 
du acto atld icionctl, p:Jl· nã1J sCJ'cm impr)l't<L- a utonomos, sob o rogimoi1 fdm·a.ti v o o da, 
çiío no scntitlu toehnieo, ma.8 impustus du doscotltr·aliz;tçã.o, os Llireitos triuutcwios de 
consnnw~}. quo se achavam do posso o doS·CJ.lHLCS, ut.ra-

0 Con.-wllw do Estado, t;tntas vozes, consul- v és do uma. 1 neta sem t.rcgu:t.s, jú.mais a.bdi
tado :->ouro u a:;sumpto, quantu.s m:t.ni!'os- c.wa.m. Aliüs, no seio mesmo tlo;; mais in
tculo hustil aus mesmo:-: as::;nmptos, po1' fim tmnsigontcs a.<lvorsarlo'3 d<~S l'Cgalias pro
rocun!Jocou que «<t ma.tcriu nào ora.liljllÍÜ<L, vinciacs, c:-;te mesmo modo de ver encon
}):Jt'CJUO, cum oll'oit:1, o rtno u :teto addicional tl'ava <t.poio. · 
vutl:wa or·a a impnJ•laçrTo inleJ·1wcional, UNH~A O histodco do tc.do <lomomtr:t do mmlo 
que puum·ia cumpr·mncttor :t respunsahili- inilluLlivel qua.l o vordaLlcieo )lci1sa.mcnto do 
datlo do Uovcwnu IHt.'> Sitas I'olaçüos cxtoriu- logisht.dot' constituinte. Quer no projccto da 
l'cs, ma:-; que com;in!w rnpl'imil-os pola CoJ~.stituil,,fi:o .. organiz:.tdo potos S1•s. Santos 
pcl'tul'ba~~fw possivel do comrncrdo in terno, W Cl'n'Cok c lütngcl Poshna, quer no Prnjecto 
)J?~unuu mesmo repurcmtir do mudu pr·o.iu- do Governo provisurio, art. 8, QUO ::;crvir·am 
dicJal SJlJt•o 1LS J•ond;ts gt•raos.>• do haso :t Constituição dcfflnitiva, vinha. ,já 

O lngi:::lador 0.1Jll::LiGuin t,n nfto ig-nOI'<tYa a Jlltrasc-imzJorlnç(To de ~n-oeeclencia estran_ 
)lllÍs, ~~ :-:;!t,tta.,;itu anuumla, dilllcil o :w:~J·eLtic<t. !fe·1:m- quo <t Constituinte conservou no 
do 11111.11:! lllllJOl'LU.nto o eumplr:xo problollt:.t, al't. '7° n. I. 
Jll'tJ!J!oma <lo cu,i:L ::wluc;ão üepon<lilt p(n· as- A Commi::;são dos 21 deixou passal-<t in-
l!liJn llií:Ol'-<t ~ol'to ·da Fo<lOJ':t,t:il.o. Como o colnme. _ 
l'C~>ol~otr. ellc? ~<"\ J'uspiJfl~tt, diz o granll(! A osta disposiçiio cstava,no entretanto, vin
cunstttuclonu,ltst:~ cunsullJott•o Harl·atlas, aln cnlad<L a soluç~ã.o do grave pt•oblcma. da im
a tomos no at·t. 7° tl<~ Cunstituiçofi.o, no qual pol'taç~ão intercstaclua.l c1ue por todo o decmso 
o Con~resso r.~stl'ingiu a.. comp~tencia ttj- da. vida do ex tine to regimen.perturbara. :a.s l'e
butarta da Unw.u a re:;pCl to da 1mportaçao la.ções orça.mcntaria.se cconomicas dos poderes 
qu~ procedesse s.órnento do cstr·angoiro; s~- locaes o do centro. No Congrc.>S.) constituinte 
Iuçao percm1?torm <lo pt''!blenm q~o l~avm houve, pois, quem so aporcobcssc da impor
n,glt<tdu ClU<L~l tudo o pcr1~du cunstttuc]l)nal tanch d.o as::;umpr.o c procurasse tornar ex
da momlt'clua 8.em ter soluçao. Da. disposiç~u plícito e claro o vcrd:tdciro sentido e alcance 
clara dosse<trtJgu_ emanmn. duas consiclora- d<~di.~posição questionad:1. .. · . 
çoc.s.._ do . surm~na _nupur~ancia: _m!la, quo_ i:~ Unta emontla foi apresentada propondo a 
Uumo somontuyuüe tl'lbt~tar· a Hnpol'ttLç~ao suppl'e.~sàu tla.s palavras- de Jn·ocedencia 
«de l~ocedencta. estrangon·~·): qualificativo cstranrJeira.-Rojeitada. na. prirnllira discus
quc na.o esmvtL no a.eto addlCIOna.l; o outr<t ~ão, silenciosa.mcllto, insistiu n <LUtO!' no seu 
q~e a P?-lavru. i_mportaçà? abi empregada proposito, e, na seguntl:i. discussão, a.pi'oson
nao o í~?I no sent1do 1;echmco. ou fisc<d, mas tou-a de-··novo, justific:<tnuo-a. pot· escripto, 
1:o. scn.tido c_on:unm~ ;ll~G o uso llic tltw<t: 1lif-1 n2s ~Cifni.rHcs ter~·.nos: <<Tr:~_tan,!o::<>e da. União, 
torcnçttndo a tmpoitd.çao de proc1.:duucHL o::;- nao pode htwor· 11np01·taça,o smao de morca· 
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dorias cstl'angcir;_Ls, logo paeecc dcsncces- t:.Lr as suas conscqucncia.s, o meio - unico 
sa.ria a. decla.t·ação. » Maü; uma. voz 10i a cn.paz ele bom traduzir, com n.ceeto,oxactülão 
orncnda ro,jcitad<L. O quo quiz o poder Cünsti- o vcrd:ulc o scn vurdartciro ])Crhamcnto. 
tuinte com esta flystc~matica. reca~a. ? O que No cas:), tem intcil'n. applicaçft.o a regra
jü.acim<1 doix<-"LlllOS affit·Ina.Llo: cvi1ia.r· a coni;i- iaclusio Hn-ius altm·ius exclusio, ou como p:m
nuação, entre os Estatlm; c a Uniã.o, <hl, lnta. dera mmlito commentadui' b'·aziloiro «a regra. 
que jú.mais fintltwt~ entre as Provinciits e o do qnc <L cspccilktçito de pu.rticul<trida:les 
Governo Geral, ela r á Uniilo o exclti~i v o do i;Uppõe a. exch1.~ão de gener·:tlida.dcs» ou fil.
imposto solJro <L impot·tiL~'iio -re.sl;ricto este zcnüo appHcu.ção ao caso -<(a, applicaçiio.de 
-:á. de proccdencia, estrangeien.. Conhecendo determinado imposto em màteria. de impor-

. as duas acccpç~õos - atteibuiúas t'~ palavra Lção exclue todo imposto que não for pela. 
importação- do Acto Addicional, pospon- especificação comprehendido, «Ou em outras 
do-lhe as pa.lavras- de p1·oceclenâa eskan- pala,vras -:>>a enumeração de determinado 
gei?·a- significou que conhecia a cxistcn" imposto só coniprelu:inde o imposto enurne-
cia ·de .tluas especies de importaç~ft.o o rado o nos termos ela ennumcração. >) . 

c1uiz definir .e precisar o qüe atl! entft.o tora No ca.so-não ha negar-o legislador dis
duvidoso e indefinido, mantm1lto aos Estados tinguiu na imporb.ção,p:wviu a existencia de 
o direito c1uc as antigas Provincbs rocla- dn<tS especies! a nacional e a e:-;trangefra, a 
ma.vam. lnt ~>rest<Ldoal e tt internacional, o só esta, 

« O texto do art. 7° n. 1 rli7., pois, justa o calculad<.~mente, a.tteibuiu ú. competencia ex~ 
precisamente o que o legisladu1• quiz que clusiva da União, precisanuo~a, particulari- · 
clle dissessc,pm·a. que o seu pensamento fosso za.ndo-a, difinii1do-a.. · 
cxa.ctamcnte comprehendido e conseguiu- Aontra, a nacional-cuja. inexistoncianã.o 
tcmen·&e cumpl'o-nos concluie que ollo cogi- ~c pôde deduzir do silencio da. Constituição, 
tava (lo düas cspocies do importação, ·a Fe- foi-lho expl'essa.mC!ite vedada, poia si o con
dcr-al e :1 Esta.dual.» (Parocor n. ll4-l876- kario quizcsse o legislador o teria feito-ou 
Camara dos Depubdo::;.) usã.ndo Llá pa.htvra « impJrtação » simple.3- · 

Conhocülns os antcceclontcs da. questão, em monto ou, pam vaerol' wdas as dnvida.s, de 
face <lo conflicto quo se otcí'nizara no regi- um<l. fôrma quo lhe imprimisse fciç~ão ampla 
men do Acto Addicional, por lorç<t do tormo e gcncrica,cori'lprchonsiva cht de todas a.s pro· 
(<ÍlU}10I.'taçitn,» nã.o ha como l)l'Ctondcr que o cedoneias. 
lcgisli.tdorconstituintc cmprog<tS:íC as pala- B(tstat•-Jhc-hü~ dizcr·-e o seu ponsa.nwnto 
vra:,; ele JH"Ocedcm:ia egtl"l!n!JÓi1·a poe um cstl.Lria, claro c explicito, in~useepf;ivel de 
stmplcs luxo de t·mllu1tbncia., quo <L ~ua <«Ml- coni;rovoe;-;iai'l c SOl1ltisn1a~: 
,jnncçfi.o ao tornw i'lllporlaci7o roi um enxerto «!<;' vl'ivaiiiva. :.L compote11eia tla União para 
meramente a.ccidcnt<ü, sem desígnio ou in- tl'ibutar a impoef;<.Lç:ã.u quot· ae pt·oecdencia 
tuito do fazer dbtiuc-:·ão onde ak\ então rei- nacional, quer o::;tr·angoim.)> 
nav<Lm a duvida.caconfusã.o c que a conclusã.o «Assim-ou soja pol'que, como dofine o Po
a. tirar do a.rt. 7·•, n. l, da Con~!,ítu[(;ão (~ qne der Jwlieiario Amcdcu.no, a pala.vra impor
«o exclusivo da. Uni:io :-::obl'e n imllOI't<~.~·U.o de taÇ'.ílo, i;onuuhL no seu sentido ftscu,l, não se 
Jn·ocedench~ cstraJiffâ1'll onvolvo :L pt·olllbi- J>údo appllc<tl' a poemnta de genet'os entre os 
ção para os Eshllos llo tt-ibui;a.p a impot•l,:u:ã.o Jt:stados, ou lhH'rtuo :~ impot•taQão do que co
de procedencia nw.:iu1wl.» 1~' ti'to ch1·a, com- gituu o lo).{isladoe lJra.zileiro foi a. do proce· 
menta o douto aut.ordo H.cgi.mon Fqd(\l'itt.ivo, dencia. c::;traugci~·a, distinguindo-n. da. que 
«a procerlcncia d<L r;tzão cuntrarb, isto !!, da fosse de onk<~ procedcncia, o facto é qu.a 
razão que conclue d:t ((ístincçrTo a. incompc- outl'<:L importação existo, além da spocificada. 
tencia da União, ·para tribut<Ll' a importa.(~ão )lelo legislador, . cuja. tributação não é pro
(lUO ell:.>. excluiu, tanb quanto a do Estado lltibida aos Estados, nem subentundida·; nem 
pa.ra o fazer, quo nã.o lH'ocisamos nella. iusis- expressamente. Sobre <?sta importação não 
tir .: in c/.aris . cessut inlel·zm;talim>. · prohihitlu,, portanto, exercem os Estados o 

No entecta,nto, pot' m;Li~ ah::;urtlo qno ist.o ~rm dit•eif;o (lc tl'ibtltar;ão. Nem a. çmtorga 
pareça., ó o -quP so n.Hiema., én qilf: j:í. se) Ll'rn f'nH<1 em f'n.vor da. Uniii.o llúdn irn])ort;ar em 
affirmado, l~ 3. dontl'ill:l. qne ':c~ r-on~;u bsi·.:l,lll" ia,, IÚU(). pru hibi_r,·1\'.0 imposta. :1.0:'\ l•:si;:vlos SOÍlãO 
no projectrJ o fif,zcL-a. vinga.r 1\. o fWn e,;eopo. no~ limites thq11illu que ;i; Unift.o foi o:qwes
Não! O lcg-i.slu.dnr rü1o podta tot <'~'ta eles- :::amenGe delegado; o na cspceie de que tl·a
preoccupa<;ão que se lho attrihuc,tr;J.tantlu-se tamos, não só a prohibição para os Estados 
llo ponto capital dri. Constituiçf~o c1ue se é apr:mas deduzüla, como a outorga ú. União 
elaborav<L, neú1 ser pl'Opusit<Llmun~e reci.un~ é limHada pela declaração expre~sn. da es
dante e viciôso_ qutmdo deste vic;io o de:rGa pecie de impor·ta,ção quo lhe competia. tri
redundaneiLL se o ad vol'Li 11, lcva.lhln u suu ll.utat·. )) 
proposito ao ponto de ,·qjirita.r, pnt dua8 A rluvida quo se lcv<:tnta cor.' are~ do &ritim.
vozes, o melo de eliminar osr.o v i cio c o vi- pha.n to contra, o direito do:l BsGados á t1•ibu~ 
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üu• a ímpo1'laç~i.o_ it!t~l·osl; ;t. tln;1l dotluzi<l~t t1u I níio ,e~.:pr-. c~s:mwnte cl.elogaLlos » , ~ubstítu ição 
siloneio da Constrtmçao ou melhor- deUa qne foz reJOLtadtt por causn da. llllpu::-s!IJJlr
não o haver oxpecssmnente eollÚ'l'J<lo, tem a dade para o Governo Federal, de ::lC mover 
sua soluç:Io completa c c;ilnü no a.l't.. G5, pnlo en1 lilllitos tiio eutreH.os. 
Ciual_ «é i'a~ultad~ aos I;:~~~tdo~.;, 0111f\·c r;l. l',t:o~l~ De . modo bem accentnalltlTil\3.nte r>osiLivo 
e qu,Llqum podm ou Üllctt.o <1110 ll,L~l lht:s_llh o terminante o Jecrisl:tdor constituinte l>ru.-· 
negado pllt'. clamllla. m;prossa ou lmpllctL;L- zileiro si não a.ffi~mou no al't. 65 a. · re
n~ente cun_tld:t_n:LS su;~s .. c~~tt~sula.~ ~x-~~ms~a.s .. ') ::!erva aos F;..,tados uos porlcres uã.o outorga
Na. Cons_t~tmça.o Amcuca.n.t 0 •LI. tt"' u :;wa- dos ú. União, deixou lJctn claro o seu pen-
.lar üesto e o 10. samento. 

A preoccupac;5.o dn. gt·ande assoml1h!:t re
.unida em Philadelphia cr<t, ôe prc.fm·cncin., 
icautctar os ditei tos dos 1Mado..:; con tm <L 
Uni5.o, cuja. omnipotencia se tnmia firmar, 
com o sacríficio c annul!ação da sobcranict 
de ql}e elles (JStavam do posso. 

Com1Ja.tenào Ma.dison, que susl;cnl;<tVa <t 
necessidade do um governo fcdt~ra.l furto, 
firma.tlo sobre a. autorida.,lc das untdadn::; 
csta.(Luiws que n:'i,o poüia.lll ;dLIIlt!Uta.t• :t IH' t:
tençãotlc se ma.JÜt:.t'eJll nuu~;•> llu uura :-iul.te
ranüt a.b:-;oluf.ct, que, <fu:wdo <JufviLi:u;, llllllt:a 
havi<Hndisft•uetadu, clamava. Lut.lwt· !\bt·
tin, de i\Ja.t·yLa.nd, que, <tO eonLJ·a.t·iu- ,~ :t St~
para.r;:lo tl<tlngla.l:cl'l'a lmvicL cullocado a .-.; 1:: 
colonüts em um estado !lu nrt./:ttra~a, uw;~s 
vis-â-vis das outras o que t<tl S(Jl'i:.t. aindi~ a 
sua. situação respectiva, sem a · necessidade 
de üma' confederação para os casos de 
guerra. » 

A valavra.- expressamente- que iá n[o 
poude vinga.t', e li minada em benetlcío dt\ 
União, aqui foi inserida em beneficio dos I~s
tados. 

Assim, ao pr.sso quo a União só 11óde exer
cer os podez·cs que lhe são expre~samonte 
a.ttriiJuidos. dado o regímen dn. Constituição 
esn.r-ipta, ele poderes descr·iminados c . Iími~ 
ta.•los, no:-; Est<~.dos «é facultado, <:m gcml 
lod•l " 'J'htl•J U l~,- J•O•l ,·, o~t tlirc[íu, t[UO Jhe
llitu fo1· JWg<.vlo ()()1' daii.wla e.?.:prai;sa ou im
p!it:il•ullen t.e Ctlll Lida, ua::; clau:Htlas CiJ.:}II't.'SSal! 

da. Co11stil.ui~;iio » ( <tt't. f.i5 u. :~ .. ) i)i 11:-i.o 
podorn os E~tado;-:; usar ua concessão que a 
Consl.ituiçí'í.olhes 1ér., no assumpto do~ im··· 
pu~ tos, crcando aq uelles de que as Pro .. 
viuciu.s já se ach:..wam de posse, ou antes, 
mantendo-.se na. posse de di.reitos quo quando 
Províncias jámais consentiram despojar-se, 
direitos quo de f'ót>ma. alguma lhes foram 
negados por clausuh expressa ou cuja pro
hibição estr.jn. contida em clausula expressn. 
da. Constítuiçü.o, diroitos que om nada col
lidollt cum 08 princípios fundnmentaes do 
1·eg-imen, ou ofJ'eudem os <liroitos privativo~ 
da lJ u ii'w, como temos demonstrado, cutão o 
a!'l. li5 osLi~ dusti nado a, fiOl' letl.ra. mort:t, 
simple-s di;;posi<:íio dccot·a.tíva, o pelos p•·o
eu :s :;u~l de<lucti vus o amplítlLi v o:> : tio que usa o 
l'l'l•jt!cl.O su os impossihilitnríí. semtH'ú dn 
tllt'u:u· ellic:~z, da dat• vulidatle ú gu.ranl.iu. 
qH•J o legi;;ladcw t:OllSLiGuiute lhos confiou. 

Ass!_m----:depois de :votada a Constituição não 
se julgaram bastante g:~.rantidos os P<t'{'tida
rios da soberania dos Estados e fize;L•am vota.r 
aquelles artigos addicionaes ou como :;:lo 
chamados nos Estados UGidos-..:.. emon<las :i, 
Constituição: uma - deélaramlo que certo:; 
direitos cnumoradas na Constituição não l:C
rão iuterpretados comó ncwtli vos ou rt:-;t.ri
ctivos de outL·ol:l direito::; con~ervadm; pelo 
povo, outra-doclal';llldo ljllt\ o::; pot\()l'ü' i 1/t"! •J 

delcrJatlus nos J.~:stadm; Uuido~ pela Cow,l.i
tuição como (Js q_uc não lossern ·ve(ado.~ aos 
l]:stados Jlcam l'e~prcti VH.Il!UiltO l'OSOI'Vad11S tt 
eBtes e aq })ovo. CUII/PI'O lloLaJ', diz Gvvlt'}' -
~preciantlo esta cmemla., que ella, i.<,rido bitlo 
.elaborada cc;>m o iutuito uo est<tbuloccl' um 
·governo n~cional -<<<i rt·ara clc,inte1;j,1·et(H'cio 
ccn ~çt!}~'~ttla, q_ue us límita.<;ões que clla im-
põe ao::; podo-r:es do governo sri visam o go
vrirno da Uniã.o, salvo qua,ndo os .Estados :süo 
exprcssalllenfo IIOJDeado~,)) ( On Cónstit; limi
tatióu~. Hl7tl, pago. 25,· c1t • . 13outrpy. -Est. do. 
Dit•. Co.nst. ) · - . . · 

1 t'} pll·ul) u.ee()r1lo eo1ll ns itlúas .qúe omiLti
mu_.;, clol'uis tio eslwln!'{l com pa1·m~. n::r origotl::; 
do~ tlis!'Ositi v o;-; uo at·t. ü~J tlu. no~so. t:onstí
lniçilo e d<L emotll~~ dueima eLa arnoz·icann. e 
<JUUUS os intuito;-; c ell'eitos do ambas. COii· 
eluc o;-:;,·. Tlwopltilo Ribeir·o que, <<si nào 
fw, no arL 05 da llOSSa, ConsLituic;íio uma 
rosorva Cu:Ji1·essa· t'ara. os Estados ou . o povo 
<L•Js po<ietcs Hão'uelegados.á União, ha uma 
rueuldctdc perf'citnmcnle equivalente áqucll:~ 
resorvn., eiJI fa~.:o do. qua.l em <JU<Ltllo cjuo o Go-

Elln, a u!Hma. do. ::;ério lWopos.ta pelos 
.federalistas, csoreve Boutmy, dá regra rlo 
interprol:ci.Ção âpplicavel n. todo u eonj uuctu 

· da Constituição. Pot· sU<t ve:t., 110t:~ G:u·niel', 
commentando n sua. adopção, c1ne na dis
cussão se propoz que, em vez das palavras 
«[Joúcre:i mro deleyaúos >> . l:~l ditSIJs:-;e «poderes >> 

verno F'edernl s•'t póde uxereer os potleru~ quo 
lho são exprcssamcnt~ outor·gauos, aos Esta . 
•los porteuec pxercer Íüio sú o::; quo 11ão lhus 
siw ·exprcsSi).lllOil to dolog;tdos eomo quo não 
lltcs suo proltihidos >>. 

Doutrina contra.rill, seria ahslll'~a, porr)llO 
l'e:-;t,·ingii'ia <t acçfí.o da HOIJerani<J, popula.1·, 
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pri!lcipio basico do regirnen demoe:rativo que na a.nnullaçâo indirecta der podei' . de tribu
adoptamoí:i , 'Visto que, por não terem sido· b1ção confel'ido a estes Estados, collocan:do-os 
expressos, poderes íicnríam sem a possibil,i- ao mesmo tempo em posição diíferente e infe
oude de execução. Desde, pois, que a impor- rior, dcante dos . outros- com offensa. . dos' 
tação não fõr de porto ou d.o territol'io es- principtos de igualdade de · tratame;t,to e 
trangeiro, mqs se der no proprio tcrrHorio uniformidade de impostos - garan~tdo,s· pela 
nacional, de um para outro Estado, não a pó;le propriq. Constituição1 E' incon.testavel, e a. 
tributar a U-nião porque a Constituição não verdadeira doutrina, à unica que se ajustà 
lhe outorga semelhante direito; m:as . podem com o conjuncto do system~ adaptado_ pel9 
tributal~a os Estados porque, não sendo isso legislador constituinte,. que não o ,otrende, 
expressamente permittillo á Uniãô, comtudo nem nnnulla, que attende á:s condíÇões pe
não foi prohibido aos Estados, implicitn. ou .culiat'es do pa1z, que respeitâ os principiO$ 
explicitamElnte ». _ gemes que dominam torlo o conjunctó da 

«E' inegavel que n. Gonstit~içã.o não di7. Constituição e logicamente os ha:rmoriiza a· 
ab.ertamen~e que os Estados podem tributar subordina, evitando o absurdo e a e~trava
a 1mportacao de mel'cadorias na.cionaes; en- gan:cia, outrà não póde ser sinão a que te·· 
tre~anto, só prohibindo a Uniã.o,. permHte mos sustentado. · 
tamtamente que os Estados, valendo-se do Si, l)Oré~. não serve o. dispositivo de) 
art. 12, recorram a tal medida. como fonte 
<:!e receita, tanto mais, que não existe elnu- art. 65 da Constituição, que firma. o princi'
:mla expressa oU implicita, que lhe neguo pio tle qnc os Estados exercerão todos os· po.o 

t d dcro:-; q uc lhe são delegados e os que não lhe 
es e ireito. »(Art. 65, n. 2. A. Milton, ob. são prolübidos·pa.ra ftffipa.rn.r 0 direitv que 
~it. pag · 37 • ) so llws nega. de tt•ibut~u· a, importa.~io in· 

O argumento dos que combatem estas con- ter-e:-;tn.uua.l-cltW.ndodesi;inn.da .. rt nelles pêr
clusões .- affirmando que a Constituição, m:tllecm• 0 sm• cntregúe n.o consumo-:- im~ 
qun.ndo emprega. a :phrase « impo1·taçao de pro- possível é nega. l-o om faco do art. 12 da 
cedenc·ia est1·angei1-ct »,prevê e dfl!lno torlá a os- mesma Constituição. 
pecie de importação, pois importação e trazer 
depn,izes estrangeiros e outra não ha, não pre· Não. nos dc:;;lem,brcmos do que si, aO eliibo-" 
valece, é uma interpretação falsa, pelo me- raNJO a constituição americana', o traÇ(> sa~ 
nos emfu.ce do regimen constitucional que tiente foi a inten~a .e vivaz ·prooccupàc;-ão 
adoptamos e das condições topog raphicas e. de resguardar os direitos dos Estados, ante a; 
economicas do paiz. . . necessidade de alionn,r uma pa.r.te delleif eilf 
. Si não ha importação ou exportaÇão, sí- bo1,1efieio do poder novo que se iá créa.r CQiíl{) 

não a estrangeira ou por irítermedio - de gara;ntia do hiço fedm'a.ti·vo, represen,t-a:n:té 
1)ortos, porque não ha . .dHrerença. entre os dos interesses naciona.es communs, de qtie 
dous actos para o atreito qlle examinamo3, a um sentimento de suspeita o hôstilidáde, 
não ser que o imposto incida em um caso no para. usar da peopria. expr,essão de L:thou
momento da entrada e em outro no da, sa.· tay, animou sempre os partida.rios dó Jef· 
hida do territorío nacional, é forçoso admit- fol'son na rcsistencin. á partilha, do pal'· 
tir que o legislador constituinte não conhece eella~ da soberania das colonias, a bem do 
as regras da tingua em qnc esg.reveu e nem potlor maior cuja. fundn.cii.o so impunha. 
a geographia. do paiz para que legislo·.1, onde com o caracter imperativo do uma urgen
Estadós ba que não teem portos c outros eia rigot•osa o nhsoluta., sentimento que 
que teem apenas· uma Jim:ítactissimn zona sú o gonio pouoroso o pr:ovidento c o extra· 
das suas fronteiras ou territorios, servida oi'dinario ascendonto moml do Harnil~qn pu
por v1as fluviaes, nem to:las naveg:weis. dor;un atr.enuar o vencer, do quo entre . os 
Semelha.nte irit~rpretação do art. 7", § 1", é momentosos problcm<1S de;~tinados . a oceupa1• 
radicalmente áutagonica., otrensi va e a.nnul· a. attonc;ão da asscmb~é:,t .do {>hila.delphia fi. 
lataria das disposiÇões do meslllo art. 7•i, § 2", gurou desde os primeirqs dias da sua .. reu
<1\l:C estabeleceu o principio da. nriiformiclado niã.o, sobrelevando a todos os outros em irri· 
dos impostos em toda a União e do . &rt. so, pm' tancia o «rlc saber qual a base da discrimi
que veda as distincções o preferencias de naç(ío rlo.~ encargos a impor aos Rstadqs ~m 
uns em favor de outros porto! da União. favOJ· d1.t Uni<To» (Ca.rlior, pag. 6, vol. 2°), 
Qua.n:lo, em face destn. rloutrina, poderiam os cn tro nús,-éompulsem-se os a.nnaes d<1 . Con
J~stados eentraes quo não exportam directa. stituinto o ver-so ·ha que, conhecendo . a si
monto pura fó1·a do pniz - oxorcer o direito tuaçli.o prcc<wi<:t da.s províncias que até oritã.o 
Jlrivalívo- quo lhr~s r.'l aj:scgurado, de morlo haviam vivido ~ob o regimen da eentraliza.
Hmplo e glmcll'ieo, !lo tri hntn.r a sna. pt•opl'ia çã.o c t1~1 tutlllln. em que o pbder fort'e .era. o. 
]ll'OdtiCll.~íi.o ( < JunHl.,nrt •. \I·•, § 1") si. nü.o dispoem Centro o as ind ividua.Udades pt•ovinciaos J,lU
•Io pnrtoR 11 110111 tWillllliii'ein toom com n.s pillas mcndic~mtos, <1 quem sócranl :pormit~ 
l~ll.fir".inf1 ll~tnwl{• l il'ttH '( Ntto iU1port1~t·ít~ j~~o t. it,l:.~,f) t\l:l :~.~cgt~lü\s q ll.iroH9s quo ~· P'ltti.gno.ui .. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 21/05/2015 10:38- Página 68 de 84 

422 ANNAES DA CAl\IAl{.A 

------·-----
midade 'Jaquello lhes pCÍ'mi i;tia,a. rn·coccupa.
ção dos legisladot·os cncut·rog;~dos (le orga
nizar a nova ordem de euusas, outt'<L não 
foi. Ahi VCJ'-so-l1a cJllü, no a.nim1-l dolks, 
a llct,~ão llo ronsiílt!J'a.J'-:·H', do prel'nl'mH·.ia,, 
rept•oseJrt:mtes tlu todo - 11 nüw - e d_o1:1-
cha.madus interesses geram;, nm opposic,::l.o 
aos intere.~-;es loccws, como ~i a. estes 
a.qnelles não estivessem intoit'ítmont.e vin
culados, foi impotente p;wa fazer estlue
coe a realidade de que eram, no mo
mcnt.o·; antes de tudo c so lwotmlo, os ma.n
data.rios clircctos das nnitla(Jo . .; p1·ovineia.o.~ 
qnc, isoladarncnl;o. liles Jw:vin,tu el)nJ'nritlu 
a. mif;sãu de J'epr·nsr~nl.aJ' o dnf'enrlm· os 
seus c1ir-c~il;uf; e q un o st"•.11 ma.xímu empc
llho foi o tln (;(J'c,:tiv:tment.i\ ass<\'('lli'U.l-os 
e g:l.l':tnt.H-o.~, Jl!'oporeionando-Jhni3 como Es
tad.o.-s :tutonomos dt\ nma r,xlm•at·iio, si
tuaç:·Lo mt~llwr <lo que :~ que h a vi~m ti(lo 
como pt·ovincias no ·J'(•.;;imon ,t;t ·eenl,r:Lli
zaçã.o. 

O maximo do concc:;,1;ões ao poder f'eJoral 
na.(tuestão dos impostos foi feito e a sombl'a. 
do regimen de discrimina.çi1o rigorosa estu.- · 
belecida nos arts. 7° e go da Constituição, 
os Estaclos se organizaram c lli'lll<U'<tm as 
bases da sua existeneia poli 1ica, economica 
e financeira. O peojecto atteuta flagrante
mente contra <t üonstituição e traz no seu 
bojo a perturbação, a an<trchia e o ani,pü
lamento da vida dos Estados, solJ o falso 
pretexto de que a Uniiio foi lc~ada ntt par
pilha das rendas e que preciso é tutclu.l-os, 
para evitar que a Federaç:ü,o so d.esmcmb'ec 
pela mutua g-uerra de tarifas entro as uni· 
dados fecleradas .•. 

Cumo fundamento ao dispositivo que veJa 
n.os Estadoi triiJutal' <L import~~ção inter-c~
tad.ual ::;c invocam i;ambcrn us pt'eccüontes, a 
uou~i·inn., o exemplo llus E::;tadu:> Unül.us. 
. Embora. a d.ivcrgoncüL existente CI!Grc 

a Constituiç:ilo Brazileira c :t Amcrl~:.tna 
na matoria dos i'mpustus, pois ao passo que a 
nos:-;:1 attri!J'uo á Uniã.o o úiroito privativo 
tle i;r·ibutar a importação_ sómen to de pl·oce
der "ÍlL est1·angeira, aquel.la decléLra ü:L cornpe
tencia J'etl.oeal o direito exclusivo sobre tocla 
a importação c cxpuetaç:ão, sem limitação llo 
especie n.lg-Hm<t, embora, portanto, nmis i'un
daJamente lá pLHlessc vingar a doutl'ina l'C~ 
strictiva que entre nós se quce irnpl:mtar-, já 
deix<tmos provaclo que tl.ü.-sc justalllon l;o o 
contru.r·io. 

Si quanto á. extc~nsã.o tl.11 diJ·uitu do l'ogular 
o cummer·cio pl'ivati•.rq 'la. Unifi •, ,;i cptU.Itl.u 
á. p.:tssibiliüaün cio eullísãn üdln cum u Jo.-; 
Esl;ailoJ p:tr:t liVl'enwntc I;I'll.Jni.;Ll'. m genoJ•o,-; 
nacionaes importados para u ,.;eu consumo,Ju
Yidas a.ind.a existem, a juL·ispeutl.eücia. e a 
doutl'i.na. sã.u incel't.a.~ o v:tci llantos, ~i a li-

nltu. que sep:wa o exclusivo do Congresso 
do puclc~1· tt·ibntwlo dos E:tados nã.o é assaz 
tlLrr.inct:t o i11uiGas vezes é dillicil determinar 
;L q1t:l.i do.~ l:l.·lo,; pcl'tnnce o easo, (lo fórma. 
r1111', na t'Lil:t.~\l impos:íbili(Ja.!lo de :fixar-se 
um<t l'l\gJ•a gnL'::l.llJ:t,L':L toda.s as hy110t hcsos,jul
ga-sn lH'Oforivel tloix:w qtw a nuLtm•ia seja 
nssonkLlla. om catb caso especial, attendendo
se á.s suas condições peculütres o sob. ó. poni;o 
üe vista tlys direitos particulares nelle envol
vülus, qu:tnto ;i.«irnpoetaçã.o» em si, .nã.o. Esta 
p:d:wr·:1.-ü intoq)l'otadn. súmontn como com
JH'chcnsi va cl:t impürtaç~í.o de procedenciâ. 
(•.stJ'<tngr:il>;t, sú subJ•c ost:t se exm·ce o poder 
melu:ivo d:1. Oniã.o. Do silencio da Consti
t.nic,:i"'tiJ s:tlll'n a impllrkt<:ão .i.ni;or·-nstad.tútlnão 
se dr.tluzin nem :.t t:m:t inexisl;oncin.-pal'<Í os 
clfuitos d:L tl'ilnd.açiío, nem nma. prohihição 
implid L: L n, q nc os Est:ttlos a tributem. 
A doui;l'ina. t·. a. jln·ispeudoncia-nosl;c pa.eticu
laL·-aiJi esLii.o :~;;;,;nni;:tda:-:l e perante elhts
:t, impot·t:t<:;·w inteL·o:;;t:vlu<Ll 1\ll1 na.tla, (\ at
tingitla on all'cct:ul;t com o llireil;o úa União 
-sobre «a impol'taçã.o». Sim. E' preciso que 
frizomos hum, quo nos Estados Unidos, onde 
~L Constitniç:ão deixou ao porler federal toda 
a. impol'taç:ão, onde a p<tlavra importação 
está. dosa.companlmda de qualquer limitação, 
onde não se f'cz distincção de-sua p1·oceden
cia-naciona1 ou esteangeira., entendo-se que 
olla é só mente comiH'chen:;;i v a da est~·angeú·(J, 
que su os generos desta p1·ocedencia são pl'i
vativamontc tl'ibuhveispcla União, ao passo 
que entre nú':;-onde a Constituição limitou 
o direito exclusivo da. União- a importação 
sumente de proc(}dencia est1·angei1·a, onde pol'
t<~nto, ditiniu-<t o restringiri-a, oxpressamon
tc, distinguindo tluas cspecics, para só a. umn. 
circnmscL·ovoJ' :1 COllll):ltonciét do poder fe
dcra.l, crncn(lo-so justa.mrmte o' contra.r•io 9 
o contr·aL·io so qunr convcr·ter om lei-isto é 
-entende-se quo a Consl;ituiçào quando li-· 
mifo1" <t p;tlaYt'<L ünpoL·G:u,:iio quiz amplial-a, 
(lU O a irnpuri.açõ.o sómcn Le (le 1n·occllencia cs
tJ'<mrJeiJ·a·-~ compl'ohemliva do toda ~t impoe
taçã.o, ClllOl' a n aciona.l, q um· ·a. cstr:tngeím, 
quo quando <t Constituiçü.o dcclarouexplícita.
m(mtc quo só sobl'O ·ma-a e::~tr<tngéira-ti
nha a llniã.o direito de tl'ibntação exclusivo, 
qniz dizm· que o Linhn· SQhre ambas e mn.is 
aindaquc-dasua compctencin, solJr•o <L impor
i.aç~ão est1"W1fJâra rosultava a incompetencia 
do E::~ta;lo solll'o a n:wional, 

Apoza1• dn qnanl,oj:L l.nltlm: dil.o no~ }Hu•o
f!Ol' NUIJi,~ionl,o :L fltlliiJll'ova.t,:iw dn tlutrtl'in:L 
ljll"· SIHiLOIJ.,;~Jll >N, (l-IJH'ej;t.iJIIOllliO ,-;olJL'O lL fl1• 
I,OI'PJ',\,,;u,::i,.t da. Jl:t.lavra. "ÍIItput•La~:i'io», nn 
dutrr.r·ina i11tiOJ'Íean:L, uito KOl'<l tlm1cahido o 
inut.it apJ•o:-:;ent;u·rno;,; a uiJitlit'Lo dos conr:~titu· 
cio nu.! is La.:,;, sem ma.iorcs eornincntU.l'ios. 

Bn.floando-so orn onzo.iulga.üos ú.iz Calvo; 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 10:38- Página 69 de 84 

SESSÃO EM JG DE DEZEMBRO DE 1901 423 

«0 tel'mo imvortação, trashtdando :ís p<.t
la.vras do Orlando Bump, é us<Ltlo pela Con
stitniç:5.o no seü sentir.lo fiscal, e neste sentido 
é intcil'amcnto in,tpplicavel ::to intor-c;tmhio 
.das mercadorias entre os l~sttLdos, sendo alüü; 
NStl'ingillo, ern sua. significa.ção, sómentc 
a.quoll;.Ls mercadul'ia.s que sã.o i m.portadttS .do 
ostran~reiro, intl'oduzida.·~ no paiz pol' seus 
divor.:>~s p01·tos de entrada, e c~jo direito de 
tribut<tl-as . pct'tcnco ao Governo Federal.. 
Um im)'losto ele Estar.lo sobre m·ti,qos tra:;idos 

.ele outro Estado niio é ttm imposto de im}Jm·-
taçíío. Decisiones (Constilucionales, 2" tomo 
pag. 67. n. 1.811.) 

Definindo e fjt•ma.ndo os limites ela compc-· 
toncia. 1la Unüí.o c dos Estados qua.nto :w 
cominet'cio inter-csta.dmtl on antes, aW onde 
este pôde ser conl'undido com a facnlcia(lc 
exclut>iva do · poder . fedel'a.l para rügulae o 
conimercio e qnando começa o <li1·eito do 
tl'ibnt:tçil.o que soln•c cllc tJm o Es1;ado, es
creveu H. Bl;wk : 

«0.-1 genero~ proJ.uctos de um -Efltado, desti
nado~ <i expol'taçã.o pcwa outro E::lt<~do, cs Gão 
sujeito; á trilmtaçã.o, como partG da. l11as>a. 
geral da. riqueza do Estu.do llc sun; origem 
até o momento de acharetn -se no curso de 

· e!fectivó tra.n8porte paea o· Estado de sou 
destino, oh a'té o· do serem cntregtws :~ um 
condqçtor para osso fim~ 

E' sómentc, quando o transito tom come
ç;tdo, qu(} os goncros tol'nam-se objedos do 
commol'cio intel'-estad ual, e, como taos, fi.e<tm 
sujeitos no regulamento nacional; cessando, 
portan'to, do ser tl'iuut::ulo pelo Estado !ln sna 
origem. · 

E reciprocamente, os gonm•os; vindos de 
um E~kulo par<t outl·o, cessam de mtiH' em 
trrmsito, o podem ser sujeitos á tl'ihnt:t<Jãu, 
no momenl;o a «que chegam <~o logar do dHS
tino e sã.o expostos a vmHla.», comtanto !lllC 
sojam tributados, como silo os domais gtme~ 
ros, o nã.o pela razü.o especial do sna. vir.-.Ia 
ele outl'o E:;ta.do nem tão pouco como taxas 
discrimi·nalivas des(i.tvot'a v ois. .. 

B' doJ.Itr·in<t a~scnta.üa. cp10 a palavra impos_~ 
tos múprcgada. pela Con :tituiçü.o não srJ ap
plíca a arf.igos introduzidos ou tra.n.sporliados 
de um Et~tau.o para outros, quo cllcs não . sã.o 
importação ou cxportaçã.o no cspirito !la 
Conr:nitnição, e que a clausul;t quo os doclam 
ua. compotcncia oxclusiV<L da União sómontc 
rol'cl'LHJO a artig-os importados de pabes es
tl•an,gt!iros pn.l'a o::: Estados Unidos. 

Como lial o imposl;o e:'Jtauun.L sobt•c gnnel'os 
impor•t:tdo~:~ do run pn.m ontr•o EsGa1lo-ü con
sliitucion:LI, nã.o t1 pruhihiilo. ,> (Lectut·cs on 1;ho 
Consl;. pa.g. :~5l.) 

«/) di:-!po~iç~ã:o quo doel<t1·a da compctencin. 
tr'iiJUtaria da. Uni:í.o a importa.c.~:to-n:lo com
.f1'e!tonde artigos, ~<transportado~ do um r.nwa 

out_ro Eshdo»; (Cooloy. Const.itutional-Limi· 
·t:ttwns. ~H- Rog. Fed.) não se applic:,t ás 
lllel'Ca(lorras tran:'l)Ol·tadas ue outros Esta
tli)S, nr,.m ;.Í.s me~'cadoriit~l importa!las do es
trangeu'o, dupots de· brem stthido das mãos 
do irnp:Jrt:tuor c s0. terem convertido em uma 
parte dnc:sa mass:1 dtL pl'opl'icda.do movcl
que ti oiJjccto (L~ jurisdição dos Estados.» 
( I-l<Ll'O. American Con~:~t.itutional Ln.w. 
Cap. XVI, p ~tgs.- 232 o 253). Melhor, porém, 
que todos os constitucionalistas cit<tuos, de 
modo :1 solv?r dcfini!-ivamonte a. questão, 
tornando-a tnsnsccpttvel de mais contra~ 
versia,l, fil'ma.ndo a verdadcir:1 rloui;rina é a 
dcci:::ão da Suprema Côrt.e na Ctucstão entre 
partos Woodl'nlf conb'<'l Pnl'ltam: 
, «0 . tl.l~'I'J20 ímpo1·l~çtto é cmpl'og;tdo pela, 

Constt tmç>,;w no sonttdo fiscal o neste sentido 
não tom a.pplieaç~ã.o alguma. ·;L poi•mnta dos 
gonoros entt•c os Estados, mas em sna signi· 
~e:tção tí res!;ricto sómcnto aos gcnoros que . 
sa.o .11npol'tadns do cstr·::1.11geíeo, inteoduziclos 
no Pitiz pot· intel'mcdio dnst:ts dilfercntes 
parto.:; , e ns tã.o sujcií.os ao podm· dn ti~ibuta.
çã.o dos l•:stados.» (Bump. Nots on Const •. 
pa.g. :2;.13). 

Commontando ostn. decisão lliz illustrado 
constitucionttlista lJt':tzileiro: 

«<~' esi.tt a jul'i ~rn·udencia dos trilnmaes 
amoricu.uo~ c nílo oust.anl;n n. tlilfllt'ença de 
d.iSlJosiç~õos q no se notam entro a ~1m c a nossa 
Co~lstit;~iç~ã.·~ em matcria tlc irnposto's, os 
prtnc1p10S ::;rw os mosmos, omiJoJ'iL n.pplícn.dos 
a hypot;hcses quo, em pade, não são idon· 
ticas; ma.s si é verdade q no essas l!ypothoses 
varin.m entro o:; dou;:; pa.izes, ê tambem 
vord:.tdo quo os pt•i.ncipios1imrados toem pot• 
fim, tatllio 1:t como aqui, salv.agmu·dar a. 
mosma. Ol'ílcm de intcrt.\::lsos o dit·oHos, dis
crintinan;lo os 'l'Hl sfw oxcl.usiv;tmonto tb 
Uni;:w o os qno pwtcnecm ao:-~ l•:sta.dos. 

O tni·mo - importtçã.o - empeegtLtlo no 
art.. 7", n. 1 tla nmsu. Constitniç:fw, rcforo-se 
«Sú c exclusivamnnto» :1. import.u.ç~ão de pro· 
ccdencia es l;t·:.wgeira, como nollc cla.ra.mcnto 
so dcclar·a, o nom lhe pü1lo alterar esta in· 
tclli genci:t o diSl)osto n'o a ri;. !J\ § 3". 

A imporl;;t~~ã.o que não for daquella procc~ 
dcnci :.t, qualquer quo seja, nã.o entondo com 
o diroiliO privativo tlo tributaç;i.o quo foi ú. 
Uni:\.o exprcssamoHtn dclcga.do. 

Falt:t-Iho, portttnto, çompctenci;i. pa.rn. · elo 
qualquer modo ohsta.I· aH impo::;ir,~ões dos .Es
t;tdos que nã.o ostivcrom eomprchondi<Las nós 
sons podc1·os dele[Jados. >) 

A dontrinn. conteari:L ú. qllO snstonf;:tmos 
tem pol' vozes cncont.rado guarida, no Su· 
premo Tl'ibunal. 

Releva. p;)ndot•n.r, por(llll, quo nri.o só não 
sã.o unifol·mos os seus ,julgados do modo t), 
tce-sn a rlout.rina como as:mn lwl;t. lit•tmmtlo 
a Jul'iSlJl.'udencia sobro o u.ssumLJto, como quo 
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1\ .'n;lit,<.' <:nnl,n,:I,:L\'1~1 a <LIJLnJ.·i·.''·;t;!_,, __ IJ'IIl :-lo l111:s I <;.itn do i.pill '.1:-t.<~ ~·o.!_,.·it:t, L' si.In ~~ CO!Illllt~L'Cio 1lc 
da, do modo ;1. podm·(~IIL Sl:lJ:>ISI,H' <JIII lll:IIIl- eahutag·onl us dü:ts mel'c:.Lilurtas, quo, sendo 
fnsi.:t di.-:r.or1l:tnei:t eorn a. lni;!,L'·'· õ o n~:piril.o !tojo p;·ivitngi,J da. m:tt·inlut nacional, 1\ so
tln Oonslii.l;n ir,:i"io. g u :do o ar·t. '11-1 da, nrma C'onsolitlr!çiio d(I.S Leis 

Mesmo no Sl\io do tdilllllal t1~m a, dou1,1•ina rlas J\l(ioult:grt.~, o tr•a.ltspnl'tc dn gcncro~ o 
do )li.'O.iüeto eneon1il'ai10 l'o1·:c ·,·osisLoncia, im- nw1·eadurías do qualqucl' origem do um pa,ra 
pugnação, a nosso vc1~ Ü'I'ul'trl.ttvel, dn modo ouf;rns ponl;os da. Rej>ubllca. -
~L jamtíis poilor reunir :t nna.nimilb,Je rlm> «O logbladoe nosso 11. 2 do ar!;. 7° limj. 
Juizes, de modo a, faltar aos ;l"c:eor·,[ü.os V1•.n- tem o dit>cito quo a Uniã.1 tem d3 tribu
cedores o requisito julg:vlo Imccssai·io ll!'lil'i tal' a; cnt?·ada, estada e· sahirla do navios, 
constitucionalistas : «do que mrm lei ni:í.o i.·;erti;ando os quo S8 mnpl'egn,m no commor
possn, ser julg:~.rh inconstil;lleion:tl sinft.o pr:la. eio 111~ (;abotagom, de~tinn.clu;~ às mOJ'Ca.I[OI'irts 
mn.iol'ia. do todo o Tt'illlln:i.l dn .rusl.ic::t, o nfLo n:wionao:-l ou esl;r·angeir:LS f[llO j:í, i.onllanl 
sirnlllcsmcni:e 11ela. m:tiol'i~t 1ln mn fJHorHnl p:~,go o imposto de ex.por·útç:'lo, mas all.~o1ri
aecidont.:tl. » ( Cnolny on Consl;. Limii;. Lamonl.u n:·i.o teve em -visl;:t irnpl~dit· ,_1110 os. 
Pag. 105.) Es1;ados tdlmtom a sw1, oxpor·t:wú.o 011 im-

Entre outros, rlosto gene to, s:l.lion i :tl'(~Jnu8 purtaç·.Tí.o <lo mel'caclol'ias nacionacs, qun,ndo 
o caso do accordiio dn ll dn jtdho do P-lVS, íbitas por e:.tbotugom .. 
sourc a incnnstitueion:tlithdc da lei (jllll «Os nn.viof;, 11UO Jlcam isentos tlo impos(,l) 
creou o imposi;o do osta.!;i::;i,iea. no Cear·:í., ondr~ t1o cr~.,trwla, cslwla e sahilla, som peqjuizo tlo 
o voto vonco<lor teve contr·:t, si o 1ln (j natn, tlo.4 dirnito doi:! .I<:sbdos do .kibul;arcm as mor
.JttizespJ'csentos. Ti'í.o sirnpl.ns quani,o sllbsl,all- c:.Ldm.·ias e gonm·os pelos mesmos transpor
l:ioso, ifí.o cl:tro n:L t'XJlOSi<;i\o 1l:t dn1rtr·irm ií:tdos. 
CDnsl,itudon:!.l (~o voto vnneido, v·nJ•tladt:it·a « l><Ll' ao 1:ita.,lo ar<;. '7", n. ;~ d.a, Contil.ni.., 
synf,lle:-H1 do qna.nto su eont.~rn 1wsi,(~ lj:t.r•n(:nr·, 1;ii.o l!Ina. intnr·pr·cl.a,;:"í.o limitntiv;t da compó
tJHO -.julgamos de indispensa.vd JJDcossi- Lcnr:ia, dos Estados Jl<.tr<t tlceretar irnpm;tos do 
i:lnuo, i.ranscJ•ovcl-o :tíjlli t,oxtn:tlmcnlil\: impoeta1;':'í.o t~ cxpol'L:v,:ii,o elo moeeatloi'ÜLS na-

-« Augu~to OJyntlto, vonei1lo q 1w.nto ao eillnn.cs, do aceordo ~~om o fLPt. 12 da Con-
impmrl;o snlJI'O mm·ca;lurias nacion<.t(·s. sl;ituil,:;·,.o, aMm d.o ci·e:u· llíll'crciHFL, qno não 

Peln Consl.ituit;~i.o de 2·! tb FoVI~l'üÍ.l''' do üxi.,to ontrc u commow~ill por aguiL o pur 
1891, a. enll1J)Otcnci.u dos E:;l;ado:;; p:•s~·;t ;1f•cr·o- i.ob·•.L ( Ca,lvo, DccisDcs Const.ít:ucionaes, 162) 
tar impostos sú ú limit:t1ln. pc:!us aJ't.·:. 7" o !1, int]JOi'ÜL a annlllla(,·.fi.o, em aiJsoluliu, pa,ra. n.l
§§ 2" o 5°, lO o 11 da me~::rnn Clln;:;~il.tlir;hu, gun;; EstJ1r'l.os e ·parcialmente pa1't1 ou1;ros. 
quo não oiJ,.;t:un a, dcereLa<;Tí;o tlo impo:~t.o so- do~ dir·oitos· o potloros,. flne lhos conl'ol'c :~ 
bro mcecn,ilol'iu.s n:wrurt<LI'S im pol't:tda~ Tlil,l':t, Constituir:Tin o· d os1;oa d1.> conhocirncni;o, <lllll 
consumo, d(r,do flUO :í, Uni:"i.o a,,_~mms coi!IfJOI;o o logislador nú,o po1lia 1loixnr do tm·, das coll· 
trihntara impor·l;at.~ão fln pn~emlnneia r~sliJ':Ln- diçõ:)s pr)r:nlí:ti'm; a cn.da, K.;l.auo, prineip:tl
geir:t, o qne t:LTnllmn porl!HH l':tzi·.J' 0s EsL<L· monto, qua.nllo nu Imprwio ;j:i o eonmHH'cio 
dos, qu:1,ntlo do;<,j;iJmdas ;1.1) eon~umn 1'.111 :-;1~11 dn e:tiJot:l.gorn ~~osava de isonçúPs, emno se 
·t.el'ritodo, mnn. vu;r. q11n o pr·c1d!le.,,, d(l im- vil d.o dneJ•nt.o n. 5.HríH, <lo I! d.o abril <hl 

. po::rto J•evnrl;a p:tr:L o Th1•.:uu1·o F~~~~~ :~·:d . !H7-Lo q un n:i.<' i n!Iihia as a.n Liga.s Provinei:t~, 
« Ol'a,, si não ltn. PI''ddld<.··:·to OX[ll'l'~~:n, qnn ltojl\ Estndos, do cobt·:tr o:~ seus impo.~tos so

V<~Ilo aos E::;t:vlus tributar- a írnp ,J'Caçií,ll dn hro :t:> mm·cu.dorí:u:l tt·:l,llSJIOrl;a,da,:-J pm'it o snu 
peoendencia. n:teioJJ:•.l para, constllfll) nu sn11 terl'il;oJ•io pm; rHI;o moio. E;rtre o aetu:Ll o o 
terrítol.'io, snndo qno sempre"' C'onsl,il,ttil,~ào rnglmon p<Lss:tdo aunic~a. 11Ufcreuça con~isto 
V(~dít <.LO·> E:;t:vliJS ou :i. Unifw algurna. eou:-la, em que, a:J:-jngut·:ttln,s pala. ConstHuir;ii.p as 
o fuz orn termo~ eL:~.t·os e c~xpr·t~s .. ;o;, do quo é iscn1;iks do ellnllnnr·cio do cahot::tgom, só pm• 
prova o al'li. l1, a sua eornpetcm:h 1í ineun- llll'J~L Constituintn )HJdmn ser· abolida:;.» 
tm;l,:wel, ex-vi <]() aet. 12 <la rnrJSill<l, Consti- Os luntl:unord;u.·J dos julg-urlo~ d.o Supeomo 
tuir}fi.o. . TJ'ilHma.l, noga.ndo cornpotcncia :10 poàe1· os-

« () f;teto rir~ nfio neal' di.~er·irninrulo no t;IIIJ!rd. p:n•rt, l;ributn.1· o cunsurno du importa
at·l;, ~J" o illi!J"~;I;o sobro ;;, impod.ac,~Ti.u ~~ pt'o· ;;:l.o iul.l\l'-1\:)tallnal hrtS!\iLJ11-sn, om geeal, em 
cntlon1:i:t Jt:teion:tl ll:"t<~ i1i1Ii.h(\ ns l·:sL:tl1os d1\ ai·;~nmnn1nsdn egllis:í.o con1 os pu<l<wes do Con
cwoa.l-o pa.r·a. 11·:i.o c\lllli.J•a.t·ial' o dispnsl;o 1111.-; gi'I\S·:o dod11zidos dos:Ll'lis. 7" n. l o ';.!.,art. 11. 
arts. 7", !)0 ~~ li, n. J da, C(Jn.·~r.it.rlir,::"lll. 11. I, rtr·L. :H, n. G rp11~ Ludm! jrí. dh:ll.:ul;irnos o 
· ({() rt!'gum<:lll.o l!ollLI·:u·iu, ;:oni fllllliarnPilf.u nas l:<JJISidr!J'a;;tíos do 1[1111 dtilh lJOdn rosulbn• 
JltJ al'G. 7", n. ~!, d;t Con.-;l.il.tii<.:fí,ll, qun iktd:it':L a. ~~llt:t'l':t, do l.:l,l'il'a.H o o eonsmpH~nlio onf'l•:tllllO
livrn o eonintr~I'd'l 1k e:~.iJ!ll;:t~~om :í.c: 1 IIC!I'<~il.· c i 11 H' ul,o, H i 11:"1 o :~ dl~:O:JlltlllllJI'il,l,{io dn (i'Jd.m•a.t;úo 
d()d:t.:;; nacivnaes ou o.;l,r<Lilg'l~iJ':L; q11n ;j:i, J,,~- o t:tnJlJont difTiculrlados no do:.,;onvolvimento 
Jliw.m )lago im]Jn,;to tlo Íi!ipoi·l;a,l:'il,o, n':'i.o lllll da. I'Í(lli(IZ::l, pulJI ir~a. 
]1é11'ni.!O JH'ocedoni;n, 11oi:·: o q 110 ü Jív1·o ]HJl' Qlt:Lnl;o ;1 qhjP.e<)í,o dl\ olt~l;:~enlus :i, ox.pansfi.o 
e;::l'!c :.t,r(,igo n::(o (.i u, illtJlll!'l;:.tr;h<J ou <:XJ.'Ofl,,,,- d;r~ J.'itJI.It)(l~ pr.I)J.lil::.~ ~'l:li)f<~ um.:.~ ctJn;:;it.lt:-rltr;i'~v 
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eeo~omica l)JU_ito a,eeoHavel, rn:Ls.nunca, mna lll<t::l o o Esi,a.dr;, qne se abltlançasse om 
razao do d.cc1~lie. paea, o poum· .jwlici'!'e~o : m·mtl-as, :>t~l'i:t l'ot'ido cont a JH'O[Jritt armu., 
estn i;cm quo crngu·-so u.o (1!!0 esta, nn lo1, 1.sto por:q uo os protluc:tos amcmçc~uQS cncu.minhar
!;, ~tmrlar <.L smt üeeisiül na.s tlii:>posiçuó:-l far~nl-. se~ h irt,l1l para. outl'nS rnel'cél.dos, . fugirulo tla.-
l.:d.tvas ou PI'OÍIÍÍJíi;ív:LS e nada. mai:f.» que/lo onde fui t"ii.u pcsail:t, a m?io du fjscu. 

_. o . .i~ ti r. d:~ eo~woniehch, utilidade c ~Pl~o:'- A ~ucrra. das i.arit':.Ls ô ta.mhcm puro dc-
tu~lda.dc d,t 1~1, quo tem de consultai pu. _r a vanew d<.t phanta.sia. . 
U.f5I_P, a necessrü:.tde puiJlica, é o Podç,r Lcg1s- ê" . i' ·t· · , , · · ' 
t~i.rvo. A c_ompetencia. pa.ra cntl'al' nas ra- , N<LO ~~~ Es a.do. quo so possE- 1sola.r ~o 
_zoes dBtermmttntes da lei-escapa á osphort~ <,o~mmcw <l?.s. o~t.ros, c01n,o. nao ha. naçap 
do Poder Judiciario. Incumbe-lhe_ simples- que se scq_ue~tr o ao commerc1o da humam-
mente applical-a o, si ella. se conforma com llade. . . ., . . , . · 
::t· Constitui~~;Yo, si com Clsta não eollido·,. ni\o .. A"' pr??,Pla. Cluna ac.t.hn. de. aba.ter suas 
!ut como n9gtJ.l'-llw ttpplic:J.<:ão ort deda.l•a.I-n Jruna.lh,';:· . , . •. . . . -;- , 
wconstitucronal, buscnndo motivo~ üo qtw.l- No cn..,.tntstno socw.l, com? no phys1co, n,w 
9uor outra ·o~üom. ~>or _mnilio ampl:ts que s~- .11~~ ;nmnbr_o q;:~ ~n ap;u:t,c. 1~1punenwnto !la 
Jam as funcç;oes ela JUStrt;~a fbúmal nesl;o l'eg1- vuL:_ physwlo"'lC<t o de 1 el<tçao • . 
mon ellas não vão até o ponto de retiral'-lltos Na~ torcm~s, portanto, neco.ssnlado .de. 
~) ca1·:1Ci;er privativo de poder que jul.r;a pa.t'a noy-o Z~ll verei ao para cornlJnter este panwo 
Imprimir-lho concornHncntemcnto 0 de poder chunct·Ico. , .. ·. , . 
quo faz< alei. . . O:-; . Estados tor~w. no 'PI'oprio Interesse o 
· Corta.monte - nfio se nega (lUC, de n.ecor- csl;imulo proeiso :par:t nu:nc:t i;t·:tt)Spot·om a.~ 
ào com os p1·üwipios Dcm?onlieo!ii, tmlo im- ra.ia.s ll:1, motloJ·a~:i:ío no snu systenw, i;ribn· 
posto quo onor·<t 'â pt•otlncçã.u, mu.xíme no:-J tari.o. 
jJ,iizos novos, o quo, port;ant.o, dilliculta a 
su:~ s~ltitla, ~ ~ stia; circutr~çã.o, é um ~al: O :wt (jo tlo lJl'ojncto 1li~põe : 

Serm prcfm•Ivcl <rue deite so pPescuuliSSe, . . . · . . . . 
,..... mar:rrccol'ra-fSc aos orc;;ttmon1ios üo 1io<Ios os No, tuci'Li;orw tlo qw~llrlu.r:P mrmwipJO de 

pa.izes c n.hi i:!e 0 0. ncorHI.'a.L'ti. com abu111ta.rd;o I um.l~:->tad ~·. ?"rnpntn .l:~l'L v:ttL y:tmnnl;o a.o~ p·. ?.· ~ 
· fonte do receit~L dmo:-s du E:-;t.ttlo .o o:-;1, ~bc~oewwnl,o d.o Ca:c~~s 

Nã.o h:~ imposto mn.is ropugnan l;e a.., 0 tle- · :-J~lJ1'.1 l;onoPos <lrJ pt·o~ueçu.u tlo oll.tl"us mun!cl· 
HOn'Volvimonfo dn l'iquoza., ú. oxpmt0.D com- p_w:->, Gntradw; para conmtmo orn sou t~rl'lto
mot·cial, a.gl'icoia e intlusf.l'ial do quo 0 uo l'lO ou pa.ra s:1rom. rooXJ?Ol'G~dos.» M_<us mn. 
oxportação. Convencido disto, o lcgisltulol' ?n.l:lu tio. col.npol;~nm~~ P1WatlVa, ma.H>, uma, 
c~nsl;ituinte cogitou tl~J l>ot·mil;!iil-o tompo'l·a- ~nco_ustt~ucton<.Lltll:~~~o. Dost;a vez~· yoeom, o 
l'Htmonte, do fixar-lh<J um pt·aao :.í. tol'mi- aquu.tl~o~do fo1 o _hstad~t., om üo1.turwnto tlo. 
nação, mas ccúou, a.tinar, ás urgenciu.s (Ias r!mnw1pw • . l>ORDl:-J do c;m·ec;~r·lltO to.das ~~s· 
necessidades 01·çu.menl;:1ri:~fl ostn.uuaos 0 ollc lc~nto:> d~ rcemta! de roduztl·o ;~ ::;d;na.ç;w 
:tlti ost;:í. n:t noss1t c:ons~itni(·ã.o eomo a fbnto a.mtla mats pt·nc:n'l!t do quo :1 om CLllO sn ''cha.·. 
do ronüa principal tlo!'!l~strtdoH, ampla, Bom vrun. <:o mo pP• ,~mew,s •. Jlll t;J·o~:~,ndl, t~ swt íLlt~o:
J•osJ;ric~~uos do l)spocio it.l .,11 m:t, · nom~n, oconotntc:t \l lwancot r a,. o su!l p:ti.l'l· 

Os pt'inclpios silo hello>, são seducl,or-o:-~, nto~~!o ot·c.:am<H.tl;:n•w •. a!, ~{olod.t. rr~st.t:cmvo.~ il11_ 
mas teom ue ~::;>fl'l'el' tt p 1·ossão d:~.s nqeo~-;~i- lll.mt']• <! ~ut.~1~ do PW.I_fll:t'! qw;~, C!omponstLl-o 
<la,dcs O COOUiçÕc:lH' <3XhftCJIWÜWS da. soc·~orlado, O a Vlcf,unu, lul o l11llnlelfl10. 

Quanto u.o argumentJ tia. poHsihilidaclo do Não. Não sú :L:-l log-i~lai;ut•as ot•,linu.L·ín.s nüü 
uma""guoi•:fa do "'tn.J•íflts entl'e os J•I~tadO;)- pa<lom a.Ual'ttl' o I'Ogimon. eom:tittwluna.l t.lls~ 
pelos mesmo);! motivos nU.o pódo o judicia.rio\ criciuna.riamonto, :i, mercê dó loii:l intorpro· 
arvoral"o orn ru,:sao de daci<li1·, cron.ndo-o, t:ttlv:ts l'U eomplornontaros, nws que são 
qua.núo o legislador não o ,julgou snflicionto mm·amontn n;mplial;ivas üo disvo~ic;õ:~s ex~ 
p. a.~a. nogM aos JMauos o direito que ll!os c?n·IJ?}'OSSil:':l, fixai:\, explicU.:.ts, como a. Consti~n. ~~_: 
formo quo f!O lhes pretonde negar·.g~l;u. no m· l:lao d01xou aos Esm.do:-J o podot' do rogulo;r as. 
tot•osso dos Esbdu:j evibr o:-:;Lc m<.Ll, que t:1nto swts rola.çõos oeonomica.s o políticas com O: 
a.pu,vora. o.4 sustonta.düres_ da uoutl'intL con- município. Si, osiírllmdo nos arts. 3:3 o 34 d~ · 
traria. mlos -os mellwro;J juiws do quo p:mstii;uição, arrogar-s~} o Congresso osto. 
l.lte1-l <í uliil c convcnientcJ, cCJmo do qrw lhe.! <lodor, onUiu do:mppnroeor-i.L a mzli,o · ilo .SOl' 
pólio a.carrotar un.mnos e projuizos, do que 1\.Js Congrossus ConstHuintos, o pu(lor do ro
f:LCilita, corno do que 1Jútl<5 cntot'poeor o ~ou orm:w a. Com:l;ituição, est:~nüo p(n'mn.noní;o~ 
lJrogecssu cconomico. T::tbellas pPohi.bi.tivas, mortf.o ligatl<t ao logislntivo o if'l'li'lorio o vfía:. 
•!isso o insigno consclhoi ro B1tt•r•:tdas, mn foi tnr· a Consi;U;ui(;iio adopl;ado o rogimon dos: 
1~ofosn. da. tJ•ibut;tçil.o o~:diadnal, pulvm'isa.ndo podot•os úíscrímirw.doK e Limítrvl.oH, ilocJa,. 
(\sl;o aegurnonto- esvn.niialho, eum qno se a r•:tntlo, orn artigoB mq:wcia.m-:, oql.tO m·:~ privo.• 
Mn,ct~t;a.va, sã.o ho,io gortl.lmon1it~ ~~•.m.üúnlqtl.- ti. v o ou ox.elnl':li.vo d.o u111 o oui;t•v J.>Odor. 

q1n1nrrt V vl, VW · ·- · ~~ 
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· .· Abordemos, porém, o assumpto principal, .o {a sua f<mt<'l c os seus lin.ütes, as suas pre
p.ara hem olucidal-o fa,z-sc prüciso que nos ·rogativa:-; o os seus direi tos e CSl)ecialmente 
remontemos aos princípios <JUO o dominam. 1 no toc:1nto á materla orçamentaria-as re-

Qua.ndo se tra;t:t da :tppl ica.ção de thco- 8tl'ieÇõos são severas e meticulosas. Ao poier 
rias á organizaçã.ü administrativa das locali- mnnieipal a.mel'icano não é .dado .exel'cer 
dade3 entre todas às nações que aspir;trn otrtl'as a.1.tl'i buiç:ões a.lüm das que lhe são ex
fundar o governo reprcscnti1tivo somecni>ieo, pl'llSSa.mn:lÜl enumer<ulu.s na sua carta de 
não temos necessidade de imaginar um idei11, incorplwa.ção, ellos não toem direitos pri
porque possuímos na uniuaue social de cada mordin.es, nem autoridad_e propría mas
um dos Estados da União AII!ericana. o ver- sim, direitos outorgados por Leí-Lei do Es• 
{ladciro modelo de uma organização p1'atica. tado-pOl'IJ.lJe a unidade municipal é con- · 
servindo ao mesmo tcrnpo de anteccrlcnte siderad;L umit parte do govérno daq_uclle. O 
positivo para à ded1lcção !los principio::: e de l•:stado dita as leis quo hão de reger o mu
prova experimental», uiz Lastarria.. Ad- nicipio c nã.o admittc nenhuma autoridade 

-optando o regimen politico amedca.no, o pa.l'<tllcla. c muito menos superior [L sua, A 
'legislador constituinte brazileiro, clcvRndo plenitude da autot•idado lhe pertence, salvas . 

. >ãs antigas provinciàsil categoria tic Estados, as restdct;.ões escriptas na sua propria Con
. impoz-lhes a condição do «orgànizarem-so stituic{ã.o. Em summa «O conjuncto do di
de ftírma. que ficasse assegurach <L autonomia. rcitu publico sobr-e este assumpto mani Cesta 

. dos municípios, em tudo quanto dissesse de maneira incon ~estavel a subordinação do 
respeito ao seu peculiar intot•cs:3e». E' nnllo município ao E!:ltado. (Cal'licr. La Répu
coJ;nplctarnente o suhsidio que sobre ti'ío im- bli<tuoAmePicaino. Vol. 3 pag. :324). O emi· 
pol'tantc assumpto nos !omeccm os Annaes nonto Cooley düutein<L ta.mbom :tssim: «O 
da Constituinte. Tudo quanto se pôde con- povo do.~ municipios nü'o pude cle(ini1· pam si 
cluir do texto amplo e indefinido do ar't. 68 os seus pmprios di1~eitos, }Wivilegios de po· 
da Constituição, unico que cogita da ma teria, deres, nem hn. lei commum que trace linha 

,· é.- que ella deferiu ao governo estadual a corta de dill'crença entre os poderes que 
::: c<;mpeteneia para firmar c regular a -todos podem ser exercitados pelo Estado eos que 
· os respeitos as suas rclaçõc;;; com o poder devem se~ derivados dos goveenos muni- -

. municipal, com a resaJva do assogtlJ'amonto cipaes. As munieipalida,lcs devem esperàr . 
' da autonomia deste nos termos da uUimu. do Estado taos c:~ti1tntos locam! como a, As-
' pa1•to do artigo acima citado. O que fosso, scmbléa Legislativa julgue melhor clec,·etar 

pot•ém, a autonomia. municipal, qual a sua c não podem ontra.1• om detalhes, ombora 
extensão, os seus ·limites, as suas preroga- tenham o direito de eaperar que elles sejti.TII 
tivas, 0::1 seus dii•eitos, os seus roc1u.isitos ca- concedidos (lo accordo com os principias 
racteristicos o fundi,ttnentaes, mesmo em basicos do regimon. O$ limites do direito que · 

. lineamentos ger·aos, não disse, não deftnin, tem o Poder· ·Legislativo de fiscalizar as 
nã.o precisou o legislador constituinte, (lo municipatidades deve ser detm•minado -m~ 

· fó1•ma quo temos do l'Ocorl'el' ao sulMidio p1·opria Constituiçr.r:o do l!:stado c~ à.ssim sondo, 
· lla legislaçllo e da dotitrina americana para ficar<i <i d1:scriça:o do Poder Legislativo. 

supprir tiio.s~nsi vel lac~tni~. qr~. a lição quo J. F'·. Dillon-nos seus commcnta,1·ios á loi 
. 'Q.llas ~os nur~rstram nos l)rtncrpws c n:t pr~- de incorporaçllo das municipalidade~- ;tífirma. 
· t~e~, e a do Estado supm•znt~nden~o o ~um- por sua vez : «A As::~embléa. Legislativa tem 
Clpto,te~d?-o sob a sua::_utorrd~<le z~medmta, poderes disc1·icionarios para. :vcgular os ne· 
sendo o JUIZ das re~açucs tribu~arias entre gocios municipn.es. As cons~iéuições dos di
um e out_ro. ~o regz~e.n fedoratlvn-;-púr ser vor·sos Estado.; substanci<,tlmonto ostatuem o 

· da sua ~ssencm, . ~on?IIIam-so pc:feitmpentc que se encontra na consti.tuição do Bstado de 
e_m _um.Justo eqmhbr.I_9 a ttntonomm.clo Estado Nova York-is';o é-o poder da legislatura. 

.·. lL~It.ada: p~la da Umao, ~ autonomza do m~t- estadual p:ira providenciar sobre o seu poder 
.' :niClplO .~mtt.ad~ }>ela. do Estado,.a, .s~herama. do docreta1• c cpbrar impostos, em sunima, 
·~ : ela .. Umao. Jnn~tada pela C~msttGmçao.-No sobre quanto intol'er-;sa.r a. sua organizaçã..o 
.. . r~g1men ameriCano. a. aut.orHiado do Estado política. o administrativa. 
7 .;sobro touas as mumcipalltladeiJ de seu torri- · 
~. ~~orio - é incontcsta vcl. compete ü.s as- Doutrina igual encerra a nossa. Constitui-
·:r· sembléas dos Estados rngular o governo çã.o. 
;: local uos municípios. Este é ma teria ·de Como a americana, quo llie serviu de mo
./ competencia legislativa não do Congresso, dolo, ella faz apenas a. discriminação das 

·mas dos Estados, cada um dos quaes esta- rendas entro a União e os Estados,· <lecla-· 
. .belece o systema qua molllor se adapte ás rando, explicita o enumerada.mente, os · im .. 
. suas necessidades peculh~1·es. Assim-os po- po:;to.; privativos daq_uolla c desses, silen
... deres municipaes decorJ~Ílm dirccta,numl;o do cia.n:lo por completo suhro o 1ncsmo asilumpto 
:vodm~ est~dual 1 teem na con:stif;uif,:il.o dest.e <J_uanto aog municil_)ios, -
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Claro é, portanto, que deixem aos Estados, uma consulta sobre constitucionalidade .de 
á sua Constituição e á.s SU:..\S leis o direito impos~os estaduaes e municip-aes, o eminente 
de es~alielecer o regular as suas relações jurisconsulto e constitucionalista Ubaldírio 
tributarias com o município. do Amaral. Com a ma.xima clareza e preci•, 

Claro é tambem que privativos do Estado, são allirma. elle :· «Aos gstados ficou reser
mas sómcntc em opposiçaó á União e não vada a cornpCIÜ1Ucia para a organização dos 
aos municípios, ÕQ que a Constituição co" municípios, com a. só excepção do respcito·ái· 
gitou apenas pa.t,a decla.rar que deviam ter autonomia delles no que se refer·e ao seu p~~ 
a sua autonomia assegurada na oeganização cuUar interesse (art. 68 da Constituição).; 
dos E:;tauos, são os do art. _go e sous para- de::;sa fórma as attribuições outorgadas aos. 
O't•aphos. · ·. municipios só.o podendo ser por delegação. 
to Nestas condições, em üwc tla propria Con:. dos Esladó.s 1·eszwctivos, não podem ser de: 
stituição. Federal ·c dos . princípios que U<~tueeza daquellas que a Constituição_ vedou 
acabamos de firmar como dominantes no ro ... lios Estados, porque esses não podem delega:e · 
gimen amoricano, é o .Estado o jüiz unico attribuiç~ões que não possuem. Assim sendo, 
da paetuha dás i_mpostos que coni:ltituem o ó inconstitucional qualqnor lei n1unicipal 
seu . patl'irnonio tribntario priyativo o da que taxe : . 
discrição, rnaior . ou menor, . com que cn- a) a. importa.ç:ã.o 1lo m~rcadorias de procé: 
tondm' partilha.l-os com os municípios. ·si dencia. estrangeira (a.rt. 7o, n. I). · 
livre é o Estado de utilizar-se Je tôda ou b) a .. entrada. ou sahida d. os navios (art. 1\. 
de lima paete sômontc das tontos de · · 
ren1l.a que lhe foram tlcixttdas, não se com- n. 2)· . · . · .·· 
prehendequelivrc~ deixe de smwar:.tcedel·tts c) a cxporta<,:fio fnita por seu territorio d~ 
ao município, desde que a~sim ".}ulguo · con- Pl'ouucção de out1•os Est<.tdos (art. 0 § 2·1

}· .: ' 

veniente. Não ha na Constituição Federa.! d) o trunsito -por seu terl'itorio, ou a pás-
disposição algumn. que o vedo, disposição da sagem para o municipio de outro Estado ·de. 
-qual se possa tni'el'ir amais longínqua. sombra productos de outros Estados ou ostrangeir~s/ 
de restricção a esso poder do Estado. · e bem assim os vehiculos de te1•ra e agua:. 

Provado, pois, q~e ao Estado é permittido que os trausportarem (art. l 0 ,n. 1}. · · 
lançar impo~tos de consumo sobro a importa- Todas estas limitações, tendo sido post3:a: 
ção do mercadorias de outros Estados e tlada pela Constituição ú. í'acnlda.de tributaria ·~oS:_ 
a verdade da doutrina c1ue sustentamos com Estados, enton1lom-se como tambem lilnitain:'-
apoio da juisprudencia americana o que de- do a 1'aculdado tPibutaria dos municipiosf{; 
corre logicamente d<i lettra e do espírito da que só pódo se originar da dclegaç.ãoAêf.;t . 
nossa Constituição, tlo quo os podcNl3 de quellos.» · ·· · · ·. : . 
taxação . dos municípios ·derivam directa- Eis a affirmação c.ompleta da doutr,iÍl<lf 
mente do Estado, são dclogações dosto, con- americana, c1uo acima expendemos-, como' 
stituciona.es são os imposto~ lançados pelo emanando logicamente do espirito o da lettra·~ 
município dct;do (lHO elle se mantem nos li- da nossa Constituü;ão, eis a affirmaçã.o com- · 
mites da outorga que lhe foi i'oita polo Bs· pleta, do "quo os pudores de taxac.~ão dos mu
ta<lo, desue quo a outorga não excedo os po- nicipios são delegaQíJes dos Estados respecti- . 
deres do outor•gante, o!l'endcndo a Constitui- vos o do <1uo estes os exercem ;t discrição. 
ção com a qual se deve con!'ot•ma~~. . c1ua.nto. ao seu pa.trimonio tributaria. Na ou-

O imposto, pois, veuado ao Estã'do. e, por- torga dos poderos ao.~ niunicipio~, na decJa..:. 
. tanto, ao munlcipio, ~~ o de importaç:ao sob1•o ração das 1'ontos de renda que ll~es - fica~ 

a mercadoria de proccdencir~o estrangeira, pertcncenüo só a uma. condição · tom os Est,~->. 
que se distingue d.o qualquer outro intorno 'j dos do subord.inar-se : á. de nã.. o exce<ler o~ 
por incidir, sobre o commercio exterior, é, limites do seus proprios direitos, não confe- , 
em summa, o imposto que attinge o gonero rindo poderes quo lhe não 'foram pt>rmittidos-

. no momento preciso da. sua entrada no pa.iz o_u quelhe íoram vedà.dos pela Constituição . 
e quo ninguem melhor do que Alves Branco Feuera.l, respeitando os impostos privativos 
detlniu «a renda. que so deduz .das mercado- da UniãÇ), nã..o indo a.lém.dos que privativa~ 
~ias Pl'ocodentcs de paizcs estrangeiros ria me~1te lhe foram doixados. 
sua primeira introducçã.o no Imperio.» No Estado, a accumulação tlos impostos; al-

O imposto, pois, quo o município lança. guo111 jú. disso, póde dar·se ·O dá-se por eUe-o 
sobre os genm,os importu.<los para o seu cun- pclo8 municípios, como na União 6 possivet 
sumo, quer de municipius do proprio Estado, entre ella o os .Estados, salvo os pt•ivu.tivo~ 
qual' dos de outros, ·desde que o faz autori- de uma o outl'a, entendendo-ao, de accol'do . 
za.do por lei, é po1•feitamente cunstitücio- com os principias quo temos sustentado, quo 
nal. . os privativos de que tra.ta a Constituição,; 

Conco1•da com a doutrina que sustentamos (a1,ts. 7° e 9°) o são respectivu.mento ontre .-a; 
em nota.vol par•ecm•, omittido a proposito do União e o .Estado, inculubiwlo a oste, ao fix;~.í' 
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is suas relações ti·iJJut<u·i<LS .corn os Jruiuici-j O ,')'r. HI1!J JJw·li!Jsa - N_çm pode àeixu 
. . pios declara,rquaos os· que, com os mc.~mos de sc1· <p-Jsim.>) · 

cáractnres, lhe fic<1rn pertencendo, em oppo- E' irnpossivol dizer-se mais 13 inclltor c t'io 
sinão aos d.aqncllcs. a. proposito. -

'o projecto attcnta ain!la eontl•a a, antono-- . A 'pintu!':l. oxn.ci.a tln ~iluaçfi.o a quo viio 
mia dos municipios, anniqui!n.-:1, violn.wlo a fl?<~l' ~cdltZH.los quer os Es!;u.dos quer o8 ma
Constituição que oxprcssaJuento qniz que os DlCIJlOS tloclt~e.ados a~tono.mos, (~:tda a n.pp~·o
Estados a respeitassem c gal'antissom. v~tç<w d~ l11';:Jccl;o, ::tltrc.:lt<L concisa o magis-

Elle o colloca no rogimcn da dcscanten.lisn.- tr almen ,c fm i,a. 
ção que tem por-1m.:e, que S<J caracterlsa pçla 
a.u·tonomia das unidades toca.es,. em posi
ção muito rn~üs sabaltm•n;t <lo·qno a::.:_anti-

. · gas ca.maras municip:tcs no rc~gimcm da. tu
tella e da cen~ralização. 
.. Não é }lossivel (lUO, dando-lhes a carta üc 
alforria, se queiea converter esta Uboeda.llO 
em uma irrisão, negando-se-lhes direitos de 
tdbutação de que, no extirícto rogimon, es
tavam no goso. 
· No orçamento das antigas cn.ma.va.s, eomo 

no do governo gcraJ c das rn'ovin<~ias, flgnra,
v:.Lm como elemento JH'epundoranto estes im
l)ostos quo, «solJ o titulo de p:tt-mtó !lo policia,. 

· . o:u de liccn<;a, attingir<tnl totla.:c: as moda.li1la
. d.~s do commcl'cio, da industría c das <trCcs, 
·das,: mais. elovatlus ás mais rudimon tcn•üs c 
·grosseiras. 

: : Ellas tribut:wa.m a paBsagom do cxt.incto 
a,Q novo rcgimen, o· commorcio o a industria 

·.:"I~çt.tes,•)a producção o o con.sumo dos ?·eslJe
·c,tivos mHnicipios c das (le outras provircias. 
·AlgumrLs cobravam ta.mbom direitos de con
sumo.de polvo1·a, keroseno e outros inib.m
maveis, de vinho, licores o diverS)::l artigos 
es~rangeh•os. (Amaro Ca.valcanti, Elementos 
de finanças, pag. 315.). 
. Complct.a.ndo cstJ. q_ua.deo, d'iz.ia., em 18 

_ d~ setembro do 1882, M· Ca.mara. dos Dcpu
t.ado~, comlmtondo o acto dicta.!;orial (lo 
Go*orno de então, quo, saltando por cima. da 

· Constitu_l~:ão, do Acto Addicional e do Podo r 
.· Leglslativo, suspendera. violentamente lei> 
proyinciaes que tributavam o consumo do 

_:,cgenoros nacionacs impurtn.dos, oloc(ucnte de
fensor~ das regalias provitlci;ws: 

•• .. «Abra-se qualquee postura municipa.l da 
Jl1ais obscura. villa. do interior c allicorrw fon-
t~s do.r·ictueza encontrareis contpendiatlos im-

· .. postos de somcllwnto natureza, impostos 
.· s.obre o consumo de generos virulos rlo f!ira, 

nci>J)itos sem l'cluct:incitt o legitimados polo 
decurso do tempo o pol<LS cil'I.:Umst;.~ncia.s o.1-

:; --.:pet,:Htes do nosdo paiz, em qne, dtt<ht 11 sua 
· VJll'~f.icação em ma~sa, Ct muiücip<tlidadé o Ct 
província., qua~i nada restaria prmL occoáor 

·á despc.Za. (A.j_Joiados.) 
Em todas as pa.rtea do Impcwio, em tolhs 

as sua,s províncias, pollmnos d izct• <pm qua,sí 
om todo:'l os. seus municípios, lJn :t doct•oi;a
ç~ão uo impostos solJl'c PI'O<llldos n;~ei•m<1.es 

· ~·~o cnl;r<.tnl VM'I.t o conun.c'J.·do, . 

O art. go do projocto dispõe : 

<<Cnm11otc <i. Uniã.o, no Distl'ictü Fóilora.l, 
i;a.x:n' a , oxpodaç~i:w de gcnct·os d;1 sua. pr·o
lJl'la I'H'Oftucç;iio.» 

O peojecto n5.o i nrlici1 o rlisrwsitívo constí
tnciomtl de cp1c dellnz mais esta. compotcn
cia. ú. União ou q_ue sirvêt de base ou funrla
mcnto ;t uout.eiiu que estabelece. E' quo, 
d.o facto, ser-! h o-h ia d iflleíl oncon tral-o. 

O Disteicto Foll<'ml <\ no nosso organismo 
con:3~itncionaL um caso singn!a.r, mrí:t cera,
çii.o oxccpeional. l•illc ni'í.1> (l nem um mrmi.-:j
pio, norn um Esta.tlo, mas nma cllt.i!l<tdo 
hyb1•id<L quo p:tl'ticipa ao mosmo tmüpo d:t 
nn.iiul'OZ:t, llC a.miJ0;1~tcm-SO alflt•nmtlo nlllÍt:.tS 
vezos. 

O Dh;tl'icto Federal é um E:->tfl;do-rlil-o ox
prossamente a Cons~ituiçi'í.o. (At·t. 3", para ... 
geapho uni co.) Provisoria.mente, cmq uanto 
oito se cumprit• a. tlisposiçiio taxa. ti v a . do 
a:rt. 3" da. mosmn. Constituição-isto é, a.nm
<htnçn, da Capital Fodora.l, omquanto, por 
forç<~ (111. inobsci'V<tncia tiOS LO di8positivo, ollo 
fôr a stí<lc <lo Govct'no da. ,Uniã(), mn.ntóm, 
se sob um rogimcn do· cxcepção, rccla.nlado 
11ela. llroomincnch politiea. inhcrcntc áquollo 
Gofcl'no. " 

Sornpro que foi possivel, porém, o tanto 
fpmnto po.lsivel foi, o lllgisl:ttlor constituinte 
tornou cvidnnl;o o sou vol'dadeir·o ca.ractcr 
de um Estallo.-· 

E' assim que na rubrica-«ESt<tdoS»-'-a cllo 
so refere pa.ra dccl:tral' cquo, ~ttlva.s as rc· 
stricções . especificadas na. Constituição c 11:1s 
leis fcdcraos, a sua administl'ação da.r"SC·lla 
pnla.s autoridades munbipa.cs» ; é assim quo, 
no m't. 68, unico do titulo HI, destinado CJ· 
pecialmontc aos municípios, dollc o excluo; 
a .ellc não se refere ; · é a.:.lsi m que niais 
ttccontuad:tmonte firmn.-lhc. a.quello ca.rn.ctm~ 
no art. 34, ns. 5o I O, o arts. 28 o 30, em 
flUO, tratando tl:1 roprcsen1;a.~·Ií.o dos Bstarlos 
no Congresso Nacional, por igua.llho confere 
o mesmo dieoito-d.c nlcgcl' deputados o so
n<~dores. Ora. osto é o attl'ibuto essencial, o 
olcmnnto ca.ructcristico o 1'nnda.montu.l da. 
i.ndividua.liuado politicn-~~tado. 

o rcgimon uo exccpçil'.o, portanto, i],. quo 
nsi;tt Slljeito o J>isteicto Forlcral e conso
qwmtmnonto o~ limito.> ·posto.H\.0 plono oxet'· 
r~ leio <lo :::tw~ tl;l.t.l;on'.>l!~i;.t, si\o \WddQnt tws, 
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osi,iío su btn•,linados e Pmt!·idos ü,s. neecssí:Ia.
des daqnclb conJ.içi:Lo t8mpora,ei;~, devem ir' 
_até ond•3 clla o exigir, noila dc·rm~l tee o s~u 
limil;c. 

No toc:tnto ao sou rogirnon kibnl:aPio, nc
nhnma, rlisposi<;iio S(.) encontra. JU Oonslilui
çLTo. 

EstCJnlloe, pois, ;1, ccqmt (Um-inutio-rJUC 
lhe é imposta, por motivos cvidcntomcmto 
do ordem politic<t, <~té rcõuzikt á pJ:.>iç·iio 
in fcrior á. dos 11mn icipios, negando-lhe di coi
tos do. tributi1çio de que estes goscm, pi1-
roce-nos ·excedente do que quiz o lcgL~lador 
coni:ltituintc e da situaçiio que visou confcriL'
lhc. 

Parece-nos, vor~anto, mais accorde com o 
espírito do logi::;L1clór constituinte a doutrin<1 
que pct•mitto ao Districb Federal o dircitodc 
tl'ihtrtw os gcncl'o~ de\ SIUL pl'ottlle<;Zi,o, poi.~ 
pi.tl'i.L cstu ell't\ito -nfic1 In dí:,;pusi.t.~:'io t:.ou
iil;ituciorwl quu o eollnqtttJ CJJl posi•;ho inlil
rior ti, dos Eshdos, que l;eellt pa.ro;~ i::-:su ennt
pd.nuci:L 1wi v a ti V<t, CifJ-llÍ do 8 1" uo <.wt. \)'1 

da Co11s~ituição. . 
Qmtllllo mu:-;n1o, JlOL'üm, con~csL:~vol Hqja u,o 

Dis!ir.icto Federal este dil'cito mn J'aec da arn
plituclo do arl; .. 67 (,la: CQnstituiçã.o, o flUO 
não 4) de admit·ar, pois até ao dos Estados
apeza,r ·da insophismavcl clareza da cla,usula, 
do dispositivo que o ·con:mgra, duvidas toem 
a.pll:trccido, não vemos mottvo de ordem 
alguma, nem <lo co:rivcnícncía, nem do utili
dade, nem do opport.unida,do IJUCjustifiqnem 
esta, l'Oilti'ÍCI.~â.o t1 l11iLÍS ~ (jllll SO lll'üt.Ondo 
fazer ;i, Sl.lit COllU>GtüllCÍit tt•ibll Ll~l'Í<L, ll l'Í:Vi1ll" 
do-o do U!llil prer•ognti V a tlO <Li lO SU aeh;~ 
úe }JO~.~o e em CII,Í<.t pos~e Be aeli:w1 o> Jllt!lli-
ci}) i 0:1 du:-:l !•:H (,;L dOS; . · · 

pw,jecto, o pcm.i<tmento geral (iUO o <lomio:t' 
;1 rmbstituiçào üa pahv1'a «JWOcodoncüi» 1101' 

<<origem>; teaho o du.-;ignio, envolve o })t'nsa.; 
mento de nuis o;;;tro.:,itas tormn' as malhas da;: 
rodo compeessot:a. do~; dit·eit.os tributarias.· 
do.:; Est:J.d.os. Nós a tomos como :filiacla, 
principtdmctttc, <.L <loul,rina do projccto qüe 
}H'etcwls vcchr a.os Est<tdos a, compol;cncia ·· 
p:m.t hxar as mcrcaduria.s vin<las do es
trangeieo CiW.tndo já nacionali.zadas, isto <~, 
quando jc.t confunclida,s com a ID?<SSa dos va~ ··•·-·. 
loi·es que constituem o commercio interno,c'· 
quu.ndo, j<.í. pnrdido o cara,cter especifico de es- .. ···• 
trangeirismo q_uG as mantinha sob o regi- · 
men oxclu.;ivo da, acção do fisco fede1~al, 
incidiram na, competcncia tributaria dos. 
Estados. , 

Tt'ibutar mercadorias de Jn-ocedrmcia es-:
iiea,ngoit·a não é o moamo qnQ teibutar mer
eadoJ'i;,,:, do orivem e_,;tt·angeir<.L: ~:Io eou:->as . 
in.-;oplti;:,n:~veltnente didl;iucüts p:tr:t quo o'· 
h:glsi:Ld.ur <.:uHStililliHI,c nho l_.H"evis.:iJ a,'ltypà~ 
tltcsu d:.~ :~u'~ eunl'u:-:;:\u inbncionM e uào a 
pt·ocllt':tsse ovit:tt'. Um:t murc<túol'la pód•) 
lJI'OCCdur, iS'iO Ü; púdu VÜ' UÍl'Oct<tH-Iüll te UO 
um p;tiz cstl'tt~lgoil'o l.Jl.Ll'ct o nosso, sem 
ua.fl.liOllc sct· m-ivinaria. E si a quosiiito é do 
m·igem e não do JWocedenciã-:-:-porguntamos-: 
ostü, t1 Unilio voútl.cla do teibutar a morcado-; 
riu. francozLl. ou allcmã. guo nos.vonha dire-_ 
ctamcnte da Inglatona ou vice-versa-~ 
I~'-lltc mesmo pl'ohibiilo cobrar o imposto do 
imporhçü.o sobre a, morc:;t.dori<~ n;wiom.~;l 
quo d 1'l on tl·wla, om nossas a.lf:tmlogas, l'OOX· . 
P•.lditda do <'Sid'<l.llgci t•o, peocodento tlu~;to?. 

O liwl;o pt)dÚ Stll' l'itt'o, mas n'ã,o tj II!Ut~ 
ltypol.lw~n gmLui liít. g· um faeto l)Ol:lsiveJ, 
vm·ilk:.tdo ,i:í., pu lu Ul<lllllH q uau Lo •~os IIO~HW.! 
ed·~·~\ coJliO d:t Ll'iht)llit d:t Uitlllitt% jtt o alllt·-

• 1• lllüll e Jll'LIV<JII t:Olll O SOU Jll;t'IVOI'hia,l O;)el'll• O at•í;. i'l'' do projue~qtli;-,:p:'íe quu ,,,tl1j11t da:-: 
ronl.t•s de l'Cll.\UÍI.as tliSCL'ÍillÍII<lll:t:-l llll::i :tds. 7" plllo (} ilttl:·>i,l'(~ IJ.:pllli<Ld.o l'lluh Rauw.-.;, 
u gu Uit CuJJ,·Ji;ii,uic.úu FuÜi'l';tl,(~ lidt.o iÍ·. Uuíi1.o, l•;limiu:tiiÜtJ n ttldlllil piLI'to dl!l'!te al'Ligo OlL 
ClJJllU twi':l J~st:ulo.'3, cu 11 wta,tivnine 11 te u11 -11 :í.u, suiJstií.ttÍlltlu as uxpr·~~;~úoS-·I<tt'To cot~lr•ll,indo 
cre<Ll' ouLt'IJS IJUae:;qllül', N,\tJ CONTl~·:vuL\.NIÍu 0 .'tf-isptis/o 1/.os o.í·ts. 7", U" u 11, n.,b,, 
o Dli:ii'08'i:IJ NA l'Rl~SEN'l'l~ r,!•:t.;; ,_ pela~;: «n,7o •Jtlllli'ÚJ'it!tulo o cli.~JJOsto rw lii'Osúntv 

Nt~sto ar·tig,J quo, :i priJtteiP:.L vüüt,. pat'nt·.e fuii!, o Pt·oJnetu eonl<·sda, l'OYda, !.orna ovi-
a. l'elH'oducção do diHpo.::l,q . no ;u~l;~ · t.'~. ,J,1 1lenlio <lllO 'ttl'astuLH:\e d:t <Junsl;il.uição, que 
Consl,itniç~fí,n, ti, ao cmürttt"ÍJJ, :t, viuütt}ú,o i'oi além do qno ell:t fluiz c firmou, que 
flíLgnml;o de:-:: te, encort•ü a e,onfiu,~tlo expl icita,, ct•,:ou dit'eHo novo, q no além ilttquollil.S ·l'C· 
forlnttl e iJH.lubití.Lvül (\a, :.i-ll.constitucion:tti~ f.nrict;iíos o~pt'Cilsamcnte dccl~•.rad<LS,. nos ai·~ 
d,Mlo ilo lJt'Ojcci.ó. · . . ·. tigos 'mên:cfônnu<.is; unicaf.dmj:l~tas pelo le- ·. 
· Corn olliJito. o ad. n~ d:t ConsW,uif,~fi.o 1lis- gisladúl' constittüilté :i acç:ho ~rilmlii.Ll'ia.com· 
pt"m: ((,Ut!llt das l<mtes do t'Uet}il;:.~ dls .. ~.l'ilni· rnum do:-:; E!:!litLdos o cl:.t Uni<1o, oUé.t descobriu 
Imdi.ti:l no.> tu·ts. 7" ·e ~J·l, (~ lic.i~o á. Uuifiu, o csl;iüwluceu outl'<~S... ,\ 
como aos · Estütlos, cmíwlalilvaíncntc 011 W · impi)S'livcl_ unm lll'OVtt mais clara. e 
nfto,ci·e~.u.· ou í;r·:w q u;tos<JtWf' (\/I tio cunlnwindo nm•t .<~olllfssão mais pot<~mptoria, da incon;-;tt~ 
o ll,:.~~~n.~t.o N~til At:.'I'S. 7", H" E 11: N. I.>> . i.lleiun;dida~lo do p~·ojcei:o.-l.~l!~mel!mo a fa~ .. 
· Fm um Simples la,psn, tltll:t tll:tllvnei;nn(\1;), o de modo a, IJ:unt· :.L posstlnhdadc de du·. 
sans w·ridre pens,Jc do ali tot· d:J pr·ujndo :1, \ vidas. . · .. 
alludíil:1, ~niJsLil;ui~;ão 't N;"io <~ ~~~·ivnl, n dakt O ;,,,.t, 'i" do JH'njecl.o ê, (t Jtl'imoit·a, vista,· 
é doutrina 'llte l'l~;,;,~lta i.lll todt>tJC•JtfjlltW!iiJ do unm ~iJ~uple;-:; ro[n·oducção ~oxtua,l do art. 7°, 
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zomos, po1•que só depois de uHunn.ua a crt-
n. l, ua Constii.nição. 11:' primc~ra. vbta, di.-~ N. 50-1900 , 

ticMlos demais djsposi ti vos do projecto,. r e- Al' t. J. o Compete pri vati vamen te <í União 
lendo-o, descobrimos que a phrasc-rle p1·oce ~ decret<tr impostos sobre os gcnero:; de origem 
rlencicr. estrangeira:,· empregn.ua pelo lcgi~- estl'<lngeir<t. Arts. 7o, ns. l ~~ 2; 9°, §§ 3° e 
lador comtituint.c naquelle artigo foi 1:lub- 8"; 34, n. 5 (Constituição Federal). 
sti~tüda no ~':positi~? <tl~udido" peltt ~e ,

0 
Art. 2.o Compete privativamente aos Es

or~genz cstrano~Ira .. SL . ~regem, _,?- 0 m~n\_ -ta.dos decretar impostos de exportação so~re . 
que proc~de~Cla, Sl estas expre;,;soes se e lU . as mercadorias <lc sun. propria producçao. 
valem, si sao synon~mas ~ .como tal fol Art. go ~ 1 o (ConsGituição Federal). · 
aquolla. empregada, nao valla a pena a su~ , ' s ... . · _ , · . . . . 
stituição, llthPm mesmo da :fidelidade do tex~o .Ar •. 3.o ~o e llc1to a um. E:Jtado tr1b~Itar 
constitu~ional. Si, porém, <tssim não é, SI, a 1mportaça9 de mercadorms e3trangmra~, 
como traduzindo cousa diversa c· por tal foi qu~ndo dcstmadas a consuruo em . S"lU te~rl· 
-propJsitalmcnt~ substituída a palavra-}n·o~. torw, r~yertendo, porém, o producto ~o un-

.. càden<Jia- pela palavra -origem- violada posto ~ar.a _o Thesouro ·Federal. Art. 9 , § go 
está a Constituição. · (ConstJtmçao Federal). 

A Constituição, pois, não cogitou da m·igem _Art. 4.0 .E' vedado aos Estados o cstabele-
da 1nercadoria, pttra a.ttribuil-a á compc- cimef!tO de taxas ou tributos que sob qual
toncia exclusiva da tributação federal, mas quer donominação incidam sobre os geiieros 
sómeQtc da sua procedencia. estrangeiros, uma vez despitchados para con-

Assim, a consequente prohibição dos Es- sumo, s::tlvo o C<tso previsto na Cons~ituíção 
tados paratributal' a. importação, dotluzida. do Federal, art. go'·ª 3o, que manda l'evertet• 
exclu~ivo da Uniã.o par<~ o fazer, devo est<11' em fa.V(Jl' da Unzao a ronda cobrada. 
neces~arlamcnto subordina.da i't mesma con. Paragl'apl!,O-Unlco. E' jgua.lmcntc vedado 

·:dic~.ão, isto é, aprolliui~,~ã;o é rcstt'icta., só s~ aos Estu.clos o. e~ta.bc[ccimQnto de taxa.s ou 
d<Í quanto ü. mercadoria quo procede d() tributof:l qtmsob qualquer dcnominaci.ío inci

·'cstra.ugoiro, sQja qual fôr a .su:t origem, dam sobro gcnnros de 1H'O<lucção d~J outt•os 
:Só . assim, só (lada esta hypothese-tla mor- Estados; quando destiqados a consumo on a 
ea.do1·ia a tributrLr vir tlo o::~trangeiro é gu(3 ;;erom l'eexpol'.taàos p:Lra outras J~stados. 
o imposto do I~stado lesa, offondc1 o direitc> Art. 7~ § 2o (Consti~ui,;.ão Fmleral). 
da Utüão c com.o t<tl é peohibido,· ú inconsti.. Art. 5.o No tonitorio do catla 1•~::~f,tMlo, só-
tucioita.l. mente <i Uniii.o compcf;e pl'iva.tiva.mcnto as 

As morcadol'ias, porúm, qn~, ·' víndc~s 0'J taxas gue sob gu:Ll!JUOI' itunomimwito inci
est.rangeíro, pago o imposto de Impot·taçao direm sol.n'e oi! gene1•os mtciunao:), tio pro
ou mo'tllor, de ~ntra<la, depois da a!.ra.vessada ducção de· outros Est.a.dos, destinados a cvn
a zona aduaneira, já se mistura.ru.m ao gyro sumo no seu territorio, o bom · assim ~obro 

. da riqueza iQterna, o são exportada'3, dt} os gonoro.') estrangeiros tlespaclmclos para 
envolta com os genoro.s dn proflur.{'Ii.o in- eonsumo (art. 3:J, 11. 5, Constittilçiio Jl'e· 
·digona de um para outro Estado, o Est:tdo tloraJ), sa.lvo a. restr·icçiio nc!lto ultlrno caso, 
que as recebe pódo tributa.l-as, porque ellas estabelecida no a.rt. go, § 3", da Constituição 
já não são de ]J1·ocedencia estrangeim, mu.s de Federal. · 
procedencia naciona~. · 

Falta-lhes neste caso o clomento cssoncíal 
taxativamente previsto pela .Constituição 
pa1•a os effoitos ·da prohibição do imposto 
.esta.dual,ellas perderam já o attributo que a.s 

.· immunisava. á inoiàenoia. da tl'ibuta.ção j~. 
'tórna. 

~ .. · Os arts. 2", 3° o 7<1 elo projccto, sfio a 
-reproducção dos art.s. 0°, n. 5, · 9°, § 30, 

·e I I, n. I, úa Constituição F'cúerai, que 
interpretados, quer isoladamente, quer· de 
accorJ.o com o espírito geral tla. Constitui.:... 
ção o o cnnjuncto das suas disposições, corro
boram e to'I'nam evitlonte a con:itituciona.li
dade da doutrina quo susten1.a.rnos, tanto 
quanto a inconstitucionalidade da que o pl'o
jecto pretendo fazer vinga,r. -- .1ni:.io de 
,Abreu. · 

.Art~ 6. o No tel'l'itorio de qualquer mu
nicípio de um Estado, competQ privativa
mente aos poderes do E:ltado o estabeleci
mento âe taxas sob os generos de producção 
de outros municípios, entrados para con
sumo em seu tm•ritorio otr par·a. serem 
reexportados. · 

Art. 7. o Sã,Ó livros o t1•ansito pelo terri
torio de um Esta.do c a passagem de um p!J.ra 
àutro, de proàactos àe outros Estados da 
Republica, ou estrangeiros, o lJem assim . dos 
vehiculos que os transportarem. 

Ai't. 8. 0 Além das fonte;;; de receitas dis
criminadas nos arts. 7° ego da Constituição 
Federal, é licito :.í União, como aos Estados, 
cumulativamente ou não, crea1· outras 
quaesquor, não contravindo o disposto na 
presente lei. 



Camara dos Deputados - Impresso em 21105/2015 10:38 - Página 77 de 84 

SESSÃO EÍ\1 . ] 6 DE DEZE1\-IBito DE lÜOi 

Art. !).o Compete á União ti1xar a expor- timos diu.s du.mona;rchia., onti'O nós. Os ar· 
tação de gonoros da producção do Districto tigos que nesse sentido fez publicar pela im-
Federal. prens<t dariam muitos volumes, c os a,nnàes . 

Art. 10. I~ovogam-so as disposições em do antigo parl<unonto registram innumcras , · 
contrario. representações, rogos insistentes de provi-

dencitts efl1cazes em opposfçã.o a uma anu.rchta 
Sala. das sessões, G uc julho de 1000.-- tributaria t 'i o profunda e t_ão extensa, que 

Ser:;edello G01·rêa.-A' Cornmissão do Consti- respeitado Ministro da Fazonda, -louvando-so ·. 
tuiçKo, Legislação e Justiça. em um p~wecer do Conselho de Estado, re-

relativo a certa lei do Ceart"t quci im
REPRESENTAçÃo DA ASSOCIAÇÃO COM:MERCIAL . punha direitos de ímpol'tação sol3rO pt•odu-

BENEFICE~TE DE PER~AMBuco ctos do outras provincias que tive.:;sem simi-
lares naq uella fa lJricado, escreveu no res~ 

Illmos. e Exmos. Srs. Membros do Con- pectivo relatorio : 
grosso Federal. 

A Associação Cornmorcial Beneficente ~ .. ·«pondera judicioJamente ( a secção de - ~ 
de Pernambuco ainda uma vez solícita fazenda do dito Conselho ) que, si fosse ad-
a illustrada attenção . de vs.· Exs . . _nara missivel semelbn,nte systema de proteger a. 

I;' industrin, de umas com prejuízo de outras 
assumpto da mais elevada irnportancia, provincias, tr.a.var-so-hia sem duvida. uma 
pois quo interessa ·intimamente, não só luta de ,interesses muito . prejudicial á .· 
á honradu, classe que a_ peticionaria em- União 0 integridade do imperio, 0 soriã.~ 
parte representa, mt1s ·a toda. a popu- t d b 1 d 1: t 
lação brazileira. Tl"at·•.-so, Exms. Srs. do 1nos arras a o-5 ao a surco o · azor es ipula

çõcs ou calehrar tratad.os do commercio 
fliLgrantn e désu.huzada violaçKo 4a lei fun- · entre as provindas!» 

__ damentaJ da Rcpublicn,_, c em materia que 
att.in~;o vor igmü a vida cconomica, o os Sob a impeossão dessa c do mais enorgicas · 
destipos políticos c momes da nacion<tlillado censuras, condemnatorias . da cxorbitancia. 
p~trü, que VV.- EEx. legisbm. K · n?.i.o p:1rtc, das . legisla,tul·a~ loqam; no tocante ao modn 
infelizmente, osso . accusado dcsp1·eso pelo de tributar, no meio dos goraes clamores 
nosso dü·cito publico deste ou daquclle ci- provocados por tão funestos abusos nesse 
dadão menos esclarecido c convicto acerca senticlo, realizou o Congl'csso Constituinte a 
do que pôtlo . n~t boa ordoü1 , :f'ortüna c ro- discriminação das rondas publicas cJm o ma
nome tlc utn<1 communida(lc civil o indcffo· riitcsto intento do }3Ôr fim tí temerosa co~l
ctivol respcitL> tlc todos os seus mcmb;·o..; fusão c b:tlburdia fiscal de quo os habitantes 
pela legalidade quo ella, instí tuiu. Some- do paiz amarga monto se queixavam. Mas <tpe
lhanto dosar-é triste éonfessal-o-recaho za.r dessa nobre e leal intenção, patente na me
sobre os poderes políticos da maioria do& ritoria. clarezu, das disposições corresponden
Estados da. União, pois qüe r. elles se deve o tos do Acto do 24 de fevereiro de 189l,e ades
esta,belecimcnto de impostos tão contrarias peito elo prccio~o subsidio quo a recta intolli
ao bem geral do paiz, como tL lettra. e cspi- genciu, desses disposi;ivos iam prestar 1l dou
ririto do princiil<tl estatuto por quo e1:to so tt·ímt o pmtica de iguaos pl'Oceitos em vigol' 
governa:: . .. - · m1 fcdemção norto-<tmericana, não era dif-

Alludc-sc especialmente aos impostos· inter- fiei!, ainda aos menos porspicazes,o vaticínio 
cstaduaes o inter-municipaes de importação do qUe a mesma e candemna.da desordem 
o1í consumo, constitutivos de um abominavel continuaria., de que os Estados seguiriam fa.· 
expediente financeiro, que, a começar de talmente o exemplo <lo illegalidadQ consti-. 
1836, fez o tormento de todos os estadistas tucional e anti-patriotica das ex-províncias, 
do imperio, e ainda agora reduz uma nação desde quo continuavam a · imital-as em um 
onde o regimen federativo dos E.:;tados Uni <los syst~ma de imposições radicalmente vicioso, : 
da America do No.rte;foi'. tneoricamonto ado- por .<~s:>hn dizer. cont~mporaneo da cxplo~
ptado coin a maior ftdciidadc possível, d, dos- ração do Brazil pelit metropolo; dosdo que os 
gl'a~~adissima situação Jisca,l da, Franc<n., a,ntm; impost(:s adu<Looirofl e üe consumo não dei
da crise revolucionaria dos fins do scculo xt~riam elo ser a fonte principal d-a -receita 
XVIII; àa_Italia, àntes de realizada a aspi~ dos L'rçamentos locaes;:.'desdo·:que ao3 (Ure- · 
ração de Cavour·, da Allemanlia, untes do c:tores políticos dos Estados íhltaya a inicia
famoso Zollvereiu ou liga <ilf'andega.r_ía. tiva pi.tt•a a urgente reforma da b~e das an-

Em odio ás barroil'as intel'nas, lovan't;tdas tiga,s imposições, polo alarga.men.to conve~ 
por provinda contt':t provincia, lutou dono ·· nicnte da esphora dascontribuições directas; 
dadameil.te esta Associação desde 1874-époc:.t desde quo, finalmente,. não se cuidava ·nas 
em que a · assembléa províncü~l de Pernam- diversas unidade:; do todo nacional do esta- . 
lmco ina,ugul'ou desatinadamente e::~te Ill'l~ju- bolecimento de um rogimen tributaria com
dicial o coudcmnavcl systoma_.atú aos ul- pativel com tt pratica regular, conscienciosa . 
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c sinecra. uns nons in stitúiçõus da )}:~t.r i .~~ 
commum. 

Cmn cl1'cito, ;i, proporçú.o (1 u~~ os E,tadob se 
,.foram constituciunalmontc c.rg:.mi z:tndo, re
novou-!:'e dc~-;tle logo nn trc gt·:uHic num<\L'O 
dcllc .. ; a. cruel guerra. do t a.dras r1ue tanto:> c 
tão gr~wcs malo::: c:wson {~ O(~onomüt das an
tiO'::tS provincias, por ünpenitontc irrcvcrcn
cl~ .P<Lra. com as disposiç'õcs mais cxpre~·ms 
do acto addicional {L constituição do lf324. 

E tã.o tlcsa;pi~clado combate tem se tornado 
dia a dia mais gcrn,l c l1.ccrrimo. Não só 

· cada Est<1do tributa indevida. c po:-Jadamcntc 
em seu toreitorio a:producçiio dos outros,mas 
cada municipio vac exercendo a mcsmtt pres
são, empregando a. 111csm<~ hostilidade rela
tiva.rilento aos seus visinhos. 

Dahi result.a. o ang-mcno considcrnveJ tl.o 
.]?l'l\~O dos g-<WUL'(.IS .naeirlllit.m; e, eoll:)t•.qw·nk· 
lUCJi l,O , :a, dilltÍI!IJi<~· : ·í. t J ('.Jl' Ç<td:t, dn :'011 r:ollSIIIIlO 
lJUIIl t; ,)JII•J o) l ! lll't' .t.'!IIUt:ÍIIICil(,o du o.~ <llllil'lo ~ rt : il) 
iJÜCJ'IIO, IJIIU lll:d jii.J\lt\ JIJ:I . IItt~!' KU : . t.l,t•:.t\'l!~. tluS 

IUil UJIII>;Lt'<LI,'I!B \'l'll<lllUS pt'.lus l'O.:,;'ll):.tJIIOIILUS 

ÍIICJUiSiWI'iau.') du Ji.-:;eo, l'Og'lllalllOIIttJS Ulll IJllU 
as mult<ts avultam lJCht ex<tgg<'t'a<h~ imput'
t;wcia., pulu nutuero o lJllla fa.cllidade COIII 

. quo podom ~;or ttppiicatltts ante o mínimo 
8.cdcuido ou or1uivuco, pot· qulquo inci(knte 
isento do intcn~~ã.o dolosa. por parte do nego· 

-ci:tnto impod<ttlor. 
na. prova Ü'l'ecusa.vcl dcsto ass01·to nm; 

insti'Uer:ões h a. }lotwos lli<ts pu hl k:ttlas pal'a. 
OXll,~lll;hu do ~ rl" tlo ai•(;, I" 1l:t Joi do 0J'I,'a,
llll!lll.o 0111 vi~ot• rwsio l~sl.adt>, 1'111 lfllü :m 
l!l:t.ndn al'l'l!'':~da. t' "ilio Jlu L' c(:t r Lo solt1·u t' 
va.l<ll' ulllld:d du:-; pt·ududtJ:> nat~iôllaO:-l enGt•adw.l 
}):Lt'a. llullslllli\J, 11 que l , 1 : 11h : ~t\1 Bintilar·el' aqni 
f:t.ht•Íl:atlol'), ,ltl!l&n <L l!dLO l'l\ljliUI.'ÍIIIOI!I.Il 1.'11-
I!Oili,J•;tt·;·w VH. l•:x,:. t.:wil il!~l.t·llet;iit~:-l. !)1\li;Ls se 
Vt'! cJ;t,I';LilWIII.o !(llll Ulll JlUJ'IlU.IJII)III;O !J;t Utll;t 

. alntwlog-a (J'lU.illla.l ao l:tdo 1h fodo t';LI , e 
wuiL<~ uu~j:; exi;;n11to do •1110 11 .~t:t, evhlo.:n
cí:wd.o-~u ig-uallliU!ll;oqlle 11a Jll'a~.:a du lteeil'u 
s:w OIH.ll'<ul:u:; ltOl' uirui(v;-; du eonsumo as 
pt•upl'i:~s mut·ea!lut•ias de outro:; J~statlus cle::l
r.í.nadas :1oxporíat,:fw, quo a tanto monLa o 
.dever imposto ao cxportwlm· do pagai-os, cm
bol'tt sol• ].H'omcs:-.;a du uma. rcstituü.:ào hypo
thetie; ~ c em tu(los os casos üiílicilima .. J•~sta 
cspccic legisl:tti v<L set•üt exccpcionétl pola, in. 
coJL':!Gi tnciuni1l i.<la.de, si a .i<i dGaua lo i O t'tla
metl i;ari :L nàu viulas:3e e:;ca.ndalosa,mcnte o es-

. tati:titlo nos éLl'G:-l . ,· vo, 8 ~", u ll, n. I, 1h 
Cuns r. ítuiç(Lo t.l<L H.cpuiJilca, rnotlla.ntc as se
guinte;) disposi~:õos (n.rt. l n' 8 11} : 

«Sello IH'oporeion:1l , :1 f;itlllo!lc cxpoilienlin, 
C.~ta,f;jsf; ie:r. C fi ~ • :. alií:a.l;i'LO, IIOS cl1·~par:hos dn 
rc-cx'pot·L~tçii.o, lJIJI' l.mTa, do pro~tlndo:-: sinti
la.t·cs suJeitos a.o impu~f;o a rllll : f-il\ J•cf'ct·o o 
a.t·t. J.o , ~ 5", á ra,zfl.u d< ~ :1 ''/., \'Obre n V<llnt• 
oJlicial. 

' <<Sello proporcioní1l, sob o mesmo titulo 
nm: gu i a.s <l e nlorcarlori::t:'l víntl as por t erra 
de outros E . ..;t :~dos, o qnc por este tr<~nsitcn:i, 
:i. l':J.í-::'1 0 elo G 0/a sohr•c o valor ofJichtl do 
eou1·o .~ , conrinhos c pollcs, e 2 °/o :::ob.re n.s · 
dmna is mercadorias.» ·-.... _ 

Em üwo dosomolhantccJ fa.ctos1 a Assocb.· 
r;~i:í.o Commel'ci ~~l Honeficentc elo Pcrna.mbnco, 
sempre íntcrcssad<1 pelo bom pnblico, n:'í.o 
podi<L quedar-se em cPiminosa indiif9ronça, 
a.JJCZ í1 I' dos nuilos resultados de seu::: imprn:.. 
bos tra b<.dhos em opposição a iguacs des
m:mdos :praticados TI!\. permancncia do rc
gimcn dccahido. E eis porque em 1807, 
:c;cguindo o nobre e salutar exemplo da bcnc
merita Associação Commcrcial do Rio de 
Janei~'o, se dirigiu a esse illustre Cong resso 
em busc;t do :'logm.·o c · prompto remmlio 
eoni. r ~l. o::\ ~et.·intl ma.lcs que, pol' llllla espceic 
•lo f'al;·tl i1l:ulo 1tisLo1'k:t, cst<-i.o a.llligindn a 
Hepu!Jlic;r, :uJI,p·o lH'C•c.e<liuH>.n·l;o <lo muita,~ 
h:gi.~la, l i t!l'as lowau:~ jJelu qw: rcspnili<L ü. dorl'C· 
l.a(,,;l,o rle i;t·iiJI!I,os. 'l'õbl pt·or-editncnl;o, tt1tilll 
dujul'idie:ttno!lfe iueot·l·oeto, u:-to ~c com}l\t
tleee cüm as ncc,~s:,; iditde~ do pt•ogrcsso in
dusi.t'ia.l c rw~rc:w tii da Fcdcl'<t(ão, nem com 
os deveres que olla il11})ÕC 11ara. manf;ur•sc 
l11'ospem c feliz, c nã.o dcsaggregal·-só, l)ar
til'-se em fragrnon~' 's, conio um corpo som 
Hufllciento colLe::;ã.o. ~sta., no sentido das prc
solllie~ linhas, não é m:Lis qno o sentimento 
de !'l'a.teenidade o a. mutu:~ benevolenci<t 
unt!'O popul;~ções othnic;~~ :-~och~l c mor:ü
mr•Jríe ii'nli:il'l, o· :d.1í Jto.ie c:onfundtdas no 
lll<'Hlltll lll'g'iLIIÍSIHO }Jolitieo. 

N<'i.•, !iJi ::ed 11eliuJ' u (~xito dot:~to Jli<I.Í::I reccul,e 
u~ l'ol'l;.o 1la. petic10mu·ü~ o1Ít bem tl:t l>o:t dou
Lt·i 11 ;1,. C:1111liulo, por'tJU~ tt 11:i.o tumtt f:wil
Jtlutrl;n o d.n.,arürnu, I'Olt;t i1 A::;suciad'io Cutll
llWI'<:ial I hnrcJieunl.o dn Perrmmlnt,~o, :L lwu
l'oso eunvi :;o da. SU<L illw;Lt·Q collt!g'ada B:LI&ia., 
a irnpott·:~t· r),, plor:l:tt•o Cung.~·es~o NaeiOili.LL 
lllJI:t, lei po~itiva, O tCl'II!Ílli.LIItB UC di.::iei'Íl!Ü
II;t.f;ftu de l ' l~ntlafl, enja:-.; d ispoHit;úel':i, rop1·od u
zimJ,J exael,ameuf.e a LIJCol'ia constituciun:~l 
om tão i rnpul't;ur tu nw.l.ol·i;L, eonsig<tlH v e n
em a. puueo ni.oJ·alizadora rcsislicncia. quo os 
poderes pulJliC(}S de' g~anrlo numero do J~S
tu.clOS es'tiio O].)ponuo ú. voz ::lúV.OI'a do diroito 
c cl:l, r uzi.i.o • ·. · · 

.J(L foi um .largo PitS.;;o 11ossc sentido o ex
cellcntc p1·o,jecto quú o 'disbin.cto Deputado 
Dl' .- St:t•zede~lo Curt'Ôi1, iligHo I'oproscittaJtte 
do Pal'ü., · a:v~·c:;fmtoü á. eonsidet•açúo da. Ca.
mara de quõ· fa.z l)u.r'tc, mt sessão do anno · 
pl'Oximo ílnr.l1), depois üe lmvel-o justifica.do 
com o hrilhani;ismo do sem reconheci1lo t.a.-
1 on &o n do ;-;s ~H :wwl' p:t1iriof;ico, tt-atlu~ido 
rw:-JI, a~ e r· i t:el'io:-::t.f:l p:t.l:~vl'as : 

·~I·:' seu fi rn rogul:w a discr•imitú:tçã.o das 
rond::t.s f'(Jclm·;u~s <J nstíl.dua.c:->, de modo a. 
evitar tJ~gt·i.J.rHle~ <~busos que se tcQm pru.ti-
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ca.do c que se estão praticanuo, com prCljuizo toxto de lei táo solemncmente condcmnado 
do desenvolvimento e prosp.;rida<l() d~t Repn- por anti-cons.titucioJla.l ? De nenhum modo . 
. lJlica e com <.t quelH'/1 d.eplóravcl dos laço.i de O orçamento em vigor consigna. o mesmo 
intima solidariedu.de que devem exbtir entre repl'ovauo tributo, e é precisamente a essa. 
os diversos Kstétdos nos seus intcrcs::ms eco- rcedíçã.o que se devem as instrucçües que a 
nomicos, laços que nã.o srí.o inferiores aos V. Exs. vã.o agora ser presentes. 
qtie se forma.in pela solüla.ried;ule da mesma Mas - ol)jectar-sc-ha -si a Constituição 
religião, d11 mesm<t, lingua o d.a. mesma Fe!lcra.l, com ser da p<l.tl'ía <t lei suprema, 
raça.» . está sen!lo consci<1 e alfront·jsamento trans-

:j3astará que Vs.Exs. se apre8scm em appeo- gr-odidu., por tani;os com . obrigação .e::;pecial 
var o indicado projecto, pois que so aclm cHc de roHpeita1-a ; si as proprias · decisões da 
em escrupulosa harmonia ~om os mais clttl'0:-3 Poder JudiciltL'io, . soborano interprete do 
preceitos da lei primeirada, União. Não é pacto fundamental da Republica, não tcem 
çrivel quo haja, nem de ceeto ha do haver merecido attençõos mais solicitas e respeito
ne~se eminente- Congros3o quem desconheça. sas, porque não incol'rerá no mesmo depri
~ violencia a esses preceito:~ feH11 pelos im- mente despreso qualquer acto do venerando 
pqstos com que um EsttLdo ou um Município Congresso Federal confirmativo da conhecida; 
t~ibuta, muitas vezss até com caracter pro- doutrina constitucional no assumpto de que 
llibitivo, os productos dc:t activida.de agrícola se trata~ 
e industrial dos outros, como si fossem os- A Associação Commcrcial Beneficente de 
tranhos entre si, e, além de estranhos, ini- Pornambuco abstem-se de responder á ob
migos. 1 jccçã.o. Apenas lembrará rc~speitosa.mente a 

Seja qual for o disfu.t•cc das variadas e Vs. gxs., de cujo p1•ostigio nas diversas cir
engenhosa.s denominações que tcom tido, se- cumscripções do :paiz não é licito duvidar, 
melhantes impostos sã.o, não sô em extremo qne a approvaçã.o <lo já. indicado projecto, 
nocivos aos proprios Estados que os adoptam, ou de outro equivalente, terá, som prejuízo 
mas absolut;amcntc mcabivcis. Si tivesse do muitos outros beneficios, o inestima.vel 
po(lido haver a monu1• duvidtL nosso parti- ViLlul' de exprimir a cxistoncia. de um accor· 
cultLr, em face dos arts. 7°, 11. 2, o§ ~o, 8°, do do to1l<1s as influencia;; políticas dos ditfe, 
9(), § 2°, ll, n. l, c 34, n. 5, da Cou:-;til;uic.~fio ro1lto:;; ~~~t.a.dos tln. União em pt•ol da. logali
d:L Repuhlica., tnria cossaclo toclo o nwt;ivo dacle constíi.ucional ató tLqui tão tristemente 
do s<!rin. controvol'~ia dopois qno :t jtll'iilpru- humilhada. g sendo :.tssim, ois achada a so· 
donci:L (lo Supremo Tl'ilmna.l Fo<lol'al, fit·- liH,~ã.o pa.t·;~ :u d.iflicul<laclos n.ccusa.da.s no ' 
mr11la nm considet•avol numot•o do :tc<~op<li'i.os lJI'O:->onto requol'irnonto. 
unifot·nws, som algum quo o~ eonb·a1'io, de- J•;sptwa, pois, ;~ peticionaria, quo Vs. Exs. 
ola,r•ouu. inn<lg<LYnl in<~onstitucion:L!id:ttln dos so dign:u'ão s:tl,lslhz<~t· a.:~ mais nobres o go
impostm; n. !LilO so :tllU<lP. :-;ngunclo as nm;sas mo.~ iL~pitW,!Õos d:.t naciunalida<le (lUO ·hon· 
instituiQi'ins, nssn caus:t o~l;h hujn Htll11lt'1tll<L· t•:ulamontc ropl'escnt.am, votantlo sem do
monto <lecidi<lit, pot•qutl on 1,1'11 nt'J:-:, Clll!IO na. mot•a, o t•clêlt'i<lu project.o ou outro de igual 
foum•:tçã.o r,eilL qual 11 nus:-;a, foi inodol.td:~. :dc:~nco. 
tt.qJto!ln Tl·IImnal ú a pt•opr•Ja voz da Consi.t
tui(,'ão, na }lht·ase 1le nu~;u.vol ,iut·ist.:.l nor·tn
amodcano. Mas como a egrog-ht cot•pot·aç.'~o 
judicitu•ia só julga n;~ o . .;pecio em que foi 
ouvida, como não annulla do voz a lei \'i
cios:t, mas ap(mas ct~.da um dos actos quo do 
vicio !lella pa.rticipam, o effcito elos seus 
al'cstos não c:í tão prompto, nem tão cnergico, 
que possa. vencer a -insistencirt pouco erlifi
éante dos abu.o:;os. Ac1ui me.:;mo om Pernam
buco hn. uma pl'ova desoladora da vcrdad.o 

..!LUO alfirmamos. A fazonda deste Estado foi 
condemnada em recurso in tcrposto pelos 
respeitaveis comme1•ciantPs desta praça Ro
drigues Lima &· Comp,, contra a sentença 
por que tinham sido coagido:~ a pagar-di· 
roitos po1• mercadorias importadas da Bahia. 
O Supremo Tríbunal,julgu.ndo insub!!htontc o 
mposto, m :tnuou restituir aos rocol'rllntc:-~ a 
quautiu. que indcvitlamcnto lltcl! rôt•a. eo· 
bru.tlu. Teve a; s:tbia dccisfLo o nwt•i to do 
1evar o .. rc::;pudivo CongJ·csso á. l'CVog<~l_:ii,o do 

Coma1·n Vol. VlJJ. 

E. R. J. 
ltncii'o, :1 do outubro do 1901. 
Pt•osidcntc-liugolino Rodrigo Machado da 

Uunha.-Vico-presiclcnto, José Fen·eira Ba~
ta1· .-Sec!'ctario, Domingos de Sampaio Fer
,.a<:.-Thosoureiro, llfanoel ll.fedeiros.-Diro
ctOl'OS, 1'ot·qttato Jose da Silva Guimarlíes,llo
racio do Aquino Fonseca, Jo1Io Rufino da Fon· 
seca c Jose Joiío de Amorim Silva. 

O §r·. Prcsi<lent.e-Estando adcan
ta!la a hora, ·designo para amanhã a. se-
guinte ordem do dia: · 

Primeira pu.rte (até 3 horas ou antes): 

Vot:tção do projecto n. 253 A, do ·l90l, 
quo itntoriz:t o Puder Executivo a abl'it· ao 
Ministori1> <la Fazontl:t os CL'O<litus oxi,J'Itllrlli
narios <In 2:G7(i!)445, oiii'O, o ~.O:íl:fíOO.~:l~~2. 
p:rpnl, p:Lra attond li' :w pn).,'alllonl;o d<llliYhl:l 
<lo nxomicio.~ litlli<.•S (:3'' libetJ:-;::;iw); 
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Votação do projceto n. 70, tltl lf!Ol, autot'i
zando o Poder Exncu I. i v o a a.brJl' a. o Mini:::i,c
rio da lrJdustria, Viaç~io e Obras Pnbliens o 
credito extraordinario de :30:000$, para 
occorrer ás dc:::pezas com a recepqi'io das 
Estradas de Ferro Bahia ao S. F1·ancisco, 
ramal de Timbó, e Recife ao S. Francisco, 
resgatadas em virtude de autorização legis
lativa (3o. discussão); 
· V qtação do projecto n. 207, do 1901 , cre
ando mais dous logares do fieis do tltesuu~ 
soureiro do, Recebedoria da Capit<J.l Federal, 
com os vencimentos dos existentes (21

' dis· 
cussão); 

Votação do projecto n. 299, de l9Dl, au'o
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Fazonda o credHo extraordinario de 
65:447$480, ptLra dar execução ;t sentença do 
juiz federal do Estu.uo do Rio -omnde do Sul, 
que condcmnou a Fazond:1 Nacional <L indo
mnizar a viuvn c hordciroli do coronel La
dislâo Armtro da Sllvcim (2"' discussão); 

Votacão do projecto n. 85, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo <1 relevar <1 viuva. 
e herdeiros do ,finado major Benedicto Ri
beiro Dutra a divida por clle contrahida 
com o cof1'c da. brig;tda polichl da Cttpital 
Federal, IHL importancüL de l: 197$:~24 (dis
cussão unicu.) ; 

Votação d.a emoncla elo Senado ao projecto 
n. 45 R, de 1901, quo autol'i:~.;1 o Poder Ex
ecutivo a abt•ir ao Ministm•io da nucrm o 
credito que for necessario para p:tga,r ;L grtL· 
tificac;ão do exorcicio, a qno teom dit•oito 
Ca.millo Josô Montoit•o tios Santos o .Joaquim 
GonçaJvos da, Costa, contni:-Hwstrc o m:tn· 
da.dor da cxt.inctu. officin:t (}e eorroch·o llo 
ArtM.ma.l de Gum•rn <In. Cu.pit:~l Fotlor·al (dis
cussão unic:t) ; 

Votaçüio do pr•ojccto 11. :3l:i, de I DO I, :~u f.o· 
rizandu o Governo a contat' pu.t•a. os ollêlitos 
da. aposentu.d o ria .no nngon lroir·o Pai r lu ,Jo~t~ 
de Oliveira o tompo orn quo excrcnu car•go~: 
publicos ue nomeat,,ão duf:l antigos pt·osi
dentes do }lrovincia (discussão Ullícn); 
· Vota1,:Ti.o do projccto n. 142 B, do IUUl, 1pw 
autol'iza. o Governo a rcol'ganizar o corpo 
de engenheiros nava.es, de u.ccol•do com as 
bases quo estabelece (3a. discussão) ; 

3"discussrí.o do JH'ojecto n. 2!1!> C, de lDOl, 
com IJtt.recer sobt•o emendas oll'el'ecidas na 
a"' di~cus~;ão do pt·ojneto n. 2!)1), <loBte anno, 
que lixa-a de;;peza, do Millist(n•io du. F:Lzenda 
pu.m o exercício do l!I02 ; 

aa discnssiio flo JH'ojürCo 11: 30f), de HIOl, 
nutor•íz:tndo o Podo\' I•:xoetrtivo iL :dJJ'it• ao 
MiniHttwio da liu!ll'l'a. o r~t·rd.il;o exi.J':tOI'di
Jmrio tlt\ 2:•1 14~·1ili, p:u·a p:tgaJtii\JJt.n dP 
tlim~rt\ll<;a.l\ <lo Ol'dOil;l.(]ll 1[110 tl!'i.XIlll dP l'MI\· 
IJOI' o llt:tjoJ• do '1li:l,dr·o nspP1d:t I d., m.:ot'<\if.o 

.Tonathas lle Mello Hareetu, }Wo:fossoP do Col· 
]ogio :Militar· ; 

;~a discussii.o do projecto n. 174, de 1901, 
m:mdando quo o Govorno da Ropublica in
dcmnize, com a quantia de 70:000$, a Victor 
Meirelles dQ Líma, pelas despezas que fez 
com n. pintura., montagem e custeio do Pa
norama do Descobrimento do Brazil, com 
snh . .;titutivo da Commissão de Orçamento ao 
projecto n. 261, do 1900; 

3"' disc uilsão do projecto n. lOô D, de 190 I, 
relativo ;'L emenda ao projecto n. 106, deste 
a.nno, autorizando o Governo a abrir a.o Mi
nistcrio da .Justiça c Negocios Interiores o 
credito· extraordinario de 7:000$ para pagar 
a impressão de 1.000 exemplares do- Me
thodo Pratico para o ensino da língua fra.n
ccza-conf'eooionado pelos !Gntos do Gymna
sio Naciona.l Henrique Alexandre Monat e 
Gastão Ruch, nos termos do tLrt. 35, do men
cionmlo Codigo do.~ In:>titutos Officiaes do 
Ensino Superior; 

2" discussão do projedo n. 324, de 1901, 
autoriz<Lndo o Podel' Executivo a abrir ao 
Ministcrio (la Fazenda o credito extraordi
nariu tle 2:m:296$040 para cumprir o accor
d:lo do Supremo Tribunal I?ederal,de 18 de 
setembro de 1 üOt, que condomnou a Fazenda. 
Nacional a restituir a importancía que a. 
ma.is pagotl Manooi José Bastos, de tlíreltos 
do import~tç~uo de xar(1uo no· Estado da. 
Ba.hia. ; 

211 discussãó do projecto n 27:3, do 1901, 
a.utol'izand.o o Governo a pagar ao Dr. ,João 
.JoR<í Pinto .Junior, lente ,jubilado da l<'acut
dado tlo l~ir·eito do H.cdfe, o~ vencimentos 
do diroctor interino du. mesma. r~culdade, 
durante os poriodos d.o 4 cln janoiro a 8 do 
setombt•o do IH8ü o do 28 de marr;o a 2 de 
ou~ubr'o de 18!JO. o bom a~:iim. a gru.tiftc:tc,lãO 
addiciona.l que lho compete desde a dat•~ om 
que comploto11 25 anno:-1 do sorvic;u oll'cctivo; 
com parecer da. Commissão de Orça.monto ; 

Continuação tla 3"' discussão do prQjecto 
n. 20:>, do 1898, autorizando a Govorno a 
ma.ndat• pag;w aos Dr.~. Francisco Antunes 
M:teiol c Al'thur Antunes Maciel a quantia. 
de 385:500$, importancia. do gado vaccum e 
c:tvallar farnccido as fOl'ÇaS legaes dtiranto O 
pcl'loclo rovolucion:ti'io de 1893 a. 1895 ; 

Con ti.nuat;ã.o d<t 2'L discussão <lo projecto 
n. G2 A, de 1901, aliomndo a classe lo., n. l, 
d<1S Ta,I'ifi.Ls das Alüwdegas; 

3"' lliscussã.o do prcjecto n. 176, do 1901, 
tl.lrtoeiz•~ndu o Govel·no ;~ ahr•il• ao Ministe
l'io da UJJoer:t o credito CXLl'<.Lordinario de 
:2:Hfil J$~07, pant uc~urt'GL" /11) pa.gctmonto do 
oJ•dm1;Mlo quo compoto ao cscrivã.o do al
moxa.l'i fhdu do ex Lindo Aesenal do Gunrra 
dn Pnt'll<J,IIIill.tco ;l•'t•twclseo Ma.uriclo do AbreU i 
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3" discussão do projecto n. 92, do 1QOl, 
a.ut~wiz:tndo o Governo a conccdee a quem 
ma10res vani;a.gcns offerecer, pr·ivilegio para. 
construcção, uso e goso de uma estrada de 

.ferro, que, partindo de St:tntal.'orn ou outro 
ponto melhor, que os estgrf.o.J determina.rem, 
na mU:rgem do Tapajóz, no Pal'á, vá a 
Cuyabâ, com um ramal que vá tor á Ji•on
teir·a boliviana, e dá outras providencias ; 

3a discussão do pro.iecto n. 296, de WOl, 
autorizando o Poder Executivo a conceuer a 
Jesuíno d<.t Silva Mello a construcçiio de uma 
ponte J1letallica e de madeira sobre o Rio 
Grande, no 1ogar denoU}inado Cachoeira do 
Maribondo, entre os Estados de S. Paulo e 
Minas Geraes, ·sob as condições que esta-
belece; . 

3a discussão do projecto n. 264; de 1900, 
aut_orizando. o Governo a pro1~ogar o prazo 
concetlido á Sociedade Montepio Gera.l de 
Economia dos Servidores tio Estado, para 
indemnizar o Thesouro Fotiera.l d<t q 1,1ani.ia 
de que lhe é devedora, atl} que essa insti
tuição regularize sua situação, podendo 
mesmo releval-a do pagamento da impor
trtncia em que ficou alcançada no anno de 
l8\J9; . . 

3a discussão do projccto n. 103, de 1901, 
marcando os casos e ·a fó1•ma da revisão das 
condcmnações ; 

Segunda. parte (ás 3 horn.s ou antes): 
Díseu:-;são unica do projecto n. 105 C, de 

190!, com paeecer subro_emendas ofl'erecidas 
na 3a. discussão do projecto n. 105, deste 
anno, do Senado, creando no Districto Fe
deral mais um oc-Iicío de Regist;ro de Hypo
thecas com a designação de terceiro ; . 

2a. discussão do pl'ojecto n. 76 A, do 1901, 
l'estttbelecendo a 1 e. cl:1sse de <tl'tifices mili
tares mt brigada a quo se relere o dnct·cto 
n. 2.207, ele 30 de dezembro do 1895, c dá 
outras providencias (com suustítut,ivo da 
Commissão de Marinha e Guerm); _ . 

:ia. discussão ·do projecto n. 30G, dh IDO I, 
autorizando o Poder Executivo a ahl'ir ao 
Mínisterio da I<u.zenda o credito que lbr no~ 
eessario para cümpri.r a sentença do Supl'e
mo Tl'ibunal Federal que condemnou a. Fa
zenda. Naciomü a restituir a A. F. de Oli
veil'a & Comp. ·a importancia. de direitos do 
importação sobro kerozene que ücmais pa-
garam nos exercícios de 1896 G 1897; · 

Discussão unica do projecto n. 4l H, de 
1901, com pare~er sob1•c a emenda elferecida 
na ~o. dlscus.~ão do pro,jccto n. 43 A, doste 
a.nno, quo au-toriza o Podm· Executivo a ab1?.ir 
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interio
res o credito oxtraordinttt'io do 2:827$800 
pa.ra pagamento a D. Eugenia Torreão Cor
rêa de At•aujo, viuva. do juiz de direito om 

tliS])OnibHirlade bacharel Líndolpho Hisbello 
Col'rê[t de Araujo; · 

Discussão unica do parece1! n. G9 de I 901 
jnlg<mdo pue nã.o carece de interp~etaQão ~
lei n._ 729, do 12 de deze~hro de 1900, que 
autoriza o Poder Executrvo a abrir o cre
dito necessario para o pagamento a;o almi:
ra.nte Jeronymo Francisco Gonçalves da 
differença de vencimentos desde a data de 
sun. reforma até a de sua reversão ·:w ser~ 
viço acti v o da .. a.rm<1da. ; 

2a: dís~ussão do projecto_ n. 157 A, de 1901, 
declarando que, no casõ· de· licença a um 
lente cathedratico da Escola Naval será a.. 
cadeira regida pelo lente substituto à quem 
competil• na occasião o exorcicio das fun
cções de. repetidor dessa cadeira ; com voto 
em scpaeado ; · 

2a ~is~ussã'o do projecto n. 101 A, de 1901. 
P:.lrmlttmdo ao ca.pitã.o do mar e guet•ra 
reformado José Duarte da Ponte Ribeiro 
conteibuir .Para o montepio dJ posto de 
cJntra-almlranto, com as vanta.O'ons do 
meio-soldo correspondente ao mesrho posto 
pela tabella. vigon ';c ; ' 
. 3a ~i:Scuflsão do pro,jecto n. 256, de 19(}1, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito ex:traordi~ 
na.río do 47:229$709 para da1• execução ás 
sentenças do Supremo TribunaL Federal que 
confirmaram as do juiz seccional da. Para· 
hyba, condemnando a Fazenda Nacional a 
I'estit.uir a Paiva., VaLente & Comp., :Lemos 
More1_ra & Mopte e Santos Gomes & Comp'> 
ncgocmntes naqucHc Estado, o que de mais 
pagaram por direitos do ltot'ozene, impor
tado em 1896 e 1897, com as respectivas 
eustas; 

. Ja· discu.~siio do pro.jccto n. 239 A, de I 90 I, 
mandando grailuar no posto immcdiatamente 
supm•íor o offiéin.L do exerci to o da armada 
quo a.ttingir o n·. 1 da. escala., comprehen
didos os das classes annoxas; com emenda da, 
Commíssão do Marinha. o Guerra ; 

1" discussão do projecto n. 74 A, do 1901, 
concedendo o prazo do mais um anno de 
matricula. aus ex-alumn•)s do curso superior 
du. Es.cul!l. Militar do Brazil, desli()'ados por 
motivo de roprov<~ção em uma me~ma ma
terln dm•:tnte dons -anno.; consecutivos com 
emcnd<1 da Commissão de Marinl~a e Gtierra; 
. 1"'. lli~cussã.ouoprojecto n. 1,16-A, de 1901, 
mstttmndo regras para o esta.l.lolecimento de 
empreüts de armazens goraos; determinando 
os direitos e a.s obrigo.ções des.;a.s emprezas ; 

211 ~iscussao do projocto n. 258, de 1901, 
autot'lZa.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda. ·o crolhto ox~raordi· 
nado da somma que necessa.ria íôr pará 
re.;tituir a. João de Aquino Fonseca e Fonseca, 
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Irmãos & Comp., negoci:tnl-.es no H.ccifo, Es
tado de Pernambuco, a import[Lncia. que do 
mais p<Lgaram á,. Alfandcga. dac1uoUa. cidade, 
por importação de.kel'ozenc, de accordo com 
a, sentença do Supremo Tribun[Ll Federal; 

2a. discussão do projecto n. 285, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir o cre-

. dito extraordinario neccssa,:rio a.o Ministerio 
da Fazenda para pagarrícmto ;1, D. Analiêt 
Brum Gonç<tlvcs, viuva do cupWlo E1eutoeio 
José Gonçalves, hauilit:tda por titulo do 12 
de janeiro de 1900, do Innlo-sóldo quo lhe ü 
devido desde 22 de ®zemhro de" 189:-J, em que 
fallecou o sou marido, até 5 do dezernhro 
de 1899; 

2a. discussão do projccto n. 225, do I 901, 
equiparando aos logarcs dtl apontador dos 
Arsenaes do Mai'inha e Guerra. o do aponta
doi' geral da Alfandega da Capit<Ll Federal ; 

211 discussão do projecto n. 199 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir 
ao Ministerio da Marinha o Cl'edito de 
47:234$441 para pagamento ao capitão do 
fragat<.L Aristicles Monteü•o de Pinho, relor
niado por decreto de 22 de agosto de 189,1 ; 

2adiscussão do projecton.27l de l09l,anto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Fazenda o credito ext rttortlinario de 

. 19:261$200 para cumprir a sentença do juiz 
seccíonttl desta Capital, quo cnndomnou a 
Fazenda Nacional a mstituir a. ltomhauer & 
Comp., negociantes nesta pl'tl.fitJ.,a, importan
cía que demais pagaram como dir•oitos do 
importação de sal imilOl'tado em 1807 ; 

2a discussão do projccto n. W2 A, do 1001, 
dispensando a Fazenda Mr.tnidpal do adean
ta.r o pagamento do sello nas ca.usas Clll quo 
fôr autora ou r(J, 11m·u.nte a justí<~a. lne:tl do 
Districto Federal, e d;l ou1;rou.~ pmvidnnclas, 
com omcnch~ da Commis~ri,o; 

2a discussão <lo p1•ojecto 11. l~ü A, dn HlOI, 
reduzindo de 15 aJO anno~ o tompo <lo Hnl'
viço exigido pelo art. 3:35 tln regulitmcnto 
dos Correios da Ropublica, nfim ele que os 
respectivos ca.l'toiros comecem l1 perceber a 
gra.tiftção addicional ; 

2a. discussão do projccto n. 268, do 1001, 
autorizando o Poder Executivo a. a,bril· ao 
Ministerio da Fazenda o crc~ito neem;sario 
para cnmpi•ir <L sentença do Sllprcmo. Tri
bqjwl Fedural que eonrlemno11 a Fazenda Na.-

. ciona.l a pagar a Conrarlo Alvos do Modeiro:-; 
a quantia do 24:000$, alüm <ias custu.s e ou· 
tras despozas, como indomniza.ção de gados 
e cavallos fornecidos ás forças 1egacs no Rio 
Grande do Sul'; 

2a discussão do projocto n. 222, de 1901, 
determinando que os· officia.cs do excrcilio, 
armada e cl<v.;se:-; annextt'l, rel'oemados ou que 
so venham a rof'ol'mar <lll ae<:oi'Jo cotn os do 
eretos ns. lOS A, <ln :w dcJ~Ilillht•u<lo 188!), o 
lO:l A, do :10 do .i<ttwil•o •ltl lS!JU, voluuta.t'ia. 

ou compulsot'iamon to, tf!Cll1 clü•nil;o as va.n
tagcns exaradas no alvat•á. de Ui de dezem
bro do 1700, cro:;olw:ão de 20 de dezembro 
de 1801 ; . . . 

2a. discussão do projecto n. ll A, de 1901, 
autorizando o PollGJ' ExecUtivo a ~tbrir um 
ceedito da quantia do 2:6:18$045, ao Ministc
rio ela. _Fazenda, para pa.gamento <le fol'i'a
~ens, a.g1m e objcctos do expediente f'orneci
flos pola, Companhia; das Aguas de Maceió e 
outros, por conta do Ministerio <la Gutwra 
úur:111tc os oxoreiciSJfl de 1804, 1896, l8fJ7 o 
l8D8; 

2" discussão do projccto n. 80, de 1901, 
autur·izando o Podor Executivo a abrir ao 
Mlnisterio d~L Fazenda o credito extl'aordi
nario de 400$, afim de poder ser legalmente 
escripturada. igual importa.ncift que, ;t Fa
zenda Nacional, ficou d.ovendo o finado 2o 
e::lcriptm·ario di.\. Delegacia. Fiaca.l no Mai'nr 
nhã.o Joa.quim Mariano de Azevedo Perdigão; 
. 2a discu.-;são do projecto n. 9:3, de 190 I, 
a.utol'izando o Governo a abrir ao Ministc
rio da. Guerra o credito extra.ordinario de 
3:9lG$960, pal'a occorrer aopagamento dos 
vencimentos do mestre da extincta officina 
de correeiros do Arsenal de Guerra do Rio 
Grande do Sul, Orozimbo da; Silva Ma1~ques, 
cujos serviços foram :al}roveitados na Inten· 
dencía da Guerra; 

2a discussão do projocto n. 97, do 1901, au
torizando o Governo a abriL· ao Ministorio d;~ 
Industriu., Vi:tçii.o e Obras Publicas o cro :lito 
oxtrordinario de 21:085$800, para pagar a 
\Vilson, Sons & Comp., o 1'ot•nocimonto do 
carvão do pJdrn foi to ú, g~ti•aJ<t do Forro Sul 
de Pornamhucó, no oxorcicio de l!lOO ; 

2" d iseus~iio do projoeto n. 2!7, <lo JüO I, 
autorizando o Governo n eon trnetar com os 
cngen h oi ws A ugu,~to <lo Bi ttnncum·t U:trva.l lw 
Monozos o All't·otlo H.ozondu 'ela. Silva on c:um
panhin quo or•gani:w,rem o J'uruocinwntu tio 
cartõos pustncs illustru.dos, o lllL outras pro
videncias. 

A ordem do dia supt'it não prcjudica.t•á a. 
Sr)ssão :~ccrcta, quo dBvo l'dalizae-se :Lpenas 
haji1 munol'O Jlaea. i'lOL' votad:t a matfwia pat'<t 
<t qual fui convoeada o quo ficou oncerrad<~. 

Por ordom da Mesa da Camara dos De1m· 
ta.rlos, roprorluz-se o seguinto 

PÜOJECTO 

N • .290 C - 1001 

Pm·ecer sob1·e emendas offerecidas na 3a. dis· 
cú.ssao do projecto n. 290, deste anno, que 
fix.a a despeza do Ministel'io da Fazenda 
para o exe1·cicio. de 1902 

A Commissão do Orça.mento,oxamina.ndo as 
emendas olfeeocitlas ao rmJ,iecto n .. 296 B; 
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quo orça as dcspcza.s do 1\Unist.erio da F~
zenda, e que deve entrae em :3" discussão, dá 
sobre as mesmas emendas o seguinte pare
cer: 

N. 1 

Ao <!,rt. 5°-Supprima-se. 

N. 4 

Ao a.rt. 5°.- Acçrescente-so : << exce
ptun.m-se desta regra os serviços peculiares 
da Alfandoga da Capital Fe!leral e os da. 
Repartição !le Estatisr.ica, quo continuarão a 
ser feitos nas officinas typographicas dessas 
repartições. · 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1901. Sala das sessões, ~~~ de dczcm1)ro de 1901. 
-Francisco Sá.-Serzedello Corrêa. - Nilo -Francisco Veiga. 
Peçanha. 

A emenda supra, assignada por tres dos 
mai~ illustros membros da Commissão do Or
çamento, já. foi apresentada na. 2a discussão 
do projecto, orçando a despcza do Minis&cl·io 

· d<L Fa.zorida, pelo digno representante de 
Santa Catharina Sr. Paula Ramos. 

Examinando-a attent<1mente, a Commissão 
rleu sobre ellu. o seguinte parecer: 

« A disposic.~ão que se mand:1 supprimie é 
a repetição do que est:l e.; tatuidó na legisla
ção vigente. A Imprensa Nacional foi fun
dada. e mantida para publicar todos os tra
balhos das SccrcGarias do E:;tado o dcmn.is 
repartições publica:) da Capital Federal e, a 
não ser assim, sua con:-;ervúção é insnsten
tavcl, pois importará em verdadeira dnpli-
cata tlo despezas com um só serviÇo. . 

A Commissão nã.o acceita a emenda.» 
A Camara., conformando-se com osso pare

cer•, o apjn·ovon }>Ol' gramlo maiorh~; Conti
mla a maiol'ia da Conin.lissão n. pensar quo 
a di~posição devo pol'maneccr o niio sm· ap
provt~da a emenda.. 

N. 2 

Suppl'ima.-sc o art. 5°, pa::!H:tntlo o pu.ra.
:.fl':tpho unico l~ co11stituiL' u al't. 5. 

H:Llõt tias so.-;süo~. 14 1lo tlnzoulbl;o do 1!)01. 
-!'aula Ramos. · 

}]i)ta. omonfla ó identica. ;t ant!wior, pelo 
quo ficu.r•:i prejudica,da pola dcci:>ão que 
aquella ti ver. 

N. 3 

Ao art. l 0 n. 35. Suppdma-se por não ca~ 
ber no Orçamento da Dcspezu.. 

Sal<l. das sessões, 12 de dezerribro do 190l. 
~ $erzedello Corrêa. 

Comquanto não pareça errada a -inclusão 
da verba destinada a fundo do resgn.to na 
lei da dospeza, feita, como est{t, a declara
ção de que a respectiva quantia. ~ destinadü. 
a deposito, a. Commissão acceita, a emenda. 

O objectivo da emenda supr~t é tornar mats 
claro o pensamento que pi;ovaleceu na Ca
mam, quanto <.ls officina.s typographicas da 
Alfamlega o da Rep~u·tição de Estatística que 
foram· mu.n tid<.ts. . . 

A Commissã.Q a accoita. 

N. 5 

Supprima.-sc a autorização contid<.t no § 21 
do art. 9°. 

Sala das ses::;õos, 13 de dezembro de 1901. 
-Germano Jiasslocher. 

A disposição que a emenda manda sÚ.ppri
mir fui ú.pprovada contt•a o parecer o o voto 
da Commissã.o do Or~:amonl;o. Longo do mo
dificar sua. opinião, ollu. só tom razão p<1ra 
perseverar neUa, pedindo toda a al,tonção d~ 
C<1mal'a. para o assumpto, que S3 lhe afigura 
da ma.xima importa.nciu., attcntas as rela-
ções j nridieas com quo joga. . 

O Banco Emissor do Porn:tmbuco, como -
outro;'!, ,julgou-se com dh•oito de h:1Ver do 
Thosou1·o Fedm•u.l um:1 indomnizaçiio llclq. 
co:;:~HtÇ'ão do seu 1liroito do omissão. 

Pl'imoir:trnonto roel:unoti perante o Pütler 
l•:xccntivo o,. não snnlio por csto attondido, 
muito r,pgul:trmonto, appellou p:tra o Judicia.
rio o, oh(;cnllo Hon t,onç:L Jltvol'a. vol do juiz soc
eion:LI, loi ost:t l'O!bl'rlmdu. polo Supremo Tri
hunall•'o!ltwal, pm· a.ccoruã.o do 18 dojunho do 

· 189.~, fJIIO so 1ô a, 11. 207 !1:1 collocçã.o tln :tccor
clã.os do mesmo Tri1mnal, prol'crillos no roic
riilo anuo llo 180 .~, b cuja. summct ó a seguiuto: 

«E' re(m·mada a sentença ele Ju. instancia e 
julgado o A. 2° a11pellante _ Banco Emissor de 
Pm·namúuco, CAU.BC!mOH. DA. ACÇÃO INTENTA
DA contra a Fazenda Federal, pedindo inde
mnizaçüo de prejuüos resultantes do acto offi
cial pelo qual foi cassada a faculdade emis
sm•a de que usava, cessando os direitos e van- · 
tag_ens que lhes eram garantidos na forma da; 

.lei de sua creaçüo; PORQUANTO NÃO cnE!Gou o 
BANCO A. CONSTITUIR-SE REGULARMENTE NEM 
TORNOU EFFECTIV AS AS PRESCRIPÇÕF:S DFJ SUA; 
LEI ORGANICA, DI·~IXANDO ASSI!\i ·DE TER Dl .. 
REITO AOS FAVORES CONCEDIDOS PELO DECRETO 
N. 105,DE 1890.» 
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A esta decisão do pl'imoiro e mais gra
duado tribunal da Repuhlica., oppoz o banco, 
segundo foi informada a Commis-são, o re
curso extraordinario 'e sup1·orno da acção 
rescisoria, mas, ainda. um a vez, suas pre
tenções foram rejeitadas pela. justiça, ficando, 
portanto,em completo e inteiro vigor o men
ciona.do a.ccordão, que julgou o referido 
Banco carecedor da-acção intentada. 

Ora, a disposição que a emenda supra 
manda supprimir, autorizando o Governo a 
liquidar contas ·com o Banco de Pernambuco 
e abrir o preciso credito para elfectuar o 
pagamento_ do que lhe deve, importa, vir
tualmente, Gm autorizar o Governo a rever 
uma decisão do Poder Judiciario o isso, pa
rece á Commis~ão, .é absolutamente inadi
missivel, por attentã.r até contra os nrin
cipios ba.sicos do nosso regimen político, 
em o qual ê dogma. ·a divisã.o e independen
cia dos poderes. 

E' velho aphorismo do direito, o antes de 
SOl' do direito já o era do bom sensJ, quo 
ninguem pôde· dar o quo não tom o, pois, 
não tendo o Congresso Nacional direito nem 
competencia para. rever decisõc::! do Poder 
Judiciario, evidentemente, e por maioria de· 
razão, não pódo, a titulo do autorização, dat' 
ao Governo ·poderes quo ello proprio nã.o 
tem. ··· 

As;im, a Commis.:;iio acceita a emenda que 
manda supprimir tão anormal autorizaç~ão, 
o si, contra o quo é. do esperar da sabedoria 
da Camara, fôr ella rejeitad<t, dos,le já pode o 

-requer qfle a disposição do § 21 do art. go do 
projecto do Or·çamento da pe;-;peza, soja des
tacada p[tra formar projccto snparado, sondo 
assim submottido ao exame 1lo Sonado o, 
q uanuo n.pprovaLltt pot• cst(}, it sancç~ã.o do Sr·. 
Presidente da Re1mulica. . , 

N. O 

Onde convier: 

Na vigencia. dusta lei, todas as obras que 
tiverem do ser effectuadas pelo Miuistor.io 
da Fazenda sel-o-hão mediante concurrencia 

. publica. 

Sala das sessões, l3 de dezembro de 1901. 
-Nelson de Vasconcellos. 

Por essa razão o pela circumstancia de se 
referir· a emenda tão sómente ás ob1•as do 
Ministcrio da Fazenda, quu.ndo, si a provi
dencia é utH, dcvm·a ter applicação a todos 
os ministerios, o que se não dou, a Commis
siio niio acceitt1 a emenda, que lhe pu.rece 
l'estringir demais, o sem necessidade, a acção 
do Goveeno. 

N. 7 

Accrcscentc-se ao n. li, verba. - Mate
rial: 

Comprehendida, sem augmento de dospe
za, na verba jri votada pela Camara, a 
somma necessaria p::tra a impressã.o do Bo
letim do Legislaçãll Brazileira., tal como foi 
requerido á Camara. 

Sala da.s sessões, 14 de dezembro de 1900. 
-Se1·zedcllo Co1·1·êa.- Medeiros e Albuquer
que. 

Esta. emenda foi apresentada, o anno pas
sado, quando se discutiu o · orçt1men&o da Fa
zenda e a Commissão deu sobre ella o pare
cer seguinte, que mereceu a approvaçiio da. 
Camara, : 

« O Boletim de Legislação Braziloira., para 
cuja impressão se consigna verba n9sta 
emenda, é obra de incontestavel necessi
dade. 

A Commissão não pôde recusa.I' seu assen· 
timento <t uma tal Iiicdida, maximo quan
do parà. clla. não se pede allgmento do 
dcspeza.» 

Bste continüa a ser o modo de pomm.r da 
Commis.'Sã? do Orçamento. 

N. 8 

Accroscento-sea.o n. 32 do a.rt. 1", vot•ha.
Obras-o seguinte: 

Compl'chcu,fu-so tambem noStiL vm•ln a, 
q uan ti<t nocossat•ia, !t té 50:000$000, p:~ra. 
concel'tos e construcç~ão do um pu.vimonto 
superior no oditlcio da. Alfandoga. da Vi~ 
c tol'ia.. 

Sala das sessões, em 14 do dozombro ~e 
1901.-JoseMonjardim • 

A Commissão na segunda dis.mssão, apre· 
sentou sobre a emenda o seguinte parecer, 
qu~ mantém : · 

Em regra geral, a éoncurroncia publica 6 
o systoma seguido pela administração para 
u. constrHcção das olmts publicas, mas nin
guem ·desconhecerá que casos lm, em que 
essésystema não é o que melhor consulta os 
interesses do Thesomo, o dahi o regimen se
guido de., oxcopcionaJmen to, pol'mi ttir-se quo 
alguns serviç~os so oxocu tem indopenden to 
dessa. forma.liualle. 

O Governo tem á sua disposição na verba. 
-Obra.s-do Ministerio da Fazenda, a. quan· 
tia· precisa para attender ás que julgar mais 
urgentes e, portanto, si a de que trata 1t 
emenda · supra está nesse caso, ella se- rea
lizar<l. por determinação do mesmo Governo, 
parecendo por isso á Commissão que a 
emenda, ordenando llS:la despeza, não devo 
ser ;tpprovada. 
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N. g 

Art. 9° §§ 1° e 2°. Supprimamwse: 
Saln.das sessões, 14 do dozomhro de 1901. 

-Paula Rarnos. 

Esta emonfla. já foi oJferecida em 2a dis· 
Cltssão, e sobre clla a Commissão emHtiu o 
seguinte parecer, que julga dever ser man
tido: 

« A Commissão não acceita a emenda. As 
autorizações que ella manda supprimir ten
dem a habilitar o Governo a prover conve
nientemente necessidades do serviço pubtico, 
que cst~o reclamando, com urgencia, provi
dencias dependentes de autorização legisla
. tiva, Neste caso e:>tão os arrendamentos dos 
campos da fazenda de Santa Cruz, que,· para . 
serem saneados e aproveitados, devem ser 
arrendados por prazos maiores <lo quo o toem 
sido até aqui.» 

N. lO 

-Ao§ 2°, do a1·t. 9°-AccroSJcente-sa in fine: 
e objectos de vaJoP ariistico p:tra a Aca
demia de Bellas Al'tes. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1901. 
-Neiva. ,, 

A maiorh1 ela Commissã.o pensa, que, nas 
condições flnanceiPas om qqe SJ acha a Re
publica, não ~:;n pórlc autoriza e (lcspczn.s que, 
por sua. na.turcztt,. poüom sor adiu.úa,::~. 

Sala lias Commissõos, 14 ue dczcmlJro de 
1901.-Pauln GuimarCíes, presidente.-Fran· 
cisco VeirJa, re!al.or.-Lui;;- Pi.za.-Cassiano 
do N(tscímento.- F. P. Mayrink. 

Levanta.-se a ses~ão lis 4 horag e 30 minu· 
tos tlrt tarde. 

J8Qa SI~SSÃO EM 17 UI:: JH:.:z·-:1\llmo IJE 1001 

Pt•esidencia dos S1·s. Vn.; rle Me/.lo (Presi
dente) e Sa.tyro Dias (2'r Vice-P~esidente) 

cisco Sodré, Alves Ba.rlJO::la, Ad;überto Gui
lllilrãcs, Augusto de Freitas, Paranhos Mon
tcncgt•o, José Monjardim, Doocleciano de 
Souza, Nilo Peçanha., Alves de Brito, -Silva 
Castro, Ct1::;touio Coelho, Martins Teixeira, 
Tltcoplülo Ottoni, Franci:-Jco Veiga, Espe
l'idião, Alfredo Pinto, Carneiro do_Rezende, 
Leonel Filho, Henrique Saltes, Mayrink, 
C<trlos Ottoni, Eduardo Pimentel, Olcgai'io 
Ma.ciol, Padua Rezende, Qustavo Godoy, Dino 
Bueno, Carlos Ca.vnJcanti, Paula Ramos, 
Fr<Lncisco Tolcntino, José Boi.teux, Ba1•1Josa. 
Lim<.~, Germano Hasslocltot', Vespasiano-de 
AlbÚqLwrque, Cassiano d.o Nascimento e Diogo 
Fortuna. 

A bt•e-se a sessão . 
E' lida e :posta em discussão a acta. 

O Sr. Francisco Tolentino
Sr. Presidente, encarregou-me o meu dis
tinctissimo compa,nheiro de hancada, o 
Sr. Luiz Gualbcrto, uc communicar ã Ca
mara que tem deixado (lü COpl.PM'ecer aos 
ü·abalhos desta Cas<L po1· so achar enfermo. 

. 0 Sn..- PRESIDENTE-A Mesa fica intei
radtt. 

Em seguida, é u.pprovada a acta da sessão 
antcccdonte. · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Brieio Filho-Peço a pala .. 
Vl'a pela ordem. 

O Sn. PRESIDENTE-Tem a palavra o no• 
bt•c Deputado. 

O S1•. Dricio Filho (pela ordem) 
- SP. Presidente, vejo, ntt 2a parte da. 
ot•clom tio dia, annnnci:td:t a úiscussão'unica 
c lo projoc to n . I 07> C, !lo 1001 , com p:trocm· 
sobl'o omoJI(las or!i.H•ecidas nn 3a. discussão uo 
projecto n. lOG, do;-;tc armo, d.o Senado, cre· 
ando no Distl'icto Fedel'al nmis um officio 
do I'egistro do hypothceas com <t designação 
de tct·ccir•o. · 

Ao meio-dia p·rocedo-se á chamada, a quo 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Satyro 
Dias, Carlos de Novaes, Angelo Neto, Aga
pito dos Santos, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, 
Hosannah de Oliveira, Serzcdollo Corrêa, 
Cunha McLrtins, Anizio de Abreu, João Ga.yoso, 
Virgilio Brígiclo, Nogueira. Accioly, .João 
Lopes, Frederico Borge.::, Gonçp,lo Souto, Eloy 
de Souza, Teintlade, Soares Nciva, Bt•icio 
Filho, E:;moraldino Bandeim, .Julio do Mello, 
Alfonso Costa, Fausto Cardozo, Soabra, Fran-

DeseJo que a Mei-l:J. me informe qual a 
disposição regimental em que se baseou para. 
d:.u• · este projecto para discussão. De3ejo 
obter informações sobre o caso ; taes sejam 
os escla.t•ecimontos da Mesa, o talvez possa 
ser justificada a conducta da mesma. 

() Sr. Presidente-Peço ao hon· 
rado Deputado que formule de novo o seu 
pedido. 

O Sr·. Dr·ieio Filho - S1•. Presi
tlento, fiz tt pet•gunt:~ ao St·. Peesidente e 
espera vt~ que a resposta. fosse dada por. 
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S. Ex.; vejo, porém, que o Sr. Pr~si1lt~ntt: 
deixou a cadeira, p~tssotHL ao 2° VJeu·.J>J·u
sidento, que é qumn tem <lo respundt~J· ;i, 
pergunta. 

Nestas condições, creio que est:i. fuii;a, a 
pergunta; entretanto, si V. Ex. dosej:t ai .. 
guni esclarecimento, estou pt•ompto :L f'or
necel-o. 

0 SR. PRESIDENTE-· Desejo. 
0 SR. BRICIO FILHO- Qual o U:-JCI:ti'Uet-· 

mento? 
0 SR. PRESIDENTg- V. Ex. fol'lllllit~ de 

novo a sua pergunta. 

0 SR. BRICIO FILHO- V. Ex. flUOl' tjlW OU 
formule de novo é.L pergunta quo fi;~ ao ~e. 
Presidente? 

Bem. O caso é este: Na ordem do d i:t tl o 
hoje, mt 2a parte, est:í. indicado p<U'il, diseu,; .. 
são unica o projeeto n. 105 C, de 1!1111, e11lll 
pa.l'ecor sol.Jro emendas oll'crccld:ts na :;a di:-.l
cttssão do peojocto n. 105, tlnste :tt\111), do 
Senado, croanrlo no Districl;o Ft:tlui·.d JII<d;; 

um officio de Regist.ro do !Iyputlior~<L!-1. . 
Pergunto sl a MCS<L tem :tlg'lllll dlt:po

sitivo no Regimento em cp1c se b<L.,Otlll tJ<tJ':t 
!lar e:Stc projecto para discnssfLo, f'lll vc~t .. du 
da.l7o para votaç~ão, ?omo tum <~.euJI ~;_:;t:Jdo 
sempre, como provarei em outt·<.L ?e:::t.~uw .. 

Foi os&a a pergunt<t quo tlu·Igt ao !-:'1·. 
Presidente o vejo que me V<tc sm· rcspond i <la 
pelo Sr. 2° Vice-Presidente. 

O Sr. President,e-nocl:l.l'O ao no
bre Dcpútado que puz om discus~:tu 11 pal'lWOL' 
a quo S. Ex. se rot'cro l.Ja!'iCi,ldO n:L l't';.!L'<J, ge
ral do quo todos os pa.recm·cs impJ·o,.; :us no 
D;:ario do Congresso sã.o dados lJ<U':t, <L lll'tlom 
do di<L o sujeitos á discussil.o <l:L G<LllMJ':L. 

Om a materia de que :-;e trat<L f'oi sullllloL
tida â~Commissã.o respectiva; <L Comini~~:lo 
interpoz a rospoito seu pa.rccoe u 011 n:·w pu
dia dei·xar, depois de impresso es;)tl pal',:eOl', 
de submctte1-o à discus:-;ão d;L < :tnlai'<L. 

Eis aqui o.~ motivos em que 1110 ·runtl1d 
pa.ra dar para discussão o pJ·ojecGo<L t•ospllito 
do qu<1l V. Ex. pede csclarecimcnLus. 

O Sr. Bricio Filho-V. Ex., nnl,iw, 
deu para discussã.o porque se tr:Ltava. <lo l!ffi 
parecer impresso o dostle qnc ó Hlll p:u·t•cut• 
e está imprcs~o deve ter dis,m:>sã.o. 

Devo ponderai' a V. Ex. qnc assim ni'í.o é; 
o facto t.le ser parecer o de o:1ta1· jmpi·us;-;u 
nãO ÍlllplÍCa OlJl'Íg'é.Li;ol'ÍOC]:~rJO tla ÜÍSCltS,;fLII. 1•: 
para não ir muito longo c i I;;LJ'Ci <.t V. Ex. os 

.. pareceres un;.t.nim~s I'OCunltucon\lo lle.])ll t.adt~,, 
documentos que sn.o t:nnbcm p:u·nceJ'• s, sao 
ta.mbcm impressos e não soffrcm dc~b:l.tü. · 

Dirá V. Ex. que lm no ltcgimcid;o dispo
sições especia.es a. respeito. E' corto ; ma:-; h a 

Lambem no H.cgimont.o disposições especi•~cs, 
positivas e francas acerca dtts m;~torias que, 
I; cem nova di:;;cuss~~o. 

Qn;ü é o Mtigo que regula o caso pro
:>Llnte '?E' o art. 127 que diz: 

« Na :3a debater-se-ha o projecto em globo, 
podont.lo-se, eomtudo, fazer quaosquer cmon~ 
d:ts, as qua.es só serão submottidas á discus
i:>ào depois de apoia.das peL,, terça parte dos 
mombros pl'üSentes e votadas depois de ou
vid:t n. Commissão respectiva, excepto 
qw~ndo os;:;:~s emendas forem applicadas pela 
nul.iot'ÜL <1:1 mesma Oommissã.o. » 

Ora, pergunto : a, emenda ofl'orecida 
pelo nobre Deputa,do pela Bahia ao projecto 
em qucstfio, não foi já, discutida? 

Foi, sim senhor. V. Ex. recebeu a emen
da, submottcu-a a apoiamento c, uma vez 
:mbmcttida a <Ll1oiamento dcclarou«en~ra em 
discus;~LO conjunctamento com o proJOC~l1.» 
lsl;o con:;tn do D::arin do Congn•sso o, all<LS, 
'i <L i'o1·mul:L de qno sempec se us~. . . 

Logo, foi submettitla. t.L discuss;w ; st nm
g-num li..Llou sobre ella, tinha, cnl;rctanto, a 
t;tculüado •lo o fazer, a, emenda ficou justa
mente na.:-; mosm<ts conlliç\õus tlo um p1·ojccto 
sobre que se abl'e discussão e que nã.o se dis-
cute. . 

Logo, teve o.seu momctlto opportuno_p_':tra 
~cr tliscutida. a emenda. NesGas cond1çoes, 
rlc::;tlc que assim aconteceu, a cmc~dt~: só 
tinha. quo ir <'L Oommissão para enuttn· o 
f.lou parucm•,-pn.recor que devia ter como fim 
oxdusivamcntc orientar a Camara e escla
rccel .. a no momento de votar. 

Si foi o simples facto de ser um pa.recer 
que fez conHlUC a Me.,;a abrisse debate, nessa 
ltypotltcsc· parece c1ue a. _razão _apresentada 
pela Mesa, nií.o 6 uma r<1zao accmtavel. 

Ainda, mais, Se. Presidente, lta emendas 
<1ue, apresentadas tanto em. 2a como em 
:3" di~:cussão, exigem nova discussão ; :::;ã.o a;s 
mnonllas.quo <.mgmentam a despozil ou th
minucm a recoit<.L. E:::;sas sim, essas toem 
nova discussão, mas toem nova discussão 
depois do parecer da Oommit~sào de Orç·a-
munto. . 

V. Ex. tom alguma outi•a razão em que so 
l~sl,l'iiJe pa.ra justificar a collocaç\ã.O p<1rt1. a. 
diseussào c nào p11ra votação <lo projccto a 
llllO l~stuu allwlindo? Pôde ser que doante 
dn::-sa outr·a razão cu mo -curvo, 1nas ê1té 
ilgut'<L us motivos apontados não me con
vencelll. novo dizel' a V. Ex. quo nesse 
pun to prodsamus a.nd;u· lJcm esclu,re?idos, 
pat·a cgw s ülmmos ~1u:w<l_y é que os proJe~tos 
&cem uma nuva dtscul-3::mu o q11ando nao a 
teem. EsGutt p1·ompto a apre:~entar a V. Ex . 
nã11 s(J ·projceto.~ deste <Lnno como <lo anno 
pass:tdo mn q HO simples emenda de altera-.. 
çií.u, apresenté.L<la em 3a dit:cuss~o, tom dado 
Jogar unicamente á apresentaçao do parecer 
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da commiss;"to c â vutc:t<;ão, nã.o so tentlo 
aborto debate sobt'O a rnatoria. 

V. Ex. comprohondo quo seria desa.gr·ada,
vel hojo proceder do um modo, envet·edar 
por um caminho, para u.manhii proceder do 
outro modo, enYeredar por outro caminho. 

A ra.zão aprosentad<.t por V. Ex. não me 
convence; pôde ser que aprosent3 ou!,m de 
valoe, essa não; V.Ex. compechende o moLivo 
por ctno levantei a questão, é porque quero 
quo fique o caso hem claro, bom ost:J.bole
ciclo. 

Não fica bem agora um<L norma. do con
ducta, mais t<Lrdc outra. norma, muito üif'
forcnte. 

Entretanto, pódo ser que V. Ex. me apee-· 
sente outros a1·gumentos que me esclareçam 
Iiwlhor. . · 

Até o presente continüo a. affirnmr que a 
nova <li,;cussão, feita agor<J,, 6 contra o Rc
gilllonto. --{Apoiados). 

C) Sr. Seabra üiz nfi.o tel' o nolm.l Do
pntaüo por Pornamlmqo, o Se. Bricio Filho. 
razão na ohjccção que levantou contra a üe
ebão da Mosa. O art. 1~0 na ~ua 2" p<tl·tc ú 
claro e t:.mninan!;e. Si S. Ex. tlvossr} lido, 
orn vez do ccnsm·a só tcrht applauso~; 

Pelo artigo cit<Hlo, qmLndo o Pl'•J,jecto em :3" 
discussão soJrrc cmenJa que importa em ma
teria nova, o pt.treccr sobro e.3tét cmond;t ost;í 
sujeito á discussão. 

A emenda aoprojacto refere-se a um ouGro 
registro que não o de hypotl1e~as, o.:~tâ, _por-
tanto, no caso do ;•.rt. 129. · 

o(~:r. Dricio I?Ubo (para uma 
emplicaç'-To pcssoal)-Sr. Presitlonte, o nobre 
Deputado peb BtdlitL não tem razão, S. Ex. 
não leu atto_Jltamcntc · o art. 12D do Regi
monto. 

Eu sei, Sr. Presidente, flltC todas as vozes 
que as emenda~ apresentadas contú1:n materia 
nova, ::;ão destacadas para uma nova dis .. 
cus::;ã.o, mas são dostacatlas· P<tra ess<t nova 
discussãu tlepois de l'Oa!izada. a v o taç:'io 
(apoiados), o quem diz i~to é o pl'Opl'io artigo 
12.1, a que se soc~orrou S. Ex. · 

0 Slt. BIUCIO FILIIO - , .• o Presidente 
port'L tL votos as emenda::; approvadas. 

J:'L foram approvadas as emendas, a Ca- · 
mttra j<t se pronunciou sobro ellas '? 

Pois bmn; essa disposiçfi.o do quo S. Ex. 
lançou mão 6 um additivb ao art. 129, assint 
concebido: 

« Si a~ emendas adaptadas em 3a discussão 
contiverem matoria nova, passarão por 
mais unn discus:Jão na sessão seguinte, com 
os artigos a quo se referirem.» 

ÜI'a. isto está ligado <1 disposição antece
dente «julgando-se concluídas por votação 
da Commissio, o Presidente porá. a votos as 
emcnllas approvadas.» 

Nestas comliçõe.3; nã.o contesto quo uma 
emenda conoondo ma 1.cria nov<t tonha nova 
disclissão, m:.ts o quo allirmo, oscmlado na. 
clisposiçã.o do Rogirnonto, tl (1uo e~sa. dis
cu:;,;ão nova só tem logar depois <JUe a. Ca" 
mara a.ppeovar a emenda. 

Poe isso é quo cstranlloi que agora, l:iem 
mais formalitlcLdes, fo;;sc datlu paru. ~li~;cussão 
na oi'dom do dia,.o projocto do regi;3tro de 
hypotlwcas. 

E' esta, a, reclamaç:to q no fiz. Nfi.o h a nQ
nhuma censura ou dosojo de molestar a 
Mesa,.· O nos::;o nobre colloga, o Sr. Satyro 
Dias, tom vi~to que a sua col'l'ocç[o tem sidQ 
por nó;:; acatada e elogittda. Ha apenas uma 
diverO'encia na interpretação do Regi" 
mentg, ha apenas o desejo flo não firmar 
procedente nocivo, de não permittir que hoje 
se proceda de ·um modo c amanhã de outro. 

AO'ora peço ao .. nolJro Deputado que me 
mostre precedentes, dcliberaçõos da Camara 
em que não se tenha procedido do accordo 
com' a reclamação quo faço; eu, sim, tomo o 
compromisso de mostrar ao nobre Deputado 
e ;_i Mesa precedente;:; em contl'a.rio, justift
c<ttivos da 1;oclanução quo om formulo. 

Su!Jmetto :'.o eschu·ecido crlterio de V. Ex. 
a, rcclama,eão· entretanto V. Ex. decidirá. 
como un'.ende~, certo de quo só desejo prá
ticas uniformes, mdcadas no Rogimciito. 
(Jlluito bem). 

O SR. SmAmtA-V. Ex.. ignor<1va. i;iso. () St•. J:-»rc:o,;i(lentc-0 nobeo Depu
O SR. Hrucro Frr.llo - N;lo ignorava. N[ío tado por Pornarnbuco não tom razão quando 

citei o artigo porr1uc olle não a.vrovcitava ao cit<t, para c1tr·ibat· smt opinião, os pareceres· 
ca::;n. rola ti vod á veriticação do puderes. 

O nobre Deputado est<t agor;_~ aparteando, J<;--;t:L materia. é excepcional, ú matcl'ia que 
o não o ecn~uro por isso, ao inverso do que ·!;em discussão c resolução por p~trto da Ca-
fo~, S •. Ex. mara, do modo singular. 

O ar·~. 129 6 claro a l'esp,\ito: « Termi.. Em seguudo logae devo repetir a? nob~·e 
nada a :;a di~cussã.o do }Jl'OJ?do o d;_LS emendas Uoputado (lUC, quando llui paea a d~s~USiaO 
que nell<t i.Ivm·em 9ecor1'1dt) c .Julg;uulo .. sc 0 p<trcccr a quo S. Ex. so rdero, fu1 lumla
concluida por votaça.o da C<Llllar<L. . . do na regea gcr;tl de que todo~ os_ pareceres 

O SR. VrcTJRINO MoNTRmo - ]•;' muito' elaborados nesta Camara i':lao unpressoss 
l ./ / tlepoi~ do impressos postos na. ordem do dia, c n.ro. 

Can:ara Vol. 'viTI 56 
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O Sn. -Bmcro FJr.no-Tcm. e em seguida submettidos á. dclibora.ç:ão da, 
Camara. 

O projccto sobre cart.orio de hypotllccas 
de que se occupou o nobre Deputado í'oi rc
mettido á Commis~ão ele Just;iça, com uma 
emenda substitutiva oll't~1·ccida pelo nobre 
Deputado Sr. Noiva. 

O Srt. PRESWENTE .•• c mn.ntenho a decisão 
dada pela Mesa. da. C;_tmara. 

Sobre o projecto c a allwlid:t emr.nda 
substitutiva nTJ,o podi<1 a Commissão deü.:,lr 
do cmittir pal'ccce, e foi o que ella fez 
usando de uma. attl'ibuição regimental. 

Recebido o::;te parecer o impresso como 
foi, era dever da Mes:t dal-o pat·a a. ordem 
dos teabalho:'l e entrcga.l-o á discussiio da 
Cn.inara, poifl que nenhuma disposiç:ão regi
mental impeue a discussão em taes casos. 

Diz o nobre Deputado cp1e o parecer em 
questão é elab'ora.do apenas p:tr<t escl<treci
mento da Ca.mara ; mas não conheço casos 
em que pareceres sejam dados simplesmentCJ 
para esclarecimento da Camara ... 

0 SR.. BRICIO FILHO- Mostra.eoi a V. Ex. 
ossos casos. 

O Sn. Pn.ESIDEN'l'8 - ••• nem a C;tmara 
pôde ficar esclarecida. a respeito deste o 
outros assumptos sem que os cli:-~cuta. 

Além disto, si é dir·oito Li<ts Comrilissiies 
da.rení pl\recerc.;; como enton,lcrern, emen
dando, por exemplo, os pl'ojoctos sobre que 
são chamadas a opinar, seria o seu p11pel 
nullo, o inutcis os seus trabalhos, si por
ventura ta.e;:; trabalhos não sct·visscm sinão 
para mero esclarecimento c n~o fossem pela 
Carnara tomado$ em outra <!onsicleraçã.o 
qual a da. discussão c v.ota.ção dclle:;. 

O artigo a que V. Ex. se roí'ere para 
firma.r a. sua opinião, o :trt. 127, realmente 
dispõe quo: «A:; emendas _só serão sub
mottidas a discussão, depob de apoiadas pela 
torça parte dos membros presentes,e só serão 
votadas, depois de ouvida <L Commisdão re
~pectiva.» 

0 SR. BRlCIO FILHO-E eu mantenho a. 
minha recli1mi1ção. 

Mostr,troi com documentos que V. Ex. 
não tem absolutamento razão. 

1" PARTE DA ORDEM DO DIA 

(_:) Sr. Pre~idente- Não havendo 
numero leg-al p:tra. SL~ procec.lel' <i. votação 
das materias con~ta.ntes da ordem do di<t, 
pu,ssa-so á materiil. em discussão~ 

E' <tnnunciada a 3" di~cus:;ão do proj::Jcto 
n. 2Q,J c. de l9i)l, com parecer sou r e emendas 
olferocidas na 3::. discussão do projccto n. 200, 
deste annb, quo fixa a despcza do Ministcrio 
da Fa.zenúa para o exercício de 1902. 

O Sr·. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. I~smcraldino Ba.ndcira. 

O Sr•. Esmeraldino l'landeira 
diz que, .. ora. pt•oposito sen c (los dig-nos com
panheit'os ua bancada a que tom a honra. 
de pertencer não tomarem parto no . debate 
da. emcnlla apresentada pelo illustre Sr. Vir
gilio Brig_ido ao Orçamento d;~ Fazenda., 
aulo1·i:wnrlo o Gove1·no (t liqu{clm· as suas 
contas C)in o Banco Emissm· de .Pernambuco 
da forma po1' que l.iqHir.lott com os outros bancos 
emisso1·es. 

Or<l., foi cxactamcnte o quo se fez: ltouvc 
a discussho sohr·c as emendas ; depois dessa 
discussão ella::; foram á. Commissão c esüt 

Mas pa.l'lt cvit;tr quo a espíritos mal ·~~ien
tados. )10SS<t parecer que essa attitliâe da 
lJ:tncada, do P.orn<~mbuco lhe é impo::;ta, ou 
pela convicção d:1 carencia (lo direito da
qucllo banco á liquiJaçfio refnriea, on pela 
conveniencia de umn. manolJl'amenos honrosa 
c menos digna., o oeado1•; flG. accot•do com 
:':ou::~. illu~tr-m collegitS de represuntaço,ão, 
quebra o proposito a. quo aca.lm <lc :tllndir e 
vem dizct· eon1rr·anqu~??.a c tle::iitssomhru :1 
Camara u que sabe c o que p-ensa a respeito 
do eu.so em questão. emit.tiu a rG~pcito. um parecer. -

Como c por·que subtra.ltir ostc parocm• :1 
discussão da Cama.ra ~ Qual o a.t·tigo do 
nosso Regimento que o prohibe ~ O nobre 
Deputado nõ.o aponta nenhum. 

O SR. BrtrciO-FILHo--Da.s outras vozes não 
tem· succedido a mesma cousa. Mo:.;tt'aroí a 
jurisprudcncia da C amara_ neste sentido. 

O Sn.. Pm~SIDENTB - Um;L intcrpl·ot:u;iio 
corrtr<\ria importaria, corno ou di~sc, em t;or
na.r umi1 inutilitlaJ.o, não sómento o paro
cer crn quostão, como as modificaç-.ües 11uu 
cllc propõe ao projecto substitutivo. 

Em taes condições, pon::;u IJU<} o no lJl'o De
putado não tem razão ... 

E sontc-se pcefeii;amentc 'bem colloMuo 
n<Bse clebato, pcwquanto, aflif'ma nlto <i 
Casa, que nem ho,je nem hontem, nem junto 
ao Governo do Sr. Dr. Campos Salles, nem 
junto a.o governo do Sr. Dr. Prudente üe 
Moraes, solicitação ou pedido algum fôra 
f'cito por qua.lquor do.) membros do partido 
republica1w de Porna.mbuco, em favor elo 
incontesta.vcl clireito do ba.nco nomeado. 

E si no Govcl'no do Sr. Dt•. Prwlente de 
Moraes, guvet'flo em que os amigo::; puliticos 
do Ol'<tdnr tinlta.m v~üot• real c roal prestigio, 
occup:~noo mesmo os mais altos pos~os do 
confiança na administl'açãu supul'iot• daRe· 
publica, j<tm:üs pt•oc:ut·at·am cllos obter Q 
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cumprimento c acatamento dos direitos do mara <los Deputil.dos, fazendo-a v:otar 
Banco EmissJe ; hoje ilinguem pôde racio- sob um f<1tso supposto. 
na.huJnte acreditar qua a política pernam- A simples leitura dcs.;e pa,rncer evidencia 
bucana. haja muda1lo de conduch, p:üs tod;> quu '-~digna Commissão de 01·çamento sup
mundo sab ~ quo é de opposiça,.J a sua a.i;ti- põe r1uo a autorizn.ção dada agor<.~ :to Go 
tU(le ao G;>vemo do Sr. Dr. Campos Saltos. veeno pa1·a liquidar suas conta8 com o 

E dous movois,igualmonte dign·JS o ro .~poi- B:mco Ernis . .;or de Pernambuco foi justa
taveis, dictaram s~mpro esse pr0~cr.limento mente o que tez obj(lcto d:t acçã.o em tempo 
do seus correligionn.l'io~ vis-á-vis úo Govoeno proposl;a por cs:;e ha.nco contra a Fazoo<la. 
Federal: 1°, o escrup11lo contra a po~sivel, Na.cion~.l, acção em quo, jurídica ou inju-ri<li
embora perversa, supp:Jsição de . que pu- c:tment.c, dcc~lüu a.quelle. E' esse o pttnctus 

·nllam ellcs om contribuição o sen pr,~stígío saliens da questã.o; é cs,;a. a. prova palpavel 
:político em beneficio de interesses p<trtii- do engano e equivoco a que se tem ref'eri\ló 
cularos; 2°, a confiança que oeam obrigados o orador. 
a <leposita.r na honra e peobitlade do Govor- Para evitar contestações descabidas e pre
no dl\ Republica que, por certo, nã.o poJe .. cisar com toda clareza o ponto em debato, 
ria illudir licitamente, com exclu;;ões. in- pede venia á Cu,mara para ler as proprias 
.1ustificaveis, a disposição exp1'essa do art. 5° palavru.s do a.Uudido p<~recor. . 
do decreto legislativo n. 183 C, de 23 de Diz . o parecer «A disposição que a 
dezembro de 1893, que o autorizava a entrar emenda man<L.t suppri mil' foi approvada 
em accordo com os diversos banco~ omisso- contea o pa.r·ecer o o voto da Commissão de 
res, sem excepçiio de um sü, pa,ra. tra.nsfo- Orçamento. Longe de modificar sua opinião, . 
rencia de suas mnis.;;õe::; e respectivos las eras, cHt.t só tem ra:'::lão para p3rsevorar . nellu,, 
no sentido de indemnizal-os das 'D antagcns pedindo toda. a atto:1çã.o d<L Camara pa
e direitos que lhe-; foram ·cassaúos pr;lo de · ra o assumpt•) qlle se lhe afigura da rua
ereto n. l.l67, de 18:)2; são palavras tc-K· .x:im't im:p.)rta.ncia, aUcnt:ts a.s relações j u-
tuaes da loi. riuicas com q_ue joga. 

A menos que nã.o soja a isso directa e es· O Ba.nco Emissot· üe Pernn,mlmt~o (a.ttenda 
pecialmente provocado, não se erupenhar<í a Camal'<L)julgou-se com, direito de ha;l1er do 
agora o oraàur em uma. Ionga expoaiçiio do Tltesatú ·o Federal UMA INDEMNIZAÇÃo pela 
que se passou em juizo com os di versos ban- cessaçcío rlo seu dil·eito ri e ernissão. 
cos emissorcs,onde, após tr:cs scntonça,s iden- Primeira.mento I·eclamou perante o Poder 
ticas do Juizo l~~Jdera.t de ta in.1ta.nci:1 sobro Executivo e, nã.o sendo pót· e.:~to attendido 
os direit')S dos bancos de P~'rnambuco, da. muito regula.rmontc, appolla para o Judi
Bahía e de S. Paulo, sómente o primeiro ciario c, obtenlo sontenç<L fa.voru.vel do juiz 
foi então excluído pelo Governo da liquida.:- scccion:.tl, ioi osb. rel'ormada pelo Supremo 
çã.o qr.te realizou com os dou8 ultimos; tendo, Tl'ibunal, por accordã.o de 18 de junho de 
com esse intuito, feito sushr o andamento lt>D8, e cuja summa ú a. scguinto:- E' n~fm·-
110 Supl'emo T•ibunal Foderai das app.Jlla· mad(t a sontença do ta. instanâct e juf.qado o A. 
çõe::l interpostas d;.~s scntonç~as relll.tiva.s ao 2° ctppelante Banco Eo~issm· de Pernambuco, 
Banco da Bn.hi<L e de S. Paulo, o entramlo erwecetlo1· rl(t acçr.ío intentada cont1·a a Fa::.en
com esses em a.ccurdo c liquitlando ;~s sull.S <la Fcrlm·at, PIWINno INrH:MNJ:.o.A.çÃo de p1·c- · 
contas, sem e.spcra.r pelo jlllgi~monto Llu .ftdsos ?·estt!lant~Js elo aclo o{ficiat, pelo qnal 
Supt•cmo Tribuna[ l"edora.l. : (oí cnsswla a ['aw[t(adt~ emt'ssom que u);ava, 

Em hora esteja agot'a mesmo pet·f'llitamcntc cussanrlo os tli~·rJ ilos e ·11antagens que lfw m·am. . 
apparelha.do com documentos pttt'a oss;~ cxpo- garanlidfls, na (firma da lei ll!J sua creaçtio .•. . » 
sição, o oNdot• julg<:t inutil o ocioso qualquct' ......................................... . 
esforço nes.;o sentido, pot>c[uanto sobro cous:t A esta docjSão do prirnoil'o o ma.is gra· 
di!l"orento ver::Ja a emen1lu. do illustrc Depu- duado tribunal da Ropuhlic:.t, oppoz o b;~ncu, 
tado pelo Ccae:i. segundo foi informada a Commissão, o ro-

l~ accentua, salienta o fL•isl para logo a cut·so extraoruinario e supl'omo tio. acção 
conf'u~ão e o cq ui v oco em q uc l;1bora o p;:trc- resciiloria, mn.~, aimla. uma vez, suas pre· 
coe da honrada Commis.~ã.o de Ot•çt~mont.o tenções fL1ra1n rejeitadas pela ,justlç<t, ficando 
sobre a autot•ização em deb11tc. p.Jrtanto em completo c inteiro vigor o 

Assim ó quo aUí coni'undo inrlcmnizaç(io mencionado accordãJ, quo julgou o referido 
com liqui(laçiío, o so equivoca qnttnllo amr· b:wco careccdol' da. acçã.o intcnt.a.da.» 
ma que o qu .1 agora. pt'opõJ a. ernnntla j:i roi Das propeias pala.vra.s que aca.h'~ do ler, 
decl ;1ra.do improcedente:~ pelo Poclce .Judiei- j<l originaes da pl'opria Commis:-Jão, já tran
ario da Republica.. scl'ipt<tS do;-; accordã.o~ por ella citados, fic:t. 

Engano o equivoco de que so nil.o a,por·ceb~u em plena evidencia que o que, bem ou mal, 
a iUust~o Com,ni:Bã•), e q_Lte se.1t ; ~ <lov hht !'oi julg<.ttlo improcedente pelo Sup1·cmo Tri· 
col'l'igendn, podor<i. induzir• om orro <.t C<l.- .. bun.<tl Lb1 o peJido do Banco Emissor a uma 
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indcmn!:_:;çiçJo contra :1 Fazenda Na,cion~l Em cumprimento ao despacho retro do Sr; 
pela ca.ssação de sua f<tculuadc emissol\t c dircctor da Con ta.lJilidadc do Thesouro Fcdo
JomaL; vantagens dccorrcuGcs. ral, certifico quo consta nostG. rcp;~rtição ua 

Entretanto, note com a.ttenÇ:ão a Camara: cont;t de «Depo::;itos o Cauções>;> ter o Banco 
que é que manda. a emenda do Sr. Virgilio Emis:Sor de Pernambuco, nos mezes de ja
Bt•igido, já encol'l_)ora.tla ao Orç;.11ncnto da Fa- nei1·o, maio junho, julho e agosto de 1891, 
zenda -e que so pretendo ag:or~ inutilizar, depositado nos cofres do mesmo Thcsouro, 
com a apresentttção d<l. emenda supprossiv<1, oitocentos setenta c cinco mil setenta e sete 
acceita pela Commissfto ?. líbi·as esterlinas (.t 875.077) quo importaram 

Mandará, por aca.::>o, como avcnt:1 o p - em sete mil setecentos o setenta e nove con
recer, que a Camaea. áut-on::,c o Governo a tus qua.trocentosc trinta e quatro mil qui-
1"cvá uma dccistro do PodcT Jw.liciar~:o ~ nhentos .c trint<1r•éis, (Hs. 7.779:434$530) ao 

Mandará por ventura que soja autorizado cambio de 27 tlinheirus :por mi.lrêis, pa.r<1 
o Governo a da1· ao B<tncu Emissor a indem- poder cmittir o duplo dcsto deposito, sendo: 
nizu.ç·n.o quo justa ou injm;tamen \ic l11e foi no moz de ja.nciro, cen1io c cincuenta o oito 
negada pelo Poder JudicW.rio? mil libra~ esterlinas ( .~ 158.000) no valor de 

Nã.o é i::>so que se contem n;1, emenda dis- mil quatrocentos c qua.tro contos sois contos 
cutida.. o vinte mil réis (Rs. 1.404:620$000); no mez 
' O que essa. emenda, simples c exclusiva- de ma.io, com mil libras esterlinas (S.'. 100.000), 
mente, estatuc é que o Governo fique :tuto- no valor de oitocentos c oitcnttt c novo con
rizado a. lüju:'rlar as StWS contas com o Hanco tos (Rs. 880:000$000); no mcz tle junho, se~ 
Emissor rlc Pc>·nmnbttco. tenta c trcs 111il c setenta e sete libras ester-

Or;t, só por nm fé ou dbl.racção se podl\ri linas (.~ n.077), no valor de seiscentos qua~ 
coníundir-tiqu::dar cum ir1demn::.::ar -liqu!- ronca o novo contos seiscentos cicocnta e 
daçao com indcmnizaçao. <1ua.iil·o mil quillhcntos c t.ri11kt r<!is (Rs. 

O orador csttí., pois. convencido, att.onta i't 1q,!J: ()5,1:;;;5:30); no mez de julho, quareni<L e 
hohOI'abilidade de C<~da um n de toclos os H- qllilÍI'O znillihl'étS Js i;erlina~ cr. ·H.OOO), no 
lustres membros da Connni:3são do Or<,~amcn· V<~lor do trezentos c novcnl;a c um contos 
to, (lUC ::;ô }101' distração é que dissera.m no conto o í-Jessonta. mil réis (H.s. 39l~l60$000)! 
<tlhulido parecer que a emenda pretendia no mez do agosto, quinhentas mil libras es
dLtr ao reteridu banco iL indemnizaçã.o que tcrlinas (~ 500.000), no ·wJor de quatro 
que lhe fõra. negu.da no Jnizo Federa.!. mil q uatrocenlios o qua.renta c cinco contos 

São, pois, visivois o ongano o o equivoco (Rs. <1A,15:000$0GO). 
a que alludin em começ.J de seu discurso. Out!·osim, certifico quo nos rnezos de fove· 

Ma.s, pcrguntu. agol'il. o or·ado~, t.r;m eabi- rcteo, maio, ,junho. ,julho, agosto, set.cmbro 
monto o é de necJssidadc a autorização ao o ou.tlthro tio 18\JI o Thcsuuro autortzou fL 
Governo P<tra.liqnida1· suas contas com o dito cntreg;t ao mcsrno banco da. r1uantia do 
l) 1neo olnissur 't · quim.e mil <lui.nh<mtos o cincoenta. o oito 

O ligeiro historico documentado quo vac contos oitocentos o S!JBsonta e novo mil o ses
fa.zer imme<liata,mente r•cspundcrú. do modo senta réis. ( ( l{s. lfí .558:8Gti~060),. lendo po
.cai.Ja.l a os.-:;;:1 in tcrl'ugação. rérri ,a C:Lix•t diL Amortizaçã.o cn t.rogue apcna.s 

Sa.he a Carna.ra quo, do conHwmi1lado com a impod.anci;t do llUinzo m~l quinhcntoil o 
os docret.os ns. 165, tlo 17 tleju.ueít·o, n 251, du cincotlllta o oito eontus e lluzontos mil róis 
7 de mat>Ç•) do li-!90, que regulavam <t umis· (H.s. lfi.55H: :-.wo*OOO), sontlo, em 17 do í'ovo
stío ·hancitria, 1h ltop11bliea, Dl'g<~ni%•111·~>0 o t'Oit·o do ltlDI ,dom; mil oitocontos o novn con· 
Ha.nco J•:missor•, cujo::; ost!ünl.os l't)J':tlll <tppi'<~- tos e duzento.-; mil l'éis (lt~-1. 2.tMJ:~J0$0011); 
v;ubs 1_)1~\o tkct·ctu 11. 8KO 1lo l8 do ouGuhru no di:t :·~8 de mnio do lH\:Il, mil con(;ostlo t•éi8 
de l8DO. . . (1{~. J.oon:ooos

1
'·0IHI); 1~0 ditt I de Junho tlo di~~o 

Tendo po.;tel'iur·rn •~ nto obtido, por dnspaclliJ ann1J, sdeco11 ;os o cmcoonlilt cont.o:; tio l'OJS 
do 21 do out;ub1·o du l8UII, colll Cullfhllllllltu ·(ns. 750:0110$000); no üia, lD tlojunlw (nwsmo 

. no art. l" dJ fLOCI'Oto n. 7H2A, de 25 do ~n- mez), trer.ent.os B cincuunta contos tlo rt!iii 
tembru do u;;JO, pct·miss;\.o para ininÜLI' O Sf:ll (Hs. :-fíO:IIIH>:jj;OOO) o 110 u.ia 2;) tlo mc~:~mo mcz 
lastro _pulo 1lepo::;íto dll uul'u, tlepo:ütuu no c anno novecentos e cincocnl;a contos de réis 
Thesouro :\; S75.000, das f1U<WS 400.000 lhe (Rs. \J50:000~11UO); no di<1 w. uo julllO do 
f'ora.m em_prcsi;ad<1S medi<Lntc coJl1ira.cto es- mosmo n.nno, oitocontos contos de rt!ís 
crijl(io pelo prop•·io ThcsoUI'O. (Rs. 1:!00:000$000); no dia. 20 do mez do 

Ha. por a.hi quem negue a eíl'cctivida.de <.Lgosto do mesmo a.nno,-dous mil quinhentos 
desse deposito; mas, _para acalmr do voz com e cincocn·ta. eontos rlo réis (Rs. 2.550:000$000); 
semil!mnt.c insidi11, o,ot·ador oxhibc c pede 110 dia 20 do mesmo moz o anno, seiscentos 
permissã.o para ler ú. Oamara J.uas cert;idõcs conl;of; <lo- réis (Rs. li00:000$000); no dü~ 1 de 
do Thcsouro Federal que compl'ova.m IJuanto setembro do mosmo anno, üous mil contos 
acaba de affirmar: « Oertidilo do 'l'hcsoU?·o :~> ,de réis (R::;. 2.000:000$000); no dia 10 do 
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mesmo me:r. o a,nno, seiscentos contos de réis 
(H.s. G00:000.$000); no d.h 21 rlo mesmo 
mez e anno, quatrocentoi'\ contos de réis 
(Rs. 400:000$000); no día 22 do mesmo mez 
e anno, mil contos de réis (Rs. 1.000:000$000); 
no dia 8 do mez de outubro do mesmo anno, 
setecentos contos de réis- (Rs. 700:00t4$000) 
e, finalmente, no dia. 14 do mesmo mez 
e anno, mil c quarent<t o nove contCls 
(Rs. 1 . 049: 000$000. ) 

Cel'tifico aintl:1 que, qua.nto aos arts. ns. 6 
e 7 da lei n. 183 C, dt~. 2:3 de setcmiJr,) de 
189:~. o decreto n. 1.5:53 E, do ::{0 de setembro 
de l8D:3, que ::mtorizavam ao Est;~do n con
stitUir um -emprestimo interno cort•cspon
dente ::"t somma das apo!iccs da clivida pu
blica e lastros mctaJlico.; d.eposit:tdos pot' à. i
versos b~mcos om g;wantict de Stns emis
sões, o Governo não deu cxocuçã,o a tuos de
cretos. 

E por· ser vnrrla.de, eu, Osctu' 8orman de 
Borges, 3° escripGurario do Thc~ouro Fo
deru.l, com exercicio na. pt>lmoira, Sub-Dil•e
ctori:t de Contahilida.do, p<tssoi ost::t, a.o:-; 14 
de março de 1900, quo vao assigna1la pelo 
Sr. sub-director da mesma l'cp:tt·tição .- O 
sub-directl)r, F1·anr:isco PeiTCirtt ria Costa Ju
nior . . 
Termo de eont1·acto de en~p1·estimo a Juros 

celebrado enh·e o Banco Emiss01· de Pe1·
tw.mbuco, como nmttta1"Ío, e o Thesow·o Na
cional, f'omo ·mutuante. 
Ao~ Jezoito de agosto do mil oitocentos e 

noventa. e um, na Diroctorb Geral do Con
tencioso, llm·:mt.o o Scnltor lJou Got' IJidimo 
Ag:tpito d:.L Veiga, .lunioi', prilcnradol' t1sc<Ll 
do Tho.~OIIl'O Nacionnl, comp:troccr<~m os Sc
nlwl'os .lma! I~ustachio Fort•eír:t .J:wolJina., 
Anl;onio Har1·o~o F'urn:.~ndu.':! c .Tust\ Pcroi1·a 
Guim:tt•iü~s .Juniul', o pi·imoit·o presitlcnt;o c 
oi'> tlois nlliimos dir't\ctul'BS il:~ Caixa Filiitl 
nm:t:L eitla1lo do 1\:tnco gmi:,sor de Poma.m
lmco, o dis.ioJ·itm 11110, ele :wco1•do com-'1 por
t;~t·in. do quini':<\ do C:lfl'lmto, 1lo Sw~ . Excol
loncia. o Sonhor· Minisl.l·,> dtt Fazcn<lt.L,vinilam 
assignnl' o pre:-;ente tet•mo pelo qu:tl o Tho
sout·o N:tciormt emprest:L ao Banco Emissor 
dn Pin•naml>lteo flliÍIIhnnl;as mil lii.Jra:-J 
(.r- 500.000), quo o lnneo so obl'ig:L :1 ro~ti .. 
tuir om cambiaos :~ flllVont:L dia.s 1wln, fúl'ma 
snguintn: Com lltil li!Jt•as a !Inin~m- do o!ltu
bro, lluzonta~3 mil lilm~s <L <luinze d.o no
vembro e 1luzenta.s mil a, qninzod.o dezembro 
do cort•onte anno. Pru·a. gara.ntia deste em· 
prostimo, o banco doposi tae<í, no prazo de 
sessent<L dia.s, no Thosomo Na.cional,a somma. 
de dez mil contos do réis, representados em 
dez mil apolicos do valor do um conto de 
réis cada uma, tio Est:Ldo 1lc Perna.mlmco, 
assignando tambcm o pt'O,"Jcnto contractu o 
Banco do Creditó Morc:tntil, rcpl'e;o;onta.du 
por :::na dil·ectol'ia, quo fica. ruspuns:.wol 

como fiador e princip:tl pa.gadoL'. O B:1.11co 
Emissur tle Pernambuco pu.garü, mais o Jw·o 
de cpr:ttro por ccnt') em ouro sobre o va.lo1· 
total do empt·estirno, a, paetit• desta, datn.. E 
pelo Senhor Doutor procurador fiscal foi 
dito que, em norno e por parte da, Fazenda 
Nacional, acceit<wa o pro.,;ento contr<tcto em 
todos os 'leus effcitos.-Eu, Perl1·o 1'eixeir-a 
Soares, official da. Diroctoria. GLwa.l do Con
tencioso, o escrevi.-Satvo n. ontrclinlta que 
diz «rio corrcnto a.nno».- Pedi"O 'l'eixeira 
Soares.-Salvo a entrelinlm que diz «a no
venta di<LS».-Parl,·o Tei.:;;ei1·a SoaJ·as.-Di
(lirao 1lgapito da lle·iga JuniM·.-.Josd ltusta
chio FelTeira Jacobina.- Antonio Barroso 
Fernandes. -JostJ Pereim Guhnm·c7e.~ .hmi01·. 
P<~lo l'<ineo do Cecrlito 1\Icrcantil, And1·elino 
Leite rle Ban:ef.tos, dircctoe-pre::üdonto.-Est;L 
coní'or·me, U. A. Nclylm·. 

Fie:~ assim il•rofr:tga.velmente provn.da, por 
documentos officiaes, a roa.tidade elo deposito 
referido, cumprindo aind:t mais informar á 
Camar;~, quo das -~ 500.000 que foram em
presta.dcts pr)Lo Tltesom'.J, ~ 100.000 j~ lhes 
foram pagas, 

Com o lastro indic::tdo, ficotl o ba.nco ha
l>ilitaúo a emittil" 15. 55N:8G\J$0GO, duplo da
quolla somma do ouro ao c:tmbio par, como 
assevet•ou,-,3m seu rolatorio de 1896, o então 
Ministro da, Ft.tzend:t, Si'. Dr~ Rodrigues 
Alves. · 

Entrctn,nto, o bn,nco só omittiu 15.558:220$, 
quantia, infcri:n' á que IJOdin. mnittir, como 
pro v: L a. certiuã.o h11 pouca lida.. 

I!} que ello j:Lmais cxccclou a cmi::;sã.o que 
lhe era. licito fu.zcr, prova.-o aintla o facto 
de lhe serem os rospectivos títulos entregues 
pela. C:Lixn. d:.L Amortizaçã.o medin,nto ordem 
exprc;3sa. do Tlwsouro, que, por certo, nã.o 
autorizn,ria. uma. illoga.lida.de. 

Dcsomponltand.o-se lcn,lmente do todos Oi) 

dovm·os que lho eram impo.~tos por lei, o 
banco nomeado auxiliou <}Offi elevada. somma. 
a la.vout·a o, tendo conteahido, por disposiçã,o 
expr·oss<L de seu cJnl;ru.cto com o Thosouro 
Federal, o compromisso de emprestar a im· 
portancia de lO.OUO:OOU$, a juros do 5o I o• 
ao Bsta.do de PcPn:unlnwo, chegou a entrega~· 
a esse Estado n, qtmntia <lo 6.0011:000$, não 
J.'Ottliz:~ndo :1 tol;alü.hdc rlo ompeesLimo pur 
tet• :lid.o intorcorrontemonto eassa!la a todos 
os h:mcos, orle inclusivo, a faculdade emis~ 
sot•a .. 

Por cm•to, ninguem ignora quo o decreto clJ 
Pmlcr Executivo n. 2.167 de 17 de dezembro 
de 1802, por disposição expressa em seu 
:1l't. 3°, incorpqrou <W B;,wco da RopulJlica., 
a. f'aculclade de omissão bancaria de todos os 
estabelecimentos de Cl'mlito do nrazil. 

O Puder Logjsl;Ltivo, p;Jrém, tomall(lo co
nhocimcnto !lesse decreto dicliatol'ia,l do Po
der Executivo, a.vpro•rou-o com n, rnodifica.çã.o 
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estatuída no decreto n. 18:1 C, <lo 2:3 de ;o;e
tembro do 18!1:3, quo, em :-:cu art. 5°, autori
zava o Govm·no a entrar om accordo com os 
diversos bancos emissore3, no sentido do 
indemniza l-os. 

Para dar cumprimento a. esse uli.imo dO·· 
ereto, o Governo expediu o de n. l .553 1<:, tle 
30 de setembro do mo.m1o unno, mandando 
fazer a inscripçã.o respecti vu no livro da 
divilla interna úa Republica. 

Não tenuo chegado a accordo o Ba.nco 
Ernissoe de Pernambuco o mais algun:'l ouc 
tros com o Governo. a tal respcitu, como 
excepção unicn,, o tinha obtido o Banco Po
pular; recorreram clles ao Poder Judiclario, 
conseguindo todos :::ontenç<t f'avoravel no 
juizo de la inst~mcia. 

O,que se segui.u a essa sentença coni t•ef'e 
rencia ás a.ppellações interpostas, Já o m•acl.ot· 
informou :i. Ca.mara; exeusa, portu.nto, repe·· 
til-o agora. 

Basta-lhe ter prov:.ulo, como ac:tl,;t de 
fazel-o, que nã.o foram ainda f.iquülwlns ontre 
o Governo e o banco :ts suas mutua,s obt·igac 
ções e seus crellitos mutuo:-:. 

Ninguem por certo negar:í., úopois cb lei-
. tura que o orador fez das tluas ceel;ülõos cl.o 
Thot~ouro' que nossa l'CP<LL'tiçào redcral1ez .o 
Banco Emissor deposito de 875.000 libras e 
com olle e a tal ro;;peito, roaliwu um con
tr<wto do empl'ei'Jtimo. 

Ora, essas olwig:~çõe.~ e o . .;ses direitos ainda 
estão por lil!liicln.t·, c a respectiva. cscl'iptu
ra.çã.o pol' OIICOl'L'i11' c concluil•. 

Senti o assim, <i do inclcclini1 vel necessi
clude :t autorizaçfio ot•a i rnp11g-nadu., afim de 
podcr·em o banco e o Thu~out•o .:normaliímt• 
as :mal:! respectivas ~itu:u;õos jul'idicas. Ha. 
n:~da. mal;.; j us1;o o ma. i:-; .i lll'id i co '? 

W :ui missivol o t•adonal ctue se pretenda 
tlnixat• Hem solu<.~iio UIJI c:tSI) m•gónto e jú. 
lll!lito dmnorado B om quo, por ig11al, e;-;tãu 
omponluulas :L rcspoi t.ahilid<t!lc do IIOVOl'J10 
nos dir·nHos do rs:mco Emissur '? 

Não Jm ningnmn que, pt·oci::lllmentc intci
l'il.do do asscJmpto, ro . .;ponda,pol:t afilt·rna.l;i v a, 
:L int.or·t·oguc;ã.o CltLC _aeabu. do ~Ol' l'eita. 

Foi, cnri.:wwntn, tendo elll Vi:-jta t1tdo 
fJU<LrJtu liea oxpo::;to c f:tzentlo a l'lldirnont:w 
!listi ncção en tr·e iwl t:mnizar e Z::quirlm· quo 
o lwnra.clo t•eprüscnta.nte elo Ccat·<i a.prcscntou 
ao Orçanwnw da Fazenda a emenda (liJO f'oi 
approvada om 2a cliscussü.o polu. Cam:u·a dos 
Deputados. 

Não ha::ta.va, por·érn, du.r :Lo Governo a, 
· autorização allwlida, m·u. pt·cciso mai,;, .cr·a 
prcci~o estttholecet• 0::1 molde::; pei(IS rt u:ws clc
vüt o mesmo Governo eal(:a,t• <t su:1 acnfi.u 
nesse son tido. ,.. ~ 

Ora, é f'or(;:t convit• qun nonltum outro 
critor·io se impõc~ ao acatamon to dos pndm·us 
publicos mais do que ar111l~llo corn l!lle agiu 

o llonPado St•. Dr. Bornn.r·dino cb C:tmpos, 
quanclo na pasta d:t Fazenda. 

Poe isso ê qne diz a autoriz:açí1o: à liqui
dação das contas ontr'H o Banco do Pemam
buco e o Governo da Republic:.t será feita da 
mesma. f'órma por que fôrtt re,diza.da a dos 
outros bancos omiswl'os. 

Coin ofl'eito, ninguem dirtt quo o illustro 
St'. Dr. Berna.rdino de Campos andou mal e 
obedeceu a censuravel ct•iterio liquidando, 
pelo modo por·que I iqnidou, as contas dos 
B•tncos da Bahia. e de S. Paulo com o Tlle
sotll'o Fcd·:iral. 

Pois bom; si isto é uma verdade acima d:c 
toda impugnação séria; e si a liqnida.ção das 
contas dos Bancos Bmissnrcs da. Bahia. e do 
S. Paulo l'õra !cita. pelo honrado Dr. Ber
nardino de Campos, não em-vi de sentença do 
Poder.Judici.n.l'io, porquanto o Supremo Tri
bunal nã.n julgü.r·<t das appollações intel'pos
ti1S, 111i1S por simples accor·do entt•e aquelle 
b:meo o Thesour·o, como excluir de liquida.
ç~ào i<lonticu. o Banco Emis:->Ol' de Pornam
bueo ~ ! 

Talvez; se diga, sem ali:is poder isso influir 
nos tnemo.~ da hyputheso em questão, quo a 
sil;uação desse ultimo banco et•a desigual ou 
rnmmw inferior á dos outros seus conge
ncrns. 

E' uma affirmativa osteril sobro se1• invc
riclica. 

Vae demonstral··o. 
Conformo dissQ em começ<J, o Banco Emis

sm· de Pernambuco· foi ul'ganizadu na con
f'<wmidu.de dos decretos ns. 165 c 951, do 
l8DO, ·t.endo sicL) a.ppeovadus seus csta.tutos 
pelo docretó n. 880, do .18 de outubro de 1890. 

Por despacho· do 21 do dito mez e anno, 
<lo MinisLro da. Fazenda, obteve permissão 
para começar ~mas emissf.ícs sobro lastro em 
onr·o o, havendo deposit:Ldo no The:'lout·o i1S 
~ H7G.077, a 1111C se ref'el'em os documentos 
!Jite leu lut pouco, rm~ uma mnissfto de 
lfí.55R::~OU$ (duplo du.rtuolh1somma, ao cam
bio par), h; to (J, mcnôs GGU$ do quo podin 
omittir sobr·o aquolla base. 

Depois do tudo i:;so, rcali.zou o mosmo 
ha.nco cmprc,.;Limos :~ lavout·a e ao Estado 
<l<J Pm·nambuco, de quanl.iu. supcriot• a 
7. 501 J: 000$0UO . 

. Esktva, pois, j)CI'f'eitam.ente organizi1do c 
se desomponhando le:,~,Imcnto de seus com
promis:;o:;, q nànclo lhe foi c.Lssacla, bem conw 
aos dcm:~is bancos, a stm faeultlado omis 
sora. 

E noi;e-so quo C'ssa cassaçã.o dtt faculchde 
cmissot·a niw foi pt'tlticacla pelo Guvor·no 
corno medi<la. do di.·;ciplina. n repr<~ssão <~ 
[L))usos que o banco pucl.os.-;c tur commottido, 
porrtue, si assim liJssc, tcPia. sido ncccs.,;ario 
que, :tntcs da mesma medida, houvesse au
diencia do banco c so tivesse procedido u. 
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exame c inqncrito solil'ü o ponto ou al'tígos, 
objccto da infe;J.C(lão, segundo o disposto ta.
xti.tivamente no art.. 37 do dcceeto n. 2.711, 
de l:i de dezembro de 1860. 
· Nada disso se deu, o q uc bem mostrtt a 
correcç~ão do procedimento do banco. 

Melhoe direito do que o "ilesto não Unl1a.rn, 
pOI'tanto, os Bancos da Balüa e S. Paulo, 
com os quctes o Govceno entrár;~ em accordo 
o liquiuára as respectivas cont;ts. 

Ao contrario : o direito do Banco do Per
nambuco e1•a e é melhor quo o da Bahia, 
pot'quanto este, por termo lavrado em tempo 
na Directo~ia do Contencioso do The.::ouro 
Federal, abrira mão d<1 f;wuldado omiswra ~ 
declarát'a nada mais reclamar ''· tal titulo, 
isso antes ue ter . sitio realizada a sua liqui
daçã-o, o quo nunca fizera o Banco ele Per
nambuco; e ainda n1olhor quo o diJ•oito 
do Banco de S. Paulo, pot•qnanto cst.o ultimo 
não auxiliára, com omprestimos, a lavrHH'a 
e o Estado, como o fizera o Bn.nco de Per
nambuco. 

Como, poi.~. em visbi. do ta·lo isso, querer 
excluir apenas o banco nomeauo do, ao mo· 
nos, liquíuar com o Thesouro Feder•:t.i as ros
pcctiv:ls contas '?! 

Tal exclusão (J iojuridica. sobre sor iníqua. 
Melhor inteirada. da. verdade c despre

zando a grita qu_e já. se comova a fa.zoe lá 
iiWa em torno elo ca.so (liscutido, ;~ honrada 
Commissão do Orçamonto certo rnconsirle
rahi. o seu pat•cccl', ha.rmonizanclo os dirlli tos 
do banco cotn a realillaoo tios nwto::~. 

E resta a pondcm1r que a.intla não tem t•a
zã.o a cr·itica final do parocm' d:t illl.tstr,~ 
Comrnissão souro :1 fót•ma de emeruLa ao Or•
çamento da. Fazenda., c<m' quo íiJi u.prescu
t<tda a allndida. aut.<wiz:L<,~iiu, bom como itn
pt•oceuo o :tlvitl'o CJUn aiU sugero (lc, nn c:t~ . , 
do m:tntida pcl:t C•trn:tt'tt n rnesnw. :.wtor·iz<t
çã.o, ser clla. ({cs1;ac:uh do Ot·çamoJlto da. I"a
zonda. para. consti tuit· p1•qjocto <i p<tl'te. 

E nã.o tem raziio <Lillinlln. m·itica, JHH'<JIICl a 
:t cxocmc:iio dn, mtHlicla, aut;ol'iz:td:t o,;gol.:t-so 
dont;ro do pm•iodo :tnnno da lei or·c~auwn·· 
ta1•ia. 

J;;', puis, pcPI'eitaJJWJJL<J c:tbivel em uma loi 
do t:tl nntur·cza. 

1•: improccdo o :.dvit;ec elo ser· :t rolel'i<hL 
med.id.a. d.e::;f;:tca.da 0111 projecto Cilllochl, por.·
que olla é do todo pertinente ao Or·ç;.tuwnto 
d:t F::tr.endu.. 

l•:m conscioncia., a rn·opria Comrttit>são·. nil.o 
· pensa 1le outt·o modo, TJOl'flllilnto atlf.ot·iz:t<;áo 
jgu:tl c sobt·c J'úrnm idontica oU:t :wccit;ou o 
acollioll nPssc mesmo or·ç~a.mnnto. 

Eis a pr·oya.: o :td. o·• ~ 4" do Ot'<,~:tmento 
du. Fazenda. dispi-io: (tewlwws) --:-- Fir~:t o Go
verno autol'izado : <<A liquiuar· os (lnhít.os 
1!03 bancos, provenientes do í111xilius :.\. la
votu·a.» 

Vô a Cama.r.1. q11e a ltonra.du. Cmnmissão 
do Or·r;arncnto é apropria. a. apoiar <t opinião 
do orador. - -

Vae ter·minn.r; antes, porém, declara 
cM·wn JJnpulo que a Carnara não precisa de 
o-;timulos estranho':! pn.1•a. cumprir com di
gnidade, imlcp(mdcncia e patriotismo seus 
altos devoro~ constitucionaos e que, portan
t;o, ncrocita nã.o prod nzü•<t. effoito algum so
bro as dcliberaçõns a campanha <ic dilf<tma· 
çKo c do a.leivosias quo hoje começou lá 
fóra. (Muito bem, mu!:to bem. O omrlo1· d vi
vamente cumprimentado e felicitado). . . 

Comparecem maid os Srs. Carlo.~ Ma.rcel
Hno, Albüqucrquc Scrcjo, Arthur Lemos, 
A ntGnio Bastos, In<lio dQ Bt•azil, Luiz Do
mingues, Joaquim Pit•os, Thomaz Caval
canti, Francisco Sá, Sergio Saboya, Carnillo 
de HoHanda., Celso do Souza, João Vioira, 
Pereira de Lym, Mcueiro>l e AllmcpiCrque, . 
Pndro Pernambuco, Aru.ujo Góes, Ro<lrignes 
Doria., Sylvio Romm·o., Ca.stro H.cbello,Nciva, 
Augusto Frnn<;:-t, Milton, Paula. Guimarães, 
Tolontino dos Sa.ntos, Eduardo Ramos, Ga.l
dino Lorcto, JoS(l Marccllíno, Horodia de Sá, 
O:>car Gouoy, 8:1. Freire, Antonino Fialbo, 
r .out'Cn<;o Baptis t,n,, PtH'oir<t Lima, O li vcira 
Figucire·1o, Estov_ão Loho, Vil'iato Mascal'e
nhas, Gastã.o tht Cunhtt, .lo:io (.uiz, ~lonteiro 
de Barros, AdiLliJ~rto l~ürraz,l•'rancisco S;Mos, 
Lamounim· Clodofredo, Anto11io Zacharia.s, 
H.uuolpho P;Lixiio, JVfot•,dr·:t da Silva., Luiz 
Piza, Boncílicto do Souza, Lindolpho Set'l'U., 
Alrmcar Guimarães, S1mrns llus Santos, An
gelo Pi nlteit'o, Fmnc~co Aloncastro, Victo· 
t·ino Mon~tlit•o, lUva<lavi:t Col'rê:t o Aure· 
I'OliíLllO H:tt'I)OS<L. 

Dni:mm d<1 comparecet• com causa. partici· 
p:t<la, os ~t·s. lJt·bano S;tnl;us, Luiz Ou;tlborto, 
Pntlt•o Chormun t, Rollt•iguns t<'m·n:uulos. 
Cltristino CJ•uz. l:ue<klha. Moul'i"ío, Augusto 
Sovnr•o, Ta.varlls U<l Lyr·a, Per·cir'<L Reis, l!;r
rn i r·io Cornit r ho,Gomn~ elo M:tt.'tm;, Mal:t(ptia.s 
non,,~alvo.~, Mur•eiJ•:.t Alvo~, Cot•nelio cl:t Fon
Hoca, EI pid i o Fi g11oírodo, .Jos(~ Dllnrtn, gpa,
tninunua~l Ura.cin<lo, .Jovi11iano de Cal'Va.lho, 
TosLa .• Felix Gaspa.r, Eugenio .Tourinlto; Ma.· 
nonl C:.wta.no, Vct•gnn de Abl'eu, Ma.r·colino 
Moura, Dionysio -GOl'<J uoir'<t, Celso dos Reis, 
Sa.mpaio Ferra.;,. Honrique La.g<.len, Mu.rtinho 
C:trupos, .Julio S:~ntos, Aureliano dos San
·Gos, Joaquim Bt·ovos, Rangel Pestana,' 
José Ba.nifacio, Ilclofom;o Alvim, Monteiro da 
Silveira, Manoel Fulgoncio, Nogueim Ju
nior·, Lindoi1Jit0 Caetano, Mil'aild:t Aze-. 
velo, Domingue:'> de Castt•o,Valoís do C:t::;tt•o, 
Aàolpho GoJ·dó. P•mlino Carlos, Cincina.to 
Bt•agu, All'mdo Ellis, Antonio Cintra, H~r
rnen<'gildo de Moeacs, Teixoir•n Branda.o, 
Ovidio AIJJ•antos, M:Lnonl Alvei'J, Xavier· do 
Valle, .Jo:l.o Candido, Marça.L b;~coba.r, Fr·an. 
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ciseo 1'IOUI'i1, Pintu tht H.tll:h:t e All'rntlo Va
rella,. 

E sem ca.nsa. o.> Ses .. José Eut.dJio, R:ty
mundo Arth1u', Til )m:1z Accioly, Lima 
Filho, Silva. Mariz; TeixeÜ' i:t de Si i, Estacio 
Cpirn h r a, Al'roxnlla.s (i ai vã. o, R:tym1m<lu uo· 
Mira.nd:1, Rorlriguns Lim:t, Plnlwil'.l J11nioP, 
:Nelson de V:.t:Jconceltos, fl'inou M<tcha.du, ,\.n
gusb üc VasconcellcH, R :tlll lla.t"L'ilSo, Ba.r·ros 
Fr:~nco Jnniot·, Penitio Fillw, Bueno tio 
Pa.iva., l..:tn;lulp!w tl!l Ma,galhi'í.!J.-:, At•l;hnr 
Torres, L<tma.l'tinn, Fct·nando Pr1~sin~, IJ)i
veira Ht';tg.t, Cost:t .Junior·, Bueno tle An
dra.u ~. H.otlolpho Miranda, Joaquim Alvat•o, 
E(lmLmdo 11<1 F'onscc:L, Caju.do, Azovodo Mar
(}tJeS, La.menha. Lins c Campos Ca.rtier. 

() Sr. Presidente- Accusctntlo [.L 

liflta. tla porta a. pt·escnça de I ~ ,1 Deput<vlos 
vp.n a. Ca.muea. se reunir em se.:>s:·i.o secr0La., 
pal'•t votação da mat-.~ria. que ,j;i íiü di~
cutilla. 

Convtdo os e:-;peckl.'loL·or-; <t so entiL'<l.l'Cill do 
recinto. 

n.oa.heo-so a. sos.;i:í.o publica :í.s :1 IIOl'i.LS e 
5 minutos da ta1·de. 

O !!ih·. Pro~ident(~-Fic:t :uli:1.tlit a 
<liscussão d.o projecto n. ~!JO c, 1h I !JO I , do 
Orçamento ela. Fazenda, o c:om a. palavm o 
Sr. Deputado Bl'ieio Filho. 

Passa-se à 

SI~OUNDA I'AitTI1! 11.\ OHllE:-.1 110 llL\ 

W annunciada. :t eli:-Jt~ltHs.:'ill unit!:1, tl11 pt·o
jocto ''· lO:J<!, de I!JOI, r:o111 p:uonr:nt• soin·B 
emnnd.a.~ OIJ'Ot'<!eida~ lt:L ;:a dÍSt~lls .-:;·t,o cl11 J.ll'll· 
,jncto 11. IOG, dB.-Itl\ a.uno, do :-;,maclu, c:l'll:tnelo 
nu. l>isf,l'ido f<'o•lot•al mai:-; 11111 olllein do l:.n· 
gi~:~l;r·l~ ele llypuLii<H!it,S, Wllll :1. elr:signaçÜ.tJ eb 
tcrcnJJ•o. 

f) l!!h·. I•s·c~t-~i<l(~ntc~-'l'mn :t p:davt•:t 
o f.ll'. NtltViL. 

f) s.·. Nniv:• lliz 'LIHl a ningtiOIH, 
mai:-t do lltW o orado!', eab:l o 1lil'nil.o do oe
cupar nesGo rnomnnto a, itLtellç~:1o da, CiL
ma.ra •. 

Tt>itt<t-se do p;u·oc~m· oll'ot•:)cido poln. Com
missão do Constituiç:ü.o c .Justiça lli.Jhrc o su
bstitutivo que teve ;1 hom'<L un aprcsont:1I' :10 
projecto n. 105, vindo do ~ona.rlo, e o orauor 

.. tem :1 nuces:;iri:Mlo do ose!:lr·ccor sous illu:5-
tre~ collega,s. 

o pl'ojoeto fôra l:trgamont.o ui::lcntid) em 
duas sossi'ínl!, o o oradot· n.nalys:u·a,-o dntnons
tr•anclo-flw.; ns ineonvonioneia.s; nn :;a di.-;011,;
sfto, pol'ém, tondo ouvi<lu illu,;(,t·es eolii'.I!;:Lx 

rJno ~I i vo;·giam no mo~ lo rln :.q1J'ocia.L-o, apen
scnl.a.t·;~, CiJJnO um meto elo acc~cH·dar toclas a,; 
opi niüos, o Sl;tiJstitu ti_vo_ om ücb:tte, o q n~l 
sulw.1nttrdo 11 Curnrmss:w do Constituição e 
.Ju :tu;1., fôra. profun1l:nnonte estudado, como 
o dcinon~:t1·a o par·cctw, CJ1jo r·chtto1· foi o Sl'. 
Ar·i;ltnr Lt~rno :, ttllO tnnis uma vuz :tfHI'motr 
o g-t'i \,nde cun IH~eirncn to. :1, Hlustnwii.o o o ti:t-
lenl;o q uc o 1listinguem·. • 

!•:,;tn pa.I'PCO!' tem o vnto tln todos o::; mem
bros ela Colllrni::~:;:to, pt'e:,;entns, indiJSivo o do 
illn ~ f;eo IH'e:Ür1onl;o, sem elisGineto compa.
nltcu·o do hane;t~l<t, o Sr·., Seahea, actu : ~l
mentc. ta.m!Je~lu pl'm:idcnto da Cornmi!-:lsã.o do 
Cudigo Civil. 

O serviço que estn ::lüu digno co !lega. tem 
}Wo.~ ·;;tdo na prr.sieleneia desl;a ultima cum
miss:io e :-;eus dignos collegas, oscolllidus um 
(]-:_ caela l~::~t;ulo, siio ines ti m:wei~, e o orador• 
nao lhes püdo enaltncor· basGanin o v:dOL•·. 

Torlos sa.hcm, porc~m. <tu:tn f;o :m teom elles 
üS{(H'ç:ulo p:tl';L n. N<LÇ\ã,o tur· I[Hanto <LIÜ!lS 
e>~tc c,JeligQ, e1no vi!':í, :-;olvnr allias questões 
jnl'itficas, c sc!•:í. o monurnent> do :-Ja.b:n·,· do 
p;LI;rloti:->nw, d:t iutüllignnci:t ·do todos que 
t;uem ncllo c.Jll:tlJot·a~to. 

Nii>~ ~n devn e~tl·a.n lmr qun o ora.rlur· se 
<lfll't>pl'ÍCJ da, OCiL'ii:'i.u plll'i1 ll)llVitl', aineliL 11110 
pallitlamonto, os scrvit;:os lliL illustJ•o n.ssom
IJ}tí;t quo al1ílll so I'Ollno o discuto 11111 dos 
tna.i :' itn pu!'bn tos <LHSitlll ptns d:t nus.l:~ vi c h 
eivil ; l,tHIIIs sabn111 qlltl o ot•:tdlll' n:i,o 1'1\~a,tcia. 
lltlCUtn Ím: õL 11 j lll;llnt 11 llllll SO J'az l~l'tlllur ll:t 
oH ti 111a. e eun:-lilhll'<1t,':io pnhticas. 

]'lll' i:-!10 n:-1.:1 nStpWCil!';Í., j;í. agoi'<L, US SOl'
Ykus Lamhnnt dn r·enl valor·, pl'nshflos p01· 
.-le •1t illu:-:tm am·igo, o no!Jt·o llofltlt.a<lo, St·. 
.\t·iHI.ido .~ 1\liltion, rm lJI'OBill(\nda, dtt Colll
lllÍ~:-::·1." qlllllld;llilll\1 edi:clltiu llCuelígo Po11al, 
ljllll n snn:ltftJ, ~~~lll duviela., o.itwl:~l:it o dis~ 
c:lll.il':í, o111 l;ontpo 11110 não cstaP;L talvo:r. muil;tJ 
long-o. 

1\ 11l.t~:1 do 011 Lr:u· IHL-:; considot'at;õos quo va.o 
l':tZnl· suiJt'O 11 pt•uj(lCtu rln que so occupa,, lH'II
r~h::~ J';L:r.m· :;olltít• ti. C:wt:Lr·:~, quo a hléa nnllo 
incluitla, o ttlto f'oi aeeoiti1 pela illustre lJI)ln· 
111 h;siio d ll C uns ti tu il}ii,u n .Justiça, u roi talll
b:nn prll' mnmhros tla, Commiss:-i.o do Cudigo 
Civil, c:nj:t :.wt.uriclado e} incuntnstu.vol, e pnla 
il.ll[H'ens.t., qno n. <tccolltmt Lollllosa.BICB(.c, 
inset•irllll) o :-;ou ;mbstit,utivo. 

Agratleo:} ú. C.)mmissãt> de Consf;ituigTto o 
,Justiça a g .l ll tilcza I)UC lhe lllOl'CCOU, O SÓ :L 
:;ua nimia buntlado attriuuc o qualiticati vo 
com quo 1oi distinguido. 

Illusteo nõ.o é ; c nestes n.ssumptos, de 
uma scicncií1 que nii.o est.ud<t, ó ê.l.pemLs um 
d~lctfanL!~. 

Agorn.,. ViLO lor• o pr•ojodo qno arwo.~nttl.un, 
nttnn, pr'Hl<l dizor·, r() i aecei (;o pnl:.t illust;r·o 
Conunis:~ :-io tle Consti l.ttic;:-in n .Jtt:-Jiiil,!:t, qtt<tsi 
som aHm·;\,~,;-\,1). ( U:.) · 
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Este foi o projeeto. Lerá tambom as emen
das offerocülas pela Comrnissão, o as analy
sarú, <lemon:ltrantlo que em sua maioria 
não a.Ltera.m o pro.iccto, c lhe consnrva.m a. 
idéa capital, accrescida apenas de um:L nova 
di:lposiçilo-a do regi:;tro das c:t~nbia.es,
idéa que appat•oceu ,j:1 em projccto especial 
do illustro Deputado pelo Rio Grando do Sul, 
Sr. A. Varella, infelizmente ausente por 
motivo de molestia, o que tanto sente. (Lê 
as emendas. ) 

Antes de entra.r na analyse a que se·pro
põe, o orador chama a. attcnção da Camara 
para o art. 3° do seu pt·o,jccto, o qual dispõe 
do um:t manoim. ah11olutamente diversa do 
projecto primitivo sobro :r, compctoneia dos 
Estarlos para a. er·ençlio dofi rogisti•os lcwa.os. 

O artigo é o seguinte. (LíJ.) · 
Está. bem claro que tí da compotencia priva.

tiva dos Estados a. creação dos registros nos 
municipios de seus teri'itoeios, c quo o f;.trão 
qua!ldo e como entenderem. 

A confusão ou obscuridade com que, a 
respeito, dis11uDha o projecto primitivo do 
Senado, foi uma das razões que o fez ca.hir 
alli então. 

O orador, poi~, tem todo cuida.do em tor
nai' bem clara <lSta disposição. 

O a.rt. 5° vcrn positivar u.inda mais o seu 
pensamento, porque diz: «Para. o serviço do 
registr·o na. Capital Federal, será crcado sob 
a denominação de - registro especial de 
acta.s, documentos o obrigações-um officio 
privativo, a cujo c<Lrgo exclusivo tlcarú. 
aqucllc serviço, bem como o dos registros 
do actos, documentos ou obrigações quo por 
leis posteeiores sejam ins~ituidos, oxco· 
ptuados os quo vorsa.rem ~obre hypothecas 
ou onus reaes, dispensado o concurso pu.r<t o 
primeiro provimento.» 

E' preciso quo a Ca.mu.ra fique i:iabondo c1uo 
o registro não ê uma innovaçã.o, <' um:L loi, 
<lo 23 do ago::~to do 1802, emlJora aM avoru. 
niio tenha. Hido executada. 

1'u.mbcm não são innov~H;õos !L immript:ií.o n 
a avorba<,:ão, cp10 actu:Limon f;o sli.o foi tas 
nos nota rio~. 

Actualmonte as iuscl'ip~:õm; p:lgam 15$ no 
minimo o pelo sou projocto passar:lo a. pagar 
a1Jonas 5$000. . 

Pal':\ os o!':lpil'itos mot.iculo;.;;os <tne pensam 
quo us dir•oitos elos E~tauos dovorn eséar 
acima dos da ·união; quo os J~stat.los dovom 
conservar toda essa ttutonomia., faz sentir· 
quo aos propr-ios Ji]statlo.~ cabe o direito t.le 
dostribuir oH lagares, mesmo pelos juizes do 
paz, bein como o do ma.r•c:tr a.s Clt.~tas, po
dendo tornn.rminimo~3 ossos onus que rnputa.m 
tão preciosos. 

Os Bst:ulos flca.m, portanto, com os sous 
. tliroitos livros, 11ão sú p:.tl'<~ cr•ear• ossos Jo

ga.L'<JS, como L1~m1Jem par<L diminuir· Oi! unus. 
<:amat·a V, "Vlll 

E>rt.:'t. corto <lo quo o nepnt.:ulo fllie tiver 
du vida.s a ro:-;peito, ao ler o p:.trecer da. hon
ra<ltL Commi:-~são vcr<.1 que ella accontua .. <JUO 
o intuito do seu substitutivo <i conigir la
cuna.s oxist.ontos no decreto do 23 de agosto 
de 1892. 

Desde esta. da, ta. CLUC . o rogistr•o .i~ ct'a. loi; 
sómente não era exccuta.do. 

São conhecidas as ft•<tudes do que são victi
mas OH incautos o os de boa. fé e cita factos 
mesmo recentissimos. Entrou nesta lucta. 
para salvaguarda.r o direito destes. 

.E' o direito que tem o cidu.dã.o de defen
der a outro cidadão. Ningu:em ma.is do quo 
o orador tem cogit:1do dos intol'essos de coL
J octi vi dados. 

No caso vcl'tonto <loft~ll!lclt a ca.u~:.L d0. uin 
cidadão, mu.s nem por i:>:'lo t1 ollu. monos. 
jus ta por ser de um; a justiça do uma ca.usa. 
não se a1ferc pelo numero du.cgwlles a quem 
aproveita. 

Entrou'na liça desassombrado. 
Ncst.a.s condições apresentor1 o substitutivo 

o está. satisfeito de vor· a su<t a.cceita.ção 
que é quasi geral. · 

Apresentou o substitutivo em qucatã.o, a 
principio como meio de chegar a um razoa
vel a.ccordo, mas hoje o faz por convicção, 
porque acha. que olle representa uma. ga
ranti<L simultanea para a sociedade, para 
os bons o cautelosos. 

Termina dizendo que se dovo votar o pt•o
,jecto pal'íl. que so Jaça um acto do justiça, 
a.ttendendo-se simultaneamente á. convo
nicncia. publica. (Muito bem; rnuiln úem. 
O o·rador d cumprimentado.) 

Ninguom mais pudindo a. pll.lu.vra. (~ on
ccrradu. a discussão o adiarlu. a vota~:ã.o. 

Sã.o successi v a mente som <leiJ:tto encerra
dos om ~u. discussão, o.-1 al't:.;. 1° o 2° do pro
jceto n. 76 A, do l\!0 I, t•cst:\helocondo a 
!" classe <lo :trtitlccs Iniliiat•os na bl'iguda. a. 
que so t•of'm•o o <locroto n. :~.:.101, do :10 do 
<lozombt•o do I H!l!J, o d:í uutt•as pt•ovitloncius 
(com suiJstltut.ivo da. Commi.s~ao de Marinha. 
o Grwrra) tlca11di> adiada u. vutu.ç1i.o. 

E' annunclu.da a. 3"' discussão do pro,jcctl) 
n. :!Oii, do I!J01, auturizu.ndo o Poder J•:x
ocutivo a. a.b1·ir-a.o Ministol'io da I?a.zen<la o 
credito que ior nccessario para cumpri r• a. 
sentença do Supremo Tribunal l~ederal quo 
comlcmnou a Fazenda NaCional a restituii• a. 
A. F'. do Oliveira. & Comp., a importancía. 
de tlircitos de importação sobr·o koeozono 
que de ma.i~ pagaeam no:l exercicios de 
l89(i o 1897. . 

Ninguem pedindo a palavra é enccrratla a 
discnssã.o e a.dia.Ja <~ vota.çã.o. 

E' annunciada. :L <liscussf(o unic:1 do pr·o
jncto n. 43 B, de l!!O I. com o pa.i•ecm• sob1·n a. 
<mwndn. olforocitln. na, 7~" úiseussão do pr·o
,iccto n. 4~ A, dest() n.uuo, I!IH.l aul;or-iza, o 

';J1 
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Poder Executivo a abrir ao Mini:'tcrio da. 
.lustiçlt e Negocios Interiores o eredito ex
traordinario de 2:82/$800 p~ra. p<t.gameJ~í;o 
a. D. Eugenia. Tol'l'oão Corrôa do /u·aujo, 
viuva do · juiz do dh•ei .o em uiSlWnibili
da.de bacha.rel Lindolpho Hisbello Corrêa de 
Araujo. 

Ninguem pedindo a pala.vra é euccrr·ada a 
discussão e adiada f!. votação. 

E' sem dcba.tc encerrado em 2"- discussã.o 
o artigo u nico do parecer n . 69, de l DO I, 
julgando que não carece de interpretação a 
hü n. 729, de 12 tle dezembro de 1900, que 
autoriza o Poder Executivo a abdr o credito 
necessario para o pagamento ao almit·anté 
.Te1'onymo Franeisco. Gon ç-n.lvcs da dill'cl'enç<t 
ele vencimentos unsdP. a daüt de :ma reforma 
até a sna reversão ao serviço activo da 
Armada, ficando adiatb a votação. 

São snccessiva.mcntc sem debate encerra
dos em 2"' discu~siio os :\.l'tigos 1", 2° e 3° do 
peojecto n. 157 A, de 1901, <leclar;tndo que, 
no caso de licença i1 um lente c:tthntlmtico 
dét Ellcob Naval, ser<í. n cn.clcir:.t regih pelo 
lente substituto <t quem competir nn, .occét
süio o exercido fhts funcçõcs de rep3tidor 
dessa ca.deira; coni voto em sep;tt'a,do, fican
do a.dütd:t a votaçlio. 

São successivamonte em delmte encl\rl·ados 
os artigos 1° o 2° do projecto n. 101 A, de 
1901, permittindo ao ca.pitiio de llli:tr e gucr
l'<t refoenndo Josü Duru•tc tht Ponte Ribcir.) 
contribuir p:.tra. o montepio do posto de con
tea-;tlmirante, com a::; vantagens do meio 
soldo correspondente ao mesmo posto, pela 
t:tbella. vigente, ficando rtdiada a votaç:'í.o. 

1~' n.nnunci:l.d<t a 3·' discui!.~ü.ó do pru,jocto 
n. ~2<"".>6, de 190 L, n.utol'izando. o Poder l~xe
cuti v o a :tbrír <.LO Ministcrio tlit F<V!,ClHlit o 
cJ·otlito nxtt•aoru i na rio do 47:229.~709 p:t.l'a. dat• 
exr.cuçào ;í.s scntonç:1.~ do Supremo Tribun:tl 
Fedtwal, que confit·m:tl'<tm asdojuih ~nr.cionu.l 
da. Pal'ahybn., CdOllomnando a l'':Lzenrl:t N:t
cional a. l'C5ltituiJ•a Pa.iv:t Vrtlente & Cornp., 
Lemos Morni rn & Montn c Santol'.l nomes 
& Comp., negocb.ntes na.qucllc I!>:t.a.do, o 
quo de ma.is p:tgar:tm pol' dir•eitos do kcro
zone import.<M.lo orn 1890 o l8LI7, com as res-

-·pectivas custas. · 
Ningucm pedindo a pu.lave:.t é onccrra.dn. a, 

discussio e atliada. a vo tu.çã.o. 
E' annunciwl;t n. 1" discussão do projecto 

n. 239 A, de 1901, mu.ndn.ndo gl'<Lduar no 
posto immc:lia~arnentc snperim· o ofncial do 
exercito c 1la <-n·m:ula que att.ingir· o n. i <la 
escala, comprohCJJdidos os das cl:Lsscs :tn
nexa.s; com emcnrla. d:t Commissi"io de Mal'i
nlla. c Gnena. 

Ningu.m1 pedindo a. pa!tt vrn. t} oncm'l'J.d.:~ 
a. discussã.o c adiu.da. a vot:tc;ã.o. 

E' n.nnnnciada. a. 1" iJi:-;cnssfí.o 1lo pJ>ojccto 
p,74 A, de\ HIUI 1 coneclhmtlo o }Wazo de 

mn.is um anno de matricula.- aos ex-n.lumnos 
do cur.so superior da Escola Milítú do Bra
zit, de.,; ligados por motivo de reprovação em 
uma. mesma ma.tnria durante dons annos 
c:msecutivos, com emendo. da Comínissão de 
1viarinha e Guerra. 

Nínguem pedindo a .palavra é encerrada 
a. discussão e adiada a votação. 

E' annunciu.da a 1" discussão do projecto 
n. 14.G A, do 1901, instituindo regras para o 
estabelecimento de emprezas e armazens 
geraes, determinando os direitos c as obri
gações dessas em prezas. 

Ninguom pedindo a pal~vra, é encerrada . 
a discussã.o e adiada a votação.· 

E' sem dnbatr. onC\crrauo em 2"' discussão o 
at'tigo uni~o do projecto n. 258, do 1001, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministorio da Fazenda. o credito extraordi
nario da somma oue necessaria. fôe para. 
resütuit' a João dê Aquino Forisecá. e Fon
seca Irmãos & Comp., negociantes no Re
cife, gstado de Pernambuco, a importancia. 
que de mai$ pagaram á. alfandega daquella 
cidade, pot• importação de 1\.erozene, de 
accordo com a sentença do Supremo · Tribu· 
nal Federal ficando adiada a votação~ 

E' a.nnunciad<1 a. 2a discussão do projecto' 
n. 285, de l9Dl, autorizando o Poder Ex
ecutivo a alJrit· 6 credito extraordínat•io ne
cessario ao Mini~teeio ela. Guerra. :para. pa~- 
g<tmento a D. . Antl.lia. Brum Gonçal vos, 
viuva do c:~.pitã.o Etenterio José Gonç:tlvcs, 
lln.bilita.da por titulo de 12 de janeiro do 1000, 
do meio-soldo q uc \h. e é devido desde 22 do 
dczcmheo de · ltl03, em quo fa.Uccoll o sou 
marido, aM 5 de dezembro de 18!J!J. · 

O Sr. B1•ieio Filho- Pnc)O n. pa.-
la.vra. · 

O ~n.. P1u~sJ IlgNTI~-l~íca. n. úi . .;cus~Ü.•) adiada 
pol.t IIUI'tt. 

· Vem á. Mesn,t\lídnoouviada.áCommissão 
de Policia <t :-;oguinte 

INDICAÇÃO 

· Considerando que a, Receito. geral da Rcpu
blicn. é calculada annualmente de accordo 
com u. arrecada.çã.o provavel de certas ren
das e varios impostos, entre os quu.es occupa 
logar precípuo o de lmpoetação (ie merca
dorias c.;trangeiras para consumo; 

Considerando que u. tarifa das Alfandegas 
dove ser modificada por projecto;;; especiao.-:l 
ou pülit loi or·çu.mentaria, sempre que o.-. 
intoresseB oconomicos o financeiros do paiz o 
reclamarem o quo, portanto, não pódc gosar 
do fixidez incomp;Lt.i.vel com o:-; mesmos iQ
I;nJ•n.sse~; 
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Considerando que a Commis$ão de Tarifas 1 s.omarhoricas nos pontos a que me re-
é um entrave oppo:-;to a aHeração annual de fe ri. _ 
trtxa~ aduaneiras prejud:ciaos ao The.)Olll'o O segundo projecto visa uma autol'ização 
ou_ co~tt•?-ri:"ts n,o .dcse.nvolyimcntu d!t'{ iudHS·· ao Governo para alwir o credito de 7:500$ 
tl'las md1genas vw.vms, VIsto u. marcha mo- para pagamento ao cidadão Antonio de 
rosa dos p r ojoctos que são submettidos ao Castro Gandra, pela construcção do tl'a.pi· 
seu e.{tudo; · · che da Capitania do Porto de Santa Catha-

Considerando que a Commissãci de Orça- rina, na conformidade do contracto lavrado 
monto póde desempenhar, com mais pro- com a mesma repartição em 24 de riovem-
veito para o p<tiz, .os encargos inherentos á bro de 1892. . 
Commissão de Tarifas, proponho quo sej<t Julgv.io objecto de deliberação, o projecto 
9sta extincta, passando os seus alludidos irá á Commissã_o respectiva, cujo parecer 
encargos áquella, quo será competente par~ aguardo para apra3entar, na discussão, os 
f'ormula.r p~trecer sobre qualquer projecto de documentos em que se estriba o diL•eito que 
lei referonto a tarifa;;, ou emendas dn. assiste ao cidadão Antonio de Castro Gandl'a. 
mesnm cspccié que forem aprosent<~das ás que ha oito annos aguariht o pagamento 
leis a.nnuas m>t,~amentaJ·ias, uas c1uae., siiu dessa quantia. 
pot•feitamente cttbivcis. · Tenho conclui<Jo. 

Sala, da.s sessões, do tlnzembro uo 1901. Ficam sobt•e a mes:1, aM ulterior delibe .. 
- Rodolphu Pai~11o. ração, os se~uintcs 

Pas.::a.-se ;t hoJ'a. destinada ao cxpcdient.o. 

O S•·· Carlos de -Novaes (1° Se
cl·etar::o) declara que não ha expediente so
br~ a meso.. 

O~·· . .José Doiteux-Pedi a pa
lavra, Sr. Presidente, pam submottcr tt 
consideração da Cama.ra dons projcctos do 
lei. 

Versa o primeiro sobre autorização ao Go
verno para estabelecer quatro estações se
m:tphoricas nos seguintes pontos : ilha de 
Fernando de Noronha, cabo do S ~mto Agos
tinho, · CalJo Frio e cn bo do Santa Ma.iotha 

PUO.JECTOS 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficao Governo autorizado n. es

talJelccer quatro estações semaphoricas nos 
seguintes pontos: ilha de Fer·nando de No
ronha, cabo de Santo Agostinho, Cabo Frio o 
Cabo de Santa Martha grande, alJrindo para 
isso o necessa.rio credito. 

Aet. 2.0 Ra.vogam-se as disposições em 
contl'ario. 

Sala, das ses:)õe.> , 17 de dezembro de 1901.' 
- .José Boiteux. 

gra,nde. . O Congresso Nacional decreta: 
Sabem V. Ex. e a Co.mara que, em vn·· . ~ . . 

tuue de resolução tomada na .Convó'nção Te- --.._Art. Lo .FICa o ~orler Exec~ttvo autori
legr:tphica In 'iernacionaJ, reunida em São zado. a a..!_H'll' o cr~d1to do 7:500:15, para pa.ga1• 
Petm·sbm·go, ficaram os paizes que a. essa n.o c1J.adao·A~tomo de Cas.tro _Gandra a fa
mesma confm•encia adhcriro.m, e nesse nu- ctura do trap~che ~u. Capitarnt,t do Porto de 
mero está. 0 Brazil, na obl'ig<~0ão de el:ltahe- Santa. Catharma, na. cunformtdadc 1o_ con
lccor os;o;as estações nos pontos da costa mais tracto Javl'ado com a mosma rcpartiç;w em 
,Procura.uos pela navega.çã.o. 24 de no,v<>~mbt•o do 189.2. . . _ 

I~' esse, Sr. Presidente, um sm•vi<.~o que Art .. 2. Revogam-se as dtspostc;ues om 
i.levo merecer dos poderes publicos toda a contrarw. . 
attenção. Com a organização de tues es-j sa_ la, das sessões, 17 do dezomhro do 1901. 
taç·ões, teremos, além . da corrcspondencia - .Jose Boiteux. 
official e particular entre o m:u· e a terra, a 
vigilancia constante d.o mar e da costa, e 
pelas o bservuções meteorologicas ncllas 
íeitas, far-so-ha a transmissão das indicações 
do tempo pt•ovavel c ua horil official, po
dendo o Governo estabelecer, para este ul
timo fim, a exemplo uc Pot•tugal, ,junto das 
estações :-.~emaphol'icas, postos _chronome
tricos destinados á. transmissio aos na vi os 
da hora do no:<so obscl·vat.Ol·io. 

B po1·quo, até hojo, não so attendeu a esse 
sm•viço, vonho, pelo mon projecto, autori
Zai' o üuvm no a ost;~h~I~~Ct\r qnat1·o est.açõe:o:: 

O . Sr. Pereira de Lyra diz 
que ha muito já se achà na Commissão de 
F'azell(la c Industria uma petição do Dr. 
Abel Ma.ria da Gama e Silva, solicitando do 
Congresso um auxilio pecuniu.rio para a 
construcção do um aerostat.o. 
- Este bt•azileiro desde 1897 emprega toda a 
sua actividadc o o seu talento na solução 
de tão importante prvblema, por isso passa 
a justificar o projecto que envia. á Mesa. 

Mostra os auxílios p1•cstados pela Alie
manha, Austria. etc .• partt CJllll ínventoi'es tia. 
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na.vcgu.ç~ão realizem as suas descobertas e 
diz que si Santos Dumont náo tivesse meios 
para realizar as suas expcricncias, talvez o 
:-;eu invento ainda estives::;e no pó do do Dr. 
Gama e Silva. 

·g· triste que venha outro descobrir o que 
tanto tem custado ao Dr. G<1ma e Silva. 

Traça a llisto1•ia. do varias experiencias 
feitas em balões c termina enviando o seu 
projecto â Mesa. (Afuito bem; mttit.o bem.) 

Fica sobre a mesa, até ulterior t.lolibera
ção, o seguinte 

PROJEC1'0 

O CongPes:-~o Nacional docrot:t: 
Al't. l." Fic:t o Governo auJ,orizado ;~ eon

COl'l'et' com a quantia neeest:lal'Í<L p:tra~ a 
construcção do acrostato dirigivel, do Dr. 
Abel Mn.ria da Ganm e Silva,dcpois de appr·o
vados por uma commi:,;são o1Iiciat os planos 
apresentados pelo inventor. 

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

Sala das sessões, 17 de dezembro do 1901. 
-Pcre-!í·a de Lyra. 
· Vao a imprimir o seguinte 

I>ROJECTO 

N. 321 B- 1901 

Pa1·ccer sobre emendas offcrecidas nci dis
cussr7o do pro)ecto n. 321, deste anno, que 
concer.le a D. Leopoldina de Figueiredo 
Accioli, viuva do capitão de (1·agatn !Jra
rlwulo Carlos Accioli, a p;enst7o mensal de 
200$ sem ]Jrejuiso do montepio e meio
soldo 

A Cnmmissão <le Orçmnento, 11 truem fhram 
pt'<iSetltes as emendas ao projccto n. 321 A, 
(do Senado), íormulada~ pelos Sr:::. Dopu
ta,dos Fausto Cardoso e Germano Ihsslochel', 
é de paeccer que ossl1s emendas ct~tã.o no 
caso de ~:>cr approvada~:> para o 11m de, nos 
tel'ffiOi'l do art. 182, conl'!tituir pru,jectos om 
sop(l,t•adu, sobre os quae~ · se pronunciará. 
depoi~ dt1 votac:ão do prujccto principal, a, 
Commissão de Pensões e Contas. -

As:::im pt\nsando, julga :t Commissilo que a 
-Cam:L'ra pr<ttic:1l':í, um acto de justiça a.ppro
vau<ln :1 merlida. consignada nu prnjcet.o, 
n. :l:~J A, com quo o Bona1lo da, Republica 
nrll.<111dnu rneoulwcne ü g:~lat•dou,r os rote
vanl,liH Hfll'V i1,itJH Jll'<\síia.d"s polu m:1Liogl'<\<lo o 
dig-1111 ~~apll,ii.o do fl':q.{al,a, Ca1·los At~eiuli e fa~ 
liliiL~ <Ls JI<L)a,\'1'11.~ t'.lllll qliH a, IHHil'ad:t Corn
miHsi'to tl11 P1111Hii11:; n ppl.uttl11 11 lllt\SIItll JH'O' 
joelo. 

Sala da.-; ~~~~lllllti.-Hiu;:.;, 17 d11 d•·Zt\Jiilll'll til\ 
Hllll. -.Paulo. (/oiuttfl'tit'S, jii'H'id1111L11, ·"•'t'· 

zerlello Corrêa, relator.- Cassiano do Nas~ 
cimento.- Ji'?·andsco Sá.- Nilo Peçanha. 

Emendas a que refere o parecer supra 

E' concedida a reversão qa quota que cabia 
aos filhos do TolJin.s BaPreto de Menezes, 
omquanto menMes, na pensão concedida ü, 
vi_uva e a estes, ú mesma viuva logo que por 
offoito d<t maioridade, cesse o beneficio em 
favor dos filhos. · · 

Sala das sessões, l6 do dezembro do 1901...::_ 
Fausto Cardoso. 

. Accrescentc-sc: Fica. restabclecida, da. data 
deHt:t loi mn dc:wte, em litVOl' da Exma.. 
S!'a. Viscon;Jo:s~a do Pelotas o suas filhas 
emq,mtJ~to soltcir:~s, a. pensão de 500$, qu~ 
Imvw, srdo conccchda ao grande sm·vidor' da 
Patl'la gonOl'a.l C<~.mara, visconde do Pelotas. 

Sala, das H0§,'3Õos, Í6 tlc dezembro de 1901.
Gennano Hasslocher. 

O Sr. P.-esident.e -Não havendo 
nada nmis a tratar, designo para amanh~ u. 
seguinte ordem do dia: · · 

Primeira parte (até ás 3 horas ou antes) 
Vot?-ção do projécto n. 253 A, de 1901, quo 

autonza o Poder Executivo a abrir ao Minis-
teria da Fazenda os creditos oxtraordinar1os 
de 2:676$445, ouro, o 2.954:500$332, papel, 
llara attendor ao pagamento do divida Llo 
exercícios findos (3a discussão); 

Votação tlo projecto n. 70, de 1901, autu
riz<1ndo o Podm· Executivo a abrir ao Minis· 
teriu da Industria Viação e Obras Publica$ 
o credito. extraurdinario de 30:000$. para. 
occorrer ás dc:-;pezas com a recepção das 
E::;tradas de I•' erro Bahia ao S. Francisco, 
t•amu,l do 1'imb6, e Reciío ao S. Fru.nciscu, 
rosgatadas em virtude de autorização lcgis
lati v a (3" discussão); 

Vot<~<,~ão do pro,jecto n. 207, de 1901, cro
anclo m<tis dons loga.ros do fiei::; do thesou· 
l'eir·o da, Recebodorh~ d<1 Capital Federal, 
com _os vencimentos tios existentes (2a. dis
cu::;sao); 

. Votação do pPojocto n. 299, do 1901, 
autoriz<tndo o Podee Executivo a abril' 
:10 Ministcl'io da Fazenda o credito ex
tt•aordinaeio do 65:447$480, para dar eK
eC!ltJfí.O á sentnnç<1 do juiz 1<'edoral do Es
tado tlo Rio Gru,nuo do Sul quo condemnou 
:1 Fazenda Nadona.l a indomnizar u, viuva. o 
herdeiros do coronel Lttdi::Jláo Am<tro ela. 
Silveim (2a. discussão) ; 

Vota.çüo do project.o n. 85, de 1901, 
autor·izando o Podm· Ji~xecu1iívo a relevnt• 
:l viov:t. u htn•doil'o,-: do firwdo major• Bo
llnd ido I :i IH li I'O I llllii':L a 11ivid:t por elln 
~~~~lll.I':Lhilla, eum o ~~ol'l't\ da. lWig:ttl:\. Polieial 
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-"~----~--------------------------------------------------------------~ 
da .. Capital Fodet·al, 11<1 importanch~ do nibidau.o b;wlta.rcl Linüolpho IIisbello Cor·rê<t 
I:I07$:J2't (rliNcussão unica.) ; de Araujo (discussfí.o unica); 

Votação da. emnml<L do Senado ao pro· Votação do parecer n. GD, de 1901, .jul-. 
jcct.o n. 45 B, do lUOl, quo autoriza o gando que- não cat•cco de intol'pt•otação ~t_, 
Poder Executivo <L abrir :.w Ministcrio tia lei 11. 729, do 12 do _dozomhl'o de WOO, quo 
Guct·ra. o credito quo for nocessal'io paPa autoriz<L o Porlor Executivo a. abrit• o crc-
pagar a grati[Jcação elo oxercicio, a qm~ dito nocossario pal'a, o pagamento ao almi
teem dir•oito Camillo .Tol:lé Monteiro dos rante .Jeronymo Fr·ancisco Gonçalves da 
Santos c Joaquim Gonçalves da Costa, differença de vencimentos desde a dat<t do 
contea .. -mostre o mandador da. oxtincta om- sua reforma até a (lo sua reversão ao serviço 
cina de corrceiro do Arsenal de Guurra d:t u.ctivo da armada (discussão unica) ; 
Capital Federal (discussão unica) ; Votação do projocto n. 157 A, ·do 1901, 

Votação do projecto n •• :H5, de 1901, an- declarando que, no caso do licença. a uni 
torizando o Governo a contar pí.tl'a o~ lento cathodratico da Escola Naval, será a 
o1l'citos da aposentadoria ao ongenhoit\) cadeira regida pelo lente substituto a quom 
Paulo José de Oliveira o tempo em que ex· competir na occasião o exercício das funcçõcs 
orccu cai'gos publicos do nomeaç~ão dos do repetidor déssa cadeira; com voto em 
antigos prcsidentos do província (discus.:lão sep<trado (2"' discussão); 
unica); · · Vota.çã.o do projccto n. 101 p., do 1901,-

Votação do projocto n. 142 B, do HJOI, l)C.'rmitl;indo ao capitão de mal' o guert•a. 
quo atüor·iza o Governo · <~ roor·ganizar o rot'ormado .José. Duarte da Pont;o Ribeiro 
eo1•po do engenheiros w:waos, do <tceordl) contril)uir p<1t'<t o montepio tio 1)osto de con
com as bases quo ostabcleco (3"' discussão); tr<t-almira.nte, com as vantagens do meio-

Votação do projecto n. 275, do HJOl, con · solUo correspondente ao mesmo posto, pela 
cedendo a D. Dorothêa da. Ene<trnação dü tabella vigente (2"' discussão) ; . 
Coração de Jesus Garcia Zuniga e D. Maria· Votação do projccto n. 256, do 1901, a.uto
Dolores Ba.r·tola Bernardino Garcia. Zunig:.J , rizando ·o Poder Executivo a abrir ao Minis
filhas do brígadeiro barão de Calera, a rele· terio da. Fazenda o crcuito extraord~nario do 
vação da pena de prescdpção, para que pos· 47:229$709 pa.r·a dar execução ás sentenças 
sam perceber o meio_csoldo quo recebia sua. do Supremo Tribunal Federal, que con1irnm:.. 
mãe, viuva daqucllo . brigadeiro ( 3"' dis· ram a.s do juiz Seccional da Parahyba, con
cussão ; domnando a. Fazenda Nacional a restituir• a 

Votação do projecto n. 105 C, ~lo lf)O~, Pttiva. Valente & Comp., Lemos Moreira & 
com parecer sobro emendas o1Ier"ecida::~ na. Monte c Santos Gomes & Comp., negociantes 
3:1. discussão do projocto n. 105, rlosto anno, naquellc E:-Jtado, o que de mais pagaram por 
do Senado,croando no Districto Federal mais direitos do kerozenc importado em I!J!JG o 
um o!Iicio do H.ogistro do I-Iypothecas com l8D7,com as respectivas custas (:3"'discussã.o); 
a designação de tel'ceiro (discns.lilo unica); Votaçli.o <lo projccto n. 230 A, dtl l\Jil I, 

Votação do projocbo n. 76 A, de 1901 res· mand<Ln(lo ge;tduae no posto immediament.o 
i.ttbelecondo <t 1 a. classe de artífices milit;n·o . .; superioe o offichtl do exercito c da armad<.~ 
m hl'igada a tlUO se refere odecrcton.2.207, quou.ttingie o n. l d[t oscal<t, comprchcnLli
de 30 do dezmnbr•o do 1805, c' ütí. outms pro- dos os das cl<~sscs annexas ; com emend<t da 
vi(lcncia.s (com :-mbstitutivo da. Commis:;ão Gommissão do l'vi<winlw. c Guerra ( l" dis· 
do Marinha. o Guot•ra 2"' discussão ; cussão ); 

. Votação do project.o n. aoo, üo 1901, auto- Votação do p1•ojocto n. 74 A, de 1001! 
r1zando o Poder Executivo a abrir· ao Mi- concedendo o prazo de mais um anno 
nistol'io da Fazenda o credito quo for neces- do matricula aos ex-alumnos do curso su
sario para cumprir a sentença do Supremo pof'ior da Escola Militrn• do Brazil, desli· 
Tribunal Federal que condernnou <.t Fazenda gados por motivos de reprovação em uma 
Nacional a restituir <t A. F'. do Olivéira mesma mataria durante (lous annos con
& Comp., a importancia de direitos do im· secutivos, com emenda. da Commissão de 
portação sobro kerozcno quo ele mais pa- M<trinha o Guerra (la discussão); 
gar·am nos exercícios de 1896 e 1807 (3" clis- Votação do projecto n. 14ü A, de 1001, in-
cussão); · stituindo regras para o estabelecimento de 

Votação do projecto n. 43 B, de 1901, com otnprozas de (J,rroazons geraos, determinando 
parecer sobro a omonda o:!Toreciúa mt 2" dis- os direitos e as obrigações dessas cmprozas 
cussã.o do projl'cto n. 43 A, dei:lto u.nno, que ( 1"' discussão); 
autoriza. o Podei' }1~xocutivo a abl'ir ao Mi- Vot:tção do projccto n. 258, do 1001, n.u
nist.erio d:t .Justiça, o Nog-ccio):l Inl;o1~ioros o torizcuttlo o Poder Executivo a ahri1· aú Mi
credito oxtru.or(Unu.rio (lo 2:827$800 p;tl'a ·niste1•io da, Fazcn1la. o credito oxtt•;wr<lin;u•iu 
pagamento a D. Eugoniu. TOI'J'eão Cot'l'êa (Je da, sominn quo nucos~ari;~ lbl' p<l.l'<.t rcsW;uir 
Araujo, viuva. do juiz tlo dil·eito em tlispo- <~ Joúo de Aquino Fonsoc:1 o Fonsecu. Irmã.os 
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454 A~NAÊS DA CAMAR.t\ . 

& Comp., ncgociantes11o Recife, Estarlo de 1 Continuação da 3,. discus::;ão do peojccto 
Pernambuco, a importancia que de mais pa- n. 205, dG !898, autorizanJ.o o Governo a 
garam <i. Alfandega tlaquella cidade, por im- manJar pagar aos Drs. Francisco Antunes 
portação de kerozene, de accordo com a sen· Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantia 
tença do Supremo Tribunal Federal (2... dis- de 385:500$000, imporLancia do gado vaccum 
cussão); c cavallar foeneeido ás forças legaes durante 

Continuação da . 3a. discussão do r,rojccto o perindo revolucionaria de 1893 a 1895; 
n. 290 C, de 190!, com parecm· sobre emen- Continuação da 2·• discussão do projecto 
das offerecidas na 3~> di:;cussão do projcct() n. 62 A, de 1901, alterando a classe ta, n. 1, 
n. 290, deste anno, que fixa a despcza do das Tarifas das .Alfandegas; 
Ministerio da Fazenda para o exorcicio 3a di::;cussão d.> projecto n. 176, de 1901, 
de 1902 ; autorizando o Governo a abrir ao_ Minis-

3a discussão do p1•ojecto n. 305, de 1901, terio da Guerra o credito extraordinario de. 
autorizando o Poder Executivo a. abrie ao 2:860$207, para. occorrcr ao pagamento do 
Ministeriu da Guerra o c1•edito extt·aor(tina.- ordenado que compete ao escrivão do almo
rio de 2:414$476, para pagamento de dill'e- xa1•ifado do extinctu Arsenal de Guerra de 
renças do ordenado que deixou de receber o Pernamlmco, Francisco Mauricio de Abrou; 
major• do quadro especial do exercito Jona- . 3"' discus::;ão do pro,jecto n. 02, de 1901, <tu~ 
thas de Mello Barreto, professor do Collegio torizando o Governo a. conceder â quem 
Militar ; 1müores vantagens oil'creccr, privilegio par<L 

3a discussão do p!'ojecto n. 174, de 1901, ~on3tl'ucçà.o, uso_ e. goso ue uma ostra•Ja de 
mandando que o Governo d<L Repuhlica in- !erro, que, pa.rtmdo de Santai'êm 0~1 .outeo 
demnize, com a quantia de 70:000$, a Victor ponto mel.hor, que 03 o:;_t.udo::; determmarem, 
Meirelles de Lima, pelas despezas que fez na m~rgem do TapaJoZ, no Pará •. .. vá ·a 
com a pintura, montagem e custeio do Pa- Ct~y<tb<t, .c~m um ra;matqu~ vá t~r a. fron
norama do Descobrimento do Brn.ztl com te1ra bollv1ana, f> d<t outras providenCias; 
substitutivoda Commissão de Orçame~to ao 3a discus::;ão do projeeto n. 296, de ' l9Ql, 
projecto·n. 261 de 1900 · autorizando o Podel' Executivo a conceder a 

· a . - ' . ' Jcsuino da Silva Mello a construcç?.i.o de uma 
_3 ~1scmsao do proJecto. n. 106 D, de 1901, ponte mettallic:1 e de madeira sobre o Rio 

relativo á e~enda ao proJecto n. lQ6, dest.e Gr·ande, no logar denominado Cachoeira do 
a~no, .autorrzan~o o Govern? a abrn• .ao MI· Maribondo, entre os Edtado.3 de s. Paulo o 
mst~rw da}ust19a e_ Negocws . Interwres o Mimts Goraes ::;ob as condições que ostabc-
cr~(hto exEraord1darw de7:600$, para pagar Ieee; ' 
a Impressa? de 1.000 ex~mpl~I~S do-Me- 3a. discussão do projccto n. 264, de 1000, 
thodo Pratwo. para o ensmo da llngua fran- autoriz<mdo 0 Governo a prorogar o pr<LZO 
c~za-c~mfeccwnad? pelos len,~es do Gymna- coneedido ú. Sociedade Montepio Geral <lc 
s1o .~aciOnai Henr1~ue ~lcxandre Monat e Economia dos Servidores do Estado, para in
~astao Rue~, nos tm mo.~. do. art. 3~ ~o men- dcmnizar· 0 Tlwsouro 1•'euer·al da quantia do 
cw~ado Codi~o ~os Instttutos Ofhciaes do que lho 6 dcvodora, ató que ossa instituiQão 
EnsmoSuperwr' rogubl'izc Kmt situaçã.o, podendo mesmo re-

2" discussão uo projecto n.- 32<1, de lü0l 1 leval-a, do pagamento da. impóri.ancia. em 
· autm.•izando o Poder Ex:ccutivo a auJ'Ü' ao que ficou aleu.nç~itlht no anno de 1899 ; 

Ministerio da Fazenda o credito cxtraordí- 3" discussão do lll'njecto n. 10:3, de 1001, 
naril) de 23G:296~040 para. cumprit· o accôr- marca.ndo os c:.tsos c a fút·m~ (la revisão tlas 
dão do Supromo Tribunal Fed<m:tl, ue IH do condemna.ções; 
setembro de 1901, que condemnou a Fazenda Sogundá. pal'te (<'Ls 3 hol'aS ou <I.Tito~) . : · 
Nacional a restituir a importa.nciu. quo a. Di.;cudsão unica. do projecto n. 170, do 1 \JOJ, 
mais pagou Manoel .José Bastos, de dit·eitos autorizando o Governo a conceder, reparti
de importaçà.o de xarquc no E:;tado d<L Ba .. du.mento a D. Antonina H.a.mos Lopes o 
h ia; · · . . ou 1.ras, irmãs solteiras do 2" tenente com-

2a discus.;ã.o do projecto n. 273, de 1901, -missario da Armada, Alfredo Ramos Lopc!?, 
autorizando o Governo a pagar a.o Dr. João o meio-soldo da patente do di~o official ; 
.José Pinto. Junior, lonte jubilado da Facul- 3a di.;cussão do ·projecto n. 253 C, do 1001, · 
dado de D1roito do Roeifo, ot~ vencimentos do rotlac~~ão para 3·~ discussão da cmonda of
dh•octor intm·ino da mosma. f'ctculda.do, du- f01·ocida. ao projectc> n. 253, deste anno, 
ra.nto os po1•iudos <Lo 4 <lu j:woit•o a 8 do se- autorizando o PO<lcr l•~xecutivo a abrir ao Mi
tomln·o tlo 1880 o <lo 21i tle .llli~l'<;o a 2. ~lo O}J· ni~terio da Fazenda. o credito do 10:~00$, 
tul!ro <lo 18UO, o hom a:.,;-am a gJ•attfwaça.o pa.pul, para, p~tg:n· i.L Santa Ca.s :~ de Miseri
addiciomtl que lho computo tles<le a dtti,:L nrn ccll'dia dn. Victol'i:t; 
que completou 25 anou:.; clf3 :-::et·vi(.~o otrocti vo; 2'-discussãf' do pr•o,joct.o n. 307, de 1901, 
com parecer da. Commic~sào llc Orç<tmonf;o; ant.ot·izu.ndo o Poder l~xecutivo a ahrir ao 
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SESSÃO EM 17 D'rn D~ZEMBRó DE 1901. 

Ministerio da Fazenda o credito extraordina- 2o. discussão do pl'ojecto n. 2.22. do 1901, 
. :io da. so!!lma que se tormw necessaria pagar determinando que o5 otiiciu.es do exercito, 
a execuçao da sentença do Supremo Tribunal ar·mad<L e classeJ annexu,s, reformados óu . 
Federal que· condemnou a Fu,zenda Nacional que se venham a reformar de accol'do com 
arostituir a Corrêa de Avil:l. & Cornp. a im- os dccrctus ns. 108 A, de 30 de dezembro de 
_portancia que de mais pagaram de direitos ~889, c 193 A, de . 30 do janeiro de 1890, vo
dc importação do 1wrozone no exercício de ltintá.l'ia ou compulmriamente, teem direito 
1896; ás vantagens e~mradas no alvará de 16 de 

Continuação da 2o. discussão do projecto ct·ezembr·o do 170:>, e resolução do 20 de de
n. 285, de 1901, autorizando o Poder Ex- zembro de 1801 ; 
eculivo o abrir o credito extraordinario ne- 2a. discussio do projecto n. 11 A, de 1901, 
cessario ao Mini~erio da Fazenda para ·pa.- autorizando o Poder Executivo a abrir um 
gamento a D. Analia Brum Gonçalves, viuva credito da quantia de 2:638$:)45, ao Minis
do capitão Eleuterio Jo é Gonçalves, habili- terio da Fazenda, para :pagamento de forra
tada por titulo de 12 de janeiro de 1900, do gens, agua e objcctos de expediente forno
meio-soldo que lhe é devido desde 22 de de- ciclos pela Compai:Jiha das Aguas de Maceió 
zembro de 1893, em que falleceu o seu ma- c outros, :por conta ôo Ministedo da Guerra, 
rido, até 5 do dezembro de 1899 ; · ; durante os exercícios de 1894, 1896, 1897 e 

2"' discussão do projecto n. 2~5, de 1901 , 1898 ; 
_ equipa.rando aos lagares de apontallor dos 2"' discnss;3ão do projccto n. 80, de 1901, 

Arsenacs de Marinha e de Guerra o de apon- <tutorizando o Poder Executivo a a.hrir ao 
ta.dor geral da Alfandega da Capital Minh;tel'io d<lr -Fazcnda o credito cxtraordi
Federal ; nario de 400$, afim do poder se1· legalmente 

2a discussão do projecto n. 199 A, do 1901, e.~criptUl'ad<1 igual importancia que, á Fa
autorizando o Poder Executivo a abrir ao z~nda . Nacional, . ficou devendo o finado 
Mi:rüsterio da Marinha. o credito de47:234$44l ·;2,o oscriptur~~rio da Delegacia Fiscal no Ma
para pagamento ao capitão de fragata Aris- r·ailhão Joaquim Mariano de Azevedo Per
tidos Monteiro de Pinho, reformado por de- digão ; 
ereto de 22 de agosto de 1894 ; . 2a. discussão (lo projecto n. 91, de 1901, 

2"' discussão do projecto n. 271, de 1901• autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
autorizando o Poder -Executivo n: abrir ao da Guerra o credito extraordinario · de 
Ministerio da Fazenda 0 credito oxtrao1·- 3:9.16$960, para occorrer ao pagamento dos , 
dinario de 19:261$200, para cumpr.ir · a sen- venCimentos do mostro da extincta · officina · 
tença. do juiz seccional desta capital, que de correeil'oS dQ Ar:)enal de Gue1•ra do Rio · 
condemnou a Fazenda, Nacional a restituir a Grande do Sul. Orozimbo da Silv<.L Marques, 
Rombauer & Comp., negoci~ntcs nesta praça., cujos serviços foram apruveitados na Inten-
a importa.ncíu. que do mais pagaram como dcncb da Guerra; 
direitos de importação de Hal importaJ.o om 2" discussão llo projecto n. g7, do H:lOl, 
1897; au~orizando o Govcmo a <.\hril• ao Ministorio 

2:• discus-:;ão do projecto n. 182 A, dn 1!)01, da Industria, Viaçãu e Obras Publicas o cre
dispensa.ndo <.t Fazcnd•t Munieipal de adoant:1r dito ex&l'aordimwio do 2-i:fiS:S$800, pa.m pa
o pagamento do scllo nas c:msi.Ls em qull for g;.tr it \Vi.L.,;on, ~on;:; l~ Comp., o f'ot·nccimcnto 
autor<L ou 1'(~, :perante a justiç<~ .Local Jo Di:-;- tlc c<trvão de peLlt'i11'dto ;1l~st.l'ad<L de Fot•ro 
tricto Federa!, e d:\. oui;t•as providencias, Sul do Pern<tmbueo, no exm·cicío do 1000; 
coln emenda d;~ Commíssão; · 20. discusr:fão do projccto n. 217, do 1901, 

2a discussão do projecto n. 126 A, do 1001, autol'izando o Governo a contractar com os 
reduzindo de 15 a lO annos o tempo de ser- engenheiros Augusto .de . Bíttoncourt Ca.r
viço exigido pol9 art. :335 do regulamento valho Menczo:) e Alfredo H.ozcndo da Silva 
do.; Correios da Repnhlica, afim <le que os ou companhia que or-ganizarem, o forneci
respectivos carteiros comecem a, porcobcr a mento de ca.rtões-postae,.:; illusttrados, o da, 
gratificação addicional ; outras providencias. 

2a diSCU$São do projocto n. 2G8, do l!JOl, 
autot•izando o Poder Executivo a abl'ir ao A o1'dOm do dil SUl1ra não projndic:.t a 
Ministorio da Fazondu, 0 credito ncccssario sessão secrota, que dove rettliz:u•-se apona.s 
para cÍlm}wir a sentença !lo Supremo Tri- h;1ja miJnero pat•a fiL'l' votada a Jlla1ol'ia pa.'a 
bun<tl Federal quo condemnou :t Fazenda a, qu:tl foi convocada c que ticou cncorrall·L 
Ntícional it paga.t• a Conrado Alves !lo Mo- Lovantn.-sc a sessão á:-;4 hora~ o 20 mi
tleiros a qua,ntia do 24:000$, além das custas nu1;o~ da tn;,·do. 
e outr;ts despezas, como indomnizaçfi.o ·de 
gados e cavallos fornecidos :Ls í'ol'Ças log:tes 
no Rio Grande do Sul ; 
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ANN AES DA úAMAitA. 

0 Sn,. FAUSTO CARDOSO- ... mas O que sei 
ó quo é preciso mais cuidaclo, ~i são os re~ 

I)residcncia dos S1·s. Vaz rle ltfelln (Presi- portcrs, os redactoi·cs <los jornacs, os cont;i~ 
dente) e 8atyro Dias (2° Vice-Presidente) , · nuos, o~ serventes _que dão essa,s noticias, 

para ev1tu.r quo isto se üê; si são reprosen-
Ao meio-dia IH'ocedc-se á chamada, <t que tantos da Nação? condcmno o procedimento 

respondem os Sr.s. Vaz do Mello, Satyro de seja, quem fôr que, quando se trata de 
Dias, Carlos de Novaes, Angelo Neto, 1\gapito uma sessão secreta, vá expor ao publico nos 
dos Santos, Luiz Gualberto, Carlos Marcelli- jornaes o que aqui se passa., quando o in
no, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, Hosannah tero.sso é que isso não transpiro íi'lra, daqui. 
de Oliveira, Cunha Martins, Nogueira Accio- E, portanto, não posso deixar de protestar 
ly, Gonçalo Souto, Poreira Reis, Eloy de contra esse proces.~o que s& vae estabele
Souza, Camillo de Hollanda, Teixeira Cle Sá, cendo, mostrando quo não somos capazes do 
Bricio Filho, Medeiros e Albuquerque, Julio gu;~rdar reserva sobre o que temos maior 
de Mello, Estacio Coimbra, Pedro Pernam- intere;;se c oheigação de guarda.l-a. 

Wl" SESSÃO El\1 18 DI~ JH:ZE!Ill3RO Dl~ 1!)01 

buco, Affonso Costa, Al'aqjo Góe3, Fausto Declaro quo a mim não cabe a menor 
Ga~·doso, S~hra, Augusto Fi·ança, Francisco responsabilidade (la publicação dos debates 
Sodré, Paula Guimarães, Alves Barbosa, da, sessão secreta. 
Eduardo Ramos, Pat•anhos Montcnogro, Mar- o SR. SERzc:m~LLO CoRlUÊA-E' uma vor-
colino Moura, Celso dos Reis, Dnocleciano ele 1 ' gon 1a .... 
Sonz<t,.Silva Casteo, Maetins Teixeit·a, E:,te-
vãq Lobo, Tboophilo Ottoni, F1·ancisco Veiga, O SR. FAusTo GA1wo::;o-E' m<~is do que 
·João Luiz, Monteiro (lo Barros, E.speridião, uma vm·gonha, é um:.t indignirlade, e rl<i, uma 
Alfredo Pinto, Carneit·o do Rezende, ·· Fr;m- triste idéa do cal'acter do bt•azileiro, que é 
cisco Salles, Leonel Filho, Henrique Salles, incapaz de guardar reserva quando a digai- . 
Eduar•do Pimentel, Olcgario M<teiel, Rodol- dado exige que não_ so tornem publicos ·os 
pho Paixão, Dino Bueno, Lamenha Lins, maioreso mai$ sagrado.nnteresses (lé!< Nação, 
Francisco Tolentino, Germano Hasslocher, que se dehatem em uma sessão secreta. 
Aureliano Barbosa, Vespasiano de Albuquor- (ilpoiados ·) . · -
·que, Cassiano do Nascimento 0 I)iogo For- Eu, portanto, Sr. Presidente, pc>ço a V. Ex. 
d;una. que nas sessõe.~ secretas tomo todo o cuidado 

Abre-se i.\ sessão. para que não possa. transpit•ar em puhlico 
o quo aqui se pa.ssai'. ( r1poirtdos.) -

I~' lida. c posta em discussão a acta. o sn.. EsTAcro conmm.A dá. um apar~e. 

O Sr. Ii'austo Cardol'!Õo (•)
Sr. P1•esidente, ho,jo pelos jornaos vejo com
pletamente exposto a ptiblico o. qno so passou 
hontem na sossão seerota. 

Não comprehen{lo quo so f<J.Ça em uma. 
Cama.ra. sessão secreta, sini'io para. ficar om 
absoluta rosm•v:1 o que nolla so pas:-J<t. 

Vojo que a. Mesa. toma o maior cuitla.d.o 
pa.ra impedir quo reportoea, rorla.ctorcs do 
jornaes o contínuos possam tm• conhoel
mento do quo aqui se passa; en trctanto, no 
(liil. posterior a uma sessão secreta, os ,jornaes 
dão positiva, cvidcntemonte. noticia do que 
aqui se passou. 

Uma de duas: ou a sessão secrota é no
cessaria, c neste casó não deve te1• publici
dade o q!Ie nella se pa.ssa, ou, si se dão a. 
publico os debates, não ha necessidade de 
sessão secreta. (Apoiados.) 

O SH .. PAUSTO CAu.noso-Então, condemno 
o lH'onorlimcnto (los roprosontantos da Na.çfi.o 
que so fazom ·vehiculos das noticias do quo 
<trlni so p<tSs<t p;u·a os jornacs. 

0 Slt. ES1'ACIO COIMRitA.-Não indivülua.lizo 
m:Ls, si só ficam Doput.:tdo.~ no recinto, (, cla
ro r1uo a notil~i<L só p6rlo SllL' tr:tn{mit.tid:t 
pot• Dnputlt•los. 

0 Slt. FAGS1'0 CAH.DOSO--Pois CU nfí.o iLCl'O
dito, Sr. Presidente, quo semolhanto indigni
dade soja praticada· por um roprosontanto 
d(t Nação ; acredito antes quo a rcporta,gom . 
illaqueie a boa ft} da Mesa, illUlla os portei
l'OS e venham penetrar aqui pí1ra levar para 
os jornaes o quo se debate em reserva; por" 
que não acredito quo a Nação BraziLeira ou
torgue um mandato a homens (1ue não te~ 
nham capacidade para. guardarem reserva 
soure aquillo qne a lei, a dignidado,mandam 
quo gua.rdem. (1lpoiados.) 

O J.neu protesto fica as.üm lavrado. (Muito 
bern.) • 

Ora, não sei si são os roporters que, 
illudiíido a vigilancia. da Mmstt, aqui peno· 
tram, ou si são representantes da, Nação, o 
que não creio, que uão essas noticias ... 

UM SR. DgPUTADo- Os jornacs puhli- o Sr. PI·esiaente- A Mesa., de 
cttm na integra os discurdos aqui prof'cl'idos. twcordo co.m- as peoseripçõcs rcgimentac>s, 

tomon todas as ]n·ovhloncias para fazer com 
(') l~sLo discurao não foi revist•' pelo oradol·.q_uc á ::;ossão secreta ni~o ostivosser~lpresontes 
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SmssÃo EM Í8 DE D15ZEMBRO DE 1900 

sinã.o os membros da. Canmra; foz sa.hir todos 
os rc<lactores o reporters de jornaes, as~im 
co1~10 _os espectadores o ?mprcgados. 

uma vez que sobor·ana.mente foi jillgad<l o 
banco ca.receclor dn acçfio, quando pediu que 
a· União o intlemniz<1ssn ptH' e~so facto. 

,h nao s11~c corno explteill' o facto. O que 
podo assegurar ao nobre Deputado é que olla. 
cumpriu o sou dever. -
. 0 Sn.. FAUSTO CARDOSo-Eu ,j<i. tinha dito 
Isto; agora poço mais polici.:uuento na sessão 
secreta.. 

Niio cabia. á. Cc~mara. ontl'a.r ma.is na. a.pro~ 
ciação d11 ,justiça dessa sentença, analyzar
lhc todos os considora.nclos, c sim, simplos
mcnte1 attonder ao seu- dispositivo final, i.sto 
é, a ropulsil. do pedido rolativa.mcnto á. pro· 
tcnção do banco. 

Em seguida, é approvada. a acta. da sessão 
antecedente. · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. PI•esidente- Nã.o h<tven<lo 
numero l~gaL par~ · so procodee ús votaçõQs 
<las ma.torms consttwtos d<~ ordem do dia, 
passa.~so á materia em discussão. 

PJ'tl.l!miH.A PARTE DA <?IW!i.:MDO DIA 

g• annunciad<t a, continnaç·ã.o da 3'" clis
cussão do projecto n. 2HO C, chJ WOL, com 
parocor iJobt•e emendas oll'crecidas na 3"' dis" 
cussão do·projecto n. 200, deste anno, quo fixa. 
a. d.ospeza. do MinistoÍ'io da Fazenda para o 
exercício do 1902. 

O Sr. Presidente-Tom a, pali.tvra 
> \ e Sr. Germano Hasslechor. 

\) O Sr. Gern1ano I-Iassloeher 
- St•. Prosidonto, autor da. emenda apre
sou tada em 311 discus::lão do Orç:unonto da. 
Fa.zonda., mandando supprimit• a autoriza
ção dada ao Govor•no, em 21~ di::~cussã:o dci'Jte 
orçamont.o,para liquid;u• contas com o Banco 
J~mi~:~oe 1lo Pernambuco, Citbe-mo n. obrigaç .. ã.o 
do patentear á CmHt quo, pnlo monos, ou ·tinha 
?onl.tOcimento ::lufficionto tlo assumpto, par<~ 
,lustltlcar umu. .omenda d<.t natm·oza <h quo 
:tpr•osoutoi. Jt;, si alguma. cousa pudesse elo
quontomonto dizer· om f'ttvor da mesma 
emenda. que pr•opuz, alti ostá o discurso pro
ferido hontem nesta C asu. polo-illustro repre
sentante dePer•nambuco, o S.J'. Esmeraldino 
Bandeira, que veiu mostrar ou voiu pelo 
menos pretender mostrar quo a autorização 
dada não tinhl.t a significação quo a muitos 
pa1•ecia quo ella tinha, isto ê, de rcfcrir·-so 
a uma indomnização em virtude de ter o 
Governo cil.ssado o direito de emissão quo 
havia sido concedida ao Banco Emissor. 

ConhoçÓ basta.nte desta materia., desttt 
questão, pam poder dizer que, em primeiro 
logitr,si, porventura, so tr<~t.asse do uma. in
dcmiliza.ção por havoe sido ca,ssaclo o tli
reito do omitGil' a.o Banco Emis~ol' do Per
nambuco, <t 'autorização <l<td:L 110 Govm·no 
seria. um acto meno::i rellcetido da C<.tmara, 

Camara. VIU 

Entretanto, foi cleslocada. a questão pelo 
illustl'El orador que iniciou o debctto do Or•ça
mento da Fazenda hontmn. 

S. Ex. pretendeu que o que está em dis
ctissão é uma autorização pttra quo o Go
vornoliquido contas com esse banco, expon
do que enke ambos deram-se tr-ansacçõns 
que noccs .. ütam see lic1uid<1tlas. O que soi 
apenas, é que o banco é devedor à Uuião, 
de 400.000 libras ostcrlina.s c quo <t aut.o
rizaçàt> para liqnidat• es:-:;;1, di vida é desne
cossaria. para. a Uniào, poPque. essa. au~ 
t.ol'icladc lhocaho taxativamente, do liquidar, 
tlO cobrar daqnellos flUO lhe devem O, por 
tsso, não t~ nocesSitl.'io que nó3 ttutol'izomos a; 
União ·a cobrar do banco a quantia que este 
lhe tlovc, como não é necesilario quo auto
rizemos a União a cobrar de todos os devo
dorós do fisco os impostos que, porventura, 
estejam' a dever. ·· .· 

Não se teata de um :podido para quo a · 
União soja, autori7.n.da a transigir com o 
banco relativamente <.t importtwcia. quo o 
banco deve a esta, porque isso seria um~ 
cousa simplíssima e porl'eitamonte justiti
c:tvcl. 

Mas virmos <liscutir um<t autorizaç~ã.o para. 
c1no o Governo lütuidc com m;n h;tnco ro· 
clamaçõns j;i. repollidas no judici;u·io, 11 in<t· 
clmis:;ivol. maxinuJ corno enxerto do sm·prozu. 
no tinttl da di..;cussã.o de um orç<tmento. 

Tanto aB.;;im é quo O;jtou bom certo de quo 
a ma.ioria, a quãsi totaliclu.do 1los membros 
do.;ta C;tsu., sobl'otwio depois da. tciQão espe
cial d11<h <L questão pelrJ Sr. Esmeraldino 
Bandeira, hontern, em seu di:;cur.so, dosco
nhcco o caso o n6.~ não estamos lmbilita.dós 
a julgar, em 24 ou 48 horas, ~o umil. questão 
tào complicada como aquella que S. Ex. 
expoz. 

~stavtt, como ainda estou, na plena con· 
vicção do quo o que so pretende é facultar· 
ao Governo uma. autorização para transigir 
sobro uma cousa jêl. resolvida pelo Supremo 
'fl• i bumtl Federal. 

s. Ex. disse c1ue não se trata disto, não so 
trata do uma indemnizac;.í'í.o, mas de liquida~ 
eã.o, quo sã.o cousas inteiramente divct•.;as. 
Não entendo assim ; cntcmdo que mna liqui
daf;.i'i.o ü mais vast;~ do ctuc nma indcmni
za<:iJ.o, pol'<lUO lllllct liquidac,~fio abr•ango pro· 
priamcnt~ a. indemnizaçU.o .. 
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E cu posso recordar á Camara factos rdnd<1 cilmento pusto3 em jogo, sobretudo, neste 
recentes que se deram nesta Casa, quanu'J p~riudo. quo não sai oxplicar si é um pe~ 
votãmos importancias de indemniza.ções por riolo de cnrcmnidade dos sentimentos da 
damnos causados pela guerJ•a civil no ltio minha. Patl·la, em que ha uma hypertro
Grande do Sul. - phia de gene1'o:-Jidadc á custa dos cofro.; 

·Tivemos occasião de autori;,<tr então o publicos, eu entendi quo devia levan
Governo, no orçamento do anno passado, a ta1··o meu protesto contra. esta autorização, 
liquidar, por ·meio de aba.timentos, as indo- que ia ma;s uma vez importar em um ver
rnnizações devi1las aos I>ortadore.~ de scn· da!lciro :.tttenGado contra O:l dinheiros-publi
tenças. . coil, que, comr) já disse aqui, representam, na 

Logo, a affirmação de S. Ex. de flUe não act,ualidade, os soffrimcntos da. grande ma.:-~sa 
se trata. de uma indemnizaçã.o, mas do dos brazileiros, soffrímcntos que elles atu
uma liquidação, porque uma c outra são' di- ra,m · resignada,mente por seu patriotismo, 
versas, nã.o procede. por•que comprehendem que a Patria tom 

Entendo que ~\utorizar o Governo a Jiqui- muitos e pezados encargos a attender, tem 
dar contas com o Banco Rmis;_;or de Pcrnam- di vidail que compromcttom a sua dignidade 
buco ú resuscitar uma questão morta, é o e que ü precü:~o que os sctts serviços sejam 
Poder Legiillativo, inutilizando um:1 scn- att'mdidos pontualrnentc. · 
i.enc;.tt do judiciario, corno é da sua com- Ser·ia desmoralizar· co·mpletamonto os im

-petencia, porque não so·r (laqucllew r1ue postos quo nós decrcta,nws, si, arrancando-os 
entendem quo pelo f(J.ct.o do urna questão d:1 massa popular dos braziloiros tã.o pc
haver sido ,julgada. pelo Podee Ju(liciario, o sarlos, nós eom a maior f<.~.cilida<lc vivessemos 
Poder Legislativo niio possa, doante de nesta dissipação criminosa, dando autoriza
certas. razões, decidir dilforentomente da- çiio para p;1gar ou liquidar contas que n'fio 
quelle. existem, vcrdadcil•amento imaginarias, indo-

Neste sentido, poderia citar um caso occor- mnizações que não sã,o <2utra cousa mais do 
rido na. America do Norte, no Est:t.do da Lui- que vord:1deieas tGntativas de assalto aós 

. ziania. • · cofe~s publicos. 
O Estado, accionado por um p:J.rticular O Src EDUARD'J RAMos-Não apoiarlo •. 

pela rescisão de um contracto, foi absolvi:Jo. . o. SR. GEIU\f~No HASSLOCIIER -Eu íaço 
Posteriormente, a assemlJl<ía. do Estado, ·.Justrç~<L ao3 sentunen.tos. ele~adus datbancada 

attendendo ás razões de cquida.de, mandou do .Pernambuco: mdrscu.trvelmen ,o
7 

c~m~
que se désao a esse cidadão uma indemni· post1 de c~valhmros· do uma repu:açao Ilh
zação razoavel. o Tribunal julga por um<t I.J~?a, ba~ca.d,a que.pód~ atravess~t I!Or e~,
fórma: dcante ttc rigor•o:3as pro.;cripeões de ~~ 0 ~ml~s 0 ·' mur mmws da m~lodiccncw. 
direito que lho são traçadas, ríTw' so p.,. m~tt,1 ?~1~~~ c. l:~m.en~o. que s.s · ~Ex:;, ~~~~a
dendo ttfastu,r deltas, orn(1u:mto. quo ;1 c:~- mcnt~ .g!ua lo,, .te.~ od1~.a.ndo na. oxrstcn.ct:\ (~~ 
rnara julga com maioJ' a,mplitudn c 1101• O!plÍ- u~n dt.tet!,o om la~<.>r deste h,~n~o, vm~so.~ 
d· ele · · drseu tu• a, . pr•etun(;:w a um<t In,Jilsta hq tu· 

a · dação do conf;as,L'I!Cb~lll:tndo da Uniào.aquillo 
Mas não SB <tprusenton o c:aso por• CIHI,:t que ella não devo. 

fórrna; peiliu-so fl!Hl o Uovct.·no fosse :Lilf,o- SI'. p 1·osiclonto, l;onllo t:Lnt<t eertnz<1 (1:1 
rizaclo ;L Iiq ui da, r contas c:orn urn h:111eo, i nj w.; f,ic,:a, d.ost;1 PL'<ltenc;'fio que cr•oio qu:J 
contas ctuc esti'í.o plona,rnonte lic]uidadas, em não ser·ia. da, minh:1 lJI.ti'te urm~ amrmac;ii'> 
virtude de nrru1 sentenr,:a, q11o ,julgou o audaciosa, si gal'anti·.;::!e quo, entregue JlOL' 
ha.neo Cí.trcccclor· de toda o qwtlquor ncçii,o urna, llVcntu l,lidade o Uovnrrru ;iH mãos do 
contra a Fazenda Nacional. Apcnts o fJUO se illu:o;tr-c Vice-Pee::~idonto da H.epuhlica, S. Ex. 
sabe é que o Banco lhe devo 40(L000 libr·a.s, Júmais lltnçaria mão desta autorizaçfio, ,já
que a Uniil.o, na.tut·alrnento, no u.;o !lo su:ts mais ast:~urniria a rcspons<Lbilid;1do do solli1e 

. attribuif;õcs, no cxcr'cicio dod seu.;; cliJ•eHos, com a, s1m ast:~ignatura uma, ordem de p;tga
indepcnclonte de qnttlqunr· ;wtorlza,ção, aci1U- monto em fitvor do banc,J do Pernambuco, 
tel:1rá como é du sua, obriga~ã,o. Por i:;so, a pot•qne s. Ex. tão hem como os que melhot• 
emenda que cu apt·e . .;ontel me ptH'oco pnrfei- c1)nhecem 0 :1ssurnpto, esG:'L perfeitamente 
tamcnte justlftca(b. convencido do quo, si h·~ rel().çõos entre o 

Era quanto ou nccm;sit,a,v:J, dizor soiJro o banco o a União, essa,; z•clações sã:J, de um 
assumpto,pat'<.t que não pudesse pairai' no <l.~- lado, o h:wco como devedor o do outro a 
pirit0 de quem quer que l'os1c nesf;a, C:tmara União r:omo cr·edora. 
que ou apresont<tra semelha.nf;e nrnend:t Hom Er·a. c1uanto ti.nh<t :1 dizer· sohre o as-
medir--lhe tod:1s as eonsecillOnei:ts, t!etn eo· .mmpf;o. 
nher!or da sua extensfí,o H v:tlm·; mal-! d.edi-
cado si.ncer·tmont.e a dol'nruler· ofl inteJ'OK::;ns O Sr. J.•rei'!li<lente -Tem lt pala
da Nação, ianta~; ve;,es s:wrifi.ca.rl.os, tào l'a- v r;~ o SL'. J~;'Jmoraldinn Bandoir<t, ( Pattsa.) 
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SESSÃO EM 18 DE DEZ~MBRO DE 1901 

Não estando prc;onto o Sr. Esmeraldino 
·Bandeira, O não havendo mais Ol'adores ins· 
criptos .•. 

O Sr. Francisco Veiga- Pec;o 
a pala.vr;t. • 

O Sr. Presidente -Tom a paht
v.ra o nobr<: Deputado. 

O Sr.Franclsco Veiga justifica 
longamente o parecer· da Commi.:são sobre 
a emenda do Sr. Germano Has:-;locher, rcl<t
tiv;L ao Banco Bmissor de Pérnambuco, 

No corret' de suas considerações,é o orador 
intorrompido para . se procodor• á vota(,lão 
constante da. ordem do dia, ficando com a pa· 
htvr·a para. continuat' na. sessão seguinte. 

Compúccem mais os Srs. 'Albuquerque 
~crejo, Ar~-hur Lcmoíl, Antonio Bastos, ln(J.io 
do Brazil, Serze!lello Corrêa, Luiz Domin
gues, Anízio do Abr·eu, João Gayoso, .Joa
quim Pires, Virgílio Brigido, Thomttz Caval
canti, João Lopes, FranciscJ Sá, Fl'ederieo 
Borges, Sergio Saboyà, Soares Neiva, Limtt 
Filho, Celso de Souza, João Vieira, Pereir•a 
do Lyra, Esmeraldino Bandeira, Rodrigues 
Doria, Sylvio R0moro, Castro Rebello, Neiva, 
Milton, Adalberto Guimarães, Augusto de 
I<'reita.s,- Rodrigues Lima, Tolentino dos San
tos, Galdíno Lorcto, Pinheiro Junior, José 
Monjardim, José Marcellino, __ Iríneu Ma
chado. Henrique Lagden, Nelson de Vascon
cellos, Oscor Godoy, Sá Freire, Antonino 
Fialho, Lourenço Baptista, Alves de Brlto, 
Custodio Coelho, Pereira. Linia, Oliveira ~,i· 
gneircdo, Viriato Masca.ronha8, Gastão ela 
Cunha., Pnnido Filho, Lamounier Gouofrcdo, 
Antonio Zocha.ria~-.~, Mayrinlt, Carlos Ottoni, 
Arthur• Tot·ros, Prulua, Rewndo, Morcil'a d<t 
Silva., Oustavo flpdoy, Valois do Cast.ro, Luiz 
Piza., Benedicto de Som~a., Linclolpho fllít:·t·a, 
Alencar Guimarií.cs, Carlos Ca.vale:wti, . Josü 

· Boiteux, Bat•lJOsa. Lima, ~oaros 1lns ~anto~. 
AngBlo Pinheiro, Franci;co Alencasko, Ví
ctorino Montoiro c Riva.davb Corrôa. 

Deixam ele compa.rec01·, com causa. par
tieipada., os Srs. Urb;tno Sa.utps, Pedro 
Cher•mont, Rocll'igucs l?(•I·nandes, Christino 
Cruz, Guedclha Mourfio, Augusto Sovcro, Ta
vares do Lyr;t, Ermíl'io Coutinho, Gomes do 
Mattos, Malaquias Gonçalves, Moreira . .Al
ves, Col'Delio <lít Fonseca,I<:Ipidio Figueirc><lo, 
.José Dua.l'to, Epa.minonchts Gracindo, Jo
viniano do Carvalho, Tol'lt.:t, Folix Gaspa.r, 
Manoel C<~otano, Eugenio 1'oul'in1Io, Vergne 
do Ahrcu, Dionysio Ce.r'qlleÍI'é1, f:i<tmpaio Fer
l'éLZ, Ma.rtinho Ca,mpos, .Julio Sa.nlios, Am·e
liu.no dos Su.nt,os, .Jmt~luim Breves, H.a.ngol. 
Pestanu., José Bonit':J.Cio, Ildoí"onso Al vim, 
Monteiro da Silvcir·a., Ma.nool Fulgencio, 

Nogneit·a Junior•, Linuolplw. Caet:Lno, Mi~ 
l'<WU'.L Azevedo, Domingucs de Cast.1·o, Adol· 
pho Gor..lo, Pa.1LI.ino Car·los Cincína.to Brarta. 
Alfr·cdo JWis, Antonio Cintra., Hermencgi!tl~ 
de Morac:l, Teixeira Brandã.o, Ovidio Abran
tc.;, Manuel Alves, Xavier do Valle, João 
Candido, Paula. Ramos Marçal Escohar 
I~ranciscJ Moura, Pinto da. Roclm e Alfrcd~ 
Varella. 

E sem causa os Sr:l. .José Euzcbio, Ray· 
mundo Arthur, Tltomu Accioly, Trindade. 
Silva Mar·iz, Arruxella.s Ga.lvão, Raymunclo 
de Míl'a.n'da, I -Iereclia de Sá, Augusto de 
Vasconcellos, Raul Barroso, Barros Franco 
Junior, Nilo Peçanha, B11eno de Pai Vi.t, Lan
dulpho do Ma.galhiio:.,, Lamartino, Fernando 
l'l'~stes, OlivoiréL H~aga, Costa. Junior, 
Bueno do Andrada, Rorlolph1) Miranda., .loa· 
,quirn Alv:Lro, l~dmundo d;~ J.<'onseca, Ca.,ja(lo, 
Azevndo Marques e Campos Cartier. 

O Sr. l:"»1•esldente-A Camara vao 
rounh·-sc em sessão sect·ota; os espectadores 
ilevem se retir·:tr das galerias, assim como 
todas a.s pess!)as estranhas do r•ecinto !las 
se.'.lsões. (Retiram-se os emp-re[Ja,Zos e- todos os 
especladotes, fechando-se todas as .. pm·ta.~ do 
recinto.) · 

Reabro-se a. so,;;são public1 ás 3 horas e 15 
minutos da tat'dc. · 

O Sr. Presidente- Fica adia.!la. a. 
3a discussão do pr~jocto n. 2fJO C, (lO 1901, 
Orçamento da Fazenda, o com a palavr•a o 
Sr. l''r·anci~eo Voig:~. 

Passa-se á. 

SI•:GUNDA PAtrn: DA OIWI~M DO lllA 

)<;' annuncía.tla n ,Jiscus.~ã." unic;L do pr·o
jecto n. 170, elo I!JOI, autori:mndo o Govomo 
a. concedm·. rnpartid.a.monto, iL D. Antonina 
R:tmo.':l Lápns e ouiit•;u~. irmãs solteit·as do 2" 
tonentn commissario d:L al'madéL Alfr•Hdo 
IV11nos Lopc::;, o mcío-:iohlo da patento <-lo 
dito ofliciftl. 

Ninguem pedindo a palavr:t, ó encerrada. <t 
discussão o adia.tla a. vota1:íLo. 

1~~· annunciada a :1" discussão do pt'Ojccto 
n. 2I5:3 C, de lOO l ( redacç~ão par·a. 3"' discus.'!ão 
da. emenda olftlrccida <to projecto n. 2.e:i:l, 
dosiie anno), autorizando o Poder Executivo 
:1 a.br•ir ao Mini'.ltcril) d<L Fa.zonda o crotlito do 
10:000.~, papel, pa1.•a pag:u· á Sa,nta. Casa do 
Mif:lct·icordia da Victoria. 

O S1·. P•·e~ldente-Torn a palavm 
o St·. He!Ú'ique La.g1h:in. 
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O Sr·. I::J.:enri(JUe I ... agc_Ien p:n
ticipandu 1lu deha,f;e, que se inici<t, do pro
jcctn n. 25:.l C, de IDO I, n~<tnif<~sli;t-so ütvur;t
vcl :i. medida nellc contida.,julrr<tndo-a. 11igni1 
J.:t a.ppeovação da Cama.m. "' 

Proveniente d<1 emenda aprcscnt;.Hla. ao 
p_rojecto n. 253, de 1901, pelo La.lontoso, Jis
tmcto e htborioso Vcputado pelo Espit·ito 
Sa.nto, o sou particula1· amigo Dr. GuJJirio 
Loreto, vem con:mbsta.nciar um;t detcL'mi
n<tc;:.ão contida na. l_Õi de 24 de dezembro ele 
!894, (lffi virtude da app!'OV<L(~U,o de modiJ.a 
proposta ao Orç<unonto do Intcl'i.or· c Justiça 
o que por circurnstancia.s inteiramente occa
sionaes o at<í gratnitas ainda não bene
ficiou á. Santa Casu. de Misoricoruia da 
Victoria. 

Houve Ol'dom do Ministro dtt Fa.wmla. ele 
cntão,o honl-::ulo c illustr•c H1·. H.odrigr1cs liJ
vcs do fazer> entr<~ga 1losta. rpt<tni.ia de HI:!IOO$ 
a~J : lovcrn~dl?l' do Estado, após suli: 
ett<H;ao do Mtntstcr·io do Iutori.ur c reg-isl;t·o 
du 'i'l'ibuna.l de Con l;u.s. 

_ Vê-~o _por ahi quào_.justa. o merecida. é a 
lhspos1c:;:ao, quo nenhum embaraço solfrcu, 
·mas que, em virtude do nfio tél.• sido cum-

~ priua. naquella epoca, só se poder<t tornttr 
of~'ecti v a mediante a in.tervonÇão de uma 
lm que, prom:1na.da do Congresso, autorize 
csto pagamento. 

E~tc facto mais se comprova. com a rcsolr1ção 
nouilitante pela indoponüoncia., discernimento 
n impa.I·cia.licla.de da infatiO'avel o pu.tt'iotica. 
Commissão do Orç:tmont~, que, dcstacan1lo 
a omenua. ao projocto oll'orecida pelo zeloso 
e illristro DL'. Ga.ld i no Lo roto, trttn .~rormou-a. 
um JH'o.incto ospocial, convonim1temcntc snb
sc~·ipto pela. HHt.ioria elos seus- di.gnos o justi-
cmrus mornbros. · 

__ Tert~inarH~o, eonrns:-n CJUO não havi:L pt•eci
sao de Ingcwll·-so nest;a. eJiwStii.o, pot•quo é das 
·quo não admi1.tcm contr·ovcr·ci;t e si o re~, 
apcna,s foi I evado pelos suus pl'incipios o cren
ç·;ts pea.tiea.s rfuo u.ctuarn no sou ospil'ito inci
tando-o a esta. política, 

Ufa.na-se quando vê quo os seus honrados o 
prstimosos collega.s acorrem prazenteiros c 
voluntariamente om fu.vor do. medidas que, 
como a quo ora suscitou este tliseurso, que 
n~da tem do attractivo, vem mitigar o lo
mr tts dores que a. indigoncitt mais <.vrgx·tt v a.,· 
mais pungo. (Muito bmn; 'muito bem.) 

0 

Ninguom mais pedindo u. palavra, é onccr
rJ.cltt a discnssito o a.di;1da :.~. votação. 

1~' annunclu.~a. tt 211 <lí~cussão do projocto 
n. 307, do 1901, autoríz<~ndo o Po1lot· l~x
ccuti vo a al)l'ir ao Ministcrio dtt Fazemla o 
el•oclito extraordinario <h somma. quo so tor 
11ar nccossarh,]xw:.L paga.r· n. extww.~iio cl:t .=mn
tonç;t do Sup!'nrno T!'ilnrrr<tl Feel<wa.l 11111\ con
dorunou <L i"a.~enda. N:.~don;tl a ro:-;W.uir a 

. Corrêa, do Avilil &. l:omp. <L impodnnui:t IJUo 

do ma.is pa.garam dn direitos ![é importação 
do keruz.ene no cxot·cicio de l~fJ6. 

O St•. :Ut•it.-:io 1:ilho -Peço a pa.· 
la.vra. 

O St·. I~•·csi•lentc-Fic<t à.dia1la. a 
<liscu::;::ú'í.o. 

Pas~a-so à hora dPstína.da. <LO cxpedion te. 

O Sa·. Carlos de Novucs . . {1° Se· 
cretm·io) procede ü lcitm·a. do seguinte 

EXPIWmNT~ 

Ollicios : 
Do Sr. I" scc.rcütrio d.o Sona.do, . 1lo l7 do 

corr·ente, rnmcttondo, com emcnda.s,a. propo
sii)i'io clusl;;~t Camat'<t flUO orc;a <L H.ccci&;~ Geral 
1la. Hcpublica pm·.t o exercício tio 1\.102. 
- A' C:onmlisolii.o úe Orçamcn~p. 

Do mo,:;mo sonlior, elo hoje, cnvian1lo, com 
omen<bs,a proposição <Lestu. Cama.ra que fixa 
a do~-;pcza do Ministerio du.s Rnlu.çõcs Exterio
res pil.r11 o cxcrcicio de 1002. - A' Com.~ 
missão de Orçamento. 

Do mesmo senhor, de igu:.~l dttta, romct~ 
tendo, com enicndas, a proposiç\ã.o desta Ca· 
mara, que fixa tt <lespez~ do Ministerio da. 
Justiça e Negocios Interiores para o exerci
cio de 1002.- A' Gommissã.o do Or·çamonl;o. 

Do Ministcrio du. IndU:;tria., Viaçã.o o Obras 
Prtblicas, de llojo·, romettcndo dous dos au
togr·aphos cl;L resolução do Congresso Nacio
n:Ll, dovilla.mont;c Si1nccion:tllos, antol'iza.Jl(lo 
o (lovct·no a. Gonco1lcrao ong-cnlreii'o.Joaquim 
lfucl; Ba.ecllar, rcspeili:ulos os tlit•oíLos :tllqui
ridos, a. eonstrucção, W)n c goso dtl 111rr:t ml
tr·a\ht de liwt•o que, P<J.rf;in1lo do Man1i.o~, sig<t 
o rnrrto geral do Nol'fin a.t.ô á. l'úi'. do r•io 
Mtthrl. - lntoit·ael.a., onvhtnelo-Ho 11111 •los 
<tutogTaplws a.o Sona.tlo. · • 

Do mesmo Ministorio, 1le igual dali:~, en~ 
vhtnllo a scguint.o 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congt•esso Nacional. ·
Tenho a honrttllo levar ao vos.3o alto conl~eci
mcnto 11 inclusa. exposição, que mé apre
sentou o Ministro da Industria, Viação e 
Obras Pnblh.:a.s, para o fim dc que vos digneis 
votn.r um credito especial, por conta. dos 
cxcrcicios de 18!)8 c l89J, na. importancia · 
total ele 7:2(H$874, .clcvillo ao inspector do 
211 classe tht Repar~ie.~n.o Gora.l dos Telegr:1-
pl!os, Aetltm• Bello, pelas z•azõos flUO acha
roi;; na !lit:.t oxposic;.il.o. 

C:tpit'~l Fetleml, [(i de dczcmlH'O de l!JOI. 
- Jll. li'enYt:; da fJw1tpm; Satlu.~·. - A' Com~ 
mh;~f:í.o do Orça.ment.o. · 
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Roquerimcnto de D. Anna Joscphina Gar
cez da Cunh<t, pedindo p::nsã.o. -- A' Com
missão de Pensões e Contas. 

-0 Sr. N eiva- Duas pa-lavras s.ó
mento para solicitar de V. Ex. a :fineza do 
colloca.r na ordem do dia o projecto, sobro o 
qual a. Commissão de Constituição deu pa· 
recer·, acel'Ctt do impostos interestaduttl1S, c 
de que foi rela.tor o íllustrc Dr • . Anizio de 

Apezar do tlio bem amparado po1• essa il
lu::>Lre Commi::;sàr>, nãc> logrou o projedo o 
a.ndamcnto neeo::~sario na. rmlom dos tra
balhos da Cama.ra.. 

Venho, pois, Se. Presidente, roquoroL' a 
V .Ex:. que seja incluillo n:t ordem do dia, da. 
pr·oxima so~são o alltHli<lo pro.jecto, que 
tomou o n. 72, neste anno. 

O Su.. Pn.r-.:smENTE-0 pedido do nobre 
Deputado será attcnclhlo. 

·Abreu. · 
O Sn. • . lolm' BoiTgtJx.-Muito a.gl'adeço a 

O Sr. Presidente--'--0 nolJro Depu- V· Ex. 
tado :-,\orá attendido. Vão a. impf'imi.L··os snguinto::l 

1\nn a. pala vrn. o· Se. José BoHoux:. 

() Sr ... Yos~ Boitüux ----,-Tive· oe
casião, Se. Presidon te, de apl:·osctlt<tl' :i <..:a
mara., na sessão do 20 de nuvembt•o do anno 
pa.ssauo, um projecto de lei em virtude do 
qual gosaria,rn da. fr:wquia. post:Ll a. conc
spondonçia e as Revistas dos Institutos Histo· 

·ricos o Geographicos do Bra.zil, do Par;i, 
Ceará., Bahia, S. Paulo, · Paraná. o Sa.nta 
Catharina e dos Institutoi:l Archeologicos de 
Alagôas e Pernambuco. 

Ecço licenç~a. á. Cam<tra para ler o parecer 
da iUustra.da Commissão de Orç3mento, 
emitti<lo sobre esse projecto : 

'-<Ü projecto n. 237, üc l 000, propõe a con
CL)ssão da fl'ant}uia. posta.l á correspondencia 
o às Revistas dos In::;titutos llistol'icos o Gcl)
gra.plticos do Brazil, do P;u·á, do Cearú., do 
S. 1-'a.ulo. do Pn.ran:l o 8ant:L Ciüharina. .c 
dos lnsti tu tos A rcheulogico::~ de Alag(iu.~ c do 
Pm•nu.mlmco. 

l<'a.vot• igual tom sido libOJ•aliziL<lo a outra::: 
assoclnçõos o ostabeloci:ncntos, j<l por !lcli· 
beraç~ões elo Poder Legislativo, já,o mais fl'o· 
quontemento,pot· concessi1cs a.busi vas tlo Go· 
vcrno. 

O projnc1;o or<~ submctti1lo ao r.'ltutlo da 
Commissão do ÚJ'ÇIUHIOJlto alvitt·a. um:1 con
cessão lognl, f(~it;: t polo podor compotonto, 
importanrlo assim uma des:tppt•ova.c.~rr.o da.
quellas que tenluun seguido not·nta dive1•sa. 
A correspondencia que oUe isoni;a · de taxas 
tem circulaç~ão limitada o mcsquinlü1 des
falque trn.rá ê."L renda postal. As asBociar,~ões 
iavorocitlas são daquella.s que, pelo snrvir,w 
prestado ao desenvolvimento in t.ollcctim! d.o 
pa.iz, llelo Hacriücios o abnegação que lhes 
custn. o i':!CU pa.triotico cmpl'ohendirnento, 
merecem as sympa.thias o o <tpoio uus poderes 
pyplicos. . 

A Commissiio ú, pois, do parecer quo o 
projecto seja approvadu. 

Sala. da'3 Commissões, l 1lo julho de 1001. 
~Paula Uuimarfíes, prosidcntc. - Fmncisco 
Sd, rolatoJ• .-Nilo p,J~ ·nnha . - Stt!Jino IJ,tl'
roso (u11 ior .--"fattrt:nlp• 

PARI~cmms 

N. 70 -l!>Ol 

Indefere a petiçO:o mn qtte JosJ Claudio da 
S~lva p ede o mTendamenio do proprio na
cwnal que ab;·ange em parte a Repartiçt"To 
de Estatística e suas dependencias para ahi 
construir um. ·patacio destinado à Bof.sa 
desta Capital 

A Commissiio de Obt•as Publicas, tendo om 
vista a. informação prestada pelo Minis.tcrio 
da. Faze nua sobre a petição em q uc o ciua.tlão 
.Jo::;é 9lal!_rlio da. Silva. solicita 1lo Congresso 
autot•tzacao ao GoYCI'no para que lhe seja 
ttrronda.do pela. ctuantia do 5:000$ annuaes o 
peop1•io na.cional que abrange em parto a Rc: 
partição do Esta.tistica e sm~s dopondencias, 
como tambom o tcl'rono, não edificado, dos 
fundos, e, em p;Lt·te, o tmreno occupado pot• 
preüios particulares erlitlcados em virtud~do 
contt·a.cto com n ox:Lincta Mordomia Im
periu.l, pu.ra, o fim do uhi construir um pa.· 
lacio úestinaúo cxclusivamonto ú. Bul~a. dc~t<t 
Capi&al,-é de pa.rocot· quo Hej;L clla indo
fel'ida,, vi~to d.echu':te u Ministnl'io 1la Fa· 
zenrla que precisu. do ]H'cdio em quo~tiio o 
suas <Lopew.loncias pttl'a, na ar·ca I'cspectiva, 
constl'llit• um ouitlcío destinu.do :1 Ca.ixit do 
Amortizaçfi.o, ficu.ndo a.s~im habilitado não só 
a. dar· conveniente installação áquolla, rcpar
tic;:iiu de Fazenrla, como ta.mlJnrn ontrc<rar ao
Minisüwio da, Inrlustria., Viaç:ã.o e Obt·~s Pu
blic;t:-;, quo, pot' diver·sas vezris, a tem t•ocla
m<tdo, a. parte do ctlificio do Corr·ciu Uor·al, 
orn que a. mesma. ora funcciona sem a dcvidtt 
:tccummmlação. 

Sa.la, das Commissõos, 17 do llczOJ,nbr•o de 
HJOl.- Olegario Madel, JWOsidontc.-- Cet.~o · 
tf.tJ Sow:;n, l'Olator . ..- Oatnei1·o d e Rc.zende.
J,Md Monja·J'Ilim.. - Ser.'t io SttliO!J'"·- V<lSJIII Sittno 
tf e AlúMJjutJrijUC, · 
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N. 71- 1901 

Inde(r::t·e a petiçl.i:o em que Antonio Fm·nanrlo 
~de CaTvalhal pede pennisstio pa1·a, por si ou 

emp>·e;a que 01·ganüw·, bencficir.o·- lernts 
devolutas no E:;tado do Amazonas 

Ao Congresso Nacional requereu Antonio 
Fernantlo de Carvalh \1 pe1•missão, pehl pi'azo 
de noventa annos, pl\ra. que, par si ou em
preza nacional ou est't·angeira que organizar, 
possa beneficiar terras devo1u tas nas regiões 
dos rios Içá ou Putomayo e_ Solimões, no Es
tado do AmazJnas, .o ahi crear nucleos agrí
colas ou industriaes. 

Satisfa,zcndo n.s in.formações que lhe foram 
pedidas, declarou o Ministm·!o da Fazenda 
que lhe parece não dever ser a petição to
mada em consideração, pelo menos omquanb 
o Congresso não t•c:;olv(W sobre o estabele
cimento de um po~to · fiscal e outro militar 
nas margens daquc!lo rio, .conform!l tem o 
Governo solicitado. · 

Assim, attendendo ás inf<,rmnções presta
das pelo Ministerio da Fazenda e mais que 
verificado o domínio do taes terrenos por 
parte_ da. União, a respeito do que aliás sã.o 
deficientes as informações minisGr•adas, ao 
Governo evmpt~te a.í'ora.l-o.~, ex-vi do art. 3° 
b) da. lei n. 741, de 26-do dezembro de 1900, é 
do pJ.recel' a Commi~são que SE>ja. indeferida a 
pretençã.o do supplicante. 

S:tla. (hts Commissõos, 18 de dezembro de 
1901.-0letJw·ío Maciel, pt•esidonte.- Celso 
l/e8o1t:>tt, t•eln.tor.-Cm·nciJ·o clt: U~zende.
.ftw! Monja.J'tlim,-Scr!JÍO Saboya. - Vt?spasiano 
!l11 Albtti]Uerque. ~ 

Vi'to :L lmprimil• o:-~ seguintes 

PJt(),mCTOS 

N. lOll-1901 

Pti.I'Ccel· sobre a emtntltt offetccitla nu ::Ja. tlis. 
cusstio rlo pt•oJeclo n. 106 A, t!esle armo, que 
attto?·iza o Govenw n aúri1• ao Jl!inisterio 
da Jusli1~a e Ne{JOuios Inte1·im·es o credito 
necessm·io pam pa!Jamento tlo premio de 
'Oiagem, lle que t?·ata o m·t. 221- do Codigo 
do Ensino, conferido a Perlro Demosthenes 
Rache. 

Presente á Commissão de Orçamento a. 
emendá do Sr. Noiva ao projecto n. 106 A, 
de 1901, e tendo em consideL'ação o despacho 
do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores á petição do Dr. João Mende; de Al· 
meida .Junior, de qU[) tra.ta a alludida emen
da., é do parecer que ~eja acceitn. 

Sa.la das Commis~ões, 18 de dezembi•o de 
1901.-Paula Uttimaraes, presidente.-May
rink, rolator. - Ft·ancisco Sá.- Wcltn--ino 
jlfonteil·o,-VI·anci.~t:o Veig11, 

Emenda a que se re(e>·e o parecm· supra 

At•t.. E' o Governo autorizado a. abrir o 
credito nccessario para pagamento de 9:000$, 
em flue foi arbitrado pelo mesmo Govm·nu, 
não sô o pt•emio, mas tambom a despeza;da 
impre::~são de 1. 000exemp1ares da obra «Pro
cesso Criminal Brazileiro» eln.borado pelo 
lente da -Faculdade de Direito de S. Paulo, 
o Dr. João Mendes de Almeida Junio.r. 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1901. .. 
-J. A. Neiva. 

N. 132 A- 1901 

Parece;- sobl'C (f, emenda olferecida na 3& di.~
cussão tio projecto lL 182, deste anno, que 
autol'i~a of->odm· Executivo a abril· ao Mi
nisfel·io da Marinha. o c1·edito de 100:000$, 
.mpplementar ao art. 8°, n. 24-0bras
da lei n. 740, da -~~ de dezembro de 1900 

Peesento ú. Commissão .·de Orçamento a 
emenda do Sr.-F l'edericó Borges ao projecto 
n. 1:32, de 1901, e havendo ouvido o Gover
no, ·que iotormo11 ser real a divida de H:465$, · 
a que a mesma. se refere, é de parecer que 
seja accoita. 

Sala dâs Commissões, 14 de dezembro ·de 
1901.- Pauta Guimartles, presidente.-.il.fay- · 
1·ink, t•elator.~ Cassiano do Nasoimento,
Luiz Piaa.-Victorino Monteil·o, · 

Jt:mcnda a que se 1'efm·e o parecm· sup1·a 

Accrescente7se : 
E mais a r1uantia do 11 :405.'$, para. paga

mento a. l<'elismino Soares & ·comp., col'l'O· 
spondente ;L segunda metade do valor total 
das obras de roparação nas caldeiras d:t tOJ•
pedcíra Sif.vado, trabalho roa.lizu.úo por con
tr•;tctl> ;),::t-;igmulo no Min.i:-~torio lla Ma.rinha. 

Bala das sessões,~!:) do nov~mbro de 1901. 
- H·ededco fJol'ges. 

N. 150 E- 1901 

Emendas do Senaclo ao p1·ojecto n. 18, que 
orça a Receita Geral da Repubtica pcwa o 
exm·cicio de 1902 · 

A Commissão de Orçamento da Camara. 
muito teria. a dizer sobr~ diversas- em)nda.s 
qüo approuve ao Senado fazer ao Orça.monto 
da Receita. Emendas ha que, si não fora a. 
falta de tempo e o receio de deixar o Poder 
Executivo sem lei paea cobrar os impostos e 
arrecadi1r as rondas necessarias ao custeio 
dos varios serviços publicos, a Commissão de 
Orçamento üe modo algum acceitaria, ,iá. 
p:n:.qnonãv consnltttm í10 serviço publico, .já. 
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· porquo não obedecem aos sãos p:incipios 
consti tucionaes. 

Infelizmente, a pressão do tempo, e 'mais 
do que idso o dever de não entregai', a d]cta
dura financeil·a e orçamentaria ao Governo, 
obrigam a Commíssão aaconselhar a Cama.ra 
que acceite ·as emendas do Senado. Pl•e
f'erivel é dotar o paiz com um- orçamepto 
contendo algumas medidas inconvenientes, 
ou. mesmo com lacunas prejudiciaes, de 
modo a não permittir o Governo a agir 
no intere3se publico, a deixar a Nação ·sem 
orçamento, sem leis de meio~, entregando ao 
Governo a mais perigosa de todas as dieta
duras - a :timwccira- pelo descredito do 
Poder Legislativo que d.eiJmva de cumJ)rit• o 
seu dever primo1:·dial. . 

Emenda n. 1 

Ao art. 1°, n. 28-Substitna-se polo se
guinte: 

Dito nos termoa das leis em vigor. f;lObre o 
c:tpital das loterias c do scllo adhcsivo. 

A Commissão acceih ar emenda, pois ella 
é uma consequencia de umtL outra emenda 
suppressiva do n. XI, do art. 2°, do p1•ojecto 
da Camara., emenda. quo o Senado u.pprovou. 

Emenda n. 2 

Ao art. 1 o, n. 29-Supprima.m-so as paln.· 
vea.s: inctttsi1Je ss vcncímentn.~ tios mcm.b1·ns tio 
Supremo 'l'ribunttf.. 

Nilo se compr•olwn,le nu l'cgimnn mpubll
cano, em quo a. igwl11l:ulo do onus t'\ P&tal>o
Ineida pol:t Constit.ui~~u.o, umrt clas~o do l'unc
ciona.t•ii.Js isenta. d<1 dntorminado~ imposlio.:l, 
IJIW incillHm sobro toda!'! a~ uutr·a.~. O im· 
posto sobro veucimonf.os n suh~idioi'l (\ um 
imposto soLrll a rondu., o niio l'lfl úompr•ohnn1lo 
qun os vencimnnt.os elo:-~ l'uncciona.rios :nonos 
rcmunera.,los sn,ja.m a.ttingido.~ 11 oxeluídos 
vencimentos mn.is olevallos. A Cum111issiio 
ontendo que osso impQêto, mosmo t•nf'nrentn 
ás classoil quo toem ven"bimontos fixos, o quo 
não podem pot• lei l:Ol' diminuídos, attingc 
ossos vencimentos, porque a diminuição a 
que de ·cêrto se referiu u. Constituição tem 
caracter de cm•ta pcrmanencia, importa em 
reduzir para todos os effeitos esses venci~ 
mentos, já pa.ra a.po:entador•ias, ,já para o 
montepio, ao· lJasso que o imposto tem cn.
ra.cter annuo, consistindo em um sacrificio 
a que não podem o nã':i devem furt:.tr-so 
todos os bPazHeiros, que exercem qualquer 
funcção puLlica o do Estudo recebem uma. 
determinada retribuição. · 

Apezar disso, a Commh! . .;ão da Camara, 
considr.rando i.t oxcepção odiosa, smn funda-

mento no nosso djreito constitucional, acon· 
solha pelos mot,ivos daaos em começo deste 
parecer a adopção da emenda que consag!'a 
doutrina que se torna victoriosa pela força 
da:,; circumstancias. · 

Emenda n. 3 . 

Ao art. 1°, n. 31. Elimine-se. 

O Scnatlo mn.ndou supprimir o dispositivo 
sobre transmissão de apolices e embarcações 
sob o fundamento de inconstitucionalidade. 
A Commissão da Camara, embora. não con
cordo com a dr. u trina que pr•ocm•ou firmar 
o Senado e embora ache inconveniente aôs 
interesses do Thesouro a adopção da emenda, 
aconselha todavia :.í Camara que se sub
metta, á. vista das razões que deu no começo 
do parecer. . 

As apolices em ques~ão constituem serviço 
da União e como tal não podem ser taxadas 
pelos Estados n a não sm• que se queira con
stituir uma especio do propriedade privile
giada isenta de todo e qua.lqum• imposto,_ se 
ó ol.wigado a admittü· que o direito de taxas 
üo transmissão pertence ú. União. 

Sem duvida o imposto de transmissão do 
propriodalle ó privativo dos Estados, mas o 
ó de toda c quálquer propriedade ? Nií.o : 
apont~':l tla propriedade, 1le immovel situado 
om sou torritoC'io o só solJre ss,.:;e não po
(l{mí a. Uniii.o !'azer incidir qualquer taxa. 

O impo~to do tt•an8missão de propried:tdo. 
f(IIO IL <.Joni'ltitui~!ão priva.tivamonto deu aos 
Est:tdo:-~, ú o ant.igo imposto que no imperio 
tinha csKc nome e esse incidia sobro os im"' 
moveis silimulos no territorio do cad<t pro· 
vi nela. 

Aetll'O!'lcn quo o f'als·1 fundamento do quo 
sn sm•viu o Sonado .'lom o protosto da. Cu.· 
rnat•n,, vit·:L dar log:Lt' tt in1lemnb:aQües que 
suhil•ii.o a ma.i:-~ dn 5.000:000$, o quo do certo 
nã.o 1lolx1t dll SOl' pc•ot'uni.lamtmto pt•ojudicial 
a.o intm·o:-;so p11l>lico. Quanto :is emhru•cações 
ní\o constituindo ollas · immovBl fixado ao 
solo, porcol'rOJHlo eU:ts vat•ios Bstacloa, tam
hom não so compl'ehentlo porque !lar aos Es· 
tados o imposto do transmissão. 

A emenda do Senado ..... annulla renda da 
União, que foi e está sendo arrecadada, em 
virtude de ta.xa esta.beleC!ida por solicitação 
em relatorio do honrado Mi.nistt•o da Fazenda 
de então,o Sr. Bcrna.rdino de Campos. Com
petindo ú. União regull~r tt navegação, as 
transmissões de embarcacõ :s só podem ser 
taxadas. pela Uniã.e e dahi o dispositivo que 
a emenda., no emtanto, supprime. 

Em vit·tude, porém, dos motivos apreaon· 
ta.dos no começo deste parecer, a Carna.ra 
está obrjgad:t t~ ·:tccoit.:.n· a fmwntla. do Se
nado, 
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NHmcro n. ·1 

Ao art. 1'\ n. 14-0ndlí) se diz: liti'O--di
ga.-sc !<-ilogr·amm:t. 

A Comrnissã.o 1lo Scna1lo ma.n1la, por ossa 
emenda su-bstituil' a palavra. liti'o por l<.ilo
gramm:~, do modo a· baixar o imposto de con
sumo par·a o salquor m;trangclro, quer na
cionaL A emenda da C:Lmara, q1te o Senado 
modificou, aba_ixava o imp!)Sto d(~ consumo 
de quantia insigniticantissima para o sal 
estrangeirp com a vantagem de uniformizar 

· a. cobranr:.a do imposto n:t Alfil.nrlcga, redu
zindo tudo a lllllrt mo~m;~ unida1lo. Com 
e!J'dto, n:~ t:~1·ifa o s:d pag:~direit.os de impm·
taç-:to po1• litro e no eonsumu pa~a.v:L pm· 
ldlo, d'a,hl d.ifl'iculdwle::: n:t percop1)10 uo im
posto,_ acc~mmlo do ü•ab:~lho, c:~leul(~S. do a.r
queaçao d1ver·.~ofl, etc. c l::l:O:o o llispos!llvo da 
Ca.ma.ra. evitava, alem do não poucos JH'e
juizos que ·tinha o Jisco nossas convcrsõos de 
litros e ldlos o vice-versa., cunfoJ·mo se 1a 
cobrar um ou outro imposto. O Scnu.do en
tonlleu quo isso nã.o constitui:t razão accei
t.avcl. A Commissã.o aconselha. a Camara a 
acceita.r a re.-;oluçã.cJ do Senado, omhora o 
imposto srJja diminuído o continuem os 
grandos embaraços da divcl'sidado de cobrai' 
a taxa. na a.lfandega - a. de consumo pur 
litr·os e a. a~luanoir·a por ldll)gramrrw,s. 

Emenda n. r; 

Ao a1·t. 1", no r>O-Accrosconto-sn quando 
naeionrw.~.-c ~111ml.idg n' isnll!~'"f() rf,~ qu.u !JU.~''· 
o bacat!Mlo. 

A Uurnmi~sil1' :wlw. quo usta. enwsHII\ rlnvo 
sm• accoi ta.. J•:st:~ v a. no pcmmmon l.o d:L C:t
mar:tquo a. isrHJl,~iio so J•oror-is~tl apnna.s :~ct 
peíxo sncco o crn s:dmour·:~ r[U:t.ndo om bar·
J'icas e n earno do porr:o salgada, na.don:Los. 
O ineonvcuientu da pL'lrrwim emo111tn 1lu 
Scna1lo t'oi :mnado com :1 suiJ-omonda. em 
que HO tornou OXJH'e.-1:-:!0 n posil.ivo quo u lJaClt· 
lháo, que é irnport:.~do om cu.ixa.s e lntrricas, 
e quo go~a.v:t já dn ismH;ão, con1;ínn:mi. a 
gosar ela ison<,\Ü,o 1·efol'ida, conformo, em 
respeii.ofla, obsor•va1,:Tí.o powloro11 na. i mpmnsa 
o J•claLOJ' d:t Uummis~ü.o ele Orçam<mto da. 
Ca.ma,r·:t o l<tz vet• quo nru nocess:tt'iCJ. 

Rmenrlr~ n. C 

Ao art. 2", n. 2-Supprlma-sn. 

A Commissho ar!ccit:t l1 emnnd:t, ma.s acha 
a. pnrigoSit. I~' cort;o CJIHI nxisl;indo a lei quo 
cr·oou o rogula. o J'uncciorl:l.JlH\llln dar\ ea.ix:t~ 
economie:t,:-l, os d11posil.os }J(J(Iu6ü/ :t,lli eonti
nua.l' n sm· J•eco!Jillos, nm~ u Sl\lt urnpt·ogo, a 

;.;ua. applic:v.~ã.o, a. faeul<l:tde de dispor úo:':l 
sa.ldus /ic<~ cerceada u.o Governo, o no em tanto 
n:L propr·ia. roceita. crcu.-se o fundo-de amor
l;izac;:'i.o das apolieos a. quo deverão ser appli
CJ.dos ossos sa.ltlos. Além uisso o Senado nu.o 
providenciou solH'O a arrecadação dos bons do 
ausnntos, uefunt.ós etc., no Dist1•icto Federal, 
pu.I·eccndo que a. suprcs.<sã.o <lo dispositivo do 
projecto nü.o ~tá ;l Unii'í.o o direito do f<tzcl-o. 

Emenda n.- 7 

An al't. 2°, n. ::-Supprimn.-so. 

A ·Cornmis:-ü'io rw1:oita. a. emenda,. 

Emr:mlrt 11-. 8 

Ao art. 2°, n. 4~Subst.itua-~o polo scg-uin
i;e:-A<~dopta.r urrm tarifa uilferoncial aggra
V<Lda. il.té 5U % sobt•o a. rwdinat•i<t pa.r•a. um or1 
mai:-l genoros uo pro1lucçiio do pa.ízes quo so 
roowJem a boneflcia.t• a entrada de pl'oducto's 
braziloiros com o:-:~ favores tlo naçã.o mu.is 
f<L v orcei da. 

A Commi:-:~sã.o da Ca.rnara julga a. actua I 
emenda :1nouyna o o mesmo tempo perigofla., 
Anodyna., porrpw lho p<~l·eco quo Governo 
algum :t ]Jor;í. em pratica. Por·igosa, porque 
si Jwuvnr Go:vcmo quo a queira oxccuta.t· {~ua .. 
d um:L rnodid a. do ameaça do hostilida.do o 
ni"io urna. medich d<~ tr:tnsacção como soom 
Slll' as rnoditlal-l deste c:tra.ctor•. Precisamos u 
<lovemo:-;.J'Ilglllru·iza.t· o nosso b:tlanço dcçontas 
eorn vat·ia~ na(;õos dü quem muito compra· 
111o~ 11 :L qumn na.da ven1lomo~ o com outras 
:1 lliiOill nwito vondmnos e pouco compra.mos, 
ditllí a, fl(!en.{sid:tllo de uma. politic:~ commer
clal t1ova., quo pr·ocisamo.~ :1dopta.r o inct·o
mon h1·, o som urmt providoncilL que U.l~to
J•izo o pormitta ihvorcs recíprocos, impossí
vel é semellla.nt1~ com;:~. O dispositivo do 
projocto rb Ca.m;tra., quo o Sen:1tlo emendou, 
m·:~ rnui.to mais govern;uncntal, muito ma.is 
poli ti co, muHo mais pr·wlente, permittindo 
ao Governo um campo <]o acção quo lhe fa
ei!Httssc os movimentos o pel'mittisse con
seguir• o quo tleso,jamos. O Senado não on
ton!leu a~:~sim eroduziu o Governo do Bt•azil :.L 
dil:<JI' ao Uruguay,:iArgontina,etc.o aoguinto: 
ou reduz os 1lir·eitos pa.t% os gcnor·os IH'a.si
loiros ou elevamos o imposto ::;obro a fa.ri11ha., 
o xa.rquc, otc do 10, 20 o mosmo de 50%, 
eonlorrno o provoito quo sn pr·otonda, tira.J.• 
da, a.me:~ç:t. gm t(J(lo cítSo tt Commissão da, 
Ca.m;tr:t ;wousnllla :t :tdO}l<;;ã.o 'l:t Bmcnda. 

Ao a.r·t,. :!-", 11. 7 - Suppt•im:Hm a pa.· 
l:t Vl.'ll. c:tl.í'J'f:!l({(lll. 
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A Coinmissão accoita. a. emend;t, embora 
pense que ella não so justifica. O funda
mento do Senado é que a taxa cobrada é de 
exportação e qm~ essa pertence aos Estados. 
Ha nesse modo de ver verdadeiro equivoco, 
tratando-se de uma taxa remuneradora de 
serviços como á de caes, a do armazenagem, 
-etc, serviços que ;tproveitam não só á impor
tação como tambom á exportação. 

·Emenda n. 10 

Ao art. 2°, n. 7, accrescente-sc: 
« Exceptuam-se desta taxa as mercadorias 

que soffram baldeação devido á superiori
dade de calado dos navios que as transpor
tom sobt•e o permitt.ido na zona directamonto 
beneficiada pelas obras em execução. 

A commissão acceikt a emenda. 

Emenda n. 1.1 

Ao art. 2°, n. 8- Elimine-se. 

A Commissão acceita a emenda. 

l!:menda n. 12 

Ao n. XI - É li mine-se. 
A Commissão acceita a emenda. 

Emenda n. 13 

_Ao n. XII, do art. 2°- Substitua-se pelo 
soguinto: 

A isentar de direitos o material impor
tado pelos Estados ou Municipalidades com 
applicação ao a.ba,stecimento de agua e o 
material meta.llico para a retlo de esgotos, o 
bem assim as roarllocomotivas com wa.gons 
importa.dos para o serviço de tra.-:.cão em 
estradas sem trilhos e os instrumentos tlcs· 
tina.dos no ensino proft:,;sional e apparolhos 
para· a instrucção technica, importados pelos 
institutos de ·ensino profissional otncia.os dos 
Estados e o material importado para os 
institutos proftssionaes mantidos pelo Go· 
-verno do Districto Federal. 

A Commissão acceita a emenda. 

Emenda n. 14 

Ao art. 4° supprima.·so. 
A Commissão accoita a emenda. O relator 

do presente parecer no. dolJato Jez as dccla
raç()es que constam dos Annaes c Cl ue levaram 
a Camara a votar a omonda. · O Sona.do on
tondou rocusal-a, mas a Commissã.o tl:~ Ca
mara pMo a1Ilr~1· o continua tL a.lllr•m111' 
quo a omonda tiiilia ca1·actor govornamontal 

CAIIIArU. Vol, vm 

465 

e obedecia ft politica commercial interna· 
cional do Governo. · 

Emenda n. 15 

Ao art. 5° depois do § 3° accrescente-se; 
§ 4. 0 O Laboratori.o é obt•i.gado a dar aos 

interessados certific<tdo da exhibição do talão 
de :pagament_J da re~pectiva taxa. de analyse, 
desi~n'-!'ndodm e hor::t dess<~ apresentação e a 
rest1tmr o valor da mesma taxa no caso de 
não ser procedida a ana.ly;:;e no prazo da lei. 

§ 5. o Si terminado o prazo, não houver o 
La.boratorio procedido ou termina1lo a ana
lyse, pocler:i o interessado despachar a sua 
rnercadot'ia exhihindo certificado do § 4° á 
Alfandega, q uc levar;j, no mesmo dia o facto 
ao conhecimento uo Ministro úa Fazenda. 

Ao a.t•t. 5° e § :3°-Elimine--so a palavra 
«q u u ijo;.;» • 

A Corumi~são a.cccita a emenda. O Senado 
em 3'-" discussão modificou o § 4" lla sua pri
miti ViL crnontla, de modo a sanar os incon
venientes que tinha. O que· el:!t:iíeito pódo 
sm· t.teccito sem inconveniente.· 

Emenda 1~. 16 

Ao-art. 7°-Accr·escente-sc: «e appat•olhos 
para o fabrico de lacticinios». 

A Commissão acceita a emenda. 

Emenda n. 17 

Ao a,rt. 10-Elirnine-i'lc. 

A Commissão accoita a emenda apozar do 
contribuh• ella para impossibilitar a orga
nização do um serviço quo é urgente qual o 
do soccorro naval. Não so compt•elwnde quo 
em um porto Cl)ffiO este, desta importu.ncia, 
não esteja organizado um serviço humani
tario desta ordem o a quo pt•ostam todas as 
na.ç~õos o maior cuidado. O Sanado não so re
cordou naturalmente dos desastres quo se 
teom dado nesto porto e do facto doloroso da 
barca Terce·ira. que incendiou-se e onde pe· 
receram dezenas de pessoas sem o menor 
socccorro. 

Ainda· Mstes dias houve o naufragio do .Tcc· 
pura, onde dezenas do victitnas foram feitas 
por falta de soccorro naval. Em todo caso 
preciso so faz que a Camara ceda á vontade 
do Senado o accei to a emenda. 

Emerula n. 18 

Ao <Lrt. 11--Suhstitua-so pelo seguinte: 
O i'lcllo de documentos eontinuarâ a sor 

:1 pplicado na i'órruu. e segundo u.s prescri
~~~ 
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pçõeR _da lcgislaçito em vigor, com . as se
guintes mo(lificaçõcs : 
. I . o Nos cttsos de omisilão, terá logar a re-
validação: . . 

a)-pagando-se 10 vezes o valor do sello, 
até 30 d~a.s da data em que o mesmo se tor-
nou deVIdo i · 

b)--pagaildo-se 25 veze;:; o valor do sello, 
até '60-dias da data em que o mesmo se tor
nou devido; 
~c)~pagando-se 50 vezes o valor do sello, 
de 60dias por deante, a contar- da data da 
omissão. 

§ Ficam revogados o§ 2° do art. 10 da 
lei n. ;559, de 21 de dezembro de 1898, c de~ 
mais disposições correspondentes. 

A Oommissãoacceita a emenda, apozar de 
reconhecer que olla trará a rcducção do im-
poo:~ t1 do seUo. -

Emenda n . 19 

.Emenda n. 20 

Accroscente.-se onde convier : 
Art~ ___ Ficam extensivos á Companhia 

Internacional de Docas e Melhoramentos os 
arts. 24 o 25 ~ do decreto n. 4.228, de 6 do 
novem])ro . do 1901, que autoriza a organi~ 
zação da Companhia Docas do Rio da Janeiro. 

A Commissão acceitri. a emenda. 

Enuinda · n. 21 

Ã:ccrcs~ente-se : 
Art; . A lei n. 641, de 14 do novembro 

de 1899, será executada com a seguinte mO-
dificação : _ · 

Art. 3. 0 § 1.0-Charutós, · cujo -preço não 
exceder . de 30$ o milheiro; cada charuto 
cinco réis. · · ·· 

A Commissão da. Camara em seu projecto 
estudou longamente a questão da alteração 
das taxas sobre ocharu to com o fim de evitar 
as fraudes que se praticam. Propoz então 

Ao art. 12 o seu paragrapho unico -.-Sub- quo sa abaixasse o valor do charuto sujeito 
stitua-se pelo seguinte: ao sollo de oito réis, propondo que - em vez 

desse scllo incidir sobre o. charuto de 40$ o 
Art. Ficam sem effoito as autorizações milheiro, -incidisse sobre ó charuto de 30$000. 

para arrendar ou alienar a Estrada de Ferro Desta forma acautelava o ftscb e favo1•ecia o 
Central do Brazil. charuto barato. Na larga discussão que se 

Esta emenda estava no projecto da Camara, travou, verificou-se que o charuto vendido 
mas o Senado u. torno11 substitutíva do todo o aqui a 100$ o milheiro, não podia custar na. 
artigo, de modo que foi supprimido o seguinte fabrica ma.is de 40$, a. vis.ta da seria de im
dispositivo: postos c onus a que ficava sujeito. Nestas 

Art. 12. Continm~rã.o em vigor todas a~ condições preferiv.el era manter o statu quo 
disposiçõos das lois do o1•ç;mrento a.nteccdon- e iss? a Camara ~cceitou. O Senado, porém, 
tes, c1ue nfw versarem sobre a fixaçho da. rc- n:cceita a emenda em que so manda taxar o 
celta. o tlospcza, sobt•o autol'izaçào para charutode30~;.:Jomcinco róis; a. conscquencia. 
alterar ou mate:Lr vencimento, cro;\r, t•cfot'- é quo 0 cl~ai•uto de 40$ e mesmo o do 50$ 
mar ou suppJ•imit• rep:u·tiçõos o u.ltcra.r a preço da fabrica, passará. . :~ ser de 30$: 
legisla<}fto _flscal, quo não tenham sido ox:pt·os- deixando de pagar oito réis· p:tra paga1• 
su.mélltc rovog:.ulas. cinco 1'(\ÍS, sello quo está vm•ifica.do não com· 

pens:L o custo !lo fabrico. _Quem vao, pois 
Bsta, ollminação vir:í t1•azer omku•aç·os á lJag;u· u. imposto t} á Ur:tião, quo dispen-

adminititraçà.o. · dorá llliJ.lOl' quantia. com o fa.bt·ico de taes 
A Ca.mara s:tbo quo do long:t da.t:l val'ia.s scllos do quo tlu.r;l o imposto, além lln. lHsão 

disposições. c1ue dovom ter o teom cai'actor quo solfr•orá com UB fraudes quo so vão dar. 
pormanonte, for<.~om votadas no orçamento e Em todo caso a Commissão aconselha 
supprimido o art. 9°, duvidas levantar-se- a. Cama.ra que acceite a vontade do Senado. 
hiam sobre a continuid,ade . dessas providen" 
cias, o que poderia acar1•etar verdadeira Emenda n. 22 
ana.i•chia. Accrescente·se: 
- i-Ia mesmo um cet•to numero de taxas que A t 

·estão eru vigor ha :..tnnos o qüe foram decrc- ·· . r • ~ão do dominio dos Estados os pro• 
tadas om lei orçU.menta.ria .o sem essa dispo- pr;_os nacu?naes que . no · regimen transacto 
siçã.o deixarão rlc ser cobradas, acarretando eram d(3stmados a_ serviços que pâs~ram 
projuizos (L Receita. · IJ.~~a. os Estados ~om a nova organização po-

!ttica., ~ be~ assim os que naq~ellã, épo_ca 
Em:· todo o caso, a Commissiio não pód~ . Ja eram ubl1zados pa~a os serviços que es~

deix<tr- de. aconsclha.t• a Camara que cMO. á. vam a cargo das antigas provincias e conti
von tade do Senado. · nuaram a cJ}.rg? dos Estados. . . 
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A Commissão acceita a emenda; embora 
reconheça · que em mais_ de um Estado. ~lla 
venha trazer á União despezas grandes para 
collocar algumas repartições federaes. 

Emenda n. 23 

Art. São isentos do imposto do s.ello todos 
os papeis, documentos, justift~ações~ etc., re· 
fer0ntes ao casamento civil. · 

A Comttüssão aeceita ~ emenda. 

Emenda n. 24 

Art. As isenções 'de direitos a que se re
ferem os§§ 22 e 2.3 do art.2o das disposições 
prelimina.res do décreto n. 3.617, de 19 de 
março de 1900, não comprehendem as im-· 
portações feitas por párticularés para at· 
tender ao cumprimento de contractos de 
fornecimentos feitos com a União. 

A . Commis8ão acceita a. emenda, mas faz 
notar que ella é mOdificativa. da lei perma
nente e que devera naturalmente ter effeitos 
de caracter permanente. Além de que vae 
ella attingir a varios contractos com o 
Estado, contractos que terão de ser modifi
cados. 

E11tenda n, 2 5 

Accrescente-se: 
«Fica o Governo autorizado a modificar o 

regulamento sobre o imposto d~ consumo, 
providenciando para ~ue os agentes tlscaes 
da União forneçam guias aos charutos nacio· 
naes destiliados á exportação, independente· 
mente· do pagamento de consumo federal, 
acautelados os interesses do fisco. · 

A Commissão accci ta a einenda . Pre!!en
temente as partidas de charutos destinadas á 
expot•tação para o exterior do paiz são sel
ladas o depois é restituida ao exportad~r ou 

em parte corrigir os effeitos· da. eliminaçãO 
que mandou fazer. Com effeito : - aa apo· 
!ices, p.o acto da compra e venda estavam 
sujeitas apenas ao sello proporcional nos ter .. 
mos do art. 11 da tabella. A do . actual regitlâ.· 
mento do sello, excepção da. transmissão 
por doação inter-vi,os ou em causa-mortis, 
que pagava então o imposto chamado de 
transmissão. o Senado supprime o imposto, 
mas manda agora que paguem o sello pro· 
porctonal. Uma couso. compensa a outra. 

Emend~ n. 27 · 

Art. Na vigenei!J, do actualexercicio fl. 
nanceiro, a sella.gem das bebidas àlcoolicas 
será cobrada no duplo. · 

A commissão da camara acceita. a emenda.; 
E lia tem por fim evitar o uso excessivo da. 
aguardente, laranjinha, · etc.; mas infeliz
mente não incidirá. o augmento de taxas sinão 
o as bebidas a.lcoolicas mais finas, como a ge
nebra, o wisky, etc., · pois que por lei a. 
aguardente de ca.nna.; quando fabrie~dil- . no 
paiz, está isenta. de imposto,attento o facto de 
ser essaindustria. uma das pi'incipaes fontes 
da vida de importantes Estados do Norte, · 

Sala das Commissões, 18 de dezembro de 
1901.- Pattla Guimarães, presidente.- Ser
zedello Corrêa, relator.- Lui:s Piza,- May':'" 
rink. - aassiano do Nascimento. - Víctol·ino 
Monteiro.- Nilo Peçanha.- Francisco Veiga. 
- Francisco Sd. 

N, 206 E- 1901 

Emendas do Senado ao projecto n. 206 D; 
llestc anno, que fiu;a a despe;a do .Ministerio 
da Justiça e Neuocios Interim·es para o 
cu;ercicio de 1902 - · fabricante a importancia do sello. . . 

A emenda substitue este processo pelo da 
guia.,-que é preferivel desde queseJam, como 
manda a emenda, acautelados os direitos do 
fisco de modo a evitar a.s fraudes e os 
abusos. , 

Emenda n. 26 

A Commissão <lo Orçamento, si bem que 
tivesse de fazer algumas ponderações acerca. 
de varias medidas propostas pelo Senado ao · 
projecto desta Camara, fixando a despeza do 
Ministerio da JustiÇa e Negocios Interiores 
pára o proximo e:xercicio, vê-se na contcin· 

Onde convier : accrescente~se. ·gencia de omittir quaesquer considerações a. 
Art. A transferencia ~de titulos da divida -respei~o, atte~dendo á. urgencia que ha de 

phblcia interna da União Só paga o sello serem •votados os orçamentos, o que a im
proporcional, nos termos dg . n .• 1_1, da ta- pelle a ~ aconselhar a acceitação das referi
bella. A, do- actual regulamento . do s~l~B, . ·das emendas. 
·ainda que ella se opere em ·virtude de doaÇao Sala das Commissões, 18 de dezembro de 
inter-1.1i-oos ou oausa~mort.i$ •. · 1901.-Paula Guimarães, presidente.- Niló 

A Commissão a('..cêitá.~· ·a- emenda. Ella é Peçanha.-Cassiano do Nascimento.- Lui~ 
consequencia de uni,~ :õutr'a. emenda do Se· Püa.- Victorino Monteiro.- Mayf'ink.
nado em que ·ser stippriniiu. o imposto de Sm·.zadello Oort·oia, -Francisco Veiga, .:.._ 

· transmi!lsão de aj)Olices. O Senado procurou. Francisco Sd. 
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Emendas do Senado ao projecto n. 206 D, de 
1901, da Ca1íwra dos_Deputados . 

A' verba n. 11- Augmonte-se de 6:000$, 
_})ara·remuneração provisoria, de sérviços na 
Procuradoi'ia Geral da Republica. 

A' verba n. 16-Supprima-se a gl•::ttifica
·ção para o chefe do Estado Maior. 

A' verba n. 20-Acc.rescente-se: «Para o 
serviço .qlJ.a.rentenario e desinfecção no Es
tado de Matto Grosso 70:000$000». 

,. _A' verba 27-Mantenha-se a restricção
-·«Sómente durante quatro .. mezes.» 

A' ver h:.\ n. 37-Eleve-se a 6135:639$698, 
destinados: 150:000$ para fundação ou ada
p.tação de um edificio pal''a a Ma:ternidade e 
Escola Profissional do Enfermeii•as na Ca
pital Federal ; 200:000$ pa.ra. estabelecer-se 
uma estação sQ.nit[\,ria de la classe, a ella 
adaptando-se as obras feitas em Tamandaré 
e 40:287$580 para as obras do Senado Fe-
deral. -

Supprima-se o artigo que révoga expreSSíl
mente a autorização para a revisão do regu
lamento do corpo de bombeiros. 
· Supprima-se o artigo que transfere o. edi

. :freio em cons&rucçã.o na Lapa á. As.3ociação da 
PoJyolinica da Capitall<'ederal. 

Accrescenta-se: 
Art. Fica o Governo autorizado a mandar 

imprimir na Europa e em paiz onde houver 
maior vantagem a obra-'-Serlum Palmarum 
do botanico bt•azileiro Dr. Barbosa Rodri
gues, abrindo para tal fim o necessario cre
dito o do accordo com o autor. 

Art. Fica o Govol'no autorizado a mandar 
illuminal' por olectricidade a Casa de Deten
ção e a de Correcçã.o, abrindo o nocessario 
credito á l'Ospectiva installa.ção. 

Senado Federal, 18 de dezembro do 1901. 
-Manoel de Queiro~ Mattoso Ribâi1·o, Vice
Presidente.- Antonio Azeredo, servjndo do 
1° Secretario.- Josê de Almeida Ba1·reto, 
2° Secretario interino.-Brazilio Ferreira da 
Lu.;,8° Secretàrio interinou-Gusta17o Richard, 

· servindo de 4° S~crctapio, . · 

2. Subsidio do Vice-Presi
dente da. Republica .... 

3. Despeza. com o pala.cio da 
Presidencia da.· Repu-

--~ 

36:000$000 

blica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 1 :440$000 
4. Gabinete do Presidente da. 

Republica. ..•.......... 
5. Subsidio de St3nadoi•es ... 
6. Secretaria do Senado •... 
7. Subsidio dos· Deputados .. 
8. Secretaria. da. C amara dos 

Deputados-1•eduzida. rio 
pessoal õe 2:000$, veli-
cimontos de um por-
teiro, quo falleceu, e 
a.ugmentada de 21:200$, 
sendo: 14:000$ pílra. pa.-
gamento de vencimen-
tos a um chofe de se-
cção incumbido da. Bi-
blíotheca da. Camara. 
dos· Deputados e a. um 
conservador da. biblio-
theca, nomeados por de-
liberação. da. C amara., o 
primeiro com-o venci-
mento de 9:000$ e o se-
gundo com o de 5:00Q$;· 
e 7: 200$ para paga-
mento de vencimentos 

33:600$000 
567:000$000 
324:532$118 

l. 908:000$000 

- a um official dispensado 
do serviço.. .. . .. . .. . • ·U7: 06~$118 

9. Ajudas de custo aos mem-
bros do Congresso Na-
cional . . . . . . . . . . . . . . . . ·go: 000$000 

10. Secretaria. de Estado -
Augmentada no mate
·tcrial do · 6:000$ para. 
pagamento detclegi•am· 
mas officiaes para. o ex-
terior .... , . . . . . . . . . . . · 36~: 80 '$118 

11. Ju:::~tiça, Federal-Reduzi.: 
· da de 300$ pela snppres

sfio de um official do 
justiça do Juizo Seccio
nal do Ceará, cargo in
cluído no orçamento 
sem disposição legal 

Projecto n. 206 D, de 1.901, da Cama1·a dos 12. 
Deputados, -que fixa a- despe~r;z, do Minis
teria da Justiça €l Negocias Interfo1·es para 13. 

que o tivesse Cl'eado... 826:834$118 
Jn:::~tiça do Districto Fe-

o exe1·cicio de 1902 - · · 

O Presü,Iente da Republica é autorizado a 
despender peln,s rep,artições ·do Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores· e com os 
serviços designados das seguintes verbas a 
quantia. de 16.266:271$538. 

1. Sübsidio do Presidente da. 
Papel 

Republica .••.•..• , ••.• 120:000$000 

deral .....•.•.•.. ,.... 338:679$059 
Ajudas de custo a magis..:. 

trados ............•. ; /; 
14. Policia, do Districto Fe-

6:000$000 

deral. •••.. · •.. :.. ........ ,2.926:229$7 .. 54 
15. Casa de Correcçao....... 218:230$939 
16. Guarda Nacional, sem a 

restricção da ta.bclla.. 35:000$000 
l7. Junta Commerchtl. . . .. . . 31· 346$118 
18. Archivo Publico-Eleva-

da de 2: 160$ a consigna- · 
ção·dostina.da a serven-
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tes. Diminuída de 
2:160$ a consignação 
destinada á compra de 
ca.ixa~_ par~t guarda de 
documentos, moveis, es
tantes, etc ....•..... -.. 

19. Assistencia a Alienados. 
20. Dil•ectoria Geral de Saude 

Publica - Augmentada 
de 4:600$ por ser eleva
da a 10:000$ a rubrica 
gratificação, estabeleçi
da no art. 65 do regula-

. mento respectivo ....• 
21. Faculdade de Direito de 

S. Paúlo .•........ ..... 
22. Faculdade de Direito do 

Recife ................ . 
23. Faculdade de Medicina do 

Rio .de Janeiro .. ; ..... 
24. Faculdade de Medicina da 

Bahia.~ .............. . 
25. Escola Polytechnica ..... . 
.26; Escola de Minas- Au

ginentada de . 3:600$ 
para gra tiftcação a t.res 
lentes, á razão de l :200$ 
a cada um, por tra ba
ba lhos de gabinete ou 
laboratorio .......... .. 

27. Gymnasio Nacional-Sup· 
primida a restricção -
sómente durante quatro 
mezes-estabelecida na 
applicação . da impor
tancia destinada á.s_des
pezas com os exames 
de preparatorios . c ex
pediente dos de madu
reza, inclusivo paga
mento mensal do pes
soal indispensavel a 
esse serviço n os respo
cti vos auxiliares, á. m
zão do 200$ po1• mez ao 
director, 150$ ao vice
director, 100$ ao secre
tario, 50$ ao escrivão, 
50$ a um inspector, ser
vindo de amanuense, 
5$, diarios aos auxi
liares e 3$ aos serventes, 
que gervirem nos mes
mos exarc..es ......•.... 

28. Escola ~acional de "Bellas 
·Artes ........... . .... . 

29. Instituto Naciona,l de Mu-
sicá.; .... : ......... . . . 

30. Instituto - Benjamin Con-
stant ........... . .... . 

31. Instituto dos Surdos Mu
dos-Elevada do l :800$ 

76:516$118 
663:565$298 

994:059$000 

282:900$000 

298:440$000 

"615:800$332 

635: 000$000 
480:131$118 

229:060$000 

505:488$354 

171 :94i$336 

127:632$118 

205:418$118 

a consignação material 
para offi.cinas, ficando 
assim rédigida:-Mate
rial para offi.cinas e 
gratificação ao mestre 
da offi.cina. typogra
phica - Reduzida de 
l : 800$ a consignação 
destinada á alimentação 
e combustível ........• 

32. Bibliotheca Nacional -
Modificadas as seguintes 
sub-consignaçõesdo ma
terial-Em logar de:
Acquisição e conserva
ção de livros, jornaes e 
revistas, 22:000$ -
Idem, idem de manus
criptos, photogt•aphias, 
estampas, moedas e me
dalhas, 9:000$; diga-se: 
---'- Aquisição de __ livros, 
revistas, jornaes, ma...: 
nuscriptos, estampas, 
mappas, moedas, me
dalhas _e sellos, 15:000$ 
- Conservação de li-

··· - vros, revistas, manus
criptos, etc._, inclusive 
montag!3ID e custeio de 
uma pequena officina 
de e n c a d e r n a ç ã o, 
16:000$000 ............ . 

33. Museu Nacional. ....... . 
34. Serventuario do Culto Ca-

tholico ............... . 
35. Soccorros publicas ...... . 
36. Escola Quinze de Novem

bro-Para manutenção 
até o maximo de 60 
menores. orphãos exis
tentes ou que forem 
recebidos, á razão de 
700$ cada um, de ac
col'do com o n. v, do 
art. 3°, da lei n. 746, 
de 29 de dezembro 
de 1900 ...•..•. ; .••.••. 

37 .• o bras-Destinadas as im
pol'tancias: ·de 200:000$ 
para fundação ou ada
ptação de um edifi.cio 
para · a Maternidade e 
escola profissiona.l de 
enfermeiras na Capital 
Federal, de accordo com 
o projecto da Commi~
são do Congresso Me
dico ; o de 200: 000$ 
para, aproveitando as 
obras feitas em Taman· 
daré, estabelecer ali 

469 ·. 

117:863$118 

185:312$118 
146:673$118 

182:260$000 
100:000$000 

42:000$000 
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uma esta.çã.o sanit.aria Emenda do Senado ao projecto n. 259 E, de 
de 1 a classe ........... . 

Corpo do Bombeiros ..•.. 
Magistrados em dispon!· 

550:000$000 1901, da Camam dos Dep~ttados 
777:448$050 38. 

30. 
bilidade .....••.........• 

40. Ev<'ntua.cs .•.. , ... ~ ..... , 

A' verba 5" : .:..._ Supprlmam-se as consi-
400: 000*000 gnaçõe~ de 4:000$ para . um chariceller no 
100:000~000 Porto e de 28:000$ para o augm~nto da re· 

presentaçao das legações na Hes~nha, Santa 
Sé, Suissa, Belgica, Paraguay, Bolivia e Art. E' o Govorno autorizado : 

a) a pagar ao Dr. Clovis Bevilaqua o. Perú, ficando essa legações com a mesma 
premio de 3:500$, conquistado com a sua· dotação do orca.mento vigente·; augmente-se 
obra Dire1:tq das Successões, e mais, a quantia de 4:000$ para o vice-consulado de Posadas, 
de 4:600$, como indemnização <in. impressão de 2:000$paraJ o consnl geral em Nova York, 
de 1.000 exem:plares da obra mencionada, de 7:500$ para vencimento. de consul no 
abrindo pa.1•a isso os necessarios creditos. Chile, de 7:500$ para o restabelecimento do 

b) a etrectuar () pagamento da. inst&.llação consul geral de 23 classe em Genebra e de 
de novo material electrico na Brigada Po- 3:000$, sendo 1:000$ para cada um dos 1°1 

licial com o saldo do credito :para esse fim secretarios das legações do Perú, Bolívia e 
abe1•to pelo decl'eto n. 4.194, de 5 de outubro Paraguay ... 
do ~orrente anno, si o prazo para a termi- senado Federal, 18 de dezembro de 1901. 
naQao tlas obras excoder do 31 de março _ Manoe~ de Queiro 3 Mattoso Rebeiro, Vice-
do 1 ü02. . Presidente. -Antonio· Azeredo, }o Secre· 

Art. Fica revogado o art. 3, n. 1 da tario interino. _Jose de Almeida Barreto, 
loi n. 746, de 29 d~ dezemb1•o de 1900, na 2o Secretario interino.- BmdHoFerreira dq 
parte Qm que autoriza o Govern? a r8ver Luz, servindo de 3o Secretario. - Gustavo 
o regulamento do Corpo de Bo'!llbmros. . Riohard servindo do 4o Secretario. 

Art. O Governo transferirá á AssoCia- ' 
cão da Polyclinica da Capital Federal, reser
-vado á União o dominio directo, o edifi.cio 
em construcçã.o existente na praia da Lapa 
c que se destina.va 'á Maternidade. 

Art. E' concedida uma matricula gra-
tuita rto Internato do Gymnasio Nacional em 
favQr <lo pae que tiver tres :filhos alumnos 
eontribuilites, no mesmo estabelecimento. 

Ca.qlara dos Deputados, ~ de novembro 
de l90l. ~ Dr. Satyro de Oli'!Jeira Dias, 2° 
Vice-Presidente.--, Carlos Augusto Valente de 
No'!Jaes, 1 o Se~r!3tario. - Agapito Jm·ge dos 
Santos, 3° Se~retario, servindo de 2°. · 

N. 259 E-1901 

Emenda do Senado ao projecto n. 259 D deste· 
anno, que fixa a despeaa do Ministm·io das 
Relações Exteriores, para o ewercicio de 
1902. 

A Commissão do Orçamento, não podendo 
pela. estreiteza do tempo entrar na apJ?eci
ação das modificações que o Senado entendeu 
dever propôr ao projecto desta Camara, fi
xando a despeza do Ministerio das Relações 
-Exteriores para o exercicio vindouro, 
julga . que devem ser adoptadas as emen
das enviadas por aquelle ramo dõ· Congres-
so Nacional. --
. Saià das Commissões, 18 de dezembro de 

1901.-Paula. Guimarães, presidente.- Ser
.ze~eUo Corrêa.- Luiz Piza.- Mayrinh.
Cassiano do Nascimento.- Victorino Montei
ro.- Francisco Sá.- :Francisco Veigt~.--Nilo 
Pcfaf!k~. · · 

P1·ojecto n. 259 JJ, de 1901, da Oamara dos 
Deputados, fixando a despeu do Ministerio 
das Relações Exteriores para o exercício de 
1902 

Art. O Presidente da Republica é auto· 
rizado a despender pelo Minist~rio das Rela
ções Exteriores a importancia de 938:000$, 
ouro, e 737:920$, papel, nos serviços des
ignados nas seguintes verbas : 

1. Secretaria· de 
Estado -
Augmen· 
tada de 
11:000$ 
para paga
mento de 
telegram
mas exte-

Papel 

riores ••••• 222:920$000 
2. Empregados 

em disponi
bilidade de 
accordo 
com a pro-
posta. • . • • . 70 :000$000 

3. Extraordina -
- rias no in-

terior 
(idem).... 45:000$000 

4. Commissão de 
limites. 
idem. 

Ouro 
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5. Legações ~ con
sulados-An
gmentada 
de 48:000,'j;, 
sendo 30: 000 
para um 2o 
secretario
em cada. -qma 
das legações 
dos E ;da.,.. 
dos da Ame
rica, üa Ri\
publica Ar
gentina, do 
Uraguay, da 
I tal i a., da 
p-ortugal e 
da · Allema
nha, a 5:000$ 
c a da um 
( 2:500$ de 
gra titlcaçã.o); 
7:000$ para 
urnco n s u 1 
~ IP Trieste 
(2:500$ de or
denado e 
4:500$ de gra
ti fi"óaçã o, 
e 4:000$ para 
um chance!- . 
ler do Pórto 
(2:000$ de or
denado e 
~:QOO$ de gra
tificação ) e 
7:000$ para 
um oo.nsu.l em 
~apole~ sen
do 2:500$ de 
ordenado e 
4:500$de gra
Utloaçilo ••••• 

rl. Aj11das decusto 
( d~ accordo 
com a -pro-
P®ta. ) .. ! • • • 

7. E:x:tra.ordina.ria 
n () éxterior 
(de accordo 
c o m, a pro· 
post~ ) ...... 

... . . ... 797": 000.$000 

60:000$000 

········- 80;000$000 

· ~mara. !los - Da putQ.dos. 4 de dezembro de 
l901 ~~ Dr. Satyro de Oliveira Dias, 2° Vi(}e· 
Presidente. - Carlos Attgusto Valente de No· 
v(.%es, 111.~ecretario. -Angelo Jose da Silva 
Netg, _2° SeQJ,'etario. 

. O Sr. Presic:lente- Não havendo 
n:tQ.a ·mais ·a tratar, designo para. aml.lonhâ, 
a. seguinte ordem do di~:. 

Votação do projecto n. 2..?3 A, de 1901 
que :LUtoriza o. Poder Executivo a abrir ao 
Ministerío da Fazendn. os creditas extraor
dinarios de 2:676$445, ouro, c 2.954:500$332, 
p_[l.pcl, para attender ao pagamento de divida 
d~ exercicioh findos (33 discussão) ; 

Votação do projecto n. 70, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis, 
terio da Industria, Viação e Obras Publicas 
o cl'cdito extraordinario de 30:000$ pt\.r~ 
occorror ás despezas com a recepção d~s 
Estradas rio Ferro Bahia ao S. Francisco, 
ramal do Timhó, c· Recife ao S. Francisco, 
resgatadas em virtude do, autol'iza.çãó legis~ 
latíya (3a. discussão) ; . . 

Votação do projecto n. 157 A, de 1901, 
declarando que, no ca-so de licença a um 
lente cathedratico da Escola Naval, será a 
cadeira regida pelo lente substituto ~ qu!'lm, 
competir na occasião o exercício das funcções 
do repetidor dessa cadeil'a, com voto em 
separado (2a discussão) ; 

Votação do projecto n. 207, ae 1901, Cl'ea.n
llO mais dous logares de fieis do thesoureiro 
na Recebedoria da Capital Federal, com os 
vencimentos dos existentes (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 299, de 1901, auto
rizando· () Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Fazenda o credito extraordinario da 
?5.: 447$480 para dar execu9ão á sentença_ do 
JUIZ federal do Estado do RIO Grande do Sul. 
Q_Ue Gondemnou a Fazenda Nacional a, inde- · 
mnizar a viuva e herdeiros do coronel La· 
disláo Amaro da Silveira (2n discussão) ; _ . · 

Votação do p)?Ojecto n. 85, de 1901, a~to-:
rizando o Podér Executivo a relevar á vmva. 
ê herdeiros do finado major Benedicto Ri
beiro Dutra à divida por elle contráhida co~ 
o cofre da brigada poliaial da Capital Fe
deral, na importancia de 1:197$324 (discus
são unica); 

Votação da emenda do Senado ao pro
jecto n. 45 B, de 1901, que autoriza o Poder 
·Executivo a abrir ao Ministerio da Guerrit 
o credfto que for necessario para pagar a. 
gratificação de excrcicio a que tecni direito 
Camillo Josê Monteiro dos Santos o Joaquim 
Gonçalves da. Costa, contra.,...mestre e mau
dador da extincta. oflicina de correeiro ~o 
Arsenal de Guerra da Capital Federal ( dis
cussão unica ) ; 

Votação. do projecto n. 315, de 1901, au- · 
to1•izando o Governo a cont~r para os êífei- _ 
tos da aposentadoria ao engenheii•o Paul~. 
José de Oliveira o tempo em que exerceu. 
cargos publicps . de .no!fleãç~o do_s an~i~ºs 
presidentes de provmc1a (d1scussaounr~aL; 

Votaoão do projecto. n. 142 B, de. 1901, 
que autoriza o Gover!}o a _ I'eorgamzar ~, , 
éorpo de onge~heiros nava.es, do. ac~o..r~ ·: 
com a.s bases que esto,be~e~e (3a d1sc_u~sao .; 
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-Yotação do projecto n. 275, de 1901, con- condemnand•:> a, Fazenda Nacional a restituir 
cedendo a D. Dórotlléa da Encarnação do Co- :1 Paívn, Valente & Comp., Lemos Moreira & 
Coração de Jesus Garcia Zuniga e D. Maria Monte e Santos Gumes &-Cómp., negociantes 
Dolores Bartola. Bernardino .Garcia Zuniga, naquelle Estado, o que de mais pagaram 
filhas do brigadeiro barão de Ca1era, a rele· por dit•eitos de kerozene importado em 1896 
vação da pena de prescripção para que e 1897, com as respectivas custas (3• dis-
poss~m porceber . o meio-soldo que re- cussão) ; · -
cebia sua mãe, viuva. daquelle bt>igadeiro Votaç.ão do projecto n. 239 A, de 1901, · 
(311 discussão) ; mandando graduar no posto immediatamente 

Votação do projecto n. 105 C, de 1901, superior o ofllcia.l do exercito e da armada 
com parecer sobre emendas oiferecidas na que attingir o n. l da escala, comprehen-
3a discussãú do projccto n. 105, deste anno, didos os da.~ classes annexa.s, com emenda-da 
do Senado, creando no DistrJcto Federal mais Cominissão -de Marinha e Guerra (I a dis
. um officio do Registt'o de Hypothecas com cussão) ; 

. a. designação do terceiro (discussão unica); Vota,ção do projecto n. 74 A, de 1901, con-
Votação do projedo n. 76 A, de 190 I , res- cedendo o prazo do mais um anno de ma

ta.belecendo a P· classe de artífices militares tricula aos ex·alumnos do curso superior da 
na brigada a quese refere o decreto n. 2.207, Escola. Militar do Brazil, desligadQs por mo
de 30 de dezembro de 1895, e dá outras pro- tivo de reprovação em uma mesma materia. 
videncias (com substitutivo da Commissão durante. dous annos consecutivos, com 
de Marinha e Guerra) (2a discussão) ; . emenda da Commissão de Marinha e Guerra 

Votação do projecto n. 30ô, dE} 1901, auto- (l• discussão),; 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- Votaçãodo projeçto n. 146 A, de 1901, 
nistel'io da Fazenda o credito que for ne- instituindo regras para o estabelecimento de 
cessario para cumprir a sentença do Supremo em prezas de armazens geraes, determinando 
Tribunal Federal que condemnou a Fazenda os direitos e as obrigações dessas emprezas 
N acjonal a. restituir a A. F. de O li v eira & (la. discussão) ; 
Comp. a importancia de direitos de impor- Votação do projecto ·n. 258, de 1901, au· 
taçã,o sobre kerosene que de mais pagaram torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nos exercícios de 1896 e -1897 (3& discussão); nisterio da Fazenda o credito extraordinario 

Votação do projecto n. 43 B, de 1901, co_m da somma que necessaria for para restitui!' 
parecer. sobre a emenda oiferecida na 2"' a João de Aquíno Fonseca e Fonseca Irmãos 

· discussão do projecto n. 43 A, deste anno, que & Comp., negociantes no Recife, Estado de 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Mi· Pernambuco, a importancia que de mais 
nisterío da. Justiça o Negocias Interiores o pa.gl.t;ram á Alfandega daquella cidado por 
credito extraordinario de 2:827$800 para importação de kerozene, de accordo com 
pagamento a D. Eugenia Torreão Corrêa de a sentença do Supremo Tribunal Federal 
Araujo, viuva do juiz do dfreito em dispo- (2"' discussão) ; . -
nibilidade bacharel Lindolpho Hisbello Votação do projecto n. 170;-de 1901, aut.o-
Corrêa do Araujo (discus~ão unica); rízando o Governo a conc_eder, repartida.-
. Votação do parecer n. 69, de 1901, jul- mente, a D.Antonina Ramos Lopes e outras, 
gando que não carece de interpretação a lei irmãs solteiras do 2o tenente commissario da 
n. 729, de 12 de dezembro de 1900, que a.u· Armada Alfredo Ramos Lepes, o meio-soldo 
toriza o Poder Execu·tivo a abrir -o credito da patente do dito official (discussão unica.) ; 
necessario pára. o pagamento do almirante · Votação do projecto n.253 C,do 1901 (redac· 
Jeronymo Francisco Gonçalves da diiforença ção para 3a. discussão da emenda o1fm•ecida. 
de vencimentos desde a du.ta do sua reforma ao projocto n. 253, deste anno), autorizando 
até a de sua reversão ao serviço activo da o Poáer Executivo a. abrir ao Ministerio da 
armada (discussão unica) ; Fazenda o credito de 10:000$000, papel, para 

-~-- - .Votação do projecto n. 101 A, de 1901;. pagar á Santa Casa de Misericordia da Vi-
.. permittindo ao cnpitão de mar o guerra re- ctoria (3a. discussã.o); . 

fo1•mado José Duarte da Ponte· Ribeiro con- Continuação da 3• discussão do projecto 
tribuir para o montepio ·do posto de contra- n. 290 c, de 1901, com parecer sobre emen-

• -almirante, .com as vantagens do meio-soldo _das ofl'erecidas na. 3a discussã.o do projecto 
·· correspondente ao mesmo posto, pela tabella n. 290, deste anno, que_ fixa a despeza do 
· vigente (2a discussão) ; · Ministerio da Fazenda para o exercício . de 

-Votação .do projecto n. 256, de HJO I, auto- 1902 · 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis· Dis~ussão unica do p1•ojecto n. 321 B, de 
terio da "Fazenda o credito extraordinario 1901, com parecer sobre emendas oiferecidas 

- de 47:229$709 para dar execução ás sentenças na discussão do pr,ojacto n. 321, deste anno' 
do Supremo Tribunal Federal que confir- quo concedo a D. Leopoldina de Figueiredo 
m~ram as dó juiz seccional da P<~-rahyha. Accioli, viuva do capitão de fragata 8ra.-
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duado Carlos Accioli, a pensão mensal do 
200$, sem. prejuízo do montepio c meio-soldo. 

Discus.~ão unica do projecto n. 328, de 1901', 
relativo ü, emenda do Senado, substitutivo do 
projectO' ri. 256, de l900 (additivo destacado 
na::!"' discustão do projecto n. 253, do 1899), 
dotorminando que os vencimentos dos auxi· 
li are::!" dos auditores de marinha e guerra na 
Capital Federal serão correspondentes . aos 
de capitão dos corpos arregimentados do 
exercito em servi(\o activo ; 

Discussão unica do projecto n. 218 A, de 
190 I, com parecer sobre emendas offe1•ecidas 

• 11<1 2a discussão do pro,jecto n. 218, deste· 
anno, que autoriza. o P. 1der Executivo a. p.brir 
ao Ministsvio da. Marinha o credito de 
6: 121$701, supplomentar ;1 verha; sa. do art.8o 
da lei n. 746, <,l.e 29 de dezembro de t900, 
para pagamento de soldos que competem aos 
officiaes tram;feridos para. o quauro da re
serva, depois de annulladas as respectivas 
refor-mas; . . 

3a discussão do 1n;ojecto n. 305, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordina
rio de 2:414$476 para. pagamento de ditro
renças do ordenado que deixou de recebet' o 
major• do quadro especial do exercito Jona.
thas de Mello Barreto, professor do .Collegio 
Militar; -

3a discussão do projecto n. 174, de 1901, 
mandando que o Governo .· da Republica in
demnize, com a quantia de 70:000$, a Victor 
Meirelles de Lima, pelas despezas que fez 
com a pintura, montagem e custeio do Pa
nol'ama do Descobrimento do Brazil, com 
suhstitütivo do Commissão ele Orçamento ao 
pro,jocto n. 261, tle 1900 ; 

3a discu.~são do projecto n. 106 D, de 1901, 
relativo á emenda ao proj<)cto n. 106, deste 

\ a.nno, autorizandõ o Governo a abrir ao Mi
,\ nisterio da Justiça e Negocios Interiot•e::; o 

\

\ credito extraordinario de 7:600$ ·para pagar 
1
1 a impres~ão de l.QOO exemplares do · .- Me
ri thodo pratico para. o ensino da Jingua fran

ceza -confeccionado pelos lento::; dó Gym-
nasio Nacional Henrique Alexandre Monu.t e 
Gastão Ruch, nos termos do art. 35 do men
cionttdo Codigo dos Institutos Officiaes de En-
sino Superior ; · . 

2a. discussão do projecto n. 324, c.le l!JOl, 
autorizando -o Poder Executi'\ro a abrít• ao 
Minísterio da Fazenda o credito extraordina
rio de 236:296$040 para cumprir o accor·dã.o 
do Supremo Tribunal Federal, de lH elo se
tembro de HJOl, que condemnou a Fazenda. 

· Nacional a restituir a importancia que a 
mais pagou Manoel José Bastos de, direitos 
de importa.cão de xa.rque no Estado da. 
Bahia.·; . 

2a discussão dó p1•ojecto n. 273, de 100 l, 
~utorizando o Governo a. paga.l' ao Dr. João 

C!lma.ra. V oi~ V~ li 

.José Pinto .Junior, lente jubilado da Facul~ 
dacle de DiroHo do Recife, os vencimentos 
do director interino da. mesma faculdade, 
durante. os períodos de 4 de janeiro a. 8 ·de 
setembro do 1886 e do 26 de março a 2 de 
outubro de 1890, e 'bem assim a gratificação 
addicional que lhe compete desde a. data. em 
que completou 25 annos de serviço efl'ectivo, 
com pa.1'ecor da Commissão de Orçamento ; 

Continuação da 3• disc-ussão do projecto 
n. 205, de 1898, autorizando o Governo a 
mandar pagi11' aos Drs. Francisco Antunes 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantia. 
d·e 385:500*, importancia do gado va.ccum e 
cavallar fornecidos ás · forças legaes durante 
o período revolucionaria de 1893' a 1895; 

Continuação da 2a. discus:'lã.o do projecto 
n. 62 A, do 1901,altera.ndo a classe 18

, n . . 1, 
das Tarifas das Alfandegas; . 

3a. di::~cussã.o do projecto n. 176, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Minísterio 
da Guena o credito extraordinal'io de 
2:860$207, para occorrer ao pagamento do 
ordenado que compete ao escrivão do almo
xa,rifado do extincto Arsenal de Guerra. de 
Pernambuco, Francisco Mauricio de Abreu ; 

3a discussão do projecto n. 92, de 1901. 
autorizando o Governo a conceder a quem 
maiores vantagens offerecer, privilegio para 
construcção, uso e go3o de uma es5rada de 
ferro que, partindo de Santarém ou outro 
ponto melhor que os estudos determinat•em, . 
na margem do Tapajoz, no Pará, vá a 
CuyaM,com um ramal que váterâ. fronteira 
boliviana, e dá outras providencias ; 

3a discussão do projecto n. 296, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a. conceder a 
Jesuíno da Silva Mello a construcçã.o de uma. 
ponte metallica e de madeira sobre o Rio . 
Gra.ndc, no loga.r denominado Cachoeira do 
Maribondo, entre os Estados de S. Paulo e 
Minas Geraes, sob as condições que csta
beleco; 

3a discussã.o do projecto n. 264, de 1900, 
autorizando o Govorno u, prorogar o prazo 
concedido ú. Sociedade Montepio Geral de 
Economia elos Servi<lores do Estado, para in· 
dcmnizat• o Thcsouro l"ederal da quantia de 
quo lho é devedora, até quo essa instituição 
regularizo sua situaç~ão, podendo mesmo re· 
1oval-a do pagamento da. importa.ncia em 
quo ficou alcançada 'no a.nno de 1899 ; 

3a discussão do projecto n. 103, do 1901, 
marcando os casos e a, fórma. da. revisão da.s 
condcmnações ; 

Continuação da 2a discussão do pl'ojccto 
n. 307, de 1001, autor·izando o Poder Exe
cutivo u. abrir ao Minlsterio da Fazenda o 
credito oxtraordina;rio da somma que setor
nar nocessario pagar ú. execução da sen
tença do Supremo Tribunal Fodm•al que con
tlornnou a Fa~cndu, Naciomtl a restituil.' a 

60 
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Corrêa de A vila. & Comp. a. importa.ncia <ls vantagens exaradas no alvar:'t do 16 de 
quo dcmai.s pagaram <lo dirnitus dn impi)r- clezmnl.ll'o de 1700 c rmolução de. 20 dQ dc-
ta.ç'iio de kcroznnc no exercício de lSDG ; zcmbro de 1801; 

Continmtç;t.o da 2:\ iliscus~ã.o rio projccto 2·• discussão <lo projcct.o n. ll A, (lo 1901, 
n. 28:), do 1\:JIH, n.ntoriza,ntlo o Po•lcr Ex:- a.utorizatH1o o Po<lcr Executivo n. n.bril' um 
ecutivo a, abl'ir o cro<lito cxtl'aorclinlLl'io · ne- cre<lito tht quantia üo 2:li38$(H5 a.o Minís
cessa.rio ao Minist.ol'io d<t P:_tzcnda. p<tt'a pagít- rio <L'a Fa:wn<la. p:wn. pagamonto de forra
mento a D. Analia Dl'tllll Gonça.lves, vínva {4'0ll~, :tgna. c objcdos 1lo cxpmtiouto ·rol'ncci
do capitão Eloutorío José GonçnJves, !nhil.i- . dos pola Companlüa. ll<ts agmts <lo Maceió c 
tada por titulo de 12 de ja.nch'o do 1000, do outros, por contn, llo Ministorio tta Guorrtt 
meio-soldo que lhe é devido dosdo 22 do tio- uuranGc os exercícios d.e 1804, 1896, 1897 o 
zembro ·de 18m, em quo fallecou o seu ma.- l8!J8; 
rído, a.té 5 do <lozombro tlo 1899; 2<t üisctlS3i'io do projocto n. 80, elo WOI, 

2" discussi'í.o <lo projncto n. 2~5, de l!YI l, antorizanclo o Poder gxocuti v o a n.brir n.o 
oqnilliW:tnclo <ws 1ogaro:3 do apontn.üor dos Mini:>tf)rio <b Fa.zontla, o crndito extr;tar<li· 
Arsena.es de M:trinlw. o do Guorrn. o Jn apon- n<Lrio uc 40!J$, aílm lle poder ser log;tlrnont_o 
tado1• gera.l <hl. -Alf~tndeglL da Ca.pita.ll<,edera.l; escripturach igual importancia, quo, t"t. Fa.· 

.2o. discussão do peojecto n. 190 A, de 1901, zcn(la Nacional, ficou <levendo o finatlo 2° es· 
autol'izando o Poder Ex.eeuti vo a. aheir ao cripturario tla Deleg~cia. Fiscal no Mttranhão 
Ministorio da Marinha o cl'odito da qun.nti<\ Joaquim Mariano d.e Azevedo Perdigão. 
de 47:234$441 para pa.gam~nto a.o capitão de 2a. tliscussão do projecto n. 9~, do 1~~1, 
fragata Aristiucs Montoíeo tlc Pinho, roror- a.uGoriztm<lo o Governo . a ahnr ao Mlms
maúo por docPcto de 22 de agosto do 1804 ; ter·io üa Guerra o crctlito ext1'aordinario do 

-- 2a. (liscussão d.o peojecto n. 271, de lDOl, 3:\Jlf>$9GO :ral':t occorrcr ao p;~,gamonto ~los 
auto1•izando o Poder Executivo a a.brir ao ve11cimcntos tio mestre da oxtmeta. officma. 
Ministorio da Fazcndn. o credito exti'iLorJi- de corrcoiros do Arsenal tlc Guei'l'a do Rio 
mn•io de 19:261$200 para cumpl'ir a sentençn. Grande do Sul, Orozimbo da Silva Marques, 
do juiz secciona.l desta Capital, que con.;. cujos sorvíços foram approveitados na In-
demnou a Fazenda. Nacional a restituir a tendencia da Guerra; -
Rombauot• & Comp., negociantes ne~ta 2a discus~ão do projecto n. 97, do 1901, 
pi•aça., a impo1•ta.ncia que d.o mais pagaram autorizanuo o Governo a. abrir ao Ministorio 

. como direitos do import11t,:ão de Sctl impor- da Indu::~tria, Viação e Obras Publicas o 
tado em 1897 ; crod.ito extraordinario do 24:685$800 para 

2'1 discussão do projecto n. 182 A, de 1901, pagat' a Wilson, Sons, & Comp. o forneci· 
dispcnsan<lo a, Fa~encla Municipal de adou.n- · mento de cat'vão de pedra feito á Estrada 
tar o pa.g:Lmonto do solto na.s causa~ em qno tlo Ferro Sul U.e Pernambuco no exercicio 
fôt• autot•a ou ró, pora.nte a justiça local do de WOO; · 
Distt•icto l~'oderal, e diL ontr·a.s providoncia!b, 2a diseussãp do projecto n. 217, de 1901, 
oom emenda d;~ Commissão ; autorizando o Governo a eontNctar com os 

2Q, llis~usilã.o elo pt•ojocto n. 126 A, elo 1001, engenheiros Augusto d.e Bittencourt CarYlL· 
t•oduzindo dn 15 n. lO annos o tompo de ser- lho Menezes o AlfL'O<lo Rozendo da Silva, ou 

. viço oxl:.ddo pulo art. 335 do H.egnla.monto companhia q_ue organizarem, o fornecimento 
dos Corroío::; d;~ Republica., a.Hrn do quo os de cal'tõos-postaes íllustro.llos, e dú. outras 
respoclilvos carteiros comeeom :t percolJJr a provitloneias; 
gr;ttiflcu.Ç~ti.o rtlldicional; P tliscussü.o do projecto n. 72, do 1901 

2'~ dlscus:>~io do pro,jecto n. 2G8, uo 1001, (237 llc 1900), declarando que gosarão da 
a.utol'izarulo o Potlnr Executivo u. abl'it• u.o 1htnquia postal a corres~onuoncio. o as {(Re· 
Ministot•io tla Fazenda o credito rweossltl'io vistas» ilo:3 Institutos Htstoricos o Googra
pa.ra. cumpt•ir a sentença do Supremo Trlbu- phícos do Bra.zil, do Pará, Cea~á, Bahia, São 
Di.l.l Federal quo contlemnou a l~azcn1la Na- Paulo, Paraná o Santa Catharma o dos Ins
ciona.l a pagu.r a. Conr-ado Alves do Modcit•os titutos Archeologicos do Alagôas o Pernam· 

. a quu.ntiu. do 24:000$, u.lém d<ts custas o oú- buco;· • 
tras dospezas, como indemniza.ção de gados ta. discussão do projecto n. 56, do 1900, 
o cavallo~ fornecidos ás f'.;rça~:~ logao~ no Rio <leclaramlo de cumpotencia privativa. da 
Grande do Sul; União decretar impostos sobro generos de 

2o. discussão do Pl'ojocto n. 222, do 1901, origem o::~tra,ngeil'tt, c <lu.ndo outt•as provi
determinando que os ofilciacs do exorcito, tlcncias; 
arniil.(llL e clo.sses annoxas, rofórmados ou 211 discus~ã.o do projecto n. 17.2, 1901, au
que se venham a ref'ormu.r de accot>do com tori,;;tn<lo o Poder Executivo a abrir u.o Mi
os dccretos ·ns. 108 A, de 30 de dczcmiJt·o de nísterio da .JuHtíça c Nogocios lnteriorei! @ 

1889, .o 193 A, de 30 de janeiro de li)90, vo- credito do 7:980$, SU!lplomentar á verba 14~' · 
ltj.ntat•ia. ou compulsoriamonto, toem direito UOttrt. 2° da lei n. 741), tle 20 do ueze~bfO 
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de 1900, para occorrer ao pagamento do 
despezag com o matlwial da.<:: l'ubricas «Re
partição de Policia» e «Casa tle Detenção»; 

2a. discul!sã.o do pt•ojccto n. 243, do 1901, 
autorizando o Poder l~xccutivo a abrir ao 
Ministcrio da Fãzcnda o CL'odito cxtraor
(}inario de 3:000$000 para atten(ler á resti
tllição do deposito feito por Adólpho Gomes 
Netto; · 

2a discussão do projecto n. 244, de 19tH, 
autorizando o Poder Executivo a abl'i1• ao 
Ministerio da Gum·ra o crodito extraordi
nario de l: 178$567 para pn,gar o ol'dcnado 
deviclo ao mestrn domusica aposentado da 
ex.tincta cómpanhia de aprendizes al'ti1ices 
do Arsenal de Guerra do Rio Grande do 
Sul. Lourenço Francisco da Cunha ; 

2a discussão do projecto n. 242, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraordi
nai·io do 992$000 para occ.orrer ao paga
monto do tenente honorario do exercito 
Joaquim Antonio de Oliveira Baduem; 

2a discussã.o do projecto n. 303, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo ~ abrir ao 
M1nisterio da. Guerra. o credito ex:tru.ordina.
rio de 4:874$332 para pagamento de venei
mentos que deixo~ de receber o major do 
corpo de estado-m~ior Erico Augusto de Oli· 
veira. como professor da extincta Escola 
Militar do Estado do Rio Gru.ndo do Sul; 
· 2a discussão do projocto n. 304, de 1901; 
autorizando o Podei• Executivo a. abrir ao 
Ministerio -da Industria, Viação e Obras Pu
blicas o credito extraordinario de 6,1:703$414 
para. ser applicado á liquidação e r~gularizu.
ção de despezas quo se deram em diversas 
subconsignaçõos do orçamento da Reparti
ção Geral dos 1'Blographos. 

Levanta-so a sos:lão ás 4 ho1•as o ü minutos 
da tarde. 

.182!1. SESSÃO I~M 19 DE DT~ZI~MBRO llE 1901 

Presidencia · dos S1·s, Va:: de ilfello (Pre· 
· sidente), Cm·los de Novaes (to Secreta,.io), 

Vaz de Mello (Presidente) a Saly1·o Dias 
(2<> Vice-Presidente) 

Ao meio-diu. procedo-se á chamada., á que 
respondem os Srs. Vaz do Mollo, Satyro 
Dias, Carlos de Novaes, Angelo Noto, Aga.-: 
pito dos Santos, Luiz Gualbm•to, U1•bano 
Santos, Virgílio Brigi<lo, Nogueü·a Accioly, 
Francisco S~, Frederico Borgeil, 1 Gonçalo 
Souto, E1oy de Souza, Bricio Filho, Pereira 
do Lyra, Esme.r~ldin.~ B~n4eil'a, ;Est~cto 

Coimbra., Affonso Costa, Araujo Góes, Ro· 
drigues Doria, Fausto Cardoso, Seabra, Frrm
cisco Sodré, Pa.ula Guimarães, Alves Bal'
hosa, Adalberto Guima.l'ãcs, Eduardo Ramos, 
Paranhos Mont.crrcgro, Pinheiro Junior, José 
Monjartlim, Dcoclccíano de Souza, Lourenço 
Baptista., Silva Ca.stro, Custódio Coelho,· 
Martins Teixeira, Oliveira Figueiredo, Thco
philo Ottoni, F1•a.ncisco Veiga, Joã() Luiz, 
Monteiro de Barros, Espcridião, Alfredo 
Pinto, Ca.rneh•o de Rezende, Francisco Salles, 
Antonio Zachai•ias, Henrique Salles, Cat'los 
Ottoni, O~egario Maciel, Rudolpho Paixão, 
Pa.dua Rozenrle, Gustavo Godoy, Fernando 
Prestes, Dino Bueno, Valois llo Castro, Luiz 
Piza, Alfredo Ellis, · Lamonha Lins, Cà.rlos 
Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco Tolen
tino, Bõtrbosa Lima, Aureliano Barbosa, 
Vespasiano de Albuquerque, Cassiano do 
Nascimento o Diogo Fortuna. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate approva.da a acta da 

sessão antecedente. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. President.e - Nã:o haven<lo 
numero· para. se proceder á. votação das 
matarias constantes da ordem do dia, passa
se á materia em discussão. 

E' annunciada a continuação da 3a dis· 
cusção do projecto n. 290 C, de 1901, com 
parecer sobro emendas oJl'ereéidas na ga. dis
cussão tlo projecto n. 290, deste anno, que 
fixa. a dospeza do Minísterio da. Fazenda 
para o oxercicio do 1902. 

O S1·. Presidente-Tom a palavra. 
Sr. Fr•o.noisco Veiga. ~ 

O t!Sh•. Frahelsco Veiga esporava 
quo todos os Ol'adoros, c1uo se tivessem de 
occupu.r do pr•ojocto em discussão, usassem 
da palavra. pl'imoiro do quo ó ot•a.dot•, adm: 
do podm•, onfebmndo toclos os at•gumentos · 
do ss. l~EK., combatendo o pa.mcer· da. Com
missão do Orçamonto, de quo ô relator, a 
um tompo os tom;tsse na devida considera
ção, refutando-os na. proporção de suas 
limitadas forças e procm•a.ndo demonstrar 
que ostá sustentando os bons principios.Não 
conseguiu, por6m, realizar osso desejo, por
quo o collega que, sabe, se va.e occupar da 
ma.ter•ia, pareceu mais conveniente fazel-o 
depois, o assim, não desejando v9ltar á . tri
buna, attentll. a e.:;treiteza do tempo que 
resta para tei"mina.rem os tt•abalhos da Ca
mara,se esforçará pot• attendor a todt\S as ob· 
sorvuçõos e censuras feitas, já em discursos,. 
já em apartes, já pela imprensa, quo em 
relação, t\ u~~ diS.)?OSição do projectQ or9o.-
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mentario veiu, e em boa hora., collttboi•ar O Ranco Emissor de Pernambuco, como 
com os legisladores. . . outros, julgou-se . com direito de haver do 

O distincto e honrado Deputado por Per· Thesouro Federal uma .indcrnnização pela 
nambuco, cuja ausencia no momento deplora, cessação do seu direito de emissão. 
iniciando hóntem seu di!'lcurso, julgou dever PriJUeiramente reclamou perante o PodeJ 
explicar a. razão por que, sendo a emenda Executivo e, não sendo por este attendido, 
apresentada ao orçamento pelo digno Depu- muito regularmente, appellou para o Judi
tado pelo Ceará, relativa. no. Banco· Emissor ciario, e, obtendo sentença favoravel do 
de seu Estado, Pernambuco, não fôra as- juiz seccional, foi esta reformada pelo Su~ 
signada nem justifiQada por nenhum dos premo Tribunal Federal, pó1• accordã.o de 18 
dígnos representantes desse ·Estado. Foi uma de jnnho de 1898, que se lê a fi. 207 da col
explicaçã.o ou justificação quo S. Ex. pro- lecção de accordãos do mesmo tribunal, pro
duziu osponta.neamenta e sem provocação ·feridos · no referido anno de 1898, e cuja 
~lguma, pelo menos que a ouvisse o o1•ador. summa é a seguinte: 
Comquanto fosse mais natural e conforme « E' reformada ·a sentença de la instancia 
os nossos habitos que uma medida relativa julgado o A. 2° appellante, Banco Emissor de 
especialmente á instituição de determinado Pernambuco, CARECEDOR . DA AcçÃo INTENTA· 
Estado seja apresentada. e .defendida · -por DA contra a Fazenda Federal, pedindo in· 
um dos seus l'epresentantes, maxime quando demni.zação de prejui.zos resultantes do acto 
são elles illustres e dignos como os que mais official pelo qual foi cassada a faculdade 
o sejam, comtudo nenhum ·reparo foi feito a emissora de que uzava, cessando os direitos e 
esse respeito, pelo que parece que a jnstifi~ vantagens que lhe eram garantidos na forma 
. cação resultou da consciencia que tinha e da lei de sua creação; PORQUANTO NÃO CIIE· 
tem O honrado Deputado, de que a elle e a GOU O BANCO A CONSTITUIR-SE REGULARMEN~ 
seus distinctos collegaí' de bancada. corria; TE NEM TORNOU EFFECTIVAS AS PRESCRIPÇÕES 

· de preferen"cia, O dever de se occuparem do DE SUA LEI ORGANICA, DEIXANDO ASSIM DE 
assumpto que fez objccto da emenda p!'O· TER DIREITO AOS FAVOll.ES CONCEDIDOS PELO 
posta pelo mustre representante do Ceará, DECRETo N. 105, DE 181:10.» 
e que está incorporada ao orçamep.to em A esta decisão do primeiro · e mais gra· 
discussão, constituindo a mataria do§ 21 do dua.do tribunal da Republica oppoz o banco, 
art. 9°, visto ter sido a,pprovada pela Ca~ seg11ndo foi informada. a. Commissão, ore~ 
mara na 2a discussão do projecto. curso extraordinario e supremo da acc;ão 

Essa disposição reza. assim: «Fica o Go- rescisoria. ; mas, ainda uma vez, suas pre~ 
verno autorizado : tenções foram rejeitadas pela justiça, ficando, 

§ 21. A liquidar suas contas cem o Banco porta.nto, em completo e inteiro vigor o 
Emissor de Pernambuco da fórina por que menciona.do accordão que julgou o referido 
liquidou com os outros bancos emissores, banco careccdor da acçiio intentn.ua.. 
abrindo para isso os creditos nccossarios~ ; e 01•a., u. dlspo:slção quo a emenda supra 
o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul manda supprimir, autorizando o Governo a 
man(lou uma emenda supprimindo essa dis- liquidar contas C()rn o Banco do Pernambuco 
posição e sobt•e olla. ~que ver..Jou todo o dis~ e nbt•ir o preciso credito para effectuar o 
curso do digno reprasontanto de Pe1•nam· pagamento do quo lho dovo, impoz•ta. vir· 
.buco, quo oncetou o debate. tunlmcnto em autorizar o GoYa1•no a rovm• 

No mesmo dia em quo as omondas otl'cro· uma. decisão do· Poder Judicia.rio o isso, pu.· 
cida.s na 3a di::~eussão do Orçamento da l<'a~ rcce á Commissão, ó absolutamente inadmis· 
zenda foram á. respectiva Commissiio. não sivol por a.ttentar até contra os · p1•iocipioa 
obstante já ser a hora adeanta.da, o ora.dor basicos do nosso regimen politico, no qual é 
deu~se pressa em reunir seus collegas, mem· dogma a divisão e independencia dos po· 
bros dessa Com missão, e depois de ouvil-os e deres. · - · · 
combinarem com a rapidez que a urgencia E' velho a.phorismo de direito, e antes de 
dos trabalhos da Camara. ultimamente exige, ser de direito já era do bom senso, que 
lavrou o parecer seguinte, que foi logo assi- ning11em póde dar o que não tem, e, pois, 
gnado pelos membros presentes da Com- não tendo o Congresso Nacional direito nem 
missão de Orçamento : cornpetencia para rever decisões do Poder 
· cA disposição que a emenda manda siJp. Judiciario, evidentemente, o por maioria de 

primir foi approvada, contra o parecer e o razão; não pôde, a tittiló de autorização,_dar 
voto da Commissão de Orçamento. ao Governo poderes que ello proprío não 

Longe do modifi~ar a sua. opinião, ella só tem, _ _ 
tem razão para perseverar nella, p~dindo Assim, a Commissão acceita a emenda que 
toda a attenção da Camara para o assurnpto, ma.nda supprimir tão anormal autorização, 
-que se lhe afigura. da maxima importancia, e si. contt•a o que é do esperar da s:~.bedori~ 
attentas as relações Jtnidicas com quo joga. d~ Camara, fôrlella raJeitada, desde já pedQ 
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e requer_ que a disposição do§ 21, do art.] O Poder Legislativo, porém, tomando co
ga do projecto de Orçamento da De~peza nhecimento desse decreto dictatorial do_ P_ oder 
seja destacada para formar projecto se· Executivo, approvou-o com a modificação os· 

·parado, sendo assim submettido a exame tatuida no decreto n. 183 C, de 23 de seteril· 
do Senado e, quando approvada pol' este, bi'O de 1893, que em seu art. 5° autorizav~ 
á sancção do Sr. Presidente da Repu- o Governo a entra. r em accordo com os di
blica.» versos bancos emissores no sentid-o de in-

Combater este parecm·, provar sua inã- demnizal-os.» · 
nidado c improcedencia foi o escopo do di- · Accrescentou o honrado Deputado, ainda . 
gno representante do Pernambuco. Como no intuito de provar que a liquidação que se 
homem intelligente e sagaz e distincto autoriza-não versa sobro o pedido foito pelo 
cultor das lettras juridicas, para logo S. Ex. banco á Justiça Federal: 
comprehendeu que érarh i na taca v eis os 
fundamentos do parecer, a menos que se 
não provo -a toda evidencia que a liqui· 
dação, que a citada disposição autorizava, 
se referia a assumpto inteiramente diverso 
daquelles que haviam sido objecto dos plei
tos judiciarios sustentados pelo Banco Emis
sor de Pernambuco, e em relação aos 
qua.es havia já decisão definitiva e passada 
em ,julgado, decisão proferida em. dous ac
cordãos do venerando Supremo Tribunal da 
Justiça Federal. 

A these a demonstrar e provar era o que 
se autoriza o Governo a liquidar e pagar, 
abrindo o respectivo credito ; nada tem de 
commum com o que foi pedido á justiça; o 
parecer está errado, ou, como delicadamente 
se exprimiu o Deputado pernambucano, a 
Commissão, a começai' pelo sou relator, 
equivocou-se, tomou a nuvem por Juno e 
lavr·ou seu parecer sobre um f~lso supposto, 
qual o de acreditar que se tratava de ma
teria já discutida e decidida. 

Quando ouviu estas áffi.rmações, enunciadas 
com a emphase das grandes convicções, o 
orador, temendo que ellas fossem provadas, 
sentiu-se incommodado, não tanto pelo erro 
que commettera, como po1· ter induzido nelle 
seus iUustres collegas de Commissão, que lhe 
ha.viu.m feito a honra de acceitar e assi•ma.r, 
sem a. menor restricção, o parecer que es-:
crever•a.. l~sse incommodo, felizmente, durou 
muito pouco, pois logo que o hom•ado Depu· 
tado passou de suas atnrmaçõ~s ca.tegoricas á 
prova dellas, mais forte do que o seu, .aliás, 
robusto talento, a vo1•dade - irrompeu dos 
labios de s. Ex. que, entrando na exposição 
historica da questão e pi'ocurª'ndo de~onstrar 
a these que afflrmava, prof~riu os seguin~es 
conceitos fielmente trasladados do seu dts· 
curso, publicado, em resumo, no Diariu 
Offlcia~ de hoje: · 

«Por certo, ninguem ignora que o decreto 
do Poder J~xecutivo n. 2.167, de 17 de de
zembi'O de 1892, por disposição expressa em 
seu art. 3°, incorporou ao. ~anco da ~epu~ 
blica a faculdade do em1ssao bancaria do 
todos os estabelecimentos de credito do 
Brazil. 

<< Não tendo chegado a accordo· o BaDGo 
Emissor do Pernambuco e mais alguns outros -
com o Governo a tal respeito, como exce-. 
pçã.o unica, o tinha obticlo o Banco Popular ;· 
recorreram elles ao Poder Judiciario, conse
gl,lindo todos sentença-favoravel no juizo de 
ta· instancia. · 

O que se seguiu a essa sentença com re
ferencia ás appellações interpostas, já o ora.
dor informou á Ca.mara; escusa, portanto, 
repotil-o agora. · 

Basta-lhe ter provado, como acaba de 
fJ.zel-o, que não foram ainda liquidadas 
entre o Governo e o Banco as suas mutuas 
.obrigações e os seus creditos mutuos. 

Ningue·m por certo negará, depois da lei
tura que o orador fez das duas certidões do 
Thesouro, que nessa repartição federal fez o 
Banco Emissor deposito de 875.000 libras e 
com elle nem a tal respeito realizou um con· 
tracto de emprestimo. 

Ora, essas obrigações e esses direito~ aincla 
estão por liquidar, e a. respectiva osoriptú
ração por encerrar e concluit•. 

Senuo assim, (~de indeclina.vel nocosaidade 
a autorização ora. impugnada, afim do pode
rem o Banco e o ThesoUl'O normalizat• as t'o· 
spectivas situações juridicas. Illt nada mais 
justo e mais juritlico ? 

E' admis:~ivel o racional quo 1:10 pl'otonda 
deixai' sem solução um caso ur·gcnte o já. 
muito demOl•ado o em quo, por igua.l, ostõ.o 
empenhados a re ;peitn.bilidado do Governo e 
os dil·eitos do Banco Emissor ? 

Póde alguem duvidar que a mataria. alle
gada em justificação da autorização que se 
quer supprimir é a mesmissima que fez 
objecto ao pleito judiciario já decidido h 

Appella para a consciencia da Camara e 
do todos que o OUVJ3m. Mas não ·.fica ahi ; o 
distincto Deputado, sempre com ·o fim··- de 
mostrar o eq_uivoco do parecer e a diversi
dade do assumpto, disse mais: «Não bastava, 
porém, dar ao Governo a autorização allu
dida; era preciso mais, era p1•eciso estabe
lecer os moldes pelos quaes devia o mesmo 
Governo calcar a sua acção nesse seQ
tido. » 
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Este periouo é tão pequeno como elo-
quente. . 

A Calhara. vae ver quaes os moldes 11dlos 
quaes o Gove1·no devia calcar súa acçao, em 
virtude da disposição approvada e que o 
honrado representante de Pernambuco não 
se cansa de n.ffirmar qUG não cogita de in
demniza.Q.ão. 

Esses moldes constam da disposição redi
gida pelo nobre Deputado do Ceará, nas se
guintes e claríssimas palavras: da fórma 
por que liquidou com os outros bancos oinisso~ 
sort>s ; o1•a, q Governo liquidou com os outros 
bancos indeílltnizando-os, uepois do ha. VOl'etn 
alies obtido sentença. favoravel em la instan
éia e o Governo julgar àcertado não fazer 
seguir a appellação. Logo, a disposição que 
se propõe na emenda ora. em discussão sej :1, 
supprimida, autoriza indemnização, pelos 
mesmos factos que, allegados e discutidos 
porante a justiça, foram por olla soberana
mente julgados e decididos, e isto se eviden
ci<1 das proprias palavras dos que asseguram 

_o contrario. 
A.nalysa ainda outros trechos do discurso 

d() representante de Pernambuco, mostrando 
que üelles se evidencia á toda luz, tal a força 
da verdade, justamente o contrário do que 
~. Ex. se·propoz demonstrar, parecendo que 
os seus dizer.es visam provar a necessidade 
de reformar a sentença do Tribunal Federal. 

Como já teve occasião de observar. em 
aparte, se tratasse de liquidar contas ordi
narias de qualquer debito da UniãO" para 
com o Banco,a autorização era inteiramente 
superflua., pois para esse fim~ Governo está 
sempre autorizado, é uma fúncç~ão ordina
ria da administração, independente de autori
zazão. 

Tanto isto é vm·dade que o illustro Depu
tado cearense; autor da disposição, como ju-

. ris&a intolligenr.o, que ó, quando a oHereceu 
como omomhh deu nclliL mesma o mocltts (a
cendi, sendo essa ch•cumstancia o a de man
dar ab1•ir credito as razões pelas quaos se 
que1• autorizar o Governo e não porque ello 
não esteja sempre aUGorizado a liquidar 
contas com quem quer quo as tenha. 

(Neste ponto de seu discurso é o orador con· 
vidado pelo Sr. Presidente para interrom. 
pel-o, afim de ter logar a votação das ma
terias encerradas, e só findando as votações 
depois do dada. a hora, ficou com a pa.Javra, 
cohtinuando e terminando na sessão de hqn
tem, como se segue.) 

0 Sr. FRANCISCO VEIGA, quando hontem 
teve d.e intenompcr o.s observações quo fa
zia, tinha terminado o ex.a.me dos termos em 
que foi concebida a emenda, cuja suppressão 
se discute, no intuito de provar que versava 

ella exactamentc sobre a mesma ma teria que 
foi allegada, discutida o definitivamtmte de
cidida pela Justiça Federal. 

Corroborando essa demonstração, prova. 
com a leitura do accordão do Supremo Tl'i· 
bun:ü que a emenda se inspirou nos dizeres 
do voto venciuo, isto é, do voto que. en
tendeu ·~er o Banco direito á indemnização,. 
dizendo o digno ministro que devia a Fa· 
zenda Nacional <<pagar ao Banco o que se 
liquidasse na ewecução, sobre as mesmas bases 
que se,·viram para a liquidação operada entre o 
Governo o os Bancos emissores da Bahia., 
S. Paulo e Norte; etc » Como, pois, contes
tar-se, desde que a disposição que combate 
outra cousa não visa. sinão autorizar o Go
verno a fazer o que o voto vencido do Supre· 
mo Tribunal julgou se devia fazer, mas que 
o Tribunal não acceitou ; que importa a 
emenda em uma autorização para rever, e 
rever dando ganho de causa (t opinião ven
cida, uma sen:tenç<t definitiva do primeiro e 
mais gradua(lo dos Tribunacs da Ropublica '? 

Passo.ndo a ox.amiuar as ra.zões com quo a. 
illustrada rcdacg.ão ua Gaze·ta de Noticias 
vem om apoio da disposição e contra o pa
recer d.a Commissão e especialmente do seu 
relator, faz ver o respeito e acatamoxrto 
que presta á imprensa, a qual ama. e estima. 
desde seus primeiros annos, ouvindo atten
tamente seus conselhos, attondendo· a seus 
justos reparos e tendo em alto preço sua 
collaboração pi1triotica nas questões venti
ladas no parlam~nto, e por essas razões julga . 
dever tomar em consideração o que, em 
contrario ás suas opiniões, disse a Ga.:reta, 
pois os outros illustrados o1•gãos da ímpren· 
sa fluminense, o venerando Jornal do Oom
me1·cio o o O Paiz, estão do accordo com o 
orador. 

Aillt•mando por sua vez quo se não trata 
do uma indomnização, nem ele materia quo 
já tonhu. sido allogn.da perante a ,justiça, en
tro os outros tu.mbom signiftcativos,a Gazeta, 
oscrcvo os seguintes trechos, para. os quacs 
invoca a attenção de seus cóllcgas: 

«Mas não se trata, isto é, a emenda. não 
trata de autorizar o Governo a fazer inde
mnização alguma, mas simplesmente de reali
zar um accordo para liquidação das contas 
do Banco com o Thesouro.» 

1 I I tI I I. I I 11,1 ••• I e I I •• I I ti I I. I I I I I 1 11 I.~. I. 

· «0 Banco de Pernambuco, como todos os 
outros bancos fundados·com o mesmo intuito 
c scgúndô â mosn1a lei, teve a sua emissão· 
suspensa. por um acto do Governo, e por con• 
sequencia os seús direitos o/fendidos ·e pos
tergados. Os outros bancos emissores, o da 
Btthia, o de S. Paulo otc., tiveram uma in· 
úomniza.çã.o pelos prcjuir.os que soll'roram 
com o acto do Gll.vorno. Ess~ compensação 
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a eniencltJ,, declarou simplesmente, sem ~on
sidern.ndos, q uc era desnccessaria po1· su
peJ·jltw. Mas, <~ppruvttda tt emenda em 2a 
discussão, o relator ntü·•m-so com unhas e 

........................ , .. . .. .. . .. .. .. .. . dentes li questão do direito <i indemnização, 
b isto ü, confundiu a autorização para um 

«Como o proprio .Jornal confessa, 0 a,nco accurdo sobre <t liquhla.r,:.:io do dividas con-
ainda deve ao Thes:ml'o 400 libras, ·e por fossadas, com autorizttção pam uma in
sua vez o Govm·no ainda tem a t•espons,~bili- demnizu.ção.» 
dado do golpe que deu em seu .Zireito, com d 
a suppressr7o da faculdade de emittir e em E iz que muito propositalmente c no em-
virtude da qual elle indemnizou outros os- penhõ. de afastar dtt discussão cousas e factoS: 
tabelecimentos nas mesmas condições.» desi.l,gradavcis, deixou, no primeiro parecer, 

de esclarecer o assumpto mais do que julgou 
O Banco deve ainda 400 mil-libras, que, neco.ssa.rio, para conseguir que a emenda não. 

conforme o contracto do respectivo empl'esti· fosse approvada, como olle e seus collegas 
mo, vencem juros. Po1• sua parto, o The· todos da Commissão ele Orçamento sempre 
souro tom que liquidar as contas de acreditaram que aconteceria. Assim, porém, 
lastro. não aconteceu. A emenda, com grande sur-

Nós· pomos inteiramente de po.rte a idéa. preza. sua, foi <Lpprovada o, logo que isso se 
do qttalquer indernnizaçiío, que toclavia, por deu, o oradot• c todos os membros dtt Com
eqt~id{t.de, aincla ma.i~. pol' justi<}a, podia missão docidit'aln-se, nào só a acccifi:w out.ra 
se1· U.ttda ao BancoJ do Pornamlmco, co1no foi emeind<t lllW m~mchtsse suppdmir· aqúolla, 
dttcb ttos outt'o:>. E; si naquclla <}poca, clle ou a. apresentar collecl;ivamente um;.~ nosso 
a tives:-::o acccitado, tel-a-hia igualrnonGu re- scnthlo, caso não o fize:-).':lc c.ügum (los dignos 
cobido.» representantes. 

Como fic<t patente a toüas as evidencias, a Dahi voiu . o novo c mais funllamen tad.o 
Gazeta, sempre dizendo quo se não trata de parecer da 3" discuHsão, om quo, no dizer da. 
indemnização, nem do quo já foi decidido, Gazeta, o orador ntit•Ju-sc com unhas e clen
só conseguiu provar J!lstamontc o contrario, tes ti. ·questão do direito. Julga-se feliz, 
pelo que lhe agradeço o valioso concurso mesmo muito feliz, de pertencer ao numero 
que, neste pa1•ticular, trouxe olla á boa causa da.quellos quo empregam essas armas com 
que o orador defende.- que a nJ.tureza dotou a maioria dos animaes, 

Accentuando longmnonto o accordo cxis- na defesa do direito e dos interesses dt~ collo· 
tento entre os defensores c os impugnado- ci;ividadc lJrazileira; outros, -conhece o ora
res da ctmsa do banco, quanto aos pontos dor, infinitamente menos felizes, ou antes 
capitn.es da questão, tondond<> todos a tor- profunclamcntc dosgra,çados, quo só se on
nar claríssima a vord<~do do que avançou no thusiasmam e só empregam as unhas e os 
parecer da Commissão, analysa, finalmente, donte:'l na tlef'cs::~. tlc causas que, orgãos da 
a emenda á luz do uom senso, qüe é, no di- respcitabilida,le .d'O l'aíz afflrmam, são ver
zcr do Guizot, o gonio protector da humani- cladniros a.ssaltos ao Thosouro. 
dado e sou mais scgm·u guia. Pttssa. a oxpôr alguns factos de que tom 

Haverá alguem que acrc!litc que o banco, conhocirncnto pela leitura de documentos 
depois do haver sido repellülo pelo Poder puulicos, üe decisões judiciarias e de pulJlica· 
J~xecutivu e pclu C<>ugresso nm snas prot.on- c:.üos clit intpt·cnsa; clecla.J'<.~ que 11ho conltcc?, 
çõe;-; o Jhponc.lo-so a t·ccot'I'Ol' u.o:-; tl'ilmna.e:'l nom 111esrno elo nome, os diructot•cs c mms 
,juclici:.u·ios, deix:.~sso 1le lledir-1 hes o q un mais rcsponsavcis })o lo procodimen to quo teve o 
o int.orcssava., quo ello n.vali<wa, crn milha- Banco elo Pernambuco ; apenas art.iculará. 
l'CS de contos do réis't Ninguem o dirú.. alguns factos que sel'virão do esclarecimento 

Estendendo-se ainda nossa mesma · ordom para quem quizor U.(tuilatar bem qual o valol' 
de considerações, passa depois a explic11r ao moral dollos, pois dizem as lottras sagradas: 
digno. Deputado perm~mbucano como a, Cor · · Ex {1·uctibus e01·um cognocetis eos. 
missão não foi incohcrento, nem tom dous O . Banco Emissor de Pernambuco fundou· 
pesos e duas medülas em relação a emendas, se com o capital nominal do 20.000:000$, 
que a S. Ex. parecem iuenticas, mas que não do qu:.tl apenas realizou 20 "f,, isto ó, 
o sito como provc.t com v.arios argumentos. 4.000:000$. Com osto ffi.otlest.o cavit:.tl, ollo 

Lô á Camn.ra o scgúintc l)üdodo <J;t Oa:.da: consegnlo, "logo no 1° rmno, d.ividü· entre 
«Em resumo: não se trata do autorizar seus üirecturos c n.ccionistas, qua.si em pa.r· 

nma indemnizit~ã.o, trn.ta-so de a.ntoriz<tr tes ígmtcs, m:~,is do -600:000$; conscguin 
um accordq, qüc)'depende do annur!ncia elas emittil' nota,s no va.lor d.o mais de 
dn;ts p;trto.i~: ·· .: ·, - 15.GOO:OOO$, f:tzenclo o nccoR:'lario Iastt·o, com 

E tanto : e as:,;im quo o rel;~tor da Com- o producto tlo emprostimo, a maior parte 
missão, da,n<lo parecer na ;~(L discussão ::;obro do Thosouro, que omprcstolt-lho 700.000 .C 
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esterlinas a juros, csta,ndo até hoje no dos
embolso de 400:ooo. 

Pois é um banco nessas condições que não 
querendo chegar a accordo com o Govor·no 
para. com elle liquidar todas as suas contas 
e _re~ponsabilidades, mostt·ando-se cxaggera
di~si_mo em suas pretcnçõcs, pois insistia em 
ex1g1r 14.00(}:009$, tem a coragem de inten
tar uma acçao contra <t Fazenda Publica, 
pedindo que lhe fo~se paga, a titulo de 
indemniza.ção, a 1abulosa quantia de 
48.000:000$000 ! ! Isto é doze vezes a im
portancia de todo o seu capital realizado ou 
1.200 "/o do mesmo ! ! 

Respondendo a apartes, diz quo no accor
dão do Supremo Tribunal se tliz, expros::la
mente, que os dit>octores c fiscaes do b(l.nco 
·estão incursos nas penas do crime ui>. moetla 
falsa. Não é o oeador que o diz. 

Ainda r(k>}Jondondo a a.pa.rt~s, diz. que sem
te ter de confessar e r cconhocoL' que muito e 
muito irregularmente procedeu o Sr. Barão 
de Lucena fazendo ao banco o emprestimo 
de meio milhão esterlino, lamont<~ndo quo 
esse seu antigo e novo correligiona.rio não 
possa justificar-se bt'm desse procedimento. 

Verificado como parece estar, a todi\ luz, 
que a disposição, (iue combato implicita
mente pretende autorizar uma revisão do 
julgado definitivamente pelo Poder .Juuicia
rio, está, ipso facto, demonstrada sua mons
truosidade juridicamente fallanuo; mas como 

. em aparte ouviu o seu douto collcga roprc
senta.nte da Bahia, Sr. Edmtrdo Ramos, af
firmar quo casos ha em que ao PoJor Legis
lativo é licito, revogai' decisões dos tribu
naes, pede licença para, oppôr alguns repa
ros a essa opinião, que,· com o acatamento 
devido a espírito tãto cultivado, c com a 
devida venia, lhe parece ser uma bcrm;ia 
jurídica, ante o nos~:o direito constitucional. 

Expõe a conhecida theoria di.t di visü',o tios 
porlercs, <Lcccit.a. c seguida, invariavcJmcnto, 
por todos o::~ povos livres o pedra angular de 
nosso systema. de governo actual, quó pro
curou dar-lhe maior dosta.quo, maior al
cance do que já tinha no Imporio. Entretan
to, já a Constituição Imperial em um de 
seus artigos, pa.ra tornar bem clara e pal
pavel a idéa fundamental que presidiu á 
sua confecção, havia. dito: a divisão dos po
deres politicos é o principio conservador dos 
direitos dos cidadãos, e o mais seg.uro meio 
de fazer effectivas as garantias que a Con
stituição otrerece ou a. Constituição da. Re
publica., que toma. por base esse principio, I]Ue 
faz delle a sua essencia. e que foi decretada 
já na ultima decada do seculo 19, não pre
cisava. inserir no seu texto essa declaração 
por ociosa, pois que era o seu fundamento; 
não precisava tambem declarar, como fez a 
oarta. imperial, que seria· mantida a inde· 

pendencin. do Poder Judicial e que nenhuma 
autoridade poderia avocar as causas pen
dentes, sustal-as ou fazer re-viver processos 
ftn :'os. Esse é o direito que nos rege ha 
perto de um seculo, essas sã,o as gãrantias 
de que os BrazilP.iros estão de posse desde a 
indepen,lencia, e a disposição que se preten
de inserit· na cau Ja de um orçamento, attenta. 
contra ella .• 

Não, a Camara não póde dar o seu escla
recido ·apoio a. semelhante attentado; si o 
fizer, torna-se revolucionaria., pois, tenta 
subverter a ordem constitucional, transfor~ 
mando-se em convenção nacional, usurpando, 
invadindo abertamente e anniquillando um 
dos poderes constitucionaes da Republica. 

Accentuando com grande cópia de argu
mentos e de fa-ctos o pernicioso alcance da 
merli;la e impol'tancio. excepcional do Poder 
.lu 1icia.1·io, ao qual e:;tá. entregue a guarda 
e segurançi1 dil honra., da propriedade e de 
torlos os direitos civis e politicos do cidadão 
e, mais ainda, ao qual está confiada a eleva
úissima tarefa de manter a · harmonia e 
equilillrio dos demais poderes, que p•He dizer 
ao legislativo: - excedestes os limites de 
vossa competencia, porque não respeitastes 
os princípios de nosso pacto fundamental ; ao 
Executivo· a mesma com: a, por exceder em 
sua acção determinada na lei ou na Consti
tuição. Que pelo habeas-corpus assegura aos 
cidadãos, ou melhor, a todos os residentes 
no territorio nacional, sua liberdade pes
soal e o livre exercício de seus direitos 
e é a urn podei' a que estão confiadas 
tamanha, e tã.o importantes attribuições, 
e que, tendo todas as garantias para as· 
segurar sua · independencia, é inerme, não 
dispoe · de forças, nem tem meios mate
riaes de resistencia, que a Camnra dos 
Deputados do Brazil ha de a.trr·ontar 
com sAmelhante disposição, verdadeiro golpe 
mortu.l que, realizadQ, o qnc espero não 
acontccer·á, importa. em proclamarmos o 
absolutismo do Congresw, mil ve~es pcior 
de que o de um homem, porque a respon
sabilidade, pulveri~:ando-se pela divisão en
tre todoíl os membros da collccti vidade, des
appa.rece completamente. 

Adduzindo muitas outras razõo;;, to1las 
tendentes a provar quo se deve evitar a 
pra.ticn. de tama.uho attenta.do, explica qual 
a razão por que na Republica prezo. e a ma 
mais a Constituiço.ão do que amou na monar
chia. 

Nasceu e educou-se em um pa.Iz liVI'O o 
<la.hi veio-lhe a. convic~~ão, 11ue ba muito 
tempo nutria,, e quo ora erronea,, de quo 
a, liberdade era um dom do céo, que fazia 
parte da. es:::enciu. humana, independendo de 
codigos. O 15 de Novembro veio chama.l-o 
á realidade. A dicta.dura quo 1)8 seguiu á. 
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J'ovolw:.:iio !l qw ~ , f.odos dizem e o ot.'<ttlm· 
n;:io nflga., l'ui bt·arulé1 B sua.vc, graças aos 
senti mun tos eavu. l hcircscos do nlítrr~cha.l 

. Dcr)rloro, .. rui qwwt.o bastou, iotolm·avCll 
·},al'a. todas a.s a.lrrn,; nobres, cujos senti
mentos de indopull<lencia se revJltav<.Lm só 
pnla. cunscinncirl que tínhamos todos, <lo 
que um hmricm llnvia quo concentrava 01n 
mão toúos os p:Jdcres da. Nação c tudo 
podia. 

Os bra.zilciros, lla nossa gcra.çã.o, j :lmt.~is 
havit1m exporimonLiLdo semelhante o tão do
lot·osa impressfí.o o todos vorificámos que 11 
mais l'igomsa rl:t-; lois é mil vczcd pecfel'ivcl 
;1, mais SIL<We tl<1S uict<Lrlura.s. 

J:i. Ba.con ;Jiziít: n;~ socio1lado domin:1 a lei, 
ou :1 violonch~, não ha moio tc,·mo, (la.hi o 
rlovcr que eOl'l'll a todo horn eidarlii.o o pl'inei
p;dmmtt,o :w:-: t'flJH'CScni;a.uf.llS do P11üet· Lngi s· 
LJ.tí \'U tlC ll~·~() ( ~ Ull : :> u nti n~rn ' q 11() se om~nda. 
e em VIIJI.u,; capi ~ : w::;, :.L lei runri:LJJmnf;:r.l. 

J~lla ~~~~~~ ~~ :-:iJ <L lt·li mà1l 1hl l.uda.~ a~ 
uutl'<t-1, () I.<LIIlÍJIJUl <t ron Gil e o l'lllllbmnn f.o 
dus nos-;us dit·eif,u::> .i<~ como citla,Jií.os, .j:í. llomo 
Depui;:trlu;-;. ViuL.wdo-a. :~ssim om bloco, eomo 
se Ill'Ct.cnrlc, no8 a.n:niquillamos a n(>:'l mmnno:-> 
o de Ca.mà.t·a <los Deputados. passa. remos a. 
sot• um ajuntamento illicito o criminoso. 
Descreve com v ivas côrcs a. procla.mn.ç,ão da 
Com;ti tuição do fe vcrciro no pn.lacio da. Consti
i;uinto, a cmo<;lãu onormc que tlo todos S<' apo
derou nar[I!Cllc glorioso dia :1 começa.l' pelo 
venm•:tndo Sr. Prudont.o tlo Moraes, pre::;i
lhmt,e darpmlla. p:.tf;l'iotica c bcnemeritil. As
scmb!lia.. o <L alcgl'ia som pa.e indoscriptivel 
eom r1 uo todo:;, cungreslilü::ltas, membros 
de govm·no, senhoras, homens, velhos c 
ct•i;wçn.s, todos, tolos radia.ntes de contonta.
mon t.o,d crr<trrw.v:tm la.grimu.s tlu regozijo ,mu
tua.men to se :1h!'aç:1 v:~in. HC felicitava. rn , ptH'
<pte o Br<tl'.il rct0m;wa posso rlc s i nHHltW, 
r<~ivirH.l ica.va ao ;.nm <lo prolongada s;dv:t de 
palrna.~. 1!e \'Í va, ,; e oxel:tlllat) í t:i> patriof;ic;u~, 
l:illí18 a.ltLig'!IS liiJ .ll•d:t,tlCS, Sl\ll:-l il,lltigilll di, ·oil.os 
d11 JliiV•J fiVt'l\, . 

1·:· qun a liiH•J'dltdn c~ como :t sn.wln, pt'i!
z:í.o-n':t mai.o.; :trjtwllc,; que j;l !lnllaesf;ivomm 
}li'ÍVitdoS, Cl foi O que llOI'cliLCtJiltOCCU, <ÍflUOlLCS, 
l><LL'a q ucrn os I;, mnzes de pl'Í v ação <lo di
t•eitos pu I il.icus pítr·occram lG longos arwos. 

Ao túrminat• itiJirma. lllll) n·fí.o é o pcr·igo do 
Tlwsout·o l;e1·, blvo;~,, dn pagu.t• algumas cen
tenas de conti!S, o flUO o atemoriza.. Não. Por· 
css:l lado est:í. tru.nquillo, confia plonnmento 
no Govet·no o não rla.r:'t o signal <lc al<tJ·m:.t ;í.:i 

sentinell:ts do t<:ra.rio Puhlic.J. Sou t•ocoiu ü 
do outra ordem o tlo cal:tmida.<lo m;Liot·, 
pot·tll.nt.o, scmpro com o rospoito dtlVirlll, s11 

dirigir:í. dest.a ki.bnnn. :w Sena.rlo l<'odfwa.l, ao 
hom·a.rlo PI'esiú.onte da ltopub!ic:t, <L fJimntoi:l 
e,.;f,;í. ·conliafla tt tio I o Lua! obsorvu.noia dol:l 
prúwif.os eon:;l;iliw:iomLlii; rnu-8, 110 momoutu, 
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rnuíto pdneip:dmcn (;o : .~ sous honrados o no
bres co!lega.s, rorn·osonta.ntes di&tinctos dü 
povo bt·aziltliro, IJI•a.rlu.ndo·lltes com. todas tL:) 

energias de seu patriotismo : --
Guardas da. Constituição, alerta l (O o1·ador 

r} m u ito applattr.lido, felú:itado • clwaçado 
21ef.os seu .. -; collegr.ts.) 

O Sr. Eduard.o RaJU.o8- Intee~ 
venho neste dobato, Sr. Presidente, muito 
constrangid.amento. Uma ,justa impaciencia 
1lc pôr iêrmo a ost.<t longa sessão pa.rla
ment<tt>, irnpacicncia do que tambem parti• 
eipo, tolho-me, naliumlmente., a mim - o 
ultimo do3 ora.dot·es inscriptos na. discusl';ão 
do ultimo dos orçamentos -a Iiberda.do rle 
l'l)-3 ponJcr a.o illustro rola,tor da. Commis!'lão. 
o honra<lo Deputado por Minas Goraes, o 
S1·. Fl'il,ndsco Vc!iga, t;nm ::1 latil,udo exigirl:t 
pd<L n •, lev<tneüt ll'J assutupLo ,Jo quo S. Ex , 
:w:tba, de l;t·:~l;;u·, lm JIOH(:o;-; Illunwntos, em 
su;t, at·1Lenl,o umção. 1•: sqj< ~m as minhas pl'i
llloieas pa.l:w t'it:~ si ne~lt'<I,S ~;wd:~t;ões ao lll'O
da.ro rept·esent.anto, pda. diligente vivaci· 
datlo com qnn S. Ex. peoe11ron ,justificar· a 
~ma. af;tituúe, a.mpat•:tlHlu-a com a. purez<L <lc 
:mu.s convic({Õcs e a. a.utor·ida.de de sou nonic. 
Mas dovo, antes ele tudo) fazor-lho urna 
Sllpplica . . 

r.cv:.tntc S. Ex. da minha cabeça. essa 
ama.rga in tcrdicQã.o, fulmina.du. na uttimi1 
p<~l't.o de B(Jll discut'80 conk<t aquellos q\W, 
com') cu,· di vol'gon f;es <ln smL ponto do vista, 
sã.o, por isso, ÜIH': .~morlte elas"iftcados de 
assa.lt:tnf;c:-; dos coü·cs ú.:~ ll<~f;fto, do indeco
rosos violadores <la, loi o <lo bom sonso ! .•. 

o Sn. F'ItANcrsco VgraA. - Não tenho que 
t•ctir:u· o qno nft.o colloquci, nem em 
Cit.p : ~z. 

O Stt. I!;IHJAIWO RAJ\IOS -Sim, 1•ogo tt 
V. K~:. q un snstmnrl:t ossa. pungen t.n cxcom
II!IIUhiio, pa.l'il, quo o hlllltilde Ul'a.tlut• quo vos 
I'; dia., a. pt·op1·ia Canta.r·;t, q 110 ua Hegunda dis
ens~:rLu :trlupt.utl ('. IJllelllslír!S oppost:ts ;is do 
V. l•;x., llto 11ão possam I'nvicl;u·, dizondo qun 
:d nrl:L m:tis i nrleeul'o:>o set·i;t a;.;sall;:tl' a. fol':
tnn:~ pu.t·ticul<LI', <~ bom dos intct•essns da, 
n:.t.c;ão, <1. :-;onlbra. de um:1 supposlia moea.l, 
eor:nposta com a. dotur·pação de suas lois ! 
(Apoirplos, muito vem.) 

PoeflUC uu não soi o~colher o que soJa. mu.i:-; 
<ioshonc::;to, d dat• ga.nllo a.os individuos, li. 
cus f;a <l:t oxpoliaQão <lo Thcsouro publico, ou 
:,;i a,ugmcnf;al· os proventos do Thosouro pu
blico, oslmllmnúo :.tl)l)lsn. dos individuos ... 

o ~lt. l<'ItANGJ::->co Vt :rnA- Apoiado; cstot:t 
d 11 acco r•ti o • 

(I S lt. !•: 1111 A IUilt J/ .. \ I\ lU~ - - fo':I,I,!IJ J ntoira, 
jrrsl,iljíL n ~. l•:x. o ;t,ll.-; q til! 11 ,-;f;ii.n ri o Knt~ l:t~ln. 
Chego lllt:Sillu :L ''"l.fl!tW•I.Ll' ctuo, <t<:•:t!tl.•l:-l o :; 

ltl 
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elementos com os qtmcs o ltotll'<.tdu Dcptttado ctoria, ou na. <:~m<u'gtu'<~ do insuceesso, o 
elabot\.m a sua concepção jul'idica. no::; te <lc- podei' d;~ imprensa, para ser inditfercnte á 
b:tte, a.s sua. :~ ({educ<;·õcs ~ao homognnc<ts. Os espccic de polarizaç~ã.o que cs~n immens1 
ori·os toom a ~:;ua. lllgica·. Sót11et1tc o rttw twgo fot·ç·a exerce na. opinião. antes formando-a._ 
firmemente · :t ~. Ex., como <1. mim mel'rno muita.::> vezes, que traduzindo-a., em movi:: 
me l'ecuso. é o dir.-~ito, não digu o dit·cit;o, mentos :mbiws, inst;tntaneos, imprevi>stos. 
mas a ma.lignilla.dc rle con~tt·tlit• syllugi:-<tno.-; Mas sei t;~mbcm flU3 os guin .. ':l da. impt•onsa., 
e condnsücs no ingt·rttn tol'l'eno de IH'incipios como os semi-deuses t.lLt myt]wlogia, montam 
q_!:le qualquor de nós assentasse ll<L supposi- hij)pogryphos, animaes alados e sem freio, 
çao de que elles germinn.~·am, nã.o da n. ll'C- que correm sem perigo por sobre os a.bys
cia.ção sm·ena de intm·cs~cs que cadll. umtt das mos, onde se p1·ecipita.m aqueHes incauto.;; 
partes em litigio peesume legitimo~, mu.s de que julgam poder acompanhai-os. (.Muito 
um calculo de assalto o de pm•íidh~! (Muito bem.) · 
ben:.) Essa questão, porém, St• • . Presidente, a 

Bem soi que tenho dea.nte de mim tome- cujo serviço se me deparam tão temíveis ad
rosos antagonistas.· o pt·imeit·o é 0 illustrc vordarios, não ó uma. questão üo moral 
Deputado polo Rio Gr·ando do Sul, ~;ignata.rio administrativa; como PL'ct.endem inculc<~r ; 
da. emend<t que contcsh ao Bancu 1,;mi~,;01• cumpt•e quo clla seja retiraú<t do;se a.rn
de PernaiJlbucoodireitocle liqnidat· a,s suas lticmtesulliJcantecm quoqualquerdos lados, 
rela.çõefl com 0 Thesouro. o dístinct.1~ repr·e- victorioso ou não, s Jja. malsinado com a. 
sent:J.ntc t•i.o-gt·a.ntlense, 0 ta.lontoso St·. I-las- inet·epação ultr<~jante do um (lelido. O de
slocher, é um dos possa.nliüS lutadores rlest.a. bate, si quiZLll' mnntcr· a elevação <~dcquada. 
Camm·a, é um:t das gl'andcs fUI·,;as da. sua ;t um assumpto, dentre os m<tis gra.ves que. 
glor•iosa. hancu.da. . tecm occnpa.do a. attcn~~ão d.esta. Cama.t•a, l1u. 

do sahir da.hi, para ser tratado com calma. e 
. - 0 SR. GERMANO HASSI.OCIIER - Obl'igado, hom bríd H{ o ; porque o ({ uc está em questão 
é bondade de V. Ex. · agora é sabor s.i temos leis no Bt•;tzil, si as 

. O SR. EDUARDO RAliiOS- Parece que pas- sabemos votar, si as sabemos entender, si. 
saram á sua eloquencia pugnaz, a.o genero de as sabemos executar, si as salJemos respeitar. 
s~us combates parlamentare-s, á carga vigo- (Apoiltdos. )· 

-rõsa com que S. Ex. se lança aos seus conten- Si temos leis, digo eu. Creio, Sr. Presi
dores, como em uma sobrmiivencia. dos in- dente, que ninguem _põe em duvida que aos 
strumentos de guerra. dos hunos, dos godos 2:3 de setembro de 1893 foi promulgado um 
e dos teutões, que despertam no rico sangue decreto Jegislativo, com o n. 183 C, cujo 
de que elle descende essas t~Pma':l, essas m<ts· art. 5" reza. tóxtualmente c seguinte: 
sas de aço ouriçadas de puas, hoje transfor- <<Para execução do decreto de 17 de do
madas em sua:-; palavra~, c~m que outr.'ora zemhro de 189.2, na. parte que peovidencia. 
elles não se contentavam de vencer os seus sobre tt un.idu.de da emissão bancaria, é o 
inimigos, mas de os esmagar, de lhe; despe- Governo autorizado a. entrar em accordo 
daçar o CJ•aneo, de lhes triturar os ossos sob com os dive~·sos bancos ernissm·es . .. » 
as armaduras, de os vencet·, desllgmanuo-os. Gl'ipharci os pontios salientes da lei, que 
(Riso.) estou lendo, pa.I'a formal' a minha demo .s· 

tl'iLÇf.i.O: 
Quando S. Ex. f.:C lnv:wta., tnnho a ll1l'i:IIIHL •< ... é u Gover·no autorizado a entJ·ar em 

emoçào quo sonti a.u VOl' JWla primeira vez accor,lu com os diversos bancos emisso1·es 
no horizonte o comeb de Hínla: uma r-nis-
tm•a tlo a.dmira.,;ão c (\e temol', não sa.hondo p;u·a. tt•ansfnr·cncia. de sua.s emissões c res-. 
si aquelle astro erru.nto art·a.stu.va em sua. Jlectivo.~ lastros, no sentido de inrlemnizal·os, 
longa cauda. luminosa uma sementeira de por conta dos rccur~os destinados á constitui
mundos novos, ou os resto~ do mundos dos- ção do fundo de ga.t•antia, das vantagens e 

d direitos que lhes siio cassarias e devendo 
peça os. qwwsquer dUferenças a ft.~.vot· <los bancos 

O outro, o nobre Deputado por Minas Gc- sor levados á conta dos 1·espr!clivos debitos 
racs, o meu prezado collcga o Sr. Veig;1, pa1·a com t? Thesouro. 
não me inspira un'l respeito mcno; profundo; A indel'nnização será. ba.c;eada. sobre os ju·· 

. porque S. ll:x. tem o descortino ele um pltilJ- 1·os das apolice::l depositadas, quando consti
. ~opho, a austeridade de um juiz e ... (wnesa) tu idas nesta espocio do Ja::~&t·o, ou sobre os 

· · a obstinação do um mathcma.tico! · jw·os das apolices substituti·oas do encaixe 
Com estes, a.o lado d':'.stcs, se me dep:~- iJtetall'ieo, durante o prazo de sct~s pri-vi

rava.m duas das maiot·es autorida.des da lcgio .~.» 
imprensa brazileira, da imprensa i1merica.nn.: O art. 6. o seguinte manda. converter o 
Jornal do Commercio c o Pai:; ; e é preciso lastro de ouro em a.polices do capital e juros 
não ter-se experimenta.rlo no sabor da vi- our-o, tlo valor nomiual do 1:000$· cada uma, 
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vencendo os jnros de ,1 o /o pa.gos ::ume::l- · vurno d:Jlt\lella époc<L o náo conlH!cos;;o, p<trLt 
tralmentn. eliminar, com o recurso constitucional, um 

Ahi os~<.t, Sr. Presidente, a lei, iL lei que hcnoficiario tã.o in;justarnonto n.quinlwado, de 
temos: a. quo define a situação recipeoca. um pt·ojocto de lei que tCLxativ<~mente o com~ 
do Thesouro o do.; hanco8 omissore;; em l'aec lH'CitendüL n:.t espbern do stt:.t saneção '? Como 
do decect.~J unilicttllor de 1802. deixaeam, o Parl<Lmonto, o Chore da Na.ção, 

o Sr.t. F'RANCH:iCo Vmt;A _Isto e velho. a. impl'Cns<t; como deixtn·u.m quo se conver~ -
. tes.,;c em pr·cc0Uo legislativo um tamanho 

O :-in. EDUAJWO RAMos- Seja; mas urn<L abuso que,_canonisado por_oste, iria insinuar· 
lni só envelhece, isto é, só caduc:1, só dosLü- no col'po da. nossa logislaçii.o um direito, um 
lc~c quando está. executada, (Apo:'ados.) reconhecimento expl'esso da c:1pacidade ,jurí• 

Não ê o podet• discricionario do executor 1lic<1, parct se eollocar na lp.esma situação do 
flUO oncanece u. lei. Si assim fosso, a vi ta- seus congencros ? ! Eu não Sc\bia quo neste 
lirl<1do dos actos legislativos estava . sujeita paiz existem leis corrompidas ctuo se podem .. 
entre nós ao mais ridículo dos destinos. dcrogar a t:Jdo tempo, por esta nov·a e,;;pccie · 

Quero. saber, queremos saber, o paiz quer de jur:isdicção individual c arbitraria em 
s;Lbcr si <t lei de 2:~ tlc setembro do 1803 nome do uma suppO;lh moral polHiea ! 
está executada; e so o nã.o está, quem a Quando se dobalih nesta Casa, em 1893, o·: 
revogou. pl'ojocto, que postorioemontc se convertol1 

Está executada. sim, em pal'f.o, meus na lei. de ::n de 8otembro dacp1elle a1ino, o: -
senhores; em parto não o estci. (J\poüHlos.) hon~aüo Deputado Sr·. Oitieica, cultor assi~ : 

A quo bancos so refcl'i<~ olla., r1ua.ndo, no duo de assumptos tinanccit'OS 1 dizia na sedsão 
seu texto "expr·osso, em pL'eceitos de unm de :; I de julllo : 
claridade solar, reconheceu e proclrtmou fl uc: «Ti v o o cnirl:~do de organ ita,r o calc:uJo da. 
elles tinhfUll ·vantagens .e direitos qttc lhes indcmnização o comprohcndi qual <~ razão 
{o1·a·mcnssados ;-que os seu::; Las';ras, iito é, por que o nobre Doputado (referia-se ao Sr. 
a sua. propriedade, em apJlices ou em ouro, Mayrink) accoitou as minhas observações -
tr·ansfcridos ao Thesouro, lhes davam direito relativamente aos juros das apolices do que 
a tmw indemnizaçao; que essa indemniz<tçã·o o decreto autoriza o Banco (o da RepulJlica) 
se calculari:1 pelos juros das apolices substitu- a dispor para as suas transacções ; cumpre 
tivas do encaixe metallico dtwantc o pm;;o de f!'i,ar bem :1 operação autorlzrJ.da segundo a 

• seus prt'vilegios; -que, conhecida8 as somm<!S emenda que o nobr•e Deputar1o quer cgre seja: 
rias indemnizações, assim calcutarlas, as adaptada. · 
differenças a jf.tvo1· dos bancos seriam leva.das «Vejamos·-- continua o Sr. Oiticica- a 
ti conta dos seus deb::tos para com o Thcsouro; quanto deve montar esta indemnização, t0w . 
-pergunto eu, a, que bancos se referia essa mando por base os jw·os correspondentes ás 
lei·~ Responda-me o nobre Deputado a que apolices existentes no Thcsouro e os mesmos 
bancos cssJ. ·lei era cle3tinada '? (Pausa.) Aos jw·os para os lastros mctallicos, lastros que o 
b·1ncos cmis.3oreJ. Banco Emissor de Per- Thcsouro comprou ; qu:1nuo os pagar em apo· 
nambuco era contempurànco; era, como o !ices ao cambio do dia d~~ compra. 
diz sou nome, um dos bancos pri v ilogiados «Os lastr·os erJJi.~tentes no 'l'hesow·o o os ,ju· 
para emitt,ir. t•os quo olle.{ hão do vo:1cot· são os soguin-

J.i~stc banco etJtava, pois, ma~cria,lmcntc tcs ... 
comprehendido na sarwçiio da.qucll<..- lei. E pass ~ on1 Sl\gHilla o illusi.r·o Deputado a 

Um t•uidoso tumulto se levanta agor,t, em unurnct·ar· os deposito::l ou h~stros uos Bancos 
affirmações exaggeradn.s c inexactá.~, agora., comprehondido.-; no projecto dcindemnização, 
sete annos depois do ::;anccionado aquelle o Bt~nco na H.epublica ( excluido posterior
actt) legislativo, para pretender que o Banco mente por emenda approvad<t ), o Br1nco de 
Emissor de Pernambuco, om 1893, qw1ndo a Credito Popula.r, o Banco Emissor da Bahia, 
lei foi promulgada, ,já tinha perdido os sons c o Banco Emisso1· de Pernambuco. 
privile15ios de emissão, não t.inha. rl?posi tos O illustre Sr. Deputado Francisco Glycc· 
garantidores do papoL,moeda omJt.,Jdo, ei'a rio, na sessão de 4 de julho, opinava de_ 
devedor ao Thesouro de maior quantia quo modo ainda mai~ impressivo: 
sou- lastro metallico; chegou-se tnosmo a ·«A indomnização, :1 meu ver, dizia S. gx,, 
declarar neste recinto quo aquolle eRt.rtbole- e ll<llli ;ittcndon!tó com mais oppor·trwidado 
c i monto hanrari.o :Í';, rui' o ,,-;,_.i.~fifl ! . ao nobl'll nop111.a1lo pol<L Bahi<~ ( o O r. Sovo-

Ma.'i perguuto: eomo ~~ pos~ivcl '-1110 e.:t~a.s rinu Yicil'<L ), tlovo sor feita por accm•do cn
allega.ções, HÍ ,t'ossom vor•idicad, nií.u fossout /.r e o l'orl cr Ra;ecuti,vn e os rlilos Bancos . .• 
trazidas ao soio <1:1 rop1•e:mn1.ação na.,~innal :Lo O d,~no mpFnHrmt.ant,n do S. Pa.ulo não 
ffiscutir-sc o vot.a.I'·SO :~!oi rio 18!!3 't! Como (\ fa.r.i:t nxelusfio dn nnnl111m, n conl;inúa: 
possível que o honrado Sr. Minis1.ro da Fa.- << ••• l;omltndo·StJ p;u•a ponto tlc pal'tida a 
zenda do então, não o iuf'ormassc, quo o Go· t:txa dos jut•os da~ apolices e t> tempo •~indt~ 
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. não decorrido c uontro do qual tac::: juros 
·são devidos a esses bancos emissores, além 
de out?~os elcm.entos . .. » 

Frizv estas palavras paea. que a Camarn. se 
penetre das considerações que :pesaram na 
elaboração da lei. 

<< ••• além do outros elementos que devem 
ser considerados na estimação respaotiva 

~c()mo sejam, a cessação dos negocias planeja:. 
dos ou a _perda do di1·eito de emitti1·, a ?'e
t,·acçtío do credito par<L bancos e conscquente 
cessaçc1o de luc,·os commummen t.e resultantes 
das commissões c descontos.» 

O· illnstre Dr. Severino Vieira, embn.r
. gâ.ndo o passo ao eminente chefe paulista 
que discorria dag_uella forma, replicou neste 
aparte: 
. « Mas o direito de cmittir .fà elles pe1·· 

. i_lemnt, pelo decreto de 7 rlc dezembro tlo 
1890, quo lhes mandou completat· ascmis.;;ôes 

.sobro pena. de ~ur-lbos c::tssatl::t.~• _ 
Como vê a Camara, ~t objecr:ão, que agol'<t 

·Se rccdita. (J antiga e já eonstüuira a.rg~t
·mon to pa.m a recusc.t de indonmiza\Ões. 

· . Ma~ <L olla o Sr·. Glyccrio replica sem tln-
mora nestes tormos : . 
, «Este facto, aliás constante de um acto do 
:Governo Provisorio, ntTo altera os termos da 
ijuestcío :o decreto de 7 de dezembt•o de 18~0, 
tanto quanto o de 17 do mesmo mez de 1892, 

· ·vioZou um direito adquil'ido, cretmdo jus in
discutível d indemni::açiio.» 

g o preclaro orador completa assim o seu 
pensamento: . 

«Disse int.encíonalmcnte que a indemniza
ção deve ser feita pol· accordo, porque, si os 
bancos emissores peuirom jud'icialmonte .•. » 

Chamo a attonç~ão 1la. C~ma.ra pttra este 
topico : 

«. • . si os bancos emisso1·es pedú·cm jurli
cialmente as justfças fedcl·aes o pagamento in
tegral do seus juros, inclusive os que tivm·em 
deixado do rocobor dc8lle 17 do dezembro de 
1892--tligo-o som pl'otcnder insinua!' opi· 
niõcs-w1o (Teio que l1·ibwu.t aly·wn da Unúí.o 
tenha, outro c1·iterio de decidir ; o d meu pen
saniento que o Poder Exceutivo pagou a in
demrJ-Ízctçt.TII pm· acco1·do e sobre aqúetlt.l úctse.» 
(Apoiados.) 

E accrcsccnta: 
<..<O acto do 17 de dezembro, u. quo Ji1ci 

·venho rol'erintlo, cas::mndu aos bancos emis
sores ntio só o dü·cit.o do mnittit•, como a 
.Iwopeieda1lo úu suas a.polices, {ai um ·uerll(t· 
dui1'o acto de desap1·opl·iaçao pm· ~utilidade 
publica c como ta.i, suj(~it,,,, ti indemni~açt.To pm· 
f orça do preceito constitw.:ionctt. » ( Apoiaclos .) 

«gm rer•l'a.-concluc S. b~x.- a. indemnizit.
ç~:í.o deV(~"' ~Lté lH'er.oílOl' a. íncorpora,c:iio 1lo 
objecto dosapropl'iado ao patrimonio doEs· 
tado.» 

A esta :Lsscr~ã.o pm·cmptorü.~ o honrado 
Se, Severino Vieira acode com o seguinte 
<•parte, cujo <tlcance põe esse illustre reprc
sent~wto n.o laÇ.o dos que defendem M rega
lias c direitos dn Banco Emissor de Pernam-
buco: (fê) · 

\~Mas até aqui,- pondera o Sr. Sev<n•ino 
Vieii·a.- V. Ex. tom tratado elo di1·eito â 
inàentnizaçittJ QUE NINGUEIII CONTESTA j ainda. 
não disse sobre o moi.lo de effectlial-a.» 

'Sã.o deste quilate, ·sr. Presidente, os tes
toni.unhos da opiniã.o que defendo. 

Se passarmo.~ ás discussões que a materia. 
promoveu no Senado, ahi vemos nos Annctes 
úe 1893, em sessão de 5 do setembro, om 
um discurso do illustre 81•. Americo Lobo, 
estes incidentes comprobatorios: 

« ll<t entre os hn.ncos rcgiona.es - diz o 
nobr·e Senador por ·Minas- um, que, con
forme in t'o1'mações de S. E:<. (referia-se a.o 
Se. Roclriguos Alves) incol'l'eu em commisso; 
m~ perd<.~ e caduciJade de seus direitos- o da 
Bahia.» · . 

O S1·. Uo<lt·igues Alv<J$_-Penso que nenhu-m 
dellcs inco?·t·eu. · 

Poucas linhas adeantc, o mos mo Sr. Rodri
gues Alves atalha ao mcncionâdó orador corn 
este outro aparte : · · 
- O Sr. Rocldgues Alves - Noto V. Ex. que 
ellcs (os ba.ncos emissores) não completàralli 
<l. omissão por culpa dellos; m.as porque o 
Qoverno crcóu embaraços ao augmento na. 
circulação. 

O Sr. Amcrico Lobo-Si essa é a questão, si 
foi pot• culpa do Governo, ent!1o nenhum in
coJ·reu em commisso., continuem os bancos 
como são ..• 

O 81·. Rodrigues Alues-Dc accordo. 

O Sr. Ame1·ico Lobo- .•• e lhes demos pro
tocçã.o, os libertemos dcsstts pcias, gosem, 
desses fh·oo;·es, mas de que fórma ~ » 

IJc (ltlll fónna ?- per·gunto cu agora. Na. 
fómm que a lc~i, oriunda tio tílo minuciosos 
e oscrupulosos 'debates, esta.tuiu c se cum
Pl'iu para os bancos quo se acha.m ua posso 
d<\S indcmnizações. Aquclla üuvid;t do illus
tr•o i:ú:ma.dor sahiu da phase da elaboração 
Íegislativa dç ont~o para a SO!UÇ'.ã.O definitiva 
quo so lhe deu depoíg, que oxistc hoJe, no 
pt•ocosso de liqtti'dação quo a, lei preceituou. 
(Apoiados.) . 

Até a.qni roco1•doí os contingentes histori
cos na formação da loi 1lo 2H 1lo setembro. · 

Agor•~. os rolatorios elos ministros da l•'a.
zcnua.. 

1'rago aqui (m.osh·ando) os dos Srs. Dor
na.l'flino de Campos c Rodl'igues A~ves. O 
pl'imeil·o, ~ pn.giilas 48 o 49, d<í. co11ta das 
. iudorn.n~zaçõos o1l'ectua<la~ 
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Consigna. em principio ge_1•al, sem exclu
são directa ou implic\ta do Banco Emissor 
de Pernambuco, a victoria dos pleitos em 
primeira instancia e accot<clo realizado, 

O segundo, isto é, do Sr. RoJrigues Alves, 
computa 08 last1•os tnetallieos do Banco Emis
sor de Pernambuco entro os emissores com
prehendidós na lei de 'indemnização. Tra
tando nomeadamente q.a reClamação desse 
Banco a folhas 47 e sognintes do sou rolato
l'io de 1895, o preclaro ministro não duvida 
uili sô ii1.~tanto do S!3U direito a participar 
das indomnizaçõés. Trepidà eritr0 ü's diver
sos nieios ou calctilos pi•opostos para fixar o 
q1wntu·;n da conipensação; mas não a con
tostà. -Ao contr·ario, assevera qne o sen 1:18-
tro metallico orça, _em ·S.:, 875.Q77, de que, 
deduzid_a a importancia de fC 400.000,. de 
seu emprestimo, .lho restam no . Thcsom•o 
~ 475.077, qüe a fazenda publica incqrpol·ou 
ao seu patrimonio. . 

Na abunua.ncia destes elementos, não posso 
atinar, Si'. presidente, o que pretende o 
ilhi.;tre rel~~or do orçamentq da Fazenda 
com a stía opinião denegatofia. · .· 

Não lhe . àpraz, talvez, a lei de 23 de se-
tembr(}. · Qu~rerá ·agora émendal-a ~ .. 

E' tardo, é inutil. As opiniões qtie a com
batm•am tive'rom . de ceder aos processos 
piu•I;tmentares da decisão. Agora é tarde, é 
imitil ! Eu podet'ii1 mesmo dizer : é ü.tten· 
tn.toi'io, é subvoi•sivo. 
. E' verdade qt~o S. Ex. allega. que o Potler 
Judiciar~o, o Supremo Tribunal Federal de
cidiu a questão. Decidiu-a negando o direito 
ao Banco EmiSSOl' de P_el'n:1mbuco, por dous 
julgamentos solemnes, em dous pleitos, e que 
estes julgamentos são irrctr•actaveís, são so
beranos. 

Esta é a tlieso magna do sou ultimo pa
recer. Digo do seu · ultimo, porq uc o pr•i
meil•o, não ; osto dispensava a autorização 
proposta pelo nobre Deputado pr-'o Çoará, 
o Sr. Brigido, pot• ser de.~nece.~sm·üc, quet• 
dizer quo n. lei do indomnização estava om 
vigor. No ultimo, porém, o caso 6 outro. 
<<não hà dh·olto a pedir, não Jw. loi a ap
piicar» ! 

Achamo-nos, portanto, E;t•. Pmsidente, em 
presença <lesto problema. ,jurídico o político, 
e conf.ltitucional :«a soberania do Poder· .Tu· 
diciario; em fac o do Poder Legi~la ti v o.» 

1~' uma escola? Será. Gootho· dizia. que 
a ,jurisprudcncia ora. corno a corve,jí1 de 
Morsb1n•g, amar•ga. no sabor dos primeiros 
copos, mas, uma voz bobid : ~, não so podia 
aprociar· out.N l:linii,o olla. H:L muitos, ón
trof;a.nt,o, qnc, para. lho não sonl;irem o 
ama.rgqr, prei'erom nã.o bohm• nenhuma, o 
toda.via :LltLJ•doam que lho conhecem o pa.
~ad<1,l' ~em ,<;~ (.l:.tr~m. ti pena d'o oxpcri-: 

mental-a. Não me refiro ao meu · provecto '. 
collega por Minas, que é um mestre. Mas- 
lho poço . perm~ssão pa1·a dizer que a sua 
doutrina é superficial e falsa. Bem longe · de 
concorrer, como o meu preclaro co.llega •· 
pi•eteride, par_à m~nter illesa a scp~r~çãp ... ·.•. 
dos. podeees; a cuJa defesa S. Ex. tao c:o" :: 
P!os<l.mente so municiou, levar-nos-ha para. :: 
um sitio opposto: levar-nos-ha para a con..:. .~ 
fusão dbs poderes, pai•a. a absorpção ~;~.s · 
conipeten~iu.s çon~titucionaes, sobreponcl.o 
um poder a otitro, com perttirbação de:. 
todos. · · 

O Legisla ti v o fa:s a lei: o Judicial'io · ti ri~ · 
plica a. lei â.iJs casos indivüluacs, aos Cásós : 
singulares sujeitos a,o seu exame. · -

O . Legisla. ti v o traça as nbemas get•aes de 
conducta civil ; o Judiciario, que não ~ _ 
creador do peincipios, que não . ~juiz. !i.~ · 
utilidade, da conveniencia, da razão desses 
prin~ipios - 0.:'3 .. ~pplica, . quando occprf~ : 
apphca.l-os, dommado . por eUos, suhqr;._, · 
dinado a sous dlctamos. A consciMcia · 
moral 4q juiz tem de ceder forçosainenti:i a 
sua consciencill. juridica ; e a conscien.Qi;L · · 
jur1dic:i é formada, pura. e símplesnient!3; 
c,om os olerqentos que o legisladot· lhe for- ' 
ilece nos textos da lei. De . ,sórte que,. em 
rigor, 'o julgador é um mandatariodo le
gislador, cotri a missão de ·executar os seP,~ 
decretos sobt•e todos os casos quo occorretti 
debaixo de suá. sancção. 

Doste.s postulados, quq, eston cen-to. o . 
nobre Deputado por Minas não co li testa, 
resulta deddo lo~o; do dominio theorico, qú.~ 
o Podet• Judici;\riO ~um poder contingente, 
nestesenti~o, que a sua auto!'idado não pódiS 
violar o principio da lei a pl'etoxto do ex
céutal-a (apoiados) e que, portanto, todos 
aquolles quo consa.grarem a inviolabilidarlo 
das sentenç:~s. aincla quando estas attentom 
contt•a apropria substancia das leis, são os 
fanaticos cégos, são os sustentadoros da sn
proma.cia do Podor .Tudicit.trio sobro todos os 
outt•o•-l podcl'OS constitucionaos tla NaÇão. 
Hoi·esin. ! . 

Eu me apres.~o em declarar c1uo essas con
clusões de nenhum modo mo condhzem <lO 
ausurdo de pretender quo o Poder tegislativti 
c:í o juiz do · Podm• .Judiciat•io. Não ! . 

Que nós não podemos nos constituir' om 
tribunal de tet·~eü•a. ou quat•ta instanda, 
como aliás na lnglatel'm, para rectiftca1• o~ 
erros ou derrogar a~ sentenças regular· 
monto proferitlas pelas côrtes do justiça.. 
Não, nunca! 

Somos idoncos, sim, para estabelecer o 
cadinho juuiciario, as hiol'archia.s, os gr.áo!:!, 
os procossos quo a. oxporioncia. c as procati
çõcs contr'a as ímpel'foições humanas nos 
inspil'armn, corno salvaguarda. clo:-:; diL•eitos 
consu.gr<~dos u:1s Joí.s, · 
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. Tod'l,S a~• leis, porém, nã.o f:lilo da. mesm<t gina 201) o Poder Judiciario só póue obstar 
·naturez't. a execução de uma. lei, quando se oppõe á 
· Umas ha qne promulgam rn·iucipios gera.cs Constituição. De nenhum modo, porém, lhe 

·ile acção; outras qut=ncgem c:tsos especiacis, podem servir de pretexto para isso, pontos 
individu!l.rs e concretos. _ de divergoncia com o Podee Legi.slativo 

AsprimeiP<ts estabelecem preceitos impes- sobro «O direito, a razão e a conveniencia. da 
-soaes; a injustiça .. ·quc, por-v,~ntura, om sua lei.>> -
applica.ç~ão, desconhecer o3tcs pt·cceitos, vio- E, aúeante, pa.recoddo ter ouvido aspa
lando 11lci,nã.o a dor·oga; eUa continüa viva lavras 1lo nobre relator do orçamento 

-para a univm·salidadc dos casos que puderem da f<Lzonda, accrescenta o sabio juriscon-
incid.ir n,) s~u dis_Positivo. As segunda.s,l)ã.o; sulto: 

. as le1s pal'hcuhtr1zu.das a um caso singuia.r, « W difflcil, á luz dos pr•incipios ger•aos, 
decretadas pu. r-a el!e,essn.s, violadas no. agente limi ta.r. a omnipotencia do soberano 'Poder • 
do direito, ficam virtualmente annull<Lu:ts Le!Jislativo pela inter~posiçito do Judiciariú, 

.Pela sentenç<t. Ficam evidentemente a.nulla- excepto quando por disp,lsições expressas d.a. 
- das, porque nellas o direito está incorporado, Constituição ·lhe é confcri~a esta ::n,tol'i• 
, em pessoa certa. De modo que si um tribu· dade ... porque, si as expressões de uma 
.. J1al nega a esta . pessoa cer·Ga a capacidade le·i fm·em, positivas e sem ambíguidade; não 
>·para. o exercício deste direito, t al direito se póde conceder autoridade a um t1·ióunal 
· :fica sem agente, sem objecto; c como a lei de}ustiçapara altera-,. ott derogà1· unut lei n. 
; _não se occu})a sinão desse objecto ou desse pretexto de inte1•pretal-a.» 
t,:agente,é cla.ro que uma semelhante lei perde g neste pensamento o eximia c.mstitucio-
>a. sua sancção, perde a sua utilidade, está po· na.li:-5tt1 cont-i.nt1a : . · .. 
". s-~tivamente r !Vogada. (Apoiados.) · . « Fóra dos· casos do violação - congtitucio~ 

.... :_· Ora, é este, e não outro, o caso da. lei que nal, toda a incursão dos tribunaes em de
·_;_ ~econhece o direito do indemnização dos ban- trimento da -lei lhes confere poderes éxces· 
~.· cos em:issores. si vos para a sua propria segqra.n{',a e pa1•a 
;;: '·~ ~st~ decreto legislativo não é. um(:), lei de a protecção dos interesses ·pl'iv~dos.» 
> })rmClpiOs geraes;é uma lei de caractol' indi· Emfl.m : 
', ,vidualizado, que se traduz no reconheci- « Não posso app1•o"var ,o poder dos trl-

.: menta das relações do Thesouro com os bn.n· bunaos para annulla1· qualquér lei solenne
. cos de omissão, daquella época, os quaes são mente . votada, nem tão pouco com o funcla
. pesaon.s jurídicas cm·tas e determinadas. m.ento de ser contraria á natural ei}.uidadc, 

' O parlamento votn.ndo-a transpoz o li- ou pot• uma lata c vagá. interpretaçã'J de 
· mite con:stitucional ?- Não, e até o presente um texto fundamental da Constituição, além 
_ninguem allogou isso. Praticou um u,cto do seu sontido obvio o evidente.» · 
-do sua competencia; mandou pagar a de- 1·~ conclue : 
terminadas entidades cu,jos ,fli1·eitos, zw~vi-
legios o intel'esses 0 logisl:tdol' reconheceu « A theoria. n.c-ceita é esta : Em todo o 
torem sido.-:: violado~. I~,)tado sobcranó reside um ab~oluto e ina.u-

Agom cu po1•gnnto: 111w faz a sentença fcl'ivcl (incontJ·otlerl) podm· ,de legislação.>) 
quo t•ocns<u· o tliroit.o a 013 tn pagamento·? Qual do nós qum•, então, deante disso, o 
Quo· faz~ No;r;t um dii'Oito tão súmcutc ·~ t•espoito á . Constituiçã.o o á.sopa1•ação dos 

•: · Nã.o; · vao m:iis longo; ata.ca a propl'ia podet·es '? N6.~ ou o digno relatoL· do 0P(.!a-
;._ sul>sta.ncia do 1wto logislt~tivo; deixa-o som manto· da Fazenda 1 · 
:.:':. vida, , som applica.ção, a.bt•oga-o . E" essa, Eu podia, porta.nto, tom_ae .ao nobt'O Depu
:>·porvontura., a funcçã.o constitucional do tado por Minas o seu clangot•oao grito de 
}:~'Poder Judiciat•io no Brazil?! Si é, olle (! o alarma e · brad,tl-o, por minho. vez, ainda. 
;:;:-unico . poder do Estado, (~ o poder omni- mai.-:1 alto. 
!::,; potente. Si não é, cumpre a.o -legislador Demais, S1·. Pt•esidente, n. verdade é que, 
:'i? t·esta:urar a lei violada fazondó-a cumprir. no caso dos li.tigios do Banco Emissor de 
:,~_,;(Apo~ados.) Pernambuco, a attitudc· do Supramo Tri
:?. .·. ·Não estou, Sr. Presidente, fazendo divr~- bunal Federal tem si1lo muito mal apreciada. 
:; · _·gações escola.sticas, tomando ·para meu por aquelles que nos ath•am a sua autot•i
:,~ ,uso doutrinas inspiradas no momento pi\ra ú < ~tle, por _sa.lJorem quanto o veneramos, 

beneficio · da a.ttituue 1.111e assumi ncst<~ qum· na sua competencia, qtlCl' nos illustro.:~ 
' questão. magistrados q_uo o compõem. (Apoiados.) 

. · Aqui tenho um evangelista. do tlit•eito O nobre Depuhtlo por Minas vibrou sn:t 
··· · constitucional americano, que abro á Cu.- indigna(}ãO cont1•a nós, contra os quo S. E:c 

,: mara para que o consulte : julgou merecedores do epilheto do assaltan-
. «O Podm• JuJicin.rio-diz Cooloy;_ (Con- 'tos dos cofre:; pul>licos... Pois tenho uma 
stitucio1lal .L·imitations-cdiç~o de 1800, pa- soml>rt\ a que Jll.Q U0?lha; o aspalavt•a.s d~ 
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s. Ex. teem bastante força. pa.ra. ka.nspot> os tavel sentença affirmava os díeeitos do 
limites ímp:tlpaveis desta simples sombt·a. Bat~co do Pol'muubuco, mas neg<wa·lhe 0 
Um dos preclaros magistrados qüc surrraga- mcw processual, a consequcncia a tirar é 
ram o dil'eito do. Banco Emissor de Pm·nam- q~le es~e accordão, do qual entretanto ainda 
buco no Supl'emo Tl'ibuna.l fui o 81·. ministt•o d1vergn•am em luminossissimos votos justi_:- . 
Piza e Almeida! Quel' m1.is? Foi o Sr. mi- ficadus_ tros dos hom>a.dos ministros,-esse . 
nistt·o Pm·eil·a Franco. Mais ainda? Foi o a.~co_:rdn.o · é uma consagra.çã.o solemne desso 
St•. ministl'o Maaedo Soares. Ahi tendes esta dm~lto, quo o digno relator do Orçamento 
conspícua comitiva de dolinquentes. (Muito da Fa~cndajulgou envolver nas suspeitas de 
bem,.) . · um crtme e que tanto fez atroar a su'a com~ 

O Sr. ministro Americo Lobo, signa.têwio misera.ção indi~nada. (Muito bem.) 
de um voto em separado, não commungou Sr. Pt•esi~on:to, vou terminar·: v. E_x. já. 
na doutt-ina dos seus illustrcs collcgas que· mo arl vel'ttu de quo havia numero na. 
denegavam <tÔ Banco Emissoí· tod<L o qnal- casa. p:tr<~ as d.orratleit·as votações deste 
quer ctnnpcn11ação. VJgo, <.~hi temos, dos anno. Eu acudo a es~a u.dvertencia. Não ê o 
oito juizes de decisão, qun.tPo que divergem meu P.l!ePosito convencer a ninguem, mas 
della. (Apoiados.) · · d.a.~ a justiiieu.ção de um voto nesta expo-

Incorporemos aos assaltantes os clous · hon- s1çao dosalmhavada. (Não apoiados geraes.) 
rados juize.3 da. primeira. instancia., nas duas V. Ex:. sabe da façanha de um dos immot•
sontenças que serviram do fundameo to aos taes hel'ócs do poGma de Rabelais. Gar•gan
dous rccm·sos. tua foi prevenido do que no.:; ar·r·edores .do 

Os dous juizeil de pl'imeiea instu.ncia, as~e- Pal'iz, par·a ondo ello so _puzora de viagem, 
vero eu, e trago aos olhos da Camara as suas havia uma região infestada de moscas dam
santenças (mostrando um impresso). - ninhas queaccommettiam e sugavam o sangue 

O·segundo destes, o honrad!) St•. ·aodofredo dos viandantes. · 
Cunha denegou a acção ao Banco Emissor de O p<te de Pantagruel desdenhou o perigo, 
Pernambuco, sim. Mas como denegou-a~ pondo-se a caminho, cavalgando a sua mula. 

Fazendo a mais bella apologia do seu di- colossü,em f1•ente da comitiva amedrontada. 
reito; desenvolvendo-o o demonstt•ando-o Ao chegm• no sitio infestado, que era a tio
com uma clareza e pi•oficiencia que honrani 1•esta de Beauéé, começou o gigantesco qua
aquelle joven magistt•ado. Não h!l na sua. drupede a.agitar fueiosa.meote a cauda fel
sentença. uma palavra que não S3ja uma puda, com ta.manha violencia. que, áçoitando 
a.tnt•mação do dit•eito inconcusso dac1nelle os enxames dos insectos vm•azes, al'l'l~ncava 
banco. Ella aqui e::;tá., leiam-na. Negou-lhes tolas as m•vm·es, des~1·uindo para sempre a
porém, a acção, porque lhe pa1•eceu que as floresta. A sabedoria daquelles que, para se 
nossas leis não permittiam no casg a acçlío opporem a pretcnções, at•t•uina.m a auto;•ida
rescisol'ia. A substancia da lide estava ganha, de das leis, p:.wece-se muito com os p1•oces- . • 
e~1ia v a. proclamada; o meio jt~diciario, o in- sos pul•ificadores da cauda da mula de Ga.r-
stl'Umento contingente do direito, esse é que ga.ntua. · - . 
so reputou inadequado. · • Tenho concluido. (Muito bem ; muito bem .• \ 

E eomo alei não dá. outJ•o, chegal'·Se·hia ao O orarl'o1· d vivamente cumprimentado por 
absm•do, si não acudiL• o Poder Legislativo, grande nume1·o de Deputados: zwesentes.) 
de haver neste paiz, casos em qu,e o uiroito · d' J é 

. consaoarado nos tt•ibunaes expira déoaixo tlo Ninguem mat::~ pe me o a. palavra •. encer· 
l':tda a discw;são e adiada a _ vota,ção. peso da fo1•mu.listica judiciaria; e o legi~:~la.-

dor, o factor d<t lei, o ceeador do direito, Compa.recem mai:,; os Srs. Cat•los Mar
assiste a. is3o acabrunhado e impotente, cellino, Albuq uer<1ue Serejo, Gn.briel Salga
vendo . a sua propria - óbra abalada pelos do, Sá. Peixuto, Arthut• Lemos, Hosannall 
alarmas sahidos do seu peoprio seio!. . . de Oliveiea, Antonio Bastos, Indio do Brazíl, 
(Muito bem.) Serzedello Cm•rêa, Luiz Domingue.3, Cunha. 

Q11e foi o ultimo accordão do Supremo Martins, Anizio de Abreu, João Gayoso, Joa
Trilmnal? Uma decisão condemnator•h\ <la quim Pires, Thomaz Cu.valcadti, João Lopes, 
pretenção do Banco I•;miHsor de Pernambuco~ S(wgio Saboya, Lima Filho, Camillo de Hol
Não ! Qual o seu primeiro signata.rio? Foi o la.nda, Celso de Souza, Teixeira de Sá, .João 
Sr. ministr•o Piza. e Almeida., quo no debate Vieira, Medeiros o Albuquel'que, Julio de 
sustentou o seu primeiro voto f.woravcl, \Mello, PeJro Pernambuco, Sylvío Romero, 
mas_ que desta vez teve de cedor á impro· Castro Rebello, Neiva, Augusto França, Mil-

. priedadc elo melo rescisorio pat•a annnllar o ton. Rodrigues Lima., Tolentino dos Santos, 
primeiro accordão. E que fez, quo fizeram os . Ga.ldino Loeeto, Jo:.;é Marcollino, Celso dos 
seus honrados collogas 1 Confirmaram, a sen- Roifl, Henrique Lagden, Nelson de Va;;con-

. tença de primeira instancia (textua.es) po1· cellos, Sá F1•eirc, Antonino Fialho, Nilo Peça
seus jurídiCO$ {un_dçm~~:ntos; Q com v estt\ ,o.o -nha, A.l ves de IWito, Pereira, Lima., Estevão . 
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Lobo. Viriato.Mascarcnhas,Gastão da Cunha, 
Penido Filho, AdnJberto Ferraz;, Leo
nel t<'ilho, Lamounier Godofrcdo, Mayl'ink, 
.A.rthur Torres, l~duardo Pimentel, Mordrn. 
da Silva, Benedicto de Souza., Lindolpho 
Serra, Aloncal' Guimarães, José Boiteux, 
s.)a.res dos Santos, Angelo Pinheiro, Ger
mano Hasslochel', Francisco Alencastro, 
Victorino Monteiro c Rivada;via. Córrêa. 

Deixam de compal'ccci· coro causa, par
ticipada os Srs. Pedro Chermont, Rodi•i-

. gnes Fernandes, Christino di:·uz, Guedcllw. 
Mom·ão, Augu::;to Severo, Tavares do Lyra, 
Pereira Reis, Soares· Nei va, Trindade, Er
mirio Coutinho, Gomes de Mn,ttos, Mala .. 
quias Gonça.lves, Moreira ALves, Co['nclio 
d:t Fonseca, Elpidio Fignoi l'Cdo, .Josú nltat·f;c, 
l·~p:uninondas Gl'<\dnrlo, .lovinia.no 11n Ca.l'
va.lho, Tost:t, Folix Gaspar, Mn.noel C:tcta
lW, Eugenio Tourinho, Vcr•gnc de Abreu, 
·Augusto de Freitas, Dionysío Cnt'CJLWÜ'<t, 
S:.unpaio Ferraz, Martinlw Camp:Js, Julio 
Santos, Aul'eliano dos Santos, .To:Lquim Bl'c
.ves, Rangel Pestana, José Bonifa.cio, Ildo
fonso Alvim. Monteiro da Silveit•n., Manoel 
Fulgencio, Nogueiri1 Juniol', Lindolpho C.ae
t·-~no, Mira.nda Azevedo, Domingues de 

. ·Castro, Adolpho Gordo, Paulino Carlos, 
Cincinato Brag,t, Azevedo Mttrques, Anto
nü> CintN, Hermcnegildo de Moraes, Tei
xcit•a · Brandão, Ovidio Abra!ltes, Manoel 
Alves, Xavier do Valle, João Qttnüido, Mat•
.çaL Escobar, Francisco Mour·a, Pinto d:.t, 
1toclla o Alfredo Varella. 

E sem causa o;.; Sr.':l. José Euzcbio, Ruy
mundo Arthur,- Thomâ.z Accioty, Silva. Mi.~" 

• riz, AProxellas Ga.lvão, Raymundo de Mi
. randa, Marcolíno Mouru., .'' Hcrcdia de S<L, 

Il'ineu Machado, Oscnr Gotloy, Augusto do 
V a.~concoflos, R:ml Bart·oso, . Barros Fr<Lnco 

. • Jrwior, Bueno de Paíva., Lú.nrlulp1w de Ma
galhães, Lamartino, OlíveiL·a Br·ag:L, Costa. 
Juniol', Duono de Andrada, Hodolplj() Mi
r;wcla., Joaquim Alvúcs, gdmundo <.Lt.t Fon
w~c : t, Cajado e Campos Cu.rtier. 

O Sr. Seabra - Sr. Presidente, os
ta.ntlo encerr-ada a. discussão elo Orçamento 
fia Fazenda, peço a V. Ex. para elle s~r vo
tttlo com preterição de todos os tf'ahallios 
constan-tes da, ord.em do di~t. 

Consultada a Ca.m,n·a., é approvado o re
querimento do Sr. Sea.lmL 

O Sr. Presidente- gm vista. d<t 
dolibePação da Camara., vao-so votar o pro
llcto n. 290 C, de 1901, 'lllü lixu. a. uoSl)CZ<L do 
Min isterio da l?azcnda paru. o cxercicio 
do \<J02. • 
- j1;stando em 3o. discuss5,o o rn·ojoeto, con-

1íJL'mn o Regimento, precedo <L votaç::lo 1.las 
emendas, . 

E' a.nnunciada a votação das emendas offc. 
recül<ts em 3a discussão ao p1•ojocto n. 290 C, 
de l !JOl, Orçamento da Fazenda. 

E' posta a votos c -r~je.ita.d:1 a emenda. sob 
n. I. 

o Sr. Faust.o Cardos~ (pela o1·;. 

dem) requm· verificação da votaçao. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-so 

tot• sido a. referida . emenda rejeitada pol' 
103 votos, contra. 11; total 114. . · 

E' considerada. prejudicada. u. omonda, sob 
n. 2. 

Sã.o succc.~SÍV<1111ClltO postas a. -votos C ilQ· 
pl'oV<tda.s a..':l sognin tos emenda.s: 

Soh n. 3, iln St•. Scr1.ellell(} Corrêa.: · 
« Au m•t.l ", n. ;;r;, Supprima-se por hão 

caber no Orço.iucnto da Despeza.» 
Sob ·n. Li, do Sr. F1·ancisco Voiga.: 
« Ao <.trt. 5°.- Aécl'osconte-so: « exceptu· 

am-se desta regra os sel'vicos peculiares da 
Alfa.ndega da _Cap-ital Federal e os da Repar- . 
tição de Estatística, que continuarão a ser 
feitos nas officint\.s typographicas dessas re-
partições. » · 

E' annunciada a. votação da seguint<' emen
da, sob n. 5, do Sr. Gel'ma.no Hasslochér: 

« Su:pprima-se a n.uto:rização contida no 
§ 21 do art .. o(), 

O Sr. Gerlllàno I-Iasslocbe•• 
pela o;·dem.) req_aer votação nominal pal'a 
a emenda soh n. 5 . 

Consultada a Gama.1•a, não, (~ concedida a. 
vot;Lçã.o pódilla.. · 
l~m segui.ua, <ta.pprovada. a l'ercrida. emen

da sob n. r.i. 
Posta a votos, é rojoita.(la iJ. emenda. sol1 

n. 6. 
Posti1 i1 votos, é approva.di1 a. seguini;o 

cmentla, sob n. 7, do ~1·.- Snrzodollo Uorr•êa, 
o outro: 

« Acceoscente-sc áo n. 11, vorba.- Mate
rial: 

Compr~hendi!la, som a.ugment.o <lo llcs
peza., na verb:t j;l vota.tla pela Gttma.ra, a 
somma neecssaria pari1 a imprcssiio do Bo
letim de Logíslaçã.o Brn.zHoil•a., tal como foi 
roq IICritlo ~L üamam. » 

São successivamento postas a votos o ro
jcittt<.Las as cmond.i1s sob ns. 8 e 9. 

Post<t a votos, é approvad<J. a seguinte 
omenüa., sob n. lO, 1lo St•. Noiva.~ 

«Ao§ 2° do a1·t. 9°-Accrescontc-so in 
fine: e ol•joctos do valor n.l'tistico · pa.ra ~ 
Academia de J3ollas Artes.f, · 
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. O SI~. Neiva (pela m·dem)-Sr. Pre
sidente, é para dizer <iUC esta. ernemla ~~ 
apenas uma. autol'izaçTI-o tendente iJ. um ne
gocio de bct.las a.l'tcs e que a Commíssão não 
é completamente contraria, porquanto (li· 
vidiu-se. . 

jà ter resolvido, llc accordo com: uma soliei
t•tç{í,o que _fíz aqtü da, tl'ibun<t, ha tempos, 
qua.nuo, ospoi:!\l.ndo a cau::~a dos estudantes 
d e prepaea.torios, pedi a S. Ex. que adiasse 
um pouco aquellc regulamento de exames, 
f oit-o abruptamente, não dando tempo a que 
os estudantes se preparassem pelos novos 
procesaos. O Sr. DrieiôFilbo (pela onlmn) (·) 

Sr. Presülentc, a Commissão de Orçamento deu 
parecer contrario á em o nela e bem a visada an
<lou, a men ver, porquanto, o quê a emenda 
dctePmina é que se accresconte uma disposi
c:ão ao§ 2° do art. 9. Ora, ~sse para.gr·aplw 
manda o Governo despender da quantia quo 
tem do r•ocobor do Banco dâ Ropublicà, em 
pagamentô da. stüt divida, a impol'tancia no
cessaria. pára a·Jquirir, por compr:t ou con
st.rncção, .peedios ncec~s~arios, pal'n. sorviço3 
fedei•aos . · 

A emenda manda que sejam tambcm 
adquiridos objectos de valor arth;tico para a 
Academia de Bellas AI'.te8. Qua.es são esses 
objoctos, om que numero, em que quanti
datlo? 

Então, os cofL'es do Thesouro estão em tão 
boa.~ condições que possamos gastar assim~ 

E' o que pergunto á. Cri.mai'a. 
I~' a razã.o por que approvo o parecer <la 

Commissã.o, votando contra a emonda.. 
~~is bem; é.. occasião de acompanhar· ago1•n. 

o IllustPado repz•escntnnto ilo Par;L Sj 
nã.o fosse o ponco tempo quo temos, eomba
toria furtomouto a. omentla quo consigna an
tol'iza.c,·ã.o ao Govol'no pn.m mandar imp1•imir 
na Burupa ·o~ trabalhos subro as palmeiras, 
do llt'. Bal'bu:-;a Ro1ll'iguos, omGm{n. que a. 
C:tma.ra. não u.ccoitou. Emflm, tlcs ~lo quo o 
Scmttlo accoit(•ll, tlos1LO quo aquúlla Onsa. (lo 
Congresso fui mai13 genm·os:t <lo quo nós, cn
tmv!o q uc pela osti·eitoz:~ tlo tollll)'J !levo 
votn.1• a emenda. 

A Commis.~ão •.Lo Oi•ç:\montw 1l11 Camarn. 
avaliun n. tlospcm é\m 200:000~000. 

Aqunllo illnstre uotanico closr\j:t it• ~ í. J~u
ro]ln. tlirigit• o scn tr•Lbalho. 

.I:L qnc tomos do npprovar a erncntla., 
venho ützet• um appollo ao Se. Mini.stl'O do 
lntcwior; peço quo .. S. l!.:x. veja si fu.z is~o 
um pouco mai:~ bnrato (1·í.~o); em vez do fu.zer 
pol' 7lOO:OOO$, como ow;ou ac1ui a. Comntis
siio ~o Orça.ííumto, veja si, attendondo á.s 
nos~a.s difllculdadcs financeiras, fu.z a cons:L 
pcl:t quarta p.-u·te, ou mosmo IMla· oitava. 
'l'alvez quo com 25 ou 30:000$ a imrJces.riio 
poss~~ Ret' cxocutacla. 

1~' úm appclloquo fnço a S. lk 
S1•. Presidente, o que mo faz dh•igir o 

appcllo ao :':r. MiniSti'O do Intorior, ape
sar de opposionista, (l o fa.cto de. S. Ex. 

( ·) R~pl•otluz-se pol' LOL' srd1 il\O 
eções. 

{Jantara Vol, VIH 

c~m. ~ncrJrl'<?.-

Ipmbora. seja opposionista, quel'o apro
voltal' a opportunidade para. agradecer a 
S. Ex .. o . ter resolvido de accor·do com 
o meu appcllo; e, como estou com a ri:lã.o 
11,~ . ma.ssa, peço a. S. Ex. quo defira. este 
outro pedido, isto é, que promova. a im})ros
silo das palmeiras e proporcione a. idil. ·do 
Sr. DP. Bt~rbóza Rodrigücs á. Eul'Opa, ó 
mu.is barn.tamcnt.c possível, a.ttcndendo <ts 
cilndiçõn~ ftnancnira.s em quo nos a.clw.mos. 
(Apoiados.) 

Procedendo-se a · verificação, rcconhoce-se 
t<w sitlo a refel'itla. emcmb í1pprovada por 
77 voto;:l contra. 32; t;otal, l09. 

E' o pro,ject1.1 assim om~m<la!.l.o euvia.do á.. 
Comnlissão de UcU.a.cção. _ 

O Sr. Fr.nncisco Áleneastí"o 
(pela O)'dem) -Peço a v. Ex. qúc cons4~t6 
á Casa si concede proferencia. para á. vo: 
tltçi'io doprojocton. 105 C, do I90l, do Se
na.t.lo. 

· GonSH[t:~tla a Ca.mémt, não é. concedida a 
lll'cf'erencii~ pedida pelo St•. Ft•n.nci~co Alem· 
Ct.t~ Gt 'O, 

O .S1•. Ge:t-Jnano I~nssloel1e1! 
(r!cla o1·dem) l'HflnOl' vorilic:~<.~ão da. vota:ção. 

Pt>ocmlnndo-so á. vcl'ificacã.o, roconhoce-so 
tnr sido eonccllüla a.proforoncüt po1~ !JO votu~ 
contra. 17; tot.:tl, 107; polo Q.IIO (l annunciada 
a vot::tc;[o do refo rido pro,jocto. 

() Sr. Paula Gulmoriies (pc/t1. 
Ol·dcm)-S1•. Pt·nsidonto, roqnoit·o pt•nn~roncia. 
pa.m sm• votado om pl'imeil•o logar o substi· 
tui;ivo tlo SP. Noiva, com om<HHhtst.la. Com· 
missã.o. 

O Sr. Ger-•nano 1-J:nssloebet• · 
(pclct ordern)-Sr. PL'Csidontc, peço a V. Ex. 
quo explique · bmn á. Carn:Lr:l. quo o podi<lo <lo 
nolll'C· Deputado <í pnra. llUO s ej1 submettido 
de prc{'orcncin. na. votação o ~mbst.itutivd, orn 
voz do prqjocto primitivo quo voiu do Sona<lo. 

O substitutivo alterá. completamente 6 pro
jecto t]ue crcitVa nm torccit•o ca.rtorio do liy
pothccas, uma das necossidat1cs mais Jlc'l.l
pitantos do Districto Fodoral, ncccssidadt~ quo 
o pt•opric(;:trio ctc um r/ossos ;log::ti'CS, guiado 
oxclusiva.mento. pelo sou egrnsmo tom pl'o
cumllo c.mtmri;u·, npozar do sm• um sm~viço 
f~cla.mallO poh~s condit,:õos •11) scrvif<O. O 
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------------------------------------------------------------~--~-~---
Sr. Depu ta,do Nei v;t constituiu-se nesta Casa. 
o principal embaraço á passagem desse pro
jccto, e ao terminar o aeu ultimo discursJ 
declarou que havia promovido um accordo 
entre os interessados; mas não c~tbe ao par
lamento lJrazileiro encarar os interesses indi
viduaes, mas sim oncarae o interesse geral. 
Não pos~o dar meu voto ao substitutivo por
quo CL'ea um mundo de difficuldade a tJdo o 
cidadão brazileiro. · 

Voto pela creação de mais um registro do 
hypothccas · c sinto-mo feliz pOL' poàcr dar o 
meu v.oto neste caso que a.ttende <~o interesso 
de uma. pessoa a quem estimo, interesse que 
casa perfeitamente com o inte.resse pu
blico e .si não fosse assim, ainda. que a. e.ssa 
pessoa me ligassem os laços de amizade m1is 
extrema, ou votaria contra, como voto contra 

· o substitutivo. E' o que tinha a dizer. 

O Sr. Gern1ano Hasslocher . 
(pelrt 01·dem)- Sr. Presidente, requeiro vo
taçã.o nominal para o substitutivo ... 

VozEs- Oh! 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER- DesejQ que 

fique registrado que requeri votacã.o nominal 
p~tra um projocto de lei quo vae onerar hot•-. 
rorosa.monte os cid,adã.os brazileiros. (Apoia. 
dos e nao appiados.) _ 

Consultada. a Camara,. não é concedida a. 
votação nominal pedida pelo Sr•. Germano 
Hasslocher. • -

Em seguida., é posto a. votos o a.pprovado, 
sa.lvas as emenda::~,o seguinte sttbstitutivo ao 

N:. 105 c -1901 
0 SR. NEIVA-V. Ex. é q uc cstâ doclU:-

rando que cogita de interes3o individual. O O Congro.:~so Nacional decreta : 
substitutivo já não é m<>u, desde que a Com- Art. I. o Fica instituido um registro espe-
missão de Constituição o acceitou. cial a que serão sujeitos para podm•em valer 

contra terceiros : o Sr. ~rthur Lemos (pela or·-
dem)-0 substitutivo foi accusado de atten. I, todos os documentos civis feitos po1• 
der a interesses individua~s._ instrumento particular, nos tet•mos elos ar-

tigo.:; 1 o e 2° do decreto legislativo n. 79, do 
O SR. GERMANO HASSLOCHER-E' até incon· 23 de agosto de 1892, e quaesquer outros 

stitucio.r.al. actos ou docmmentos dos quaes possam do-
O SR. ARTHUR LEMos-Demonstt•e-o V.Ex. correr effc~itos .iul'iuicos e que não constem 

O projecto primitivo dividia os ca.rtorios do . om sua integra. do csct•iptuL'Il.S lavradas em 
registt•o de hypothecas no Districto Fedoral, notas puiJlicls, ou nü.o estejam sujoit::~.s a 
o substitutivo manda submetter a registro os registro ospeclal. 
títulos de divida, documentos o ob1•igações e U, os tltulos do obrigações do que trata o 
as operações do cambio tão prcconizn.dos nesta art. 2° do dect•oto n. 917, dn 24 do outubro 
Casa para pôr termo á.s ospéeulaQõos, á.:J si- do 1800, e~coptuados : 
mulações que esto pt•ojectq acarreta. t~os mais a) u.s nscrlpturas In.vi•ada.s mn nota,s pu-
altos intm•esses naciona.os. bllca~ ; · 

Ora, feito este con rronto, n ingnom om boa. b) o~ con tl'u.cto.'! commm•cia.os ; 
consciencia pódo atnrmat• quo o suh:;tit.utivu c) rts obl•igl.l.~~õo~ I.Lo pot•to.Uor (tlebcnttO·cs) o 
deixa de attenflet• a intero.~se~ naclona.o~. o.~ rospncti vos coujiUus, para. pa.g:tmcnto do 
interesses de o1•dom publica, emquanto que juros emittidos pe1:~s sociedalles commant.li
aqnelle, de csphP.ra-mais rostricta.,o projecto tarias por acções; 
primitivo só attende a necessidades· de cu.- d) os cheques; 

· racter restricto, como são as da Capital Fe- e) as notas assignad<tS pelos corretores ; . , .. 
deral. . - f) os wcwrants -; · . · · 

o SR. PRESIDENTE _ Observo · ao nobre g) as contas mercantilmente extrahidas · 
dos livros dos commerciante~, verificadas 

Deputado que não está em di~cussão o pa- por peritos nome:tdo.3 pelo juiz em petição 
recer · do credor. 

- · O SR. ARTIIUR LEMos-Sei que não está Art. 2.'1 Ficam comprehendidos nas dispo· 
. errl" discussão o parecer, mas julguei do meu sições do artigo a-ntecedente 0~ documentos 

dever, para encttminha.r a votação, dar esta e ti tu los de obt•iga.Ção ante1•iores á p1•esente · 
succinta explicação, attento o effeito que na lei, velicido.s ou 11,vencer, que não estiverem 
Camara poderá produziL• a palavt·a muito já ajuizados ou protestados. 
autorizada do nob1•e Deputado pelo Rio · At•t. 3.o o 1·egistro sort~ feito no mnnici
Grande do Sul. (Muito bem; 1nuito bem.) pio em quo tiver sido lavrado o documento 

E' approva.do o requerimento de prefcren- ou contra.hida a obrigação, ou na zona flm 
cia na votação para Q substitt!tivo dtt Com- que ficar comprehondido o munipicio, pot• 
mi~o. . ~erveutuo.rios priva,tivos de jlt~tiça, de no~ 
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meaç_ão do Presidente dq.Renublica,na Ca.pi- b) fie archivamento de jornaes e documen- . 
tal Federal, cabendo, nos Estados, ;i.s I'espe· tos rela.tivo~i a sociedades anonymas, regis
ctivas legislatura.~ pi'ovidenciar sobre o peo- tros de sociedades recreati-vas e outros, e 
vimento, zona de jm•isdicção e custas dos lnscrlpções de emprestimos por dcbent-ures, 
respectivos funccionarios. as marc_tdas para os officiaes do Registro 

Art. 4. 0 O registro ser(t immediato (t Geral de Hypothecas, no n. 75 do citado 
apresentação do documento ou titulo, e con- dec1•eto · 
ta1•ü. da inscripçü.o de seus cai'acteristicos nos c ) de 'bu3cas, certidões, publieas-fórmas, 
livro competente e da averbação no mesmos l'J.Sas e qúaesquer outros netos inherentes ao 
documento ou titulo, sem prejuízo de tran- officto, as marcadas para os óflleiaes publi
scl'ipção litteral, Ciuanclo aparte o exigir, de- cos pelo mesmo decreto. 
vendo o otficial notificar na fórma da lei, ttS Art. 10~ o Govm·no Federu,l expedirá o 
partos quo nolle figurarem. . 1·cspcctivo regulamento para a execução da 

Art. 5.0 Para Q scrviç:) do registro na Ca.~ t 1 · · · d prcsen o m. pltal Fe eral, se1·ü crca<lo; sou a denomina-
ção de «Registro Especial de actos, docnmcn- Art. li. Revogam-se as disposições em 
tos e obrigaçõe~». um officio pl•ivativo,a cüjo contrario. 
ca.rgo exclusivo 1icar;.t: n.quelle serviço, bem Em seguid<1 são successivamente post.as a 
como 0 dos regi<:~tros de actos, documentos votos e app1•ovadas as seguint'Cs emendas da 
ou obriga.çõcs flLlC por leis postcrioi·es sejam Commissão: · 
instituidos; excaptuados os que vcrs ~"trem so- Ao n. l do art. lo :-Substituam-se as pa.· 
bre hypothccas oa onus reae::;, dispensado o lavras. «actos ou documentos>> por e3tas: · 
concurso pa1·a o pdmeiro provimento. - documentos ott obdgações da mesma. nat~r 

Art.. 6. o Passa.rã.o a ser feitos tambem no reza. 
«Registro Especial :i> o archivament.o de jo:·- Ao mesmo . art. 1 o : - Supprimam-s6 o 
naes e documentos relativos á constituição n. u e suas lettras. 
de sociedades anonymas, determinado pelo 
a1•tigo 3o, §5°, ·in fine e m·t. 6o do. decreto Ao final do art. 4. 0 :-Accrescente-se :-
n. 164, de 17 de janeiro de 1890; 0 reJistro quando lhe fôr solicitado. 
de sociedades rcJrea.tivas, religiosas e outms Ao arl. 6° :-Acct•escentem-se ás palavras 
de quo tracttt o decreto n. 17:3, de lO de se· «janeit·o de 1890» as seguintes:- e a1·t. 80 
tembro de 1893, e a insJripç~ão de ernpresti· do decr eto n. 434, de 4 de julho de 1891. 
mos po1• deúenlu.1·es nos termos dos arts. 47 o Ao mesmo art. 6o:- Sup-primam:se as pn.-
80 do dem·eto n. G03, de 20 de outubro de lavras «dos arts. 47 0 80 do decreto n. ü03, . 
1891 e do a1·t. 4, n .177 A, ele 15 de outubro de 20 de outubro de 1891.». 
de 1893, set·viços a ca.1•go ~os officiaes do Re-
gistro Geral de Ifypothecas. Ao art. 7°:-Em logar das palavras q:a. que 

Ar. 7. 0 Os documentos e tittJlos de obri- se refer3 a proson1.o lei»-digt~-sa: acima ,.e
gí.l.f:ões. a que se refere a presente lei; só (eridcts. 
valerã.o contra. t:Jreeiro.:~ depois de in.icriptos Ao mesmo at•t. 7 .o-supprima.m-se a.s pa.
nesto regist1•o, ao qua.t·não poderão ser ad- Ia.v1·as : «ao c1ua.l nã.o podet•ii.o ser admittido:'l 
mittidos fói'a dos praws marcados n:.1.'! rcs- lüra 1lm~ pra.sos . ma.rc:tdof! nos re~pocti vo.'l 
pectivos l'eguln.mentos. roguhunontos >). · 

Art. 8. o Documento ou titulo algum O.vs 
acima refe1·idos poderá ser recebido nas rc- Dopois do art. 8.:~-Acct'iBconto-so: 
partiçõe:3 e institutos publicas sJm e.~tar de- Art. · Ficam igualmente sujeitos a l'O-
vidamente registrado. . gistro os contractos que se refet•irem a opa· 

Art. 9. 0 O ofilcialdo l'egisteo, na Capital rações liquidaveis em moeda metallica deu
Federal, perceberá custas, além "da. rasa, tro ou fóra do paiz, sendo considerado3 nullos 
quando a pa:·tc exigil' a tt'anscripção . lit- os que não forem regjstrados até ao dia im
ter<.~.l : · . mediato áquelle em que tonha.m sido entre-

a ) do 5$000 por inscl'ipçã~ c averbação de gues pelos corretores. 
documento ou titulo sem valor declat•a.do: § 1.0 Ess3s contractos não pode1•ã.o Sél' 
e, quaudo com valor declai'ado, 2$000 por admittidos a registro, sem que dos mesmos 
inscripção e averbação-o má.is $400 por conto conste -terem sido preenchidas todas as for
ou ft•acção de conto de réis- até o maxi- malidades legaes e sem que tonha sido dep;J· 
mo marcado para os tabelliã.e.3 na lettra -C sitada préviamente, em poder do otricial do 
-!lo n • .47 do Regimento de custas ( dec. l'egistro, om estampilhas, a importancia do 
n. 3.36:3, de 5 (b agosto de 1899 ); e metade sello elas lettras respectivas, c, no acGI) do 
dessas custas no cMo de registt•o por transfe-· registro, .as custas da inscripção das mos
I'encia., endosso, substabelecimento, distra- mas, ficando isentos de custas do registt•o os 
cto, exoneração, subrogação,li<tuidação, etc.; referidos contr'l.ctof:l, 
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§ 2." A:; lott'['as coi'responllcnte.'3 n. cs~cs 
contmctos ucvohío ser :\pr·c.>cuttt<la~, PéLl'êt t \ 

lWposição !lo st:Uo e respectivo registrO, 
dentr o do prazo de cinco dias, cont:l<l•"JS U.a 
data. om que tenham sitlo (mtreguos pGio 
corretol' os contractos que lllc~ derem ori· 
gem, e , não senJo 11prcsenta.ila.s, scr:'t rcco
lhitio. n.o Thesum·o a im.Portancia. tló sollo, 
ri1i.o poclenU.o esta nem :J.s custas set• resti
tuidas om caso algum, mesmo no llc annul·· 

E' lido, jnlgacto Qhjecto de delihcl•a.çã.o . e 
cn viatlo á Cu11tnlissão de Pensões o Conta.s, 
o. seguin ~o projccto : 

N.331 -1901 

Concede a pens(ío de SOO;s;. mcnsacs a D. Ma1·ia 
hrtuel de Cash·o P~rmimbuco, v iuvct 'lo vx
Si:nado;· dg Republica D1·. Joaqtc·im Jo.wi de 
Almeid1t P e-nwmbuco 

lação do contri1cto. · 
§ ;to ;No mesmo prazo tle ci nco tlia.s, con- O Congresso Naciom\l rc~olve : 

tl.1tlos (liL sua tl:l.t.a e ;;ei.J a .mesma com.mina- Artigo unico. I~' concedida. pensã.o !lo 300.~ 
çãu tlo nullil.l:.ulc, deverão sm· :t.p1·c~cn ttHlas mcnsae;~ a. r>. Ma~ia Iza.bot de Castro Pct·
•~ registro a > lctkas que f'urcm toma!las in·· na rnbuco, vin va do ex-Senador da Rapublica. 
de.pondentemente 1lo contra.cto; nos te1•mo~ Dr· . . Joaquim .Tosé c\(\ Almeid:t P orna.mbnco ; 
(lo a.rt'. 18 114 lei n . 559, do :H ilo dezombt•o r~vogruh-; <M di:;po~içues om contrario. 

d.o 
1898

· _ 
1 

_ .
1 

"t t"t.l . St\ht d.as sessões, 1::1 ;i c dezombro d e l !XJL.-
§ 4.n NM 130. era.o sm• a.t rot · 1 as a regts· · JZ~"íii.Cmfdino Bandei1·a .-Pe1·ei1·a de Lyra .

tr{) a.s l~ttr:ts dr. ctl.mbio COl'respondcntes a llfedeinJs 6 A lb!.U)utn·que .- 2'eix eü·a d e &L· . 
contractos que não tenham sitlo registrados Celso ele 8 o?Jza.. _ B?·icio F:Lho. _ BarbosH 
no~ tormos llcstc artigo. Lima. -Estacio CoiJ;i iJra.- Cassian o do Na.~-

.§ 5.0 O ofilciuJ c(o 1;egistro cnvial'<i diaria: cimento .-Angelo Pinhei1•o Machado. - Gat· 
men to, na Cttpi tal Fê:loi•al, :w ThGsuuro c cU no LonJto. - A(f'onso Cosia. - H orwig1-!o 
Repartiç-ão <lc Estatística. Cominorcia.l, sem Lag(lcn .-&rzedallo CorJ·êa.- Nilo P aça11ha, 
oml)a.rgo do serviÇ'o da. Camal'a Syndicu.l e -Edua1·do Pimentcl.'-'l'homaz Cavalcanli.
nus l~~t:Ldus ás Deloga.clas Fisc:.tes, um q uad1•o Eloy de Sou-.a. -J. A. Neivà. -'- Vespasiuno 
ilamonatra.tivo da.s · opern.çõos iriscrip tas no de AlbuqucJ·que.-Paúla Raraos.-:- F. 1.'ol@ 
l'oglstro. · Uno .-JOir:o Vieira .-JuUo d iJ lllcUo.- Anlonio 

. ~ Q.o O. registro dcsbs opcraçüo.~, na. Ca- Bastos. 
pita! Federal, serú feito no Rogli>t.l'o El'i})CCial 
Ci'<!:l.«lo pela p1·e~ente lei. O Sr. llrieio I<'Uho (11cltt 01·olmu) 

Acetesconte-so : t•oquet· <lispcni:la da impt•essão de~GO projr.cto 
c do parecet', Jla.ra. qtto a Commiss?Lo posst~. 

At•t. S!)t•ão insct'iptos no Rcgistt•o Espc- d<ll' 0 seu pat·ecm•. 
cinl, a. a.pt•a.zimento: das pa.l'tcs, qu~csque1· · Consultada. a Cu.m:U'a., é ooncctlida a tll.s· 
outros tl&ulos ou .doeumcn·&o:> do~ na.o com- pensa. .Pedida 
prcbcndidos no art . Jo, ca.hcndo aos tabcl- · • 
liãcs, n:J. Capital Federal, súmcnto a. tran- 0 Sr. Angelo Plnbeh•o ( ycil' 
~oripção e registl'o do:-~ tlocmnon tns n. t.tuo se m·dem, )-Pedo rlisporisa. da. impl'Oi~?\.t• rl:~ t'o
rofol'.ll'om :\ s escriptura .. .; Ja.nc:vlas nas Rua.s nu.~c:ii.() !i nn.l do projootu n. lOfi C, tlO HIOI, 
notns c quo n:io tooh;~m sirlo incluitlos j n tc- (ltiO í'oi approva.(lo n;1 so.~sã.o de }wjo, 
gr<tlrnonto Jia.s mesma.s oscr•iptm•:ts . 

Pos ta igualmente a. votos ú rcjci.trula a. Consult:~da a. C:.unara, •i concndiola. a. di,i· 
soguintn Enn end;t do SI'. Ieineu Mtwhado. » p ensa. pcditla.. · 

«Oude convier:-Accl'Csccnto-sc : · Bm soguidn. (\ som uol.Ja.tn a.pprova.da a. se-
Art. Sorão providos ell'cctivamontc o gllint•~ 

consirlor:1dos vit<tlicios, no ca.so do va,ga. dos 
officios ur. tn.[)elliãcs no DHtricto Fed.f\ ra.l, os 
sm•vontiiU.l'ios tiUbstitutos quo como taos 'con-
tal'Cffi mn.is tlc lO annos de exercício nos rn
spcetivo~ ollicios .» 

li:' con:>itlcratlo prcjmlic~'tdo o p1·ojocto t.lo 
Sooa.do ~b 11. I 05 i\, de l!JO 1. 

O Sr. Pa•e"'itlmlt.o-Von snl11nottoJ' 
n. votos :ti'! m :tlm•i:Ls «lHO :::o itehl~lll s oul'l ! r1 
Mnsa. 

<.JomtuiL.1da :L C;Lma.I•:L, ti c!Oil, ~c,Ji ; hL a. l'nLi
J•:tcla llo lWiiiOI'íinnu tu ti., :::1·. H.vcll·i;.(llll;l 
Ljma., a. J.>O•li<lu elo 130ll u.~• Lo~·. 

N. 105-1901 

RCdat.!ÇIÍO {i.n.1.tl do .~ub.~Ututívn nffel·cr:ido 1W 
8"' tli~cu.s.~tTo do projeclo do S cnculo 1t . 10rJ, 
rlcstc n.nno, ereanrlo no Di.~h·icto 1•"cilemt 
mais um o[fit:io de Regi:~tro llc ll VJIDllt.ccr.IS , 
cmn a d.e.~ iy1mçaa rle trwc!!ii'O 

O Cungt'OSKO NacitHH11tlecJ•ota: 
i\l' t. I . " Fic;L iusti tuitlo um t·n~ist ro Hspo

l!i :d :L qrm :4oril0 Hll,jni to1-1, lJ:J.I~L podorom va.lm• 
cvutt'a, tut•ccí I'«.•S, i .otlo~ va clocuw<)l~to i'l civ!ll 
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_ fmtos por instl'lunonto partícula I', nos ter- .\t't. 7 ." Documento ou titulo <tlgmn dos 
mos do art. 2° do decreto legisla ti v o n. 70, acima referidos podcr<1 ser r ecebido n<.tS i\)
tlo 23 de agosto de l8\J2, o qua.csquet· outros p::tt·tiçõcs e institutos :publicas sem estar de-
documentos ou obrigações da mesma nu,ture- vidamete registrado. · 
za, dos quaes possam decorrer cffeitos juri- Art. 8.° Ficam igualmente sujeitos a re
dicos e que não constem em sua integra de gistl'o os contractos Que se referirem a opo
cscriptu['as l:wradas em notas publ~cas, ou l'<tções liquidtwcis em moeua mctallica <lcn
nã.o estejam sujeitos a registro e :>peCial. tro ou fóra <lo paiz, f:endo considerados 

Paragrapho 'unico. Ficam comprehendídos ll)lllos os que não forem registrados até ao 
nas disposições deste artigo os documentos e dia immediato áquelle em qnc tenham sido 
títulos . de obrigação anteriores á presente on tregues pelo corretor. · 
lei, vencidos ou a vencer, <(uo ·não ostivereni § r. o Es:;es ·contt'actos não poderão sei' 
j;~ ajuizados ou protestados. a.dmittidos a rcgisit'ú sem que dos mesmos 

~rt. 2. o Q rogistró será feito no muni- conste terem siúo pre:mchidas tollas as fol'
cipio em que tiver sido. lavrado o documento m<\lülades legaos, e sem que tenha sido de
ou· contrahida a obrigação, ou na zona em positada pr1~via.mente, e ?TI poder do official· 
que ficàr compt>ehendido o municipio, por do registeo, om estampilhas, a importancia 
scrventuarios privativos ue ,jus1;iça, de no- ·llo set!o. da~ .lottr<LS re:'lpectivas, pa_(fas as 
mca,ção do P1·esidente tl<.L H.epubtimt, n <~ 'Ca- cwst<ts do nlgtsGl'ê.l tltts mosmas 110 acto da 
pital Foderal, c:tbontlo, HUS .E::;I,aüu8, :i.s re- apt·esen li:Lç~üo do:~ relerillos cun tt·actos, que 
spectivas legisla&tH-as pt'ovidenci;u· sobl'l} o lie;L6io isenLus de cusl,;tl:l. 
:provimento, zoJt<L llo ,jul'is<licçào c cusL<ts dos ~ ~~." As tettras cot'l'Cspond~mtc~:~ u esses 
respectivos runccionu.l'ius. conkactos !lcvmão ser a.pt•c;;enta.das, p;tr<L <L 

A1•t. :-J. 0 O rogist1·o será. immedia~o ú, apl'e· appusi~lão do :-;ellu e respccti v o rcsgístt·o, 
sontação do documento ou titulo o éonstari\. dentro do prazo 1lc cinco <lias contatlos 1\a. 
da ioscripçã.o do seus ca.racteristicos no livro data. em que tenham sillo entmgues . polo 
competente o da averbação no mesmo do- corre.tor o.':; contractos que lhes darem ori· 
cmnento ou titulo, sem pre,iuizo da tran- gcrn, e, nã.o sendo apresentadas, sertii reco· 
scripção littoral, quando a parto·o exigir, lhilla a.o Thcsouro ·a importancia. do scllo, 
dcvtmdo o ofllcia.l notificai', n::t 1\h•ma d:.t lei, não pollcndo o:;ta nem aiS cu~tas sct• rcsti
ás p.ar·tes que nollo figlll'at·cm, quando lho tuillas em ciLso algum, mesmo no do annul· 
fôt• KolicittLdo. · , lação dn contracto. . 

Art. 4.0 Pttl'<t o sorviço do rcgistl'o 1b, C<~- ~ 3.0 No mesmo prazo de cinco dias, con-
pital Fclloral, sorti. crtmdo, sob •~ donomintt· ta.dos ti;L sua. dt.Lt<t o sob a, nw:smu. commina.
dio <le « Hegistro Especial de actos, documon- ~·ão de nnllida1lü; <love6i.o sei' <tprc:-;ent:tda.~ 
tos o olJrigações », um otncio privativo, a a registro as lottr·a.s fluo forem tomadas in-. 
cujo c<n•go exclusivo íicat•t.t aqucllo sorvif,~o, d<1perulcmt'orncntc do contr·acto, nos teL·mos 
llem como o tlos rcgistru~ ll<l ad!iS, !lo- do art. 18 d<t loi n. 55U, de :n do dezembro 
cumentos ou olJrig<wõos tJllC })Ol' lei~ posto- lle lH\)8. 
I'Íore~ sejam insl.ituitlos, oxceptu;.~,ltos us •1uo s ·1.0 Nfiu potlcrã.o ser a.tlmíttidas a ro
vot•:•Htrcrn sobre hypotllce<t~ on onu:') ro:ws, ghtl'o as JoUt·a~ do e:unbio correspondentes 
dispcnsttdo u concurso pat'<t o pl'imch·<; pr·u- a conl,mdus quo nú.o tonl11tm sitlo · reg istr<t-
viJDento. tios nos tut'IIIIJ~ •lm;to at·tigo. -

Art. 5. 0 Pass:tt·ii.o a St\L' l'eif,us tamln~m uo :=; Ci." O o!lil:hl tl.n t•ngist;ro onvin.t·á diíu•i<t-
<< ltegistru Especial» o t~rchi valllOil to do jot•- meni.o, mt C;tpit;tl l•'o!lortll, ao Thc:-;om·o o 
n;ws o tlocumentos rch~t.ivos <i constitui~·ão Rcpartiçú1o de E~ta.tisLica Commorcia.l, som 
1lo sociodados a.nonyma.s, de&crmiua.<lo pelo embargo elo servi~.;o da, Camn.ra Syndjea.l, o 
art. 3°, §5° 1:n fine o art. 6° do decreto nos Estados ás Delegacias Fiscaes, um quadr·o 
n. 164, (le 17 do j<~nciro de Isno c art. 80 demonstrativo das operações inscripbs no 
1lo llecrcto n. 434 de 4 lle julho do 18\:H ; o registro. 
registro de socie1ladcs rcct•on.tiva.s, rêligfostts § 6." O regi5tro destas oper::tções, na Ca.
e outras de que tratu o deereto n. 173, do 10 pitttl Fedcr<ü, SOL'<i. feito no Registro Especial 
do setemlJt•o de 1803, e tt inscripçào de em- crcado pela prosento lei. . 
p1•estimos por dubcnt~J,res nos termos do Art. 9". O ollicial do regi:.;teo, na Capit<J.l 
art. 4° n. 177 A de 15 tle outubro do 18D3, Fcdo1•aJ, pcrcchcr(t custas, além da rasa, 
serviços ortt a, ca.rgo ·uos olliciaes do Registro qna,ndo a :p<.wto o~igir a trttnscripç:ã.o lit-
Gcral do Hypothecas. tora.l : 

Art. 6. 0 Os clocumnn t.os o tiGulos de ohri- a ) d.o 5$000 por in:::cripção c averbação 
g1t'r,\Õc•s aeima. moneiona<los sü va.lcl'fio eon- tlc 1l0(~11mnnLo 011 titulo som valor deelarado; 
tra. torcoiros J.opuis de inseriptos no re- c, quando com valol' declarado, 2$000 por 
gistl·o. inscripc;ão o o.vm·uação o ma.is $400 por contQ 
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ou fracção de conto de róis-até o ·ma.xfmo O Sr.. Dricio Filho (pela ordem) 
marcado partt os tahelliães na lettra -C - - Sr. Pl'c.;idente, faço em rela,ção a este 
do n. 47, do Regimento do custas (clocreto prQjecto requerimento identico ao qüe fiz 
n. 3.303, de r; de ngosto do 1899) ; c mebue solJre o quo concede pensão á viuva do ex-
dessas custas no ca.so de novo registro por Senador Pern<1mbuco. · 
tra.nsferencia., endos:~o, suhstabelocimcnto, O prc~entc }H'ojecto manda vigol'll.l'·a so
distra,cto, exo"ncra.çiio, subrog.J.<;·ão, Jiquid<t- gundu. opoca. dos cx<trries em março, IJa.ra os · 
ção, etc.; alumnos da. Escula Naval; desde Jogo vú-so 

b) <le archivamcntos de jornaes e doeu- que ha. necessidade de dar rapido andamento 
mcntos relativos a sociedades anonyroas, re- á materia.. 
gieytro.:; de sociedades reeL'cativas e outros, e Assim, requeiro a V. Ex. q,ue consulte á 
inscripções de empréstimos por debenlttt•es, Casa. si consente que a Comm1ssão respocti
a.s marcadas para os officiaes do Registro vp.,, si assim o entender, dê hojo m~smo 
Otwal de Hypothecas, no n. 57, do ·citado parecer sobre o projecto, independentemente 
decreto ; · · de publicaç-ão, e si dispensa. a. impressão do 

c) de bm;ca..'l, oortidõe.o;, :rnblicas-fórm:\S, -mAsrno. 
rasas ~ qua.esquer oulil'os :i.ctos iJ?.I~erontes Sã.o lído.'3 o julgados objccto de __ delibn.t•açã.o 
ao_ offic10, as marcadas para. os ollic1aes pn- os soguintos 
.bllcos.pclo mesmo rlecreb. · · · · · 

: Art. )O. Serão inscwiptos no Registro l;P.o~l!:c'i'os . · 
.Especial, a aprazimento das p1rtes, qua.es
quer outros ti tu los ou documcn tos dos não 
compreheudidos no art. 1°, c\hendn a.os ta
belliã.es, na. Capital I<'oderal, sómente a. tl'an
scrip_ção e registro dos documentos a quo se 
referirem as escl'ipturas lançadas nas ~ua~ 
notas e que não tenham sido incluído~ into
gra;Imonte nas mesmas escriptura~ . 

Art. 11. o- Governo Federal expedirá. o 
respectivo regulamento pa.ra. ll O"ltecução da. 
presente lei. 

Art. 12. Revogam-so as disposições em 
contrario. 

Sala das Comniissõos, 19 de dezembro de 
1901.- A~·attjo Goes .- v,riato jl{asca~·Cllhas. 

E' o projooto do volvido ao Senado. 
E' lido, julgado objecto de dolib3l'aç.ão c 

enviado á. Commissão do Marinha. e Guerra., 
o seguinto 

PRo.mcTo 

N. 336 - 1901 

Au~riz!L o Governo a concedet· em ma1·ço p1·o~ 
!};imo futuro uma nova epoca de ~:xames aos 
alttmnos da E scola Navul inhabUitados no 
correr)te anno lectivo 

N. 332-1901 

At.ttnri:.rt. o G.-Joerno a estabelecer q~wh·o esta
~~iills s/lmaph.m·.'cas nos .JJOntos do le1·J"ilor :"o 
que de.>~[!na 

O C"ongre.>l:lo N<tcional docrota: 
Art. 1." F.ica o Gove1'no o.utorizad:o u. esta

beloc~r . quatro estações semaphorio<LS nos 
seguintes pontos: ilha de Fernando de Noro
nha, cabo do Santo Agostinho, Cabo Frio . e 
(lauo de Santa Martha. gri\nde; abríntlo para 
isSo o neoessa.rio credito . . 

Art. 2. 0 Revogam-se as di.sposições em 
contrario. 

Sala da.s se3Sões, 17 de dezembro de 190 I . 
-José Boit~:ttx.-A'Commissã.o de Ol'~a.mento. 

N . 333.:...1901 

Autori,;a o Poder Ea:ecutivo a abrir n c1·cdilo 
ele 7 ;500$ p r.wa pagar ~ Antonio de Gash·o 
Go,nd1·a a {Hdw·a ~lo trap::d1e ele~ Capitania 
do Pol'to de Santa Calhm·ina, no. conf;wm.;
dade do cont1·acto lrtvrfUÜJ com rt me.~mtt .t·e
p(wtiç~ro. · 

o Cougre~so Nacional decreta: O Cong;·esso Nacional resolve:- .. 
Art. l. o Fica o Governo autorizado a con- Art. l D . Fica o Poder Executivo antoriza-

ccder, em março proximo futuro, aos alu- <lo a. ~brir o credito de 7:500$ para pagai· aó 
· mnos du. Escola Naval, novo e~a.me da.s ma- cidiL<.lão Antonio de Cast1•o Gandt·a. a là.ctúra 

te1•ias em que houverem os mesmos sido do trapiche da Capitania. do Pm·"o de Santa. 
i o habilitados no corrente anno tectivo . Ca.tharina, na. conformidade <lo contt•acto 

·Art. _2.0 Revogam-se a.~ disposições em la.vra!lo com[\ mesma. repal't.ição em 24 ~te 
contrar1o. -. novemhro ele 1892. . . · 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1901- Al't. 2o. Revogam-se as disposi~ões e m 
B~·icio Filho.- Herwique L((gdcn.- Nstw:in contrario. . · . 
Coimb,·a . - Gel'7mmo Hass/.ochel·. - Nilo Sa.la. das sessões oa..Catna:J'a. dos D6putados, 
Pcçanha. -Tlwma:; Caw.1tcanti.- sc,--:cdef.lo l7 de dezembro de 1901.- Jose /1oit&wc. 
Co,.rêa.--Julw de J.lfoUo.- Osca1· Godoy . - A' Commiss..'í.o ue Ot•ça.ruento. 
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N. 334-1901 E' sem debate approvada a redacção final 
do projecto 188 A, de 1901, para ser enviado 

· D;:spõe que sejam considàados empregctdos á sancç~o. · 
titulados os aztxiUares de escripta da Es· 
tmda de Ferro Central do Bra:;f.l. 

O Congresso Naeioual decl'eta,: 
Art. -I. o Ficam consid~radós cmpt·egadós 

títt;tlados os auxiliares do escripta. da Estrada 
de Fórro .Central do Bra.zil. 

Art.: 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 16 de outubro de 1901.
Henrique Lagden.- l1·ineu Machado.- A' 
Commissão d~ Orçamento. 

N. 335- l90l 
Reduz de trinta a vinte o.nnos o tempo de set·

. - t'iço exigido pela . let · ·aos commandantes, 
sargentos e gttardas das Alfandeg_as, pat'a 
que possam gosa1· d(l.s vantageris d~ reforma 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. L° Fica reduzido de trinta. a vinte 
annos o tempo de serviço --publico exigido 
pelas leis em vigor para que os comman
_da.nte3, sargentos c guard<tS das Alfandegas 
po~sam gozar das vantagens de reforma. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições· em 
contrario. · . · _ 

Sala das sessões, lO de dezembro de l90l. 
-Heredia de Sd.-J. A. Neiva.-A' Commis
são de Orçamonto. 

. N. 337_:_1901 

Auto1·i,;a o Poder Executivo a concorrer com á 
quantia necessa1·ict pa1·a a construcçc1o do 
ae1·ostato d~rlgiveZ do D1·. Abel Maria da 
Gama e S-ilva, depois de approvados por 

_ WlUL commissao o{ficiat os planos do _ in
ventor 

Art. 1.° Fica o Governo a,utorizadÓ a con· 
cot•ret• com a quantia. nocos~aria para a c.m
strucção do aerostato dirigível do Dr. Abel 
Maria da. Gama e Silva, depois de approvados 
por -uma commissão officia.l os planos apre· 
sentados pelo invento1•. • . 
- Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em 

· contral'io. -
Sala. das sessões, 17 de dez em hro de 190 I.~ 

Pe,·eil·a de L'JJI'a • . A' _· Com missão de Orça-
mento. . . 

O St•. Seab••a (pela ordem)-Requeh·o _ 
a V. Ex. Q.U(} consulto á Casa si concede ur- 
goncia para serem discutidas a.s emendas · do 
Senado aos Orça.mentJs da Receita, das Re:.. 
laçõgs Exteriores e do Ministerio do Intel'ior 
e, si não hom·er oradores, para V. Ex. 
submettor hojemosmo á; votação. · '' · _ 

O Sr. Presiden.te-0 nobre Depu
tado mande o seu requerimento por es-
cripto. · 
-· PC}st& a. votos, é apprvvad(} o seguinto re
querimento: 

«Requeiro que· se consulte á Camara no 
sentido de sm• concedida mgencia, com in~ 
terrupção da o1·dem do dia, afim de serem 
dis ~ntidas e votadas as emendas o1ferecida'3 
aos orçamentos vindos do Senado. 

Sala. d<~s sessões, 19 de dezembro de 1})01. _ 
-Seab1·a. 

o· SI"'. Presldeii~e- Os senhora:; . 
que julgam que ô assumpto é de tal · natureza 
que a não sct• votado ímmediatamente ficará 
prejudicado, queira!? levantar-se. 

Foi approva.do. 

O Sr. Barbosa LIDJ.a (pela ordem) 
-:Sr. Presidente, requeiro a V. Éx. que se 
digne consula.t• á Casa. si consente igual 
procedimento em relação ao projecto n. 120 
B, deste anno . 

Refiro-me a um p1•ojecto que, a não se1• 
votado este a.nno, pódo trazer prejuizcs de 
tal ordem, póde causa.1· da.mnos de tal sõrte, 
que incide na. disposição regimental, e faço 
este requerimf3nto porque so t1•ata de uma 
pon!':!ão justíssima, concod.hla. pola. quasi una· 
nlmidu.lle do Senado o remcttitlo a esta. Casa. 
o, a não sm· q uc tenhamos o proocuimento 
CJ.UO poço, não poum·á sor votado esto pro· 
Jacto quo conc()<io pensão á vi uva do capitão 
Aceioly, mot• :o nas l'egiôos ins::~.lubl'CS <lo 
Acre. 

E' igualmente approva.do ~ seguinte 

REQUERIMENTO 

-· Requeiro que, em virtude de urgencia, 
entre immedia.tamente em di;cussão o pro
jecto n. 3·~1 B, de 190 I (do Senado). 

Sala das sessões, ·I9de dezeinhro de 1901. 
-Barbosa Lima. ·- · São successivamente sem - debate appro· 

vadas as redacções finc~oes dos projectos 61 B, 
131A, 165 A, 186 A, 200 A, 201 A, 203 A, O S1... Presidente - Em conse~ 
298 A, 297 A, 32~{, 325, R26 e 327 de 1901, quencia da votação da Camara, concedenQo 

-para serem enviados ao Senadó. . a urgencia requerida pelo Sr. Seabra, vão 
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en ti' ar :-; ucccs.;i vamcn l;e em <li.-;cussão as 
emendas do Semtdo ao 1n·ojecto tlc Ül'Çct
mcntos ns. 150 E (R~cc ita), 206 E (Interior) e 
2.59 E (Extel'ÍOl'), de 1901, o em 11ltimo logm· 
entt·al'.<í a uiscnssão <lo project0 n. 321 B, do 
1901, conforme o requerimento uo Sr. B<tr
bJsa Lima. 
_ E' annunciacla a discussão unic;t do pro
jeci.o n. 150 E. de 1901, relativo ú.s emendas 
do Senado ao projecto n. 150 E, de 1901, que 
o1:ça a, Reccit<t Geral di1 Hepublic;.t para o 
exm·cicio <lc 190:2. 

o Sr. Bricio Filho -- Sr. Presi
dente, li attentamente o pr1recm• claboi'ado 
pcht CommissKo de Orç...t.monto, relativa
mente <:ís emendas approva.tlas pelo Senado, 
das aprosentad<ts ao Ot·çamento (la, Receita. 
As resoluções do Senado ~i\.o tão impor t;mtes 
que daria.m loga.t· a lat·go:-: comm:mt<tt·io::; 
p or quem quiznssc di:-:eu tit· o a~sump to. 

Eu, purém, pedi <qxtlavt·a e, longe d~ pt·o· 
tentlce oc~lipa.t• pur mnit;o tempo a atGonçã.o 
da Casa, venho CO!lCOl'I'Cl' l>tU'tt o bom anua
monto dos tmba.lhos. 

Todos toem levado a. sua pelh'tt •~ esse 
gL'<tnde oJificio, uns requerendo encerra.· 
mento de discussões (não hoje), outros rc· 
querendo prefcrencia, outros pedindo invór
sões da ordem d~> dia, outros propondo quo 
as emendas do Senado aos orçamentos sejam 
discutidas immodiatamentc (l'iso) ; si todos 
prestam tae; :-:~crviços, creio quo o humilde 
repr·csontantc da opposiçiio, quo oett occnpa 
a tribuna, tambmn tem u dit·cito de servil' 
<i Na.ç"i:io, nã.o ao Governo, porque, co1no 
opposieionista,, não prçst<J. scL·viços ;w Go-
vct•no. · 

Não discutindo n.gm·a. ostc assnmpto, om
b 1ra pudes;e f'azel-o lar•ga.mento, visto eom
portar n. ma teria ampl<t discu· sfio, doel:.u·o 
llllO venho á tribuna itl>tma-; pitl'it l!iwt· quo 
app1·ovo as emendas. H{l.o e''neot·darulo t'IJIII 
a. opinião elo rcla.l,ol' tio Or·t .~ i i.IIJtml.o, IJII il dí:.::-:H 
acwifiitl.' I) ljlW I'PSIIIVI~ll O :-iiJIIWIIJ, JIIJI'Illll\ iL 

ustrcito:.~. : t do tmupo ii,'Hllll o 1\Xign. 
Appt·uvo, pot'CJUO o::;l.ou tio :wcOJ•do eom 

qua,:;i todos iLS omonua~; appt•ovadas }Jelo :-lo
nado, e::;peciaLmonte a.::; qm~ so rcfol'cm ti,:; 
loterias c farinhas. 

Era o quo tinha. a dizer. (ilfuito bem; muito 
bem.) 

O S1.•. Serze<lello Coi•rêa ~ 
Sr. Presidente, relator dcsto .p:trccer, não 
occupn.ria a tri·bnn<t rln. Ca.mara a cst;t hora 
si não fossem as obsm·vaçõcs formnlaüas pelo 
meu distincto amigo c collega, Dcp11t<t1lo por 
Pernambuco. 

,S. Ex. onteuJeu llovm· lleclarar <prc appl'o
vtwa as emendas do Sen<~llo, nã.o llOlit consi.
dora.çào formuhtlht nó parecei', ma:5 porque 

iLCIJava quo CS.~LtS ClllCnd:is COilSUlta.vaní' O 
intores ;o pnl.Jlico. 

0 SR. Bmcro FILIIO-No meu niudo <le 
ver . 
o Sn.. SEn.ZEDELLO CoRÜ. l~A-Está. claro, e 

nem V .Ex. poueria f:.tllar sinão no sen modo 
do ver. ·· · 

1Ús, Sr. P1·osi~ente, ~t verdade é q.~m ha 
emendas contrarw.s absolntamente ao mter
osse publico, ha. 'emcnüas que poderia.m 
até occa.sioual' pro,juizos incalcnlavcis ao 
Thcsoilro, provocand() indemnizações ; h:l 
omen<.ln.s qne vão ferir çoritractos formaes, 
acabados, como, por exemplo, a emend:L qqo 
manda quo a. disposiç"fí.o da ta.1·iftt rcforeqtc 
;i i'sencã.o de direitos não tenha absoluta
mente ;tpplicttção :tns contt·a.Cto!S {ormulados 
pelo Est<Mio eom padiculares, i . .,;to é, aos 
eont1·aetos f'ul'lllHiallos pelo Estado com CH 
l'r)t•nm:edorml do propl'io J<:staJo, como se dá 
eom l'elaçúo ao exm·citu o à nutl'inha, aos 
contt•:.tdos q11u toem tLS empt·ezas do ex~l'ad<tS 
du f'nt'J'O com a Uni<-w. 

De modo que , Rr. Presidente, de 1lua~ 
uma : si osta disposição· J'or oxecu~atla, ou 
estes contractos hão de ser complot:tnumte 
modificados, on si os particulares nã:) qui
zcrom sujeitar-se a isso a conseq uencia na
tuL'al sot·ü largas indomnizações. 

O Sri.. GAT.OINO L0ttETO - Ell<t se rcforo 
a. futul'os contractos. 

O ~It. ~ER:ll~lll •iJ.LO CmtnJ:A -Não su ru
fare tltl; a omomht nem ao menos tem c<t
r;wter aul.ot•izativo, é uma..disposição lttxa
tiva. foi·m<~l. Nada diz om t•clar;ão ao.; con
tJ•acto:.; oxistnnt.cs n sim determina quo as 
ismJt,liios das tat'ifu.s · não :.tttingom esses 
eun t.t•acto :~. A ommHltt a.lüm tio tndo mo
di fie ~ ~ lei pot·nuwcn te o dcvor:í. t.et• P.SS(} ca
l'ae l.ot·, lJOi::l n:·i.o Hc compt•elwnllc emon 1l:.t 
tlUHSit ll:ttiiJ'eZ1t CUilt C<tl':tcLOl' iLilllliO. Ü ~~·. 
!Jr.put;~do pot· J>m·na.mlmco J'P.f(win-sA ;i, 
nmond;t Huln·n fal'illha.s. 

O t•olal.or rospnit;t a opiniã.o do SP.n:tdo, 
ma:; a!Iirm:t o continl"1a a atiil'm<tr quo ·~ 
cmonch~ votad~t por esta Cu.ma.ra fui soliei
tada pelo Goveeno com ettracter govorn~t
mcntal, como fazendo parto da sua politicü, 
llo caractc1' internacional. 

MtÍis ainda: o Senado oshbolocen uma 
cmonda. determinando que o Podet' Exe
cutivo pôde elevar até 50° I o os direitos so
bre 0.) generos importado~) de nações e3-
traiigoiras quo não nos quizes3cm conceder 
favores dO nar,\ão mais f'avoeocida. O dis
positivo da Camara. CJ'a um dispositivo go
vornamont~tl, prn<loniio, que, como sócm sot• 
<t~ medidas deste cartwtor, pormittitt ~~ tt·ocu. 
tJ.o 1'<1 Vl>l'CS, 
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A e_menda do Senado é uma ameaça., uma. I O Sr. Rodolpho Paixão (pela 
medida de hostilidade e, como diz perfeita- ordem)- Sr. Presidente, supponho haver 
mente bem o parecer, ou eUa não ê ex- numero no· recinto, pois muitos Srs. Dep.u
ecutada e soffrem os interesses geraes do tado:J se conservaram sentados por occasião 
paiz, pois precisamos e devemos fazer uma. da votação. . • . ~-
política co~mercial inte~ligente, que acau- o SR. FAUSTO CARDoso-Eu entrei depois 
tele altos mteresses namona.es, ou ella é da votação. 
executada e desde logo tem a fôrma de 
ameaça, importa em um acto de hostilidade, O Srt • Ronor.Pno P ArxÃo- . . . e, para 
.além do que, como se dá com a Argentina, evitar a chamada, seria talvez melhor pro· 
impossível nos é taxar for'temente o xarque ceder a nova v.erifi.cação . 

. e as farinhas. que são base de alimentação 
de toda. a nossa. população. Assim como 
estas, muitas outras emendas ha que de certo 
seriam repellidas pelo bom senso da Camara, 
que de certo não deveriam ser por nós ada
ptadas. 

Vê, pois, o nobre Deputado por Pernam
buco que o relator da Commissão tem razão. 
(Muito bem; muito b~rn. Apoiados.) 

E;, 'em seguida, encerrada a discussão. 

O Sr. Seabr•a. (pela 01·dem)-Sr. Pre
sidente, constando-me estar sobre a. Mesa. a 
redacção final do Orçamento <la Fazenda,peço 
a V. Ex. que consulte á Casa si consente a 
dispensa de impressão para ser votada im-
mediatamente. ·. 

O Sr. Presidente-O requerimento 
do nobre De:putado Si'. Seabrà será. tomado 
em ·consideração opporT.unamente. 

Declaro encer1•ada a discussão do Orça,
mento da Rec'3ita; _vão ser votadas as emen
das que vieram do Sena.do. Para não esta.r <.t 
repetir sempre a mosma. cousa, declaro á 
Casa que todas as emendas rcmettidas do Se
nado tiveram parecer í'a.voravcll da Commis
são de Orçamento. 

Em seguida., é annunciada. a votação das 
emendas do Senado ao projecto que orça. a. 
Receita Geral da Republíca para o exerck~o 
de 1902, 

Posta. a votos, é approva.da a seguinte 
emenda sob n. 1 : 

«Ao art. 1°, n. 28-Substitua·so pelo se· 
guinte: 

Dito nos termos das leis em vigor, sobre o 
capital das loterias e do sello adhesivo. » 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem) 
requer vel'i.ficação 9-a --rotação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 99 Srs. Deputados e 
contra -4 ; total 103. · 

O · ~· President-e- Não ha nu
mero. 

Vn.e-se proceder . á. chamada. 
C:\Wilrll. Vol. VIII 

· 0 SR. PRESIDENTE-Na fórma do Regi• 
mento; vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se te
rem-se ausentado os Srs. Hosannah de Oli
veira, Francjsco Sá, João Vieira, . Medeiros e 
Albuquerque, Esme1•a.ldino Bandeira, Rod:ri~ 
gues Lima, Irineu Machado e Nilo Peçanha. 

O Sr. Presidente-Résponderani 
áchamada 118 Srs. Deputn,dos. 

Vae-sc proseguir nas votações. 
São successi v~rnonté postas a 

approva.(llts as seguintes emendas : 
Sobn. 2: 

votoc; e 

Ao art. 1 o, n. 29 - Supprimlm·S3 as pa.
laveas: inclusi·l) e os vencimentos dos memb~·os 
do Supremo 'l'ribtmal. 

Sob n. 3: 
Ao art. l0 , n. 3.l -Elimine-se. 
Sob n. 4: · 
Ao art. 1 o, n. 44- Onde S3 diz: litro- di· 

ga.-so: kilogramma. 
Sob n. 5: 
Ao ai-t. 1 o, n. !30-Accrcscante-se: qutmdo 

nacionacs- e mantida a iscnça'o de que gosa 
o bacalháo. 

Sob n. ü: 
Ao art. 2°, n. 2-Supprimn.-se. 
Sob n. 7: 
Ao art. 2°, n. 3-Suppl'ima.-so. 
Sob n. 8: 
Ao art. 2°, n. 4-Substitua-so pelo seguin· 

to : - A adoptar uma tarifa. diffot·encial 
a.ggravada até 50 °/o sobre a ordinaria pam 
um ou mais generos do -producção de pttizes 
que se recusem <l beneficin.l' a entrauu. de 
pt'Od netos braziléiros com os fn. v ores de nação 
mais fi.t v91~ecida. . . . · 

Sob n. 9: 
Ao art. 2°, n. 7-Supprirúa-sc a pa.h\vra 

car~·egada, 

Sob n. 10 : 
Aoart. 2°, n. 7, accrescentc-sc: 
Exceptuam-se desta taxa as Íno)?cadorià.s 

.quo so1fram ba.ldon.ção devido á. su:Pcriori--
03 
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dad.e de calarlo dos navios quo as ·transpor
tem sobre o permittido na zona directamente 
beneficiada pelas obras em execução. 

Sob n. 11 : 

Ao art. 2°, n. 8-Elimine-se. 
'Sob n. 12: 
Ao n. Xl-Elimiuc-~m. 
Sob n. 13 : 
Ao n . XII do a.rt . 2°- Substitua-s& pelo 

·seguinte : · 
A isentar de dil'eitos o material importado 

pelos Estados ou Municipalidades com appli
cação ao abo.stecimento de agua e . o mate
rial metallico para a red.e de esgotos, e bem 
aaaim as 1·oad locomotivas com wagon~S im
portados p11.ra o sorviço de tracção em es
tradas sem trilhos · e os inst1•umentos des~i
nados ao cnsinG profissional e a. pparelhos 
paro o. instrucçã.o toohnica, importa.d.os pelos 
institutos da ensino profissional officiaes dos 
Estados o o material ~mportado para os in
stitutos profissiona.es mantidos pelo Governo 
do Districto Federal. · · 

Sob n. 14: 
Ao art. 4°-Supprima-se. 
Sob n. 15: 
Ao a.rt. 5° depois do § 3° accreseente-se: 
§ 4. 0 O La.boratorio é obrigado a dar aos 

interessados certificado da. eihibição do talão 
de pagamento da respectiva taxa. de analysc, 
designando dia e hora dessa. apresenta<;ão-e 
o, re~tituir o valor da. mesma. taxa no caso de 
não ser procedida. a. analyse no prazo qa. lei. 

§ 5.0 Si terminado o prazo, não l1ouver o 
Laboratnrio procedido ou termtn~do a ana.
lyse, poderá.~ interessado despachar a sua 
mercadoria. qxhlbindo cat•tificado do § 4° á 
Alfandega, que levará. no mesmo dia o facto 
ao conhecimento.do Ministro da Fazenda.. 

Ao art. 5° e § 3•-Elimine·Se a palavra 
«queijos.» 

Sob n. 16: 
Aoart. 7o -Accrescente-se: «.e a.pparelhos 

parao o fabrico de la.cticinios. » . 
Sobn. 17: 
Ao art. lO-Elimine-se. 
Sob n. 18: 

a) pa.gando-so lO -vezes o valor do sello~ 
até 30 dias da. data. em que o mesmo se tor-
nou devid,Q ; , 

b) pagando-se 25 vezes o valor do sello, 
até 60 dias tla. tla.ta. em que o mesmo se tor-
nou devido ; · . 

c) pagando-se 50 vezes o valor do sello, 
de 60 dias por dcantc, a contar da data. da 
omissão. · 

§ Ficam revogados o§ 2• do art. lO da. · 
lei n. 559, do 21 de dezembro de 1898, e de
mais disposições correspondentes. 

Sob n. 19 : 
. Ao art. 12 e seu paragrapho . unico-Sub

stitua.-se pelo seguinte : · . . 
Art. Ficam sem effeito as autol'iza.ções 

para arrendal' ou alienar a E<>trada. de Ferro 
Central do Brazil. 

Sob n. 20: 
Aecrescente-se onde convier : 
Art. · .Ficam extensivos á Companhia 

Internacional de Docas a Melhoramentos os 
arts. 24 e 25 do decreto n. 4 .228, de 6 de 
no~embro de 1901, que autor iza. ·a ()rgn.ni
zaçao da Companhia Doca.3 do Rio de Janeiro. 

Sob n. 21 : 
Accresccnte-se : 
Art. A lei n. 641, de 14 de novembro 

do 1899, será. executada com a seguinte D;J.D-
ditl.ca.çã.o : · 

Art. 3. • § l • 0 -Charutos, cujo preço não 
exceder de 30$ o milheiro, cada. charuto 
cinco réis . 

Sob n. 22 : 
Acc<·escente-se : 
At·t. Sã.o do dominio dos-E~tados os pro· 

prios nacionaes que.. no regime.ó transa.cto 
eram destinados a serviços que passa.l'am 
para os Estados com a nova orgaoizàção po
liiica. e bem assim os que na.quella. época. 
já eram. utilizados p u. r a oa serviços que Ciilio.
vam 'a cargo das ant igas províncias e conti-
nua.ra.m a cargo dos Estados~ . · . . 

Sob n. 23 : · 
« Art. São isentos do imposto do sello to· 

dos os papeis, documentos, justificações, etc., 
refaretltes ao casamento civil ». 

O Sr. Bt•ielo Filho ( pela ardem ) 
Ao art. 11-Substitua.ae pelo seguinte: requer veriticaçiW da votação da emenda. 
O sello de documentos continua.râ a ser n. 23. 

applica.do na fórma c segundG a.s prescri- Procedendo-se â. verificação, l'econbec&-Se 
pções da legislação om -vigor, com as se- ter sido a l'eferida emenda sob n . .23 appro· 
.guin1es modificações : _ ,vada. por 112 votos contra. 3 ; total 115. 

1. o Nos casos de omissão, terá. loga.r a. re- · São successivamente postas a votos e ap-
yalld~-M : PI'OvaJ.as, as seguintes emendas: 
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Sob n. 24: 
«Art. As isencões de direitos a que se re

ferem os §§ 22 e 23 do art. 2° das disposições 
preliminares do decreto n. 3.617, de 19 de 
março de 1900, não comprehendem as im· 
po1•tações feitas por particulares para at
tender ao cumprimento de contractos de 
fornecimentos feitos com a União.» 

Sob.n. 25: 
Accrescentc-se : 

porque além desses juizes já terem venci
mentos muito largos, de forma alguma podem 
ser diminuídos. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO_: A lei é 
só para vigorar um anuo. 

0 Sa. GERMANO HASSLOCIIER-.::_ Perfeita• 
mente, mas o que eu quero é fazer isto ficar 
bem claro desde já, porque no anno que vem, 
si alguem tratar de apresentar uma emenda. 
suppressiva dessa. disposição, não se venha 
dizer que se está viol<tndo a Constituição, 
diminuindo vencimentos. ; « Fica o Governo autorizado a modificar o 

regulamento sobre o iinposto de consumo, 
providenciando para que os agentes :fiscaes o Sr. Drieio Filho (pela ordem) 
da União forneçam guias aos charutos no.cio- ...;...Sr. Presidente, bem vejo que esse systema 
naes destinaãos á.exportação, independente- de discursos telegraphicos, que inaugurei 
mente do pagamento de consumo federal, hoje nos orçamentos vin.úos do Senado, tem 
acautelados os interesses do fis~o ». -produzido effoito; bem vejo que o sy:;toma. 

Sob n. 26 : ostá senüo adoptado, porque o illustro Depu-
Onde convier accrescente-se: : ·tado pelo Rio 01·anM.e do SuL, o 81'. Germano 
«Art. A tr~nsferencia de títulos da di v 1 Hasslochor, acabu. tlo oxocutal-o. 

da publica interna da· União só paga o sello Con'tinuanll<> no mesmo tom, vou fazm~ ·um_ 
proporcional, nos termos do n. 11. da ta- discurso rapitlo. 
bella. A do · actual regulamento do sello, Sr. Presitlonto, ton!lo necessidade de falla1* 
ainda que ella se opere e~ virtude de doação sobre o Orçamento !lo Interior, qusro quo se 
inter vivos ou causa mort:s. s1iba quo presto ma,i~ um serviço faltando 

Sob n. 27 : tclegraphicu.monto. (Riso.) 
«Art. Na vigencia do actual exercício No Orçamento da. Receita declai·e( quo 

financeiro, a sellagem das bebidas alcoolicas votava.<~ fJovm· uas emendas do S(mado,. não 
sera cobrada no duplo.» · só po1·quo es1a,va Lle accJrdo com quasi tolas, 

E' annunciada a di::;cussão unica das emen- como principalmente com aquellas que so 
das do Senado ao· projecto n · · 206 D, . de . .,te referiam á:~ loterias e ás farinhas. 
anno, que :fixa a despez_a d.o Ministerio d_a 
Ju::~tiça e Negocios Interwres p~ra o exerct- Ninguem mais pedindo a p:.tlavra, é e:1cJr~ 
cio de 1902. rada a discussão, 

o Sr. Germano Hassloeher 
(pela ordem) - Sr. Presidente, occupa.rei a 
tribuna, rio maximo, por dous minutos. 
Desejo apenas dizer que,:votando pela emenda 
do 8enado que augmenta de 6:000$ os ven
cimentos do procurador geral da Repu~·lica, 
o faço, certo de que se tsitta de uma rE>m~
noração provisoria e nao de u~a ~l~va9ao· 
de vencimentos, porque a Constltmçao .Im
plicitamente determina que não podem ser 
diminuídos o~ vencimentos dos membros da 
magistratura federal. 

Eu acho que seria da nossa parte muit_a 
precipit~çã.o elevarmos de.sde Já de. ma1s 
6:000$ os vencimentos de um dos membros 
da ma{J'istratura federal. 
Mas~ a maneira por que está redigida a 

emenda faz-me cre1• que se trata apena~ ~e 
uma verba votada para ter o ex~rc1c10 
provisorio e não de uma remunoraçao que 
ficará sendo fixa no orc:umento, na parte 
relativa á justiça fede1'al.. 

E seria este um. procedimento da Camara 
que não podia ter lugar, de forma alguma, 

Em seguida 6 annunciada. a vota,çio da.s 
emendas do Senado ao projecto n. 206 D, 
deste anno, que fixa a dospoz1 do Minisl;erio 
da Justiça e Negoclos Interiores para o 
exercício de l 902. 

São successivamente posta, a votos. e. ap~ 
provadas as seguintes emendas; 

«A' verba n. 11- Augmento-se de 6:000$~ 
para remuner•ação provisoria de serviços n.a 
Procuradoria Geral da Ropublica.» 

«A ver bit n. lO- Supprlma-se a gratifi. .. 
cação para o chefe do Estado Maior.» 

«A vet•b:L n. 20- Accrcscente-se~ «Para o 
serviço quar•entenario o de desinfecção no 
Estado de Motto Orosso, 70:000$000». 

·«A verba 27- Mantenha-se a restric()âo....-. 
« Só mente durante quatro mezes». 

«A' verba, n. 37- Eleve-se a 665:639$698. 
destinados: 150:000$ para, fundação ou ada~, 
ptação de um edi1cio p:m~t a Matornida,tle e·
Escola Profis.~iomtldo Enfermeims na Capital 
Federal; 200:000~ paru. cstu.lJolcccr-sc uma; · 
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estação sanitaria de la classe a ella adaptan
do-se 11s obras feitas em Tamandaré e 
·40:287$580 para as obras do Senado Fede
ral.» 

« Supprima~se o artigo que revoga expres
samente a autoqização para t~ revisão do 
regulamento do corpo de bombeiros.» 

« Supprima-se o artigo quo transfere o 
edificio em construcção na Lapa á Assõciação 
da. Policlínica da ·ca;pital Federal.» 

« Accrescente-se ' 
Art. Fica o Governo autoriza.do a man

dar imprimir na Europa e em paiz onde 
houver maior vantagem a obra-Sertum 
Palmarum do botanieo bréi.zileiro Dr. Bar
. bosa Rodrigues, abrindo para tal fim~ o ne
cessario credito e de accordo com o autor.» 
· «Aré. Fica o Governo autorizado a man-

dar illumina:r por electricidade a Casa de 
Detenção e a de Correcção, abrindo o neces
sario credito á respectiva installação.» 

E' annunciada a discussão uniea da emen
da do Senado ao projecto n. )259 D, deste 
anno, que fixa. a despeza do Ministerio das 
Relações Exteriores para o exercício de 
1902. . . 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão. . . . 
. Em seguida é posta. a votos e approvada, 
. a seguinte emenda do Senado : 

deste anno, que concede a. D. Leopoldina--de 
Figueiredo Accioli, viuva. do capitão de fl·a.
gata graduado Carlos Aceioli, a pensão 
mensal de 200$000, sem prejuízo do montepio 
e meio-soldo. · 

Ninguem pedindo a pal~vra, é enc.errada a 
discussão e adiada a votação. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica, salvo as emendas, o seguinte 

PROJECTO 

N. 321 B-'-1901 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' concedida a D. Leopoldina 

de Figueiredo A~cioli, viuva. do capitão de 
fragata · graduado Carlos Accioli, durante a · 
'!lua viuvez, sem prejuízo do montepio e 
meio-soldo do seu marido, a pensão mensal 
de duzentos mil réis; com reversão, no caso 
de morte, para- suas filhas emquanto soltei-;
ras; revogadas as disposições em contrario. 

Em seguida é posta a votos e approvada a 
seguinte emenda do Sr. Fausto Cardoso: 

E' concédida a reversão da _quota que 
cabia aos filhos de Tobias Barreto de Mene
zes,.emquanto menores, na pensão concedida 
á viuva e a estes, á mesma yiuva logo que 
por effeito de maioridade cesse o beneficio 
·em fctvor dos filhos . 

A' verba ·5a : - Supprimam-se as cem- O Sr. Bricio Filho (pela ordem)
signações de 4:000$ para um chanceller no Sr. Presidente, a Commissão manda appro

. Porto o de 28:000$ para o augmGnto da re- varas emendas, destacando-as do projecto ~ 
presentaç_~o da~ le~ações n,a Hespanha •. ~an- o SR. PRESIDENTE -Sim, senhor ; depois 
ta Sé, Sul::;Sa, Belgwa, Pa2:aguay? Bollv1a e. de approvadas. . 
Peru,-ticando essas legaçoes com a mesma ,, . · . 
dotação do orçamento vigente ; augmente- E ~gualmente . approva~a a •. ~egmnte 
se de 4:000$ para 0 vice-consulado de Posa- emenda. do Sr. Germano Hassloche:r . 
da-s, de 2:0UO$ para o consul geral em Nova Accrescente-se : Fica restabelecida, da_ 
York, de 7:500$ para vencimentos de consul data desta lei em deante, em favorda Exm.• 
no Chile, de 7:500$ para o restabelecimento Sra.. Viscondessa de Pelotas ~ . .su:ts· filhas, 
do consul geral de 2a classe em Genebra e emquanto solteiras, a pensão ·de 500$, que 
<le 3:000$, sendo 1:000$ para cada um dos havia sido concedida ao grande servidor da 
1°8 secretarias das leg~MÇões do Perú, Boli- Patria general Camara, visconde de Pelotas. 

:· via e Paraguay. · . As emendas approvadas vão ser destacadas 
E' annunciada a discussão unica do projecto -para constituírem projecto especial e pas-

n. 321 B, de 1901, com parecer sobre emendas Sl:trem a nova discussão na forma do Regi· 
o.fferecidas na discussão do projecto n. 321, manto. 
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E' sem debate approvada a. seguinte 

REDACÇÃO 

N. 290 D -1901 

Redacçllo final do projecto n. 290, deste atino, que fixa a despe.za do Ministerio da 
FazendA, pa~a o exercioio de 1902 

Art. I.ó O Presidente da Republica· é autorizado a despender pelas repartições do 
Ministerio da. Fazenda, com os .serviços designados nas seguintes verbas-. em ouro~ 
31-.251:723$825; em papel, 83.874:217$906. · 

. OU.It6 P.APEL 

1. Juros e m~is despezas. da.:_ divida externa ..••••• 
2. Juros e amortização .dos emprestimos internos~ ••..• 
3~ Juros ·da. divida interna fundada. .•• , ••.•.. , •.. • .••.. 
4. Pensionistas, sendo 300:000$ para despezas de fu-

neral, novas pensões ...•••...•..••.••.•...•.••..• 
5. Aposentados ..•....•.. · ..• · •. ~ •..••..•• · ••.....••....• 
6. Thesou,ro Federal augmenta.da de 9:000$QOO pat·a 

telegrammas no exterior .••••......•••... ; .•.••.• 
7. Tribunal de Contas .•••..•.•..••..•••.....•••.... 
8. Recebedoria da Capital Federal. ••••.•...•.•••..•• 
9. Caixa de Amortização •••• -........... ~ •..•.••..••• 

10. C\sa da Moeda, diminuid·a a verba de material 
para a fabricação das moedas· ·de nickel e bronze, 
de 15:000$ para 10:000$ ; a de combustiv~l. de 
80:000$ para 60:000$; a de papel, tinta, oleos. 
vernizes, gomma (para sellos, estampilhas, etc.), 
de 80:000$ para 60:000$ e a demateriaespara as 
obras, de 30:000:$ para 15:000.$000 ........ , ...... . 

ll. Imprensa Nacional e Diario Officiat inclusive a im
pressão de 2.00(} exemplarel do Boletim de Legis

lação Brazilei,·a, organizado pelo cidadão Paulo 
Ta vares. Desse Boletim publicado em 12 fascículos. 

-1.000 exemplares fica-rão para o Governo e 1.000 
serão dados corno unica recompensa ao seu. orga
nizador, que. si desejar.fazer maior tiragem. po
derá fazel-a mediante pagamento do papel ne-
cessario •............•.•.... ~-· .....•...•.•.•••••. 

12. Laboratorio Nacional de Analyses na Alfandega da 
_Capital Fejeral, elevada a 15:2QO~ a verba des
tináda ao material, sendo: para ·livros, jornaes 
scfentificos e objectos de expediente~ talões e publi
cações, 4:500$; acquisição de reactivos e instru
mentos e con:;ervação destes, .8:000$; consumo de 
gaz, 1 :200$; despezas extraordinarias e eventuaes 

. inclusive asseio do editlcio, 1: 500$; para os tres ser- · 
ventes, 3:60<;$, e mais 18:000$, importancia de 80 
quotas á razão de 15 °/o sobre a renda até o ma.xi-
mo de 120:000$ ••.••••••..••••.••••••••• o •••••••• 

13. Administração e·custeic d.os proprios e fazenda. nació
naes, deduzidos 6:.000$ pedidos para pagamento do 
fiscal da Companhia de Saneamento do Rio de 
Janeiro ..••.•••.•..••....•••.••..••.••..•••••..•.• 

14. Delegacia do Thesouro em Londres ................. . 
l5o Delegacias fiscaes ...••.•..•.....•...•....•••••••.• o 
16. Alfa.ndegas; augmentada de 4:000$ para o mate

rial da Alfandegado Rio Grande do Norte. sendo: 
2:000$ para àcquisição de um escaler e 2:000$ para 
compra do material fixo e rodante para o serviço. das 
capatazias: de 7:600$ para a Alfandega de Santa 

· Anna. do Livramento, no E::,t:l.do do Rio Grande do 

17.034:466$667. 
2.286:065$000 9.600:000$000 . 

••·•·•·••••••• 25.756:084$000 

. ............ . 

. ............. . 

. .. i õõ; õóõ$õõõ 

• I G e •• e I • I • e·l I 

. ............ . 

. ........ . 

. ..... -...--..... 
36:6C0$000 .......... 

4. 388.:179$949 
2.708:653$374 

I. 003:945$000 . 
403:000$000. 
35(>':700$000-
292:742$500 

_678: 540$0QO 

1.160:340$000 

88:600$000 

71:280$000 

1.512:718$000. 
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Sul, sendo: 1:600$ de ordenado do administrador 
das cápatazias e 9 quotas, 1:200$ para 2 serventes 
e 4:800$ para aluguel da casa em que funcciona· a 
repartição e elevado a 17 4 o numero de quotas 
nesta Alfandega; de 9:000$ para·· a Alfandega de 
Penedo, Estado de Alagoas, sendo! 6:000$ para 
concerto do cutter pertencente á mesma alfandega 
e 3:000$ para compra de tubós para a lancba On· 
dina. e reduzida de 75:320$, importancia das quotas, 
de conformidade com a tabella infra •••••.•••••.••• 

'· 

OURO PAPEL 

9.411:849$100 

Tabella das quotas que ~evem perceber os empregados· das Alfandegas 
. . 

ALFANDEGAS LOTAÇÃO PORCENTAGENS DESPEZA PARA. 1902 

Manáos •........ '!" •••••••••• ~· •••• 7.000:000$000 
Belém ..... ~ .....•......•........ 17.000:000$000 
Maranhão .•••.••.•..• _ .••.••..••. . 4. 000:000$000 . 
Parnahyba ...................... 500:000$000 
Fortaleza .•••....••.•.••••.••.••.. 2.600:000$000 
NataL •..• -••.. _ •.•. ; ...••...•..•. lOO:OOU$000 
P.arabyba ..•..•..••.••.•.•.•.•.. 900:000$000 
Recife .•..•...•.....•.......•• ,_ .. 18.000:000$000 
Maceió ..• ~ ................... • .. 1.700:000$000 
Penedo .•......• . ...••..•..•.•..• • 140:000$000 
Aracaju .. , ....•.......••...•.•... 300:000$000 
Bahia ...•...•...••..••.......••. 14.000:000$000 
Víctoria ...•...• ~ .•........••••.. 250:000$000 
lVfacahé ..•....• · ••........•...•.. 60:000$000 
Capital Federal. .................. 65.000:000$000 
Santos .•...•.....•..•••.•.•.•.... 27.000:000$000 
Paranaguá .• · ••.•••..•.•...•..•.. 1.500:000$000 
Florianopolis .................... 850:000$000 
Rio Grande do Sul ............... 8.000:000$000 

-Porto Alegre ...•..•• , •.•••...•••. 4. 000:000$000 
Uruguayana ..••.•.•.•••......•. 600:000$000 
Livramento ....................... 300:000$000 
Corumbà ••••...••...•..•....•••. 1.400:0~0$000 

t7. Mesas de rendas ................................... . 
18. EmprPgados de repartições e logares extinctos ...... . 
19. Fiscalização e mais despezas dos impostos de consumo 

· 20. Commissão de 2 °/o al.ls vendedores particulares de 
estam pilhas ..•.....••.••..••..••.•• : .•...••••.•.• 

21. Ajudas tle custo ............. · . .-••..••••••.•••••••.•• 
22. Gratificações por serviços temporarios e extraordina· 

. rios . .••. : .•..•.•••••.•.•••.•.•.•..•••••••••.•••. 
23. Juros dos 'bilhetes do Thesouro ..................... . 
24. ,Juros do emprestimo do cofre dos orpbãos ........... . 
25. hros das Caixas Economicas e Monte de Soccorro ••• 
26 • J ... tros di versos. , ... , ..•...•.• , , ..••.. , ... 4! • • ~ •• , , ••• 

1.80 
1.30 
1.40 
2.70 
2.00 

10.00 
2.10 
0.94 
2.20 

·12.00 
3.50 
0.95 
6.09 

20.00 
0.75 
0.57 
l.QO 
2.60 
0.65 
1.30 
5.00 
4.00 
3.10 

................. ... ' ......... . 

. ....... • ..... . 

126:000$000 
221 :000$000 
56:000$000 
13:500$000 
40:0U0$000 
10:000$000 
18:900$000 

169:200$000 
37:400$000 
16_: 800.t000 
10:500$000 

133:000$000 
15:000$000 
12:000$000 

487:500$000 
153:900$000 

28:500$000 
22:i00$000 
52:000$000 
52:000$000 
30:000$000 

. . 12:000$000 
44:800$000 

I. 762:100$000 

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 

5.700 000$000 
50 000$000 
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OURO 
27. Porc~!ltagem pela cobrança executiva pelas dividas da · 

Un1ao ..•...••.•. • _............................... • •••••.••••.•• 
28• Commissão e corretagens .••••••••••••••••••••.••••••• 
29. Despezas eventuaes •••••••.•••••..•••••••.••.••.•.•• 
30. Reposições e restituições .......................... . 
31 • Exercícios ti ndos ••••.•.••..•••..••••••••.•.•••••••.•• 
32. Obras, sendó na Capital Federal 180:000$ e nos 

Estados 600:000$, compt>ehendendo-se nesta verba: 
de 200:000$ para construcção de uma ponte de 
descarga. na Alrandega do ·Ceara, 2:000$ para 
construcção· de um posto fiscal em Parapuca., Es· 
tadode Alagôas, e 1:500$ para construcção·deoutro 
posto fiscal no pontal da barra do S. Francisco. no 
Estadode~Alagôas •.•....•.••..••.•....•••••••.•.• 

33. Creditas especiaes •.•••.•..••....•••..•••.•••••••••• 

.............. 
•o•••••••••••• 

50:000$000 

APPLICAÇAO DA RENDA. .COM DESTINO ESPECIA.L. · · i importancia da receita. orçada. 
· . sob est. a rubrica •.•.•••.. ··.··: •• 

34. Fundo de resgate . · · 
mais metade dos saldos que. se 

operarem no orçamento ...... . 

35. Fundo de amortização d~s emprestimos internos : 

importancia da receita or-
·çada •••••••• •••••• ,.,. ••••••.••• 

papel ••••• 
mais metade dos saldos que se 

apurarem no orçamenw .•••••• 

36. Obras dos melhoramentos dos portos, executadas 
· á custa da União, importancia orçada ..•.•••••• 
37. Serviço de soccorro naval no porto do Rio de J u.neiro, 

importancia orçada. •••••••.•••••••• ,· •• , •••••••.••• 

....•...••..•. 

•.......••.•.• 

...•..•...•.•. 

503 

PAPEL 

100:000$000 
20:000$000 

120 :000$000. 
450:000$000 

2.000:000$000 

750:000$000 

2.920:000$000 

6.000:000$000 

$. 

2.530:000$000 

72:000$000 

· Art. 2.• o fundo de amortização dos emprestimos internos, papel, será constituído com 
os seguintés recürsos : · 

a) as apolices adqui!'idas com a receita. proveniente da venda de generos e proprios 
nacionaes, arrendamentos e aforamentos determinados no art. 3° da lei n. 741, de 26 de 
dezembro de 1900 .; · .. · 

b) as apolices adquiridas com o saldo ou oxcesso entre os recebimentos e as restituições
de depositos ; 

c ) as apolioes já adquiridas e as que o forem sendo pela Caixa de Amortização com 
os juros não reclama•ios, nos termos da. lei de 28 de outubro de 1848, art. 48, e regulamento 
n. 9370, de 14 de fevereiro de 1885, art. 94; 

d) as apolíces adquiridas ·com as verbas que pa1•a esse 11m forem "Votadas annua.lmente 
pelo Cong1·esso. · 

Art. 3.0 Todas as apolices anquiridas pela tórma indicad~~o no art. 2° serão escripturadas 
na. Caixa de Amortização sob o titulo « Ftmde de amorti:saçao dos emp.,.estimos internos .. 
papel» e os respectivos juros serão empregados na compra de novas apolices que irãó 
augmenta.r o dito fundo. 

Art. 4. 0 Da renda. do La.boratorio Nacional de Analyses será abonada ao seu pessoal. 
em eff'ectivo e:x:ercicio e sem .pre,juizo de seus vencimentos actuaes, a quantia de 15 °/o 
sobre a lotação de 120:000$, dividida em 80 quotas, assim distribuídas : -

1 Di.rector .••............... , .....•.. ~ .•. • .•.•..••..•. 
2 Cbimicos, Ia classe, 7 cada um.; •••• i ...•.••.•...••. 
4 » 2a » 6 » )) • ••• • a. • •• • • •• , • • •••.• , 

4- ='> 3• ,.. 5 » 2>- ••••••••••••••••••••• 

1 Escripturario ....•..............•....•. ~ ... · .. , •. •. 

10 
l4 

24 
20 
5 

2:250$000 
3:150$000 
5:400$000 
4:500$000 
1:125$000 
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1 Amanuense ....................................... . 
1 Porteiro-conservador ••••••••• , , .••• , , ••• .• ,. •••• , ••• 

3 675$000 
4 · 900$000 -----

80 18: 000$000 

Art. 5.0 Os trabalhos graphicos e . accessorios ·da.s repartições e estabelecimentoà 
publicos da Capital Federal, para cuja despeza ~ão _ consign_adas verba nesta lei, . serão 

·executados, exclusivamente, pela Imprensa Nacional, não devendo ser ordenada nem paga. 
despeza ~lguma, por conta das mencionadas verbas, sinão de conformidade com J~ste pre
ceito. Exceptuam-se desta. regra os serviços peculiares da Alfandega. da Capital Federal e 
0-'3 da Repartição de Estatistica, que continuarão a ser feitos nas otncinas typographicas 
dessas r(;lpartições. · - · · 

Para.grapho unico. Só por ordem expressa. do Ministro da Fazenda e nos termosdetermi• 
nados no decreto n. 1541 G, de 31 de agosto de 1893~ poderá ser feito, na mesma Imprensa, 
qualquer trabalho para. parliculares, ~m o pagamento a prazo, e, grfi.tuitamente, só colll 

. autorização legislativa. · 
Art. 6, 0 Os vencimentos por substituição dos empregados de Fazenda se regularão 

. pela to r ma estabelecida na decisão do Mimsterio ·da Fazenda, n. 234, de 23 de abril 
de 1879. .· . -· · . . 

Art~ 7. o As despezas com funeraes dos funccionarios publicos ficam sujeitas ao registro 
·a j;osteriori do Tribunal de Conta@, nos termos do art. 164 do regulamento quebaixou com 
o.decreto n. 2409, de 23 de dezembro de 1896. 

Art. 8.° Ficam approvados os creditos na somma de 1.020:032$019, ouro, 9 12.329:832$586 
papel, constantes da tabella A, que acompanha esta lei. 

Art. 9.° Fica o Governo autorizado: 
§ 1.0 A ampliar até 25 annos os prazos para ar1•endamento dos campos de pastagem da 

fazenda de Santa Cruz, inserindo nos contractos que celebrar clausulas que assegurem o sa
neamento dos mesmos campos, de conformidade oom a autorização do art. 3°, lettras c, à, e, 
da. lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900, que continúa em vigor. 

§ 2. o A despender, da. quantia que tem de receber_ do Banco da Republica, em paga
. m~nto de sua dívida, a importancia necessaría para adquirir, por compra. ou construcção, 
1Jredios necessarios_para serviço federal e objectos de valor artístico para a. Academia. de 
Bellas·-Artes. 

§ 3. 0 A abrir no exercício de 1902 creditos supplementa.res,- até o maximo de 
8.000:000$, as verbas indica.d~s na ta.bel1a B, que acompanha a presente lei. A'o verbas 
- Soccorros publicos- e Exercicios ftnd.os- poderá o Governo àtlrir credito& supplemen· 
tares em qualquer rr.ez do exercício, comtanto que sua totalidade computada. com as dos 
demais creditos abertos, n.fo exceda o maximo fixado, respeitat.lu, quanto à. verba.- Exer
.éicios findos- a disposição da lei n. 32J0, de 3 de sete~oro de 1881, art. 11 •. 
: No maximo fixado por este artigo não se comprehmdem .os creditas abertos aos ns. 5, 

·6, 7 e 8 do orçamonto do Ministerio do Interior. . · 
§ 4. o . A liquidar os dehitos dos bancos, provenientes de aux.ilios á lavoura.. 
§ 5. 0 A conceder o premio de 50$ por tonelada, aos navios que fo1•em construidos na 

. Republica e cuja arqueação seja superior a 100 toneladas, podendo, para isso, abrir os cre· 
ditQs que forem necessarios. 

§ 6. 0 A levar a credito do colleçtor das rendas federaes da cidade de Qaeluz. Estado 
de Minas Geraes, José Augusto Moreira de Mendonca, a importanci& de 2:790$520, que lhe 
foi debitada, proveniente tle estampilhas de sello . adhesivo e de impostos de consumo, rou· 
badas por meio de arrombamento do edificio em que funccionava a collectoria, como ficou 
provado pelo inquerito e pronuncia doa criminosos. . 
. § 7." A despender, mediante avaliação pela Imprensá Nacional, .. a quantia necessaria. 

· para a impressão, até o numero de tres mil exemplares. da- Carta Descriptiva- para o 
ensino intuitivo nas escolas primarias, de Julio Cesar Pinto Coelho e Albino Alves Filho. 
.. § s~ 0 A elevar á categoria de la ordem, sem augmento de despeza, a Mesa de Rendas 
de Camocim, no Estado do Ceará. 

§ 9. 0 A relevar á mesl administrativa da Santa Casa de ·Misericordia e Hospital de 
Lázaros de Sabará ( Minas ), da obrigação do pagamento da quantia de 1:736$250, corres· 
pondente á liquidação das tres quintas partes do extincto vinculo de Jaguára.. 

§ 10. A despender até a quantia de 50:000$ com a co:Qstrucção ou acquisição de um 
pr.edio :va.ra, a Alf~nqe~a da Parnahybat . . · · 
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·: · § 11. A pagar ao cidadão Apulehro Motta a quantia de 6:530$107, que deixou de Ihà 
ser paga por falta de verba e cujo direito lhe foi reconhecido por despacho do Ministerio da. 
Fazenda, de -10 de outubro de 1899. · ·--· · 

§ 12. A mandar pagar aos empregados das Alfandegas a porcentagem relativa ao 
~ugmento da renda verificado no exercício de 1901, comparado com o exercício anterior, 
de conformidade com a doutrina estabelecida no art. 41 da lei n. 428, de 10 de dezembro 
de 1896, abrindo para. esse fim o necessarío credito. . . . _. · 

§ 13. A relevar o thesom;eiro do papel-moeda da Ca.ix~ de Ar.nortização da responsa: 
biliJ9.de e pagamento da importancia. relativa ao desfalque dado pelo ex-fiel Arnaldo Vieira 
da C&mara .. Nessa. relevação rião se comprehende a importancia. de 40:000$, valor da 
fiança -prestada pelo mesmo thesoureiro. · · 

§ 14. A despender até a quantia de 50:000.1; para auxiliar as despezas feitas pela Socie- . 
dade Nacional de Agt•icultura com o Congresso Nacional de Agricultura, que se reunhi 

· nesta . capital em se~embro_ do corrente anno, podenrlo mandar publicar na -Imprensa. 
Nacional os trabalhos apresentados e os stenograpbados, inclusive as monographias e · 
memorias. . 

§ 15. A tornar extensivas& todas as Alfa.ndegas as disposisões do art. 254, § 2° da Nova ' 
Consolidação das leis ·das Alfandegas e Mesas de · Rendas, incluindo~se os vinhos em cascos 
entre as mercac!orias susceptivois de corrupção, a que se refere o dito paragrapho . .. · 

§ 16. A rever o rPgulamento sobre facturas consulares . para. o fim de .modificai-o, 
eliminando disposições que a prati.ca tenha aconselhado .e adaptando-o de modo mais con-
veniente aos fins a qUe se destina; . · · . · 

§ , 17. Mandar publicár na Imprensa Nacional a Historia da guerra da t1·ipZice alliança, 
escripta pelo finado Arthur. Montenegro. . . 

§ 18. A e:fl'ectuar o emprestimo de 300:000$ ao Estado do Espirito Santo, fazendo para 
esse ftm a necessaria operação de credito. . 

§ 19. A abrir o credito na. importancia de 6:97~$630. devida ao Dr. Ernesto Augusto 
da Stl va Freire, em virtude de sentença do Supremo Tribunal F3deral, de 16 de maio. 
de 1900, para pagamento de seus ordenados . de juiz de direito em disponibilidade. 

§ 20. A pagar á viuva. de Manoel Soàres Lisboa a imp~rbnciii das pedras fornecidas 
por seu maridQ ao Governq, para a c()nstrucção da Estrada de Ferro de Porto Alegre a 
Uruguay.ana;, bem como o respectivo transporte. · · 

§ 21. A liquidar-com o Banco Emissol'-dll Perna.mbnco da fórma porque liquidou com 
os outros bancos emi~ores abrindo para isso o credit_o necessario. 

Art. 10~ Continuam em vigor, no e-rercicio desta· lei, as disposições dos ns. 2, 9, 
12, 23, 24 e 28 do art. 29 da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, bem como a do art. 32 
da mesma lei e a do art. 2°, n. Xl V da lei n. 741, de 26 de dezembro de 1900, que per· 
mitte a venda de estampilha$, aos fabricantes nacionaes, a prazo de tres mezes~ 

Art. 11. Fica elevado a 15 °/o o maximo de porcentagem de que trata o art. 29, n;, 
da lei que ttxon a despeza do Míulsterio de. Fa;enda. para o exercício de 1901. 

Art. 12 Fica revoga.da. a disposiç:to, ~o n. 6 do art. 29 da lei n. 746, de 29 _de outubro 
do anno passado, que prescreve a divisão · do vencimento doe collectores e escrivães em 
quota tlxa e proporcional, e considerado o ~ito vencimento sómente como porcentagem. 

Sala. da.s Commissõas, 19 de dezembro do 1901. -Araujo Gôes.- Viriato Mascare-
nh_as. · 

TABELLA A 

~is o. 589 de 9 de setembro de 1850, art. 1 § 6 e o. 2.348 de 25 . dugost&, art. ao 
'· 

:Minister~o da Justiça e Negocios Interiores · 

EXERCICIO QE lDOO 

Decreto n. 3589 - de 9 de fevereiro da 1900 

·Abre o credito especial para pagamento de premios e das despezas de im
pressão das obras - Do eni:l.ireit~mento forçado dos cypbotico~, Di· 

· reito Penal de exercito e armada. Co~igo Penal- commentado e 
CompendiJ de Histor~a Geral de Direito , , , • · • • , .; , 

Ç$m!'ra. Yol, vm 
26:460$000 

t}t 
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Decreto n. 3683- de 16 de junho de 1900 

Abre o credito supplementar á verba. - Soccorros Publicas ..!<'ao exer-
cício de i900. • • • • . · • • • • 

Decr-eto n. 3728- de 4 de agosto de 1900 

Abre o credito extraordinario para indemnizar ao Dr. João Paulo de 
C~rv~lbo de despezas que fez na Europa no desempenho de com-
missao. • • . . . . • . . . . • . • 

Decreto n. 3735 - ele 11 de agosto de 1900 

Abre o credito extraordinaric, ao cambio de 27, para premio ao Dr. Tito 
dos Passos de Almeida Rosas quando . alumno na Faculdade de Di· 
reito do Recife. • • • • • • • • • • • • • 

Decreto n. 3736- de 11 dé agosto de 1900 

Abre o credito extraordinario para .pagamento dos vencimentos do pre
parador de histologia da Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro. Dr. Ernani Carlos de Menezes Pinto • • • • • • · 

Decreto n. 3766 - da 22 de sétembro de 1900 

Abre o credito supplementar para as verbas - Subeidio de Senadores 
- i4i:750$ e -Subsídios de Deputados- 477:000$000 • • • • • 

Decreto n. 3767 - de 22 de setembro de 1900 

Abre o ct·edito supplementar ás ver'l:la.s - Secretaria do Senado-. 
32:700$ e Secretaria da. Camara dos Deputados - 46·000$ do actual 
exercicio , • . ~ . . . . . . . . . • . . . 

Decreto n. 3813- de 18 de outubro de 1900 
Abre & credito supplementa.r ás verbas-Subsidio de Senadoree-i4i :750$ 

e Subsidio de Deputados- 477:000$ do actua.l orçamento • • • • 

Decreto n. 3814-- de 18 de outubro de 1900 . 
Abre o credito supplementar is verbas - Secretaria do Senado....;32:700$ 

e Secretaria da Camara,' dos Deputados - 46:000$ do actual orça-
mento. • • • • • • • . • • . • . • • • 

Decreto n. 3823- do 10 de povembro de 1900 
Abre o credito supplementar á verba - Sr,ecorros Pubhcos-do actual 

exercício·. ·• • • . • • • • • 

Decreto n. 3827- de 17 de novembro de 1900 
Abre o credito supplementar ás verbas- Secretaria do Senado- 32:700$ 

- Secretaria da Camara dos Deputados- 4t:S:OOG$ do exercício cor-
rente . • . . • • • • • • • • . 

Decreto n. 3828 -de 17 do novembro de 1900 
Abre o credito supplementar ás verbas-Subsidio dos Senadores-14i :750$ 

e Subsídios dos Deputa.dos-477:000:) do e~rcicio corrente. • • , 

Dacreto n. 3861 .- dé ,15 de dezembro de 1900 
Abre o credito supplementar ás . verbas-Sec~retaria . do Senado-32:700$ 

e Secretaria da Cama1·a dos Deputados-iô:OOO$ do actu:.~l e:r.ercicio. 

Decreto n. 3862- de 15 de dezembro de 1900 
· Abre o credito supplementar ás verbas-Subsídios de Senadores -137:025$ 

e Subsídios de Deputados-461:100$ do actual exercicio • • , 

Decreto n. 3966- de 23 de março de 1901 
. Abre o credito supplementar á verba-Soccorros Publicas-do actual 

ex.ercicio . • . • .. .. . . • • . • · . · 

550:000$000 

8:000$000 

•:200$000 

880$645 

618:750$000 

78:700$0~0 

618:750$000 ' 

78:700$000 

550:000$000 

78i700$000 

r•~:750$000 

í78:700$000 

59~: i25$000 

216:361$310 

4.125:076$000 
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lt.Unist erio das Relaç~es Exteriores 
EXERCICIO DE IDOO 

Decreto n. 3750 - de 23 de agosto de 1900 

Abre o credito espécia.l destinado a. occorrer ás despezas com a. verifi
cação da nascente do .tUo Ja..vary. • • . ~ • • • • • 

De~ret;o n. 384:?- de 6 de dezembro de 1900 

Abre o credit.opara liquidar definitivameute as reclama~ões de diversas 
legações elitl."angeiras pelo imposto sobre navios das respectiva.a na
cionalidades, indevidamente cobrado pelos Estados de Pernambuco e 
A~agôal! • •· . • - • • • • • • • · • • • • ·• 

MINlS'J:ERIO DA MARINHA 

EXERCICIO DE 1."00 

Decreto n. 3627- de. 28 de março de 1900 

Abre o credito para pagamento da ditferença de salarios devida. a ope
rados extraordina.rios dispensados do Arsenal de ·Marinha desta 
capital no anno de i899. • • • • • . ._ • . . • . • .. . 

Decreto n. 3853-- de 12 de dezembro. de 1900 

Abre o credito para pagamento ao almirante Jeronymo Francisco Gon
calves da dltferenc;a. ae vencimento desde a. data da sua reforma até 

. a da aua reversão ao servi~o activo da armada, • • , • 

MINISTERIO DA GUERRA 

EXERCIÇIO DE 1000 

Decrete n. 3705' ·- · de 20 de julho de 1900 

Abre o credito extraordinarlo para pagamentos de diarias a. que tem di
-. reito o capitão reformado do exercito Carlos Augusto Ferreira de As-

aumpção • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Decreto n; 3796- de 11 de 9utubro do i90Ó 

Abre o credito para pagamento da gratificação do engajado ao e-x to sar
gento do corpo de operarios militares do Arsenal de Guerra. desta Ca· 
pital Augusto Ca;ndido Pereira Baptista de Oliveira • · • • • • • 

Decreto n. 3849- de 7 de dezembro de J900 

Ab_re o credito especial para occorrer ao pagamento de vencimentos atra.
zados do peBSoal encarregado da conservação da Fabrica de Guerra. 
Ipanema. • • . •. • • • • • • • • 

Decreto n. 3970 - de 26 de ma.rço de 19Q1 

Abre o cr~dito supplementar a. verba t6a - Material-consignação n :« 
-Transporte de tropas do orç~menkl vigente • • • • • • . • • 

50ij' 

200:000$000 

\ 
24:379$9M 

224;379$%4 

{0:863$000 

67:063$138 ---77:926$138 

3:350$00f 

194)81~ 

41:557$600 

154:030${19 

199:132$594 
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MINISTERIO DA INDUS'l'RIA 

F:XERCICIO D~ U~OO. 

Decreto n. $637 - da 2 de abril de 1900 

Abre o credito especial equivalente 11 cem mil libns st&t'linas .})al:'a. 
oceorrP.l:' ao Jlàgamento devido á Cear6. HarhClllt' Corporation, Limí~d 
nol!l termos do decreto n. 3602, de fevereiro do corrante anno. • • 

Decreto n. 3651 - de_abril .de 1900 

Abre () credito e~pecial pa.ra occorrer ao pagamento das dilferenças que 
soffreram nos. seus vencimentos durante o el:al•cicio de ·\B91 os 
conductores de Ja. e 3.a {'Jas.ses da Estrada do !:<~erro Central do 
Brazil, • • 

Decreto n. 36';'12- de 4 de junho de 1900 

Abre o credito esvecial destJnado ao p!!gam-ento da indemnização de 
250:00~ ao Banco União de S. Paulo e 40~:000,$ ao engenheiro 
Fl:'a.ncisco de Almeida Torre~ p~la resci!!ào dos respectivo' contractos 
da fundação de nucleo~ coloniaes. • · 

Decreto n. í37'i'3 - de 24 de setem~ro de 1900 

Abre o credilO para o pagamento devido a AlcMte PetteJ:le pela 
eLilpreitada da estradtt de rodagem ào Porto d(! Cima a Fig-ueira 
d~ Braço ·no Paraná. • , . • • • • • , • • • • • • 

Decreto n. 385?- de 15 de dezembro de 1900 

Abre o credi r.o afim de saldar a indemni~açã.o arbitrada aos herdeiros 
d" Jo~eph flanco;~:. 

Deoroto D. 3923- d& 16 da-fe?ereiro d& 19()1 

Abre o cl'edito para oecorl'er h deapezas com a C()nstru.c~ão da. lfnha. 
. te.J:egraphíca. de Cayabú. a Curumbá. • • . • , . • · • • • • 

\ Decreto n. 3954- de 12 de março de 19:l:t. 

Abre o credito para occorrer ao pagamento das diariaa de trans• 
perta tios engéoheíroe. e conduotores technicos da lnspecção daa 
Obr:~.a Publicas da Ca\li~al Federlll relativas aoe mezes de janeiro 
a dezembro do exercicio findo de :1.898 . • . • • · . . . • . 

Decreto n. 3955- ·de 12 de março de 1901 

Abre o ·credito em ourD para occorrer ao pagamento d.a graUticação 
devida ao eecriptura.rio da Delegacia do Thesourr. em Londres Dario 
Caetano da Silva, • • • • • • • • • _ . • • • • • . 

MIN!STERIO DA F A.ZENDA 

li:XERCICIO de 1.900 

Decreto D. 3643- de 1.6 de abril de de 1900 

Abr& o credito aepeoial rara occotl'er a.o pagnnu~nt.o do premio devido 
a S ilva Moreira. &:. Com p. • • · , , • • • • , • . • • • 

Dec:reto n. 3665- de 19 de junho de i900 

Abre o eredi\o pa1'8. occorret ás deapezar. com o e!Labelecimen~o da A.lfan~ 
dep da Porbo A2~tgre. . • • • • • • • • • , • , • , 

S8S:SSS$88S 

31:162$001 

650; 000$000 

18:973$280 

240:000$000 

f0():000.$00[) 

30:660$001) 

1:643$740 ---
i.96i:327$915 ·--

9: 1.50-Pi)OO 
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Decreto n. 3821 - dá 9 de novembro de 1900 

Abre o credito especial para pagamento de contas de fornecimentos feit<Js 
ao ·director do Jarâim Botanico. • • . • • . • • • . • 

Decreto n. 3852- de 11 de dezembro de 1900 

Abre o credito especial para pagamento das despezas feitas· com a re
cepção do Sr. Presidente. da R.epublica Argentina . • • • • . 

Decreto n •. 3905-:- de 14: de janeiro de 1901 

Abre o credito para liquidação do direito creditorio reconhecido a Karl 
Valais & C.•, Augusto Leuba & C.•, e Aretz & C.a, por accordão 
do Supremo Tribunal Federal,, de 20 de outubro de 1900 • • • 

Decreto n. 3909- de 21 de. janeiro de 1901 

Abre . o . credi.tq supplementar á verba-Recebedoria da. Capital Fe-
deral, no exercicio de iOOO. • • • • 

Decreto n. 3936 -de .25 de fevereiro de i901 

Abre. o · credito supplementar em ouro, á verba Cai xa da Amortização 
do exercicio de 1900 • • , • • • • · • • . • • . • • • 

Decreto n. 39.39 ...:. de 25 de fevereiro de 19J1. 

Abre o credito supplementar á verba-Alfandegas, do exercício de 
f.900 • • .. • 

Decreto n. 3961...:. de 18 de março . de 1901 

Abre o credito para liquidação da. inde:tnnização devida a Eduardo 
MarUns . & C., em virtude do accordão do Supremo Tribunal Fe
deral, de 23 de agosto ·de f.899 ·• • , 

Decreto n; . 3972 - de 27 de . ~arço de 1901 

Abre o credito supplementar á verba-Mesas de Rendas, do exercício 
de 1900 • • • • ~ • • • • • • • . • • • • • • • • 

Decreto n. 3973- de 27 de março de 1901 

Abre o credito para liquidação do direito credit'lrio reconhecido a Pires 
· Coelho &. h•mãos, por accordã.o do :Supremo 'l'ribunal, de 30 de ja

neiro do corrente anno. . • 

Decreto n. 3974-- de 27 de março de 1901 . 

Abre o credito para occorrer ao pagam~nto devido a. João de Aquino 
Fonseca e Fonseca. Irmãos & Q,~t em virtude de sentença do iuiz 
federal de Pernambuco, confirmada por accordão do Supremo Tri
bunal Federal • • • • • • • • • • •. •. • ~ • •. 

Decreto n. 3975 -de 27 de março de 1901 

.Abre o credito para. liquidação do direito creditorio reconhecido a Pires 
Coelho & Irmãos e outros por accordão do Supremo Tribunal de 21 
de novembro de 1900. • • • 

De.creto ri. .3976..,.. de 27 de março de 1901 

Abre o credito pa1•a. liquidação do direito creditorio reconhecido a. Silva. 
Guimarães & C.• e outros, por a.ccordão do Supremo Tribunal Fe-
deral, · de 10 de outubro de 1900 • •. • • • 

Decreto n. 3977- de 2., de março de 1901 

..tbre o credito para liquidação do direito creditorio reconhecido a. Souza. 
· I<'ilho & C.• e outros, po.r sentença do juiz federal nesta secção, 

confirmada por accordão do Supremo· Tribunal Federal. ! • • .. 

503$600 · 

12:345$810 

603;618$798 

53:950$000 

125:299$391 

216:085$29~ 

33:155$773 

280:000$000 

40f.:206$890 

1.919:583$066 

179:717$480 

485:179$824 

429:919$460 

i .. 797:50.2$328 
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510 ANNAES DA CA:MAIU 

Decreto n. 3980- de 30 de março de 1901 

Abre o credito para liquidação do dtreito creditorio reconhecido a Theo,
. doro Wille & C.•, em virtude da sentença do juiz federal nesta secção, 

confirmada com o accordão do Supl'emo Tribunal Federal • • • 

Decreto n. 3981- de 30 de março de 1;p01 

Abre o credito para liquidação do direito creditorio reconhecido a 
D. 1\faria Constança de Gouvêa Soares e outros, em virtude de 
sentenças do Poder Judiciario passadas em julgado. • • • . • 

Decreto n. 3982- de 30 de março de 1901 

Abre o credito para a liquidação da indemnisação devida ao Dr. Himo 
rique Augusto de Albuquerque Milet e sua mulher, em virtude do 
accordão do Supremo Tribunal Federal. • • • • • • • • • 

RESUMO 
àflnisterio da Justiça e Negocias Interiores. 

~ das Relações Exteriores. . . • • 
., da Marinha • • 
» da Guerra • • 
» da Industria 
» da Fazenda ! 

. . OURO 

4:200$000 
$ 
$ 
$ 

890:532$628 
125:299$391 

i. 923: 553$39! 

2.2:842$388 

3:723$200 

6. 762:0.2i$044 

PAPEL 

4.120"876$960 
224:379$954 

77:926$138 
i99: 132$594 

1.070:795$287 
6.636:721$653 

{.020:032$019 !2.~9:832$586 

TABELLA-B 
Verbas do orçamento para/ as quaes e Governo poaerá abrir crooito supplementar no exereicia de 1900 

de arcordo com as leis os. 858, de 9 de setembro de 1850,2348, 4e 25 de agosto de 1873, e 428, 
de 10 de dezembro de 1896, art. 8°, n. 3, e art. 28 da lei n •. 490, de 16 de dezembro 'de 1887 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 
Soooorros Publicas. : 
Subsidias aos Depute-dos e Senadores-Pelo que fôr preciso durante as prorogações. 
Secretaria do SenadO e da Oamu,ra dos Deputados-Pelo serviço stenographico e de 

redacc;ão e publicação dos debates durante as prorogac;ões. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
EgJtraordinarias no e:cterior. 

:MINISTERIO DA MARINHA 
Hollpitaes-Pelos medicamentos e utensis. 
·Reformado&--Pelo soldo de offioiaes e praças, 
Munições de bocca-Pelo sustento e dieta das guarnições dos na"\'ios "da Armada. 
Munições nava.~s-Pelos casos fortuitos de avaria, nauf.ragios. alijamento de objec\os 

tlO .tnar e outros sinistros. 
Fretes-Pelas passagens e ajuda de cur:lto autorisadas em lei e commissões de saques. 
Evcntuaes-Por gratificac;õeã extraordinadas autorizadas em lei e tratamento de pra

~as em portos estrang-eiros e nos Estados onde não ha hospitaea e enfermarias; e para. des
pezas de enterro. 

MINISTERIO DA GUERRA 
Ho!pítaes e enfermarias--Pelos medicamentos e .utenai.s a praças de pret, 
Soldo e g·tatificações- Pelas gratificações de ..-oluntarios e engajados e premloa Aot 

ttleslllos • 
pt"par-Pt.~las que occorterem além da importancia. consignada. 
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SESSÃO EM 19 DE DEZEMBRO ·DE 19'01 

Classes inaetipas-Pelas etapas das praças in validas e soldo de officiaes e praças re-
formados. - · 

Ajudas de custo-Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam em ·commissão d •. 
serviço. ' 

ft.Jaterial-Diverans despezas pelo transporte de tropas. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

·Garantia de juros ás Estradas de Ferro, aos Engenhos Cenh·aeJ e portos-Pelo que 
exceder ao decretado. · 

Correio Geral-Para condueção de malas. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Juros da divida interna fundada-Pelos que occorrerem no caso de fundar-se parte da 
divida .tluctuan~e ou de se fazerem operações de credito. 

Juro da divida inscripta, etc.-Peks reclamados além do algarismo orçado. 
Aposentados-Pelas aposentadorias que forem concedidas além do credito votado. 
Pensionistas--Pela pensão, meio soldo do montepio e funeral, quando a consignação 

não fôr sufficiente. 
Caixa da Amortisação-Pelo feitio óu assignatura de notas. 
Reaebedoria-Pelas porcentagens aos empregados e commissões aos cobl'adores, quando 

as consignações não forem sufficientes. 
Alfandcgas-Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações excederem 

ao credito votado. 
Me8a8 de Rendas-Pelas porcentagens aos empregados, quando •não bastar o credito 

votado. . . 
Commi8Sões dos "'endedores particulares de estampilhas-Quando a consignação votada 

não chegar para. occorrer ás despezas. · , 
Ajudas de custo-Pelas que forem reclamadas além da quantia or~ada. 
Porcentagem pela cobrança executiva das di,idas da União-Pelo excesso da. arreca .. 

dação. 
Juros di11ersos-Pelas importancias que forem precisas além das consignadas. 
JuroJ dos bilhetes do Thcsouro-Idem idem. 
Commisssões e corretagem-Pelo que fõr necessario além da somma concedida. 
Juros dos em.prestimos do Cofre dos Orphãos-Pelos que foram reclamados, si a sua ím" 

portancia exceder á do credito votado. 
Juros dos depositas das Caixas Eoonomica:s e dc-s Montes de Soccorro-Peloa que forem 

devidos além do credito votado. . 

Ea:eroioios findos-Pelas aposentadorias, pensões, ordenadoe, soldos e outros venci
mentos marcados em lei e outras despezas, :.Jos casos do ar~. H da lei n. 2330, de 3 de 
setembro de i884. 

Repo~içães e 1'estituigões-Pelos pagamentos reclamados quando a impor\ancia dellea 
exceder a consignação. 

Sala· das commíssões, 19 de dezembro de 1901.- Araujo Gó~s .- Viriat" Mas· 
carenhas. 

O Sr. Drle.to Filho (pela ordem) 
requer verifiea.ção da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
ter sido a redacção final do projecto nu· 
mero 290 D, do 1901, Orçamento da. Fazenda, 
approva.da pJr 106 votos contra 2; total 108. 

O Sr. President.e - Estando a 
Ca.mara. evidentemente muito fatigada e es
tando a hora adeantada, passa-se á hora des-
tinada ao expediente. · . 

O Sr. Oarlos de NovneR (1° SaA 
cretario) declara ql._le não ha expediente sobra 
,a mesa. · 

Vae a imprimir o seguinte 
PARECER 

N. 72 - 1901 
Reconhece Deputado pelo Estado de Goyaz o 

cidadão· Urbano Coelho de Gouvêa 
A' Commissão de Petições e Poderes 

foram presentes· as actas e mais doqumentos 
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relativos á eleição realizada. no dia 20 de ou
tubro deste anno, no Estado de Goyaz. para 
preenchimento da vaga aberta na Camara 
Federal pela eleição do Deputado José Xa
vier de Almeida ao cargo de governador do 
mesmo Estado. 

Art. 4 . o Revogam-se as disposições em 
contrario: 

Tendo o processo eleitoral corrido com 
toda a regúlaridade, guardando-se as pre
scripções Jegaes, não havendo contestação 
oral ou escripta, nem protesto algum de 
parte interessada; attendendo-se a que o 
Dr. Urbano Coelho de Gouvêa obteve uma 
votação de 9.437 votos sobre cidadãos de 
insignificante suffragio; 

Sêtla das Commissõe.s, 19 de dezembro de 
1901.-Henrique Salles, president~.-Eduardo 
Pimentel.-Bricio Filho. - Valois de Castro. 
:__satyro Dias 

E' de parecer : 
1,0 que sejam approvadas as eleições reali

zadas no dia 20 de outubro do corrente anno, 
no Es~ado de Goyaz; 

· 2,0 que seja reconhecido e proclamado 
Deputado pelo mesmo Estado o Dr. Urbano 
Coelho de Gouvêa. 

Sala das Commissõos; 19 de dezembro de 
1901.-Espeddicio, presidente.-AlbHquerque 
Serejo, relator.- Hosannah de Oli'Oeira.
A. Moreira da Si~va. 

Vão a imprimir os .seguintes 
PROJEC1'0S 

N. 6 B- 1901 
Redacçao para 3a discussao do projectrJ· n. 6, 

deste anno, que declara abolida a accumu
lação das cadeiras de logica e de littera
tura do Internato e do Externato do Gy
mnasio Nacional, sob a regencia de úm 
so catltedratico, e dà outras JJrovidencias 

O Congresso Nacional resolve :: 
Art. 1. o Fica abolida a accuroulação, ac

tualmento existente, das cadeiras de lo
gica. do Internato e do Externato do Gy
mnn.sio Nacional, sob a regencia de um só 
ca:tlledra ti co. 

Paragra.pho unico. Igtial providencia se 
applicará ás cadeiras ·de littera.tura dos al~ 
ludidos Internato e Externn.to do mesmo Gy
mnasio. 

Art. 2. o Fica o Governo autorizado a. 
transferir para a.s cadeiras creada.s :por esta 

. lei os . lentes do Gymnasio Nacional que o 
requererem e que fo1•em. julgados compe

. ' tentes por maio1·ia de votos da congregação. 
. . § No caso do requerem tran:-;fe.reneia 
: -para a mesma cadeira uous ou mai.-; pr0· 

fesso1•e.'l, terá. prof'erencia a.quolle- que reger 
cadeira do ma.terh <~na.logu., ou q11c tivel' 
sido a.pprovado om concurso <Lutet•iot• pa.L'a 
:provimento du. cadeira que 1wetenJar. 

Art. 3. o As cadeiras vagas em virtude 
dessas tranferenc}a.s serão providas por con
curso, de aecordo com o art. 51 do Codigo 
de Ensino, 

N. lO A -19nl 

Regv.la as áccunwlações remuneradas, com 
emenda da Commissão de Constituiçao, Le
f!islaçao e Justiça 

Foi pre3ento á Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça, o projecto n-.10, do cor· 
rente anno, do illust1•ado Deputado Sr. Ca.r~ 
neiro de Rezende. regulando a accumula.ção 
de cargos remunerados. . . 

O art. 73 da Constituição Federal, tornan
do os cargos publicas accessiveis a todos os 
brn.zlleiros, uma vez obse1·vadas as condições 
de cazlacidade especial que a respectiva lei 
ex~gir, prohibiu de um modo genorico e ter· 
mmaate quaesquer accumulações remune
radas. 

E' de irrecusavel evidencia que o le
gislador constituinte quiz estabelecer, como 
de . facto estabeleceu, um pt·eceito abso
luto com o fundamento- um funcciona
rio para cada funcçao ; meio democratico e 
unico de evitar-o nepotismo nos lamentaveis 
abusos quo veem desde o . antigo regimeli. 
Eifectivamente, esta foi- a intelligencia dada 
ao art. 73 da Con . .;tituição Federal pelo Go
verno nos seus primeiros momentos, como 
demonstram varias avisos de ditrerentes mi
ni::~terio:,; entretanto, decretada a lei n. 44 B, 
de 2 de junho do 1892, tornou-se permittida a 
accumulaçao 1·emunerada de cargos publicas 
de ordem profissional, scientifica e technica-. 

A inconstitucionalidado de· semelhante lei, 
por~m, estl1 patente a todos os espíritos, pois 
que esta faculta a. accumulação de cargos ou 
funeçõe.:~ remuneradas de ordem- profissional, 
scicntifi.ca ou technica, quando a nossa lei 
fu11damental dispõe terminantemente:. que 
são 1)edadas as accttmulações remuneradas, 
sem autorizar uma excepção siquer. 

Demais, essa lei-em v'igol'__..:_foi · vetada 
pelo Poder Executivo que a ful;minou pelo 
vicio de inconstitucionalidade; dessa opinião 
participaram os Senaúores Campos Sa.Ues e 
Coollw e Campos, mombros tla Commissão da 
Justiça o f.egislu.çã.o dac!uclla Ci.Lsa do Parla· 
rnon tu Na.ciu Oi.Ll, os •J uu.os assigna.ro.m-se 
uencillos no rc:;pt~cti v o }1U.reccr a.t.tinento á. 
ruj;üçiio do veto prosidonciu.l, o que corrobora. 
a opinião ora ex.Çendida. 

De modo que, regulando a mataria. contid~ 
no citado art. 73, subsiste a lei n .44 B, de 2 
de junho de 1892, que autorizou abertamente 
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a violação do texto constitucional,· abrindo 
uma excepção onde excepção não é permit
tida e dandu desta _arte Ioga. r a rciter'ados 
abu.;os na ma teria quo o projecto n. lO pro
cura regulai' com efficacia e vantagem. 

funcção em que estiverem por eleição po· 
pular ou nomeação go vemamontal. -

Art. 2. 0 Revoga,m-se as disposiçõea em 
conGrario. · 

Sa.la du,s ses~ões, 22 de maio de 1901-
Cm·neiro de R e:::ende. 

N. 330- 19)1 
• 

A' vista do expo.:;to, portanto, a Commis
são julga equitativa e just<\ a interpretu.giio 
do dispusitivo constitucional, interpretação 
já sufl'ragad<~ pela Camara em parecer do 20 
de julho de l81:J9,elaborado pelo relator deste 
sob1·e J.SSumpto do natureza identica á de . Autm·iza o Poder Exewtivo a conceder re:-
qU.e cogita a prop..)sta de lei . do illustrado forma no posto de Jo ten ente, com as vanta-
representante de Minas Garaes. gens legaes, çzo fo tenente hono1·qrio da ar• 

· mada, pha1·máceu.tico emcornmissão,Antonio · 
Todavia, para maior clareza, entende a Candido da .Silva Pimentel 

Commissão que ao§ l0 do art. 1° do pro
jecto deve-se addihr depois das palavras: 
<t.a prohibiçao constitucional se refere» as se
guintes: <<aos 'Vencimentos resultantes da.,.» 

Esta emenda explicativa. evitará que erra
damente se amplie a prohibição constitucio
nal ao simples facto da posse .. de um cargo 
ou funcção com o exercício de outl'o ; por 
exemplo - que se vede aos officiae.:l de 
terra e mar o direito de exercerem funcções 
legislativas, quando o intuito da Lei Funda
mental foi tão somente prohibir a percepção 
simult3.nea do soldo e do subsidio. 

Em face das considerações adduzidas, e da 
inadiavel solução qlle exige a materia, a 
Commissão é . de parecee que o projecto 
n-. 10 s~ja approvado, com a emenda pro-
posta. · 

Sala das Commissões, 30 de maio de 1901. 
-J. J. Seabra, pre:lidente-Al(redo Pinto, re
Iatoi•-Luiz Domingues-Ri-vadavia Oon·êa
F. Tolentino. 

N. lO - L901 

O Congresso N acionai decreta : 
Art.- 1.0 São vedadas as accumulàções re· 

muneradas (Constituição Federal, art. 73, 
in fine). 

§ 1.0 A p1•ohibição constitucional so refere 
á pJsse ou ao exet•cicio sitnultanoo de cargos 
publicas remunerados, civis ou militares, 
inclusive commissões óu f'uncções de qual· 
quer natureza., de ca.ractor federal, estadual 
~ municipal. ' . 

§ 2.0 Não constitue accumulação remune
rada a sub;tituição legal, · desde que o func· 
cionario subi!&i:tu&o pet'ceba sórnente, além 
do or·denado simples quo 1he é proprio, a 
gratificação devida. ao funccionario substi· 
tuido. 

§ 3.0 Os funccionarios inactivo3 perderão 
os vencimento-i da. inaótividade, durante o 
exercício do cargo publico, commissã.o ·ou 

Ca.-ro.arll. Yol. VIII 

Presente á Commissão de Marinha e Guer~ 
ra o requerimento em que o 1° tenente ho~ 
nora rio <la n-rrnadtt, phai'ln'aceutico em com- .• 
missão, Antonio Cn-ndido da Silva Pimentel, · 
pede ao Congresso Nacional lhe conceda, po1• 
graça especial, a efl'ectividade do posto, .. de 
cujas honras . gosa, ou a sua aposenhdoria 
como pratico de pharmacia. 
. Pelos documentos que acompanham a pe· 

tição do requerente com o fim de a,poiar a 
sua pretonção, verificn.-sc que o supplicante 
exerce na marinha de gnerra o ca,rgo de 
pharrnaceutico ha trinta e sete annos, sem, 
entretanto, fazer parte do quadro da phar
maceuticos da armada, por não ser diplo· 
mado. 

A infvrmação prest:J.da inlo Quartel Gene .. 
ral da Armada, <liz o seguinte : . 

«Trata-se do um digno set'vidor do Estado 
quo, durante 37 annos, embora pratico da 
pllr~rmacia, prestou, quer na guerra, quer 
na paz, serviços de tanta valia como si fõra. 
diplomado, e sempre a contento de seus 
superiores, razão pela qual o Governo tem
no. mantido nas funcções de pharmaceuticó. 

Ora., chegando elle a uma idade em que· 
p1•ecisa garantir a posiçã,o, que nada, tem de . 
firmo, conseguida em sua longa e laboriosa 
carreira militar, visto não disp:lr de outros ' 
recursos, dirige-:~ e ao Congrci!so. · 

Em mou ontenctor julgo c1ue este, atten· 
denclo-o, praticará um acto do justiça.» 

A' vista !lo exp:JSto e attendendo aos 
serviços prestados pelo peticionaria, não só 
na emergencí:.L da gueera com o Pé1raguay, 
em que sorviu cinco anno::;, como aos quu aGé 
hoje tem peeshdo á Patria, a Conunidsão 
é de parecer que soja attend.ido o polido <lo 
::~upplteantc o ptn•a Hso oJforece á con~idera• 
ção da Cu.mara o seguinte projecto : 

O Congresso .Naciohal decreta : 
Artigo unico. Fica o Poder Execmtivo au .. 

t1rizado a, cónce<lel' a refot•ma. no posto úe 
·lo tenente, com as vantu,gons da, lei em 
vigor, attendendo ao numel'o do tempo d~ 

(}6 
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serviço como pharmaceutico pratico da ar
mada, ao lo tenente honora1•io da armada, 
pharmaceutico em commlssao, Antonio Can
dido da Silva Pimentel ; revogadas as dis
posições em contrario. 

Sn.la das commissões, 19 de dezembro de 
1901. -Alves Ba1·bosa, peesidente. - Albu~ 
guerqtte Se1·ejo, relato e. - Soa1·es dos San
tos. - Rodolpho Pa~ão. 

N •. 331 A- 1901 

A Commissãode Pensões e Contas, tomando 
na devida consideração os relevantes ser
viços prestados á Patria e â Republica pelo 
D1•. Joaquim José de Almeida Pernambuco, 
ê de parocer que seja approvadJ o projecto 
que concede á viuva do illustre morto, 
D. Maria Izabel de Castro Pernambuco, a 
pensão mensal de 300$000. 

Sala das sessões, 19 d;3 dezombl'o de 1901. 
-Cm·los Marcellino, zwesidente interino.
Eloy de Souza, 1·elator.-José Boiteux.- Gon
.çalo Souto.- Pe1·d1·a Lima.- (!astro Re
bello. 

N. 331 .....,_ 1901 

Artigo unico. E' ccmcedida a pensão de 
300$ mensaes a D. Maria Izabel de Castro 
Pernambuco, viuva do ex .. senadot da Re
publica .Or. Joa.quim José de Almeida Per
nambuco, revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1901. 
-Esme1·aldino Bandeira.- Pe~;eira de Lyra. 
- lliedcil'os e .i1lbuque1·que.- .Teixeira de Sd.. 
-Celso de Sou:ia.- Bricio Filho.- Barbosa 
Lim.a.- Estacio Coimbra.- Cassiano do Nas
cimento.- Angelo Pinhei1·o Machado.- Gal· 
dino Lol'cto .- Affonso Costa.- Hem•ique 
Lagrlen.- Se1•zedetlo Cor1·ea.- Nilo Peça
nha.- Erlur.wdo Pimentel.- Thomaz Oavu.l
canta.- Eloy de Sottza.- J. A. Neiva.
Vespasiano de Albuquerque.- . Paula Ramos. 
-F. 1'olentino.- João Vieira.- Julo de 
Mello.- Antonio Bastos. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
nada mais a i.l'ata1·, dl)signo para amanhã a 
segúin te o1•dcm do di11: . 

VotaQão d.o pl'o,iecto n. 253 A, de 1901, quo 
autoriz;~ o Potlor Exuctlti v o a. abt•il• ao Mi
nidtet·io d11 Fa:wulla os ct•otlitus oxtraot•d.ina.
rios de 2:070~115, out•o, o 2.\.!54:500.$3:~2, 
papel, pal'a a.ttonlle1· ao pa.gamonto de llivi· 
da d1: cxercicioll findo.~ (3'" tii!icLHI:iã.o); 

Votaçào úu pwjeeto n. 70, do 1901, auto
rizanllo o Poder Executivo a abril• ao Minis
teria da Iudustria, V1ação o Obras Publicas 

o credito extra.ordinwio de 30:000$, para 
occor1•er ás despezas com a recepção das 
Estradas de Ferro Bahia ao S. Francisco, 
ramal do Timbó, e Recife ao S. Francisco, 
resgatíadas em virtude ue autol'ização legis-
lativa (3"' discussão); . 

Votação do projecto n . 157 A, de I 90 I, de
clarando que, no caso de licença a um lente 
catbodratiéo da Escola Naval, sará a cadeira 
regida pelo lente substituto a quem compe
tir na occa.sião o exercício das funcções do 
r•epetidol' des.3a cadeir·a; com voto em sepa
rado (2a. discussão); 

Votação do projecto n. 207, de 1901, 
creando mais doml logare.l de fieis do the
soureiro dl:l. Recebedoria da Capital Federal, 
com os vencimentos dos existentes (2a diil· 
cussão); 

Votação do projecto n. 299, de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da Fazenda. o credito extraordi na rio de 
65:447$480, -para dar execuçio á sentença 
do juiz federal do Estado do Rio Grande do 
Sul, que condemnou a Fázenda Nacional a 
indemnizar a viu va e herdeh·os do coronel 
Ladisláo Amaro da Silveh•a. (2"' discussão); 

Votação do projecto n. 85, de 1901, autori
zando o Poder Executivo a relevar á viuva 
e herdeiros do finado major Benedicto Ribeiro 
Dutra a divida po1• elle contrahida com o 
cofre da brigada policial da Capitll.l Fede
ral, na importa.ncia de 1: 197$324 (discussão 
unica) ; 

Votação da emenda do Senado ao projecto 
n. 45 B, de 1901, que autoriZ'\ o Poder Exe· 
cutivo a abril• aó Ministerio da Guerra o 
credito que for necessa.rio pa1•a pagar a gra· 
titicação de exercicio, a que teem direito 
Camilo José Monteiro dos Santos e Joaquim 
Gonçalves da Costa, contra mostre e manda.· 
dor da extincta officina de correeiro do Ar· 
senal de Guerra da Capital Féderal ( dis
cussão unica); 

Votação do projecto n. 315, de 1901, auto
zan!lo o Governo a contar . para os etreit os 
da aposnntadoria ao engenheiro Paulo José 
de Oliveira o tempo em que exerceu ca.rgos 
publicos de nomeação dos antigos presidentes 
de província (discussão unica) ·; , 

Votação do projecto n. 142 B, de 19CH, que 
autoriza o Governo a reorganizll.r o corpo de 
engenheiro~ na vaes, de accordo com as bases 
que estabelece (3a discussão); · 

Votação do p1•ojecto n. 275, de 1901, con
cedendo a D. Dorothêa da gncarnacão do 
Coração de Jesus Garcia, Zunigu. e D. Maria 
Dolot•es Butota. Bernardino Garcia Zuniga., 
filhas do brigadeiro barão d3 Galera, a 
l'elevação da pena de pr•cscripcão para que 
pos:;a.m per•eber• o meio-soldo qu~ recebia 
sua mão, vi uva da.quelle brigadeiro (:~a. dis· 
cussão) ; 
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Votação do projecto n. 76 A, de 1901. res~ 
tabelecendo a 1 a. classe de artífices militares 
na. brigada a que se refere o decreto n. 2.207, 
de 30 de dezembro rle 1895, e fl.â. outras pro
videncias (com sub:) titutivo da Commíssã.o de 
Marinha e Guerra) (2a discussã.•)) ; 

Votação do projecto n. 306, do 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
terio da Fazenda o credito que for necessaria 
para cumpril• a sentença do Supremo Tri
bunal Federal que condemnou_ a Fazenda Na
cional a. re.~tituir a A. F'. <le Oliveira & 
Comp., a ünportancia. de direitos de impor
tação sobre kerozene que de mais pn.garJ.m 
nos ex:ercicios de 1893 e 18)7 (3a. discussão) ; 

Votação do projecto n. 4:3 B, de 1901. com 
parecer sobre a emenda o tferecida na 2a dis
CUddão do pt·ojecto n. 43 A, deste anno, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisteriO da Justiça. e NegJcios Interíoro.:~ o 
credito extraordin~rio de 2:?27$800 para pa
gamento a D. Eugenia Torreã.o Corrêa de 
Araujo, viuva do juiz do direito em di:;;poni
bibidade bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa 
de Araujo (discussão unica); 

Votação do parecer n. 69,lle 190l,julgando 
que não carece de intez•pretacão a lei n. 729, 
de 12 de dezembl'O de 1900, que autoriza o 
Poder Executivo a abi•ü· o credito necessa-

-rio pal'a o pagamento ao almirante Jerony
mo Francisco Gonçalves da differoi:iça, Lle 
vencimentos desde a data. de sua reforma. 
atê a de sua reversão ao serviço activo da 
ArmaLla (discussão unicu.) : 

Votaçã.d do prqjecto n. 101 A, do 1901, 
permiutindo ao capitão de rnar e guer1•a re
formado José Duu.rte da Ponto Ribeiro con
tribuir para o montepio do posto de conti·a
almirante, com as vantu.gens dú meio-soldo 
coz·respondente ao mesmo posto, pela ta. bel· 
1~ vigente (2·• di::~cussã.o) ; • 

Vota.çã.o do pz·ojocto n. 256, do 1901, auto
rizando o Potler ExecJtivo a abrir ao Mi 
nistorio da Fazenda o croLlito extraoruina
rio de 47:229$709, para U.ar• execuçã.o ás scn· 
tenças do Supremo Tribunal Fedm•a.l, que 
confirm:~rram as do juiz seaciunal da. Para.lly
ba, cond.emnando a Fazenda Nacional a re· 
stituii• a Paiva Valente &Comp., J,emos },f.o
reira& Monto e Santos Gomes & Comp.,ne
goJiantes naquel!o Eg~a.do, o que de mais p ~\
gara.ro por· direitci3 de ltorosene importaU.o 
em l89o e 1897, com a.s respectivM custas 
(3a. úiscussão) ; 

Votação du p ~·ojecto n. 2TJ A, de 1901 , 
ma.ndando g.·11'1ua.r no po ;to icnmodiata.
mente superior o oftlcial do exercito e .da 
3.rm~da que a.ttiai1t• o n. l da e.iettl4-, com
prohondidos os U.as classes annexas ; com 
emenda da Commissão de Marinha e Guerra 
(la. discussão) ; 

Votação do projec5o n. 74 A, do 1901, con
cedendo o prazo de mais um anno de matri~ 
cula aos ex-a1umnos do curso superior da. 
Escola Militar do Brazil, desligados :por mo· 
ti vos de reprovação em uma mesma !llateria 
durante dous a.nno.~ con ;ecutivos, com emen· 
da da. Commissão de Marinha e Guerra (la. 
discussão) ; 

Votação do projecto n. 146 A, da 1901, in
stituindo regeas para o estabeleciooento de 
em prezas de armazens· geraes, determinando 
os direitos e as obrigações dessas 'lmprezas 
(la. discussão); -

Votação do projecto n. 258, ~ 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abril• ao Minis
terio da Fazenda o ~rcdi to extraol'dinal'io da 
somma que necessaria fór pa1•a restituir a. 
João de Aquino Fonseca e Fonseca lrmãos & ·. 
Corop., negociantes no Recife, Estado de 
Pernambuco, a importancia. q_ue de mais 
pagaram á Aifandega. daquella cidade, por 
importação de kerozene. de accot•do com a 
l:lenMnça cto .Supremo Tribunal Federal (2"' 
discussão) ; ~ 

Votaçã.o do projecto n. 170, de 19CJ1, auto
rizanrlo o Governo a conceder, l'epartida.
mente, a O. Antonina Ramos Lopes e outras, 
irmãs solteiras do 2o tenente commissario 
da armada Alf1•edo Ramos Lopes, o meio
soldo da patente do dito ·offl.cial (discussão 
uoica); · 

Vota.ção do projecto n, 253 C, d.e 1901 (re
dacç"ã.o para :)a discussão da emenda offere
cida ao pl'ojecto n. 253, deste anuo), autori
zanuo o Poder Exccuti vo a. abrir M Ministe
r·io tia Fazend:t o c1'edit0 de 10:000$, papel, 
para pagar á Santa Casa de Mísericordía. da 
Victo1•ia (3"' discussiio); · . 

Discussão unica. do projecto n. 320 A, de 
1901 (do Senado), concedendo o. D. Izabel 
Thompson gsteves, viuva. do Senador An&o
nio Justinia.no Estovo .. ~ Junior, a pensã.o 
monsa.l do 3~0$ com reversão a. s11a. filha H.e· 
gina E::~teve.;;, omquu.oto solteira; 

Disct1ssão unicu. 1lo pro,jecto n. 331 A, de 
190!, concGdcnúo <4 pensão de 300.$ mens<Les 
a. D. Ma.ria. lzabel de Ca.stt'o Pernambuco, 
viuva. do Senador da. RopulJ!ica Dr. Joaquim 
Josó de Almeida Pe1•nambuco; 

Discussão unica do pr:Jjccto n. 218 A, de 
19tH, corn parecer sobre e"nlonla.s offerecidas 
na 2a discu:Hão do projecto n. 218, deste 
anno; q na autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministel'io da Marinha. o credito de 
6:i21$70l, supploment~r á verba s• do 
art. 8~» da lei n. 746, de 29 de dezomhro do 
1900, para pagamento de soldos que compe
tem aos offtciaes transferidos para o quadro 
da reserva depois do annulla.das a.'3 respe--
ctivas reformas ; · 

3" discussão do projecto n. 174, de 1901, 
mandando que o Govel·no da Republica in· 
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demnizc, com a. quantia. de 70:000$, a Victor 
Moirellos de Lima., pcl11.s despezas que fez 
com a. pintura, montagem o custeio do P<\· 
nol'ama do Descobrimento do BL'azil, com 
substitutivo da Commissã.o de Orça.m,ento ao 
projecto n. 261, de lDOO; 

Discussão unica. do projecto n. 328, de 
1001 , ••elativo á emenda; do Senado, substi
tutiva do projecto n. 2.'513, de 1900 (additivo 
destacado na 3a discussão do projec~o n. 253, 
de 1899), determinando que os -vencimentos 
dos auxiliares dos auditores de marinha e 
guerra na. Capitu.l Federal serão correspon
dentes aos de capitão dos corpos arregimen
tados do exercito, em serviço activo; 

3" discussão do projecto.n. 305, de 1901, 
autorizando oPoder Exoctivo·n. abrir ao Mi
nisterio da Cruerl'a o credito extraordina.rio 
de 2:414$476, para pagamento de dilfercn
ças do ordenado que deixou de rocebor o 
major do quad1•o especial do exercito Jona
thus do Mello Barreto, professor do Collegio 
Militar; ~ 

Discussão unica. do projedo n. 1013 F, do 
HlOl, com pa.recm·. sobre a emenda o!fore· 
cidn, na 2"' discussão do projecto n. 105 A, 
deste anno, que autoriza o Governo a, abrir 
ao Ministerio da Justi•;a e Negocio!:! Inte
riore-s o credito necessa.río pn.ra pagamento 
do premio de viagem, de que trata. o 
art. 221 do Codigo de Ensino, conferido a 
Pedro Demosthenes Rache ; 

ta discussão do projecto n. 22 A, de 1901, 
mandando dispensar dos eumes praticas de 
que cogit11m os arts. 28 e 29 do regulamento 
de 31 de março de 1851, os offl.ciaes e praças 
do exerci to habilitados com:.os cursos das ar
mas <Jo que pertencem e dcroga. a lei n. 39 A, 
de 30 de janeiro do l8\J.2, na.. pa.rte referente 
a e_st<J a~:mmpr;o; 

3:> rliscns~ãodo projecto n . 9.2, de 1901, au. 
torízando o Govot•no a. conceder a quem 
ma.iores vantagens o1l'erecer, privilecrio 
para. construcção, uso e goso de uma estr~da. 
de ferro, que,p;J.rtindo do Santa.rém ou.outro 
ponto melhor, quo 0s estndos determinarem, 
na margom do To.pajóz, no Pará, vá a 
Cuyabá., com um l'amal que vá ter á ú•ontoi
ra boliviana, e d;i. outras providencias; 

3" discus~ão do projecto n. 106 D, de 1901, 
relativo tL emenda. a.o projecto n. 100, dosto 
anuo, autorizando o Governo a abrir ao 
Ministerio da JusiiÇ'a e Negocias Interiores o 
creditO CXti'<J.Ol'fiinario do 7:600$ para. p.A.glLi' 
a imprnssão de 1.000 exemplares do- Mo· 
thodo Pra.-~ico paril. o ensino da. lingua fran. 
ceza- coni'eceionado pelos lenões do Gy. 
mnasio Nacional Henrique Alexandre Mom\te 
Gastão Rucbr n os termos do art. 35, do men~ 
cionado Codigo dos Institutos Oillciacs de 
Ensino Silperioi' ; 

2" discussão do projellto n. 324, de 1 gol, 
a.utot•izando o Poder Executivo a a.lJril• ao 
tUnistm•io da Fazenda o credito extraordi
nario de 236:295.~040 para cumprir o accor
d:lo do Supremo Tt•ihunctl Fednra.1, de 18 rle 
setembro de 1901, true condemnou a Fazend:\ 
Nacional a restituir a impor~aricia que a 
mais p i.tgou Manoel Josá Bastos, de direftos 
de impor~açã.o ae xarquc -nà Estado da 
Bahia; · 

2a di~cussão do projecto Il. 273, de 1901, 
a11torizando o Governo a. pagar ao Dr. João 
José Pinto Junior, lente jubilado da Facul
dade do Direito do Recife, os vencimentos de 
director interino da mesma f~culdade, du~ 
rante os periorlos (le 4 de janeim a 8 de 
satembro do 1886 e de 25 de março a 2 do 
outubro de 1890, e bem assim-a gratificação 
addicional que lhe compete desde a. data em 
que completou 25 annos de s,;rviço enecti vo; 
com parecer ria Uommissao de Orça.mento; 

Continuação da 3"' discussão rlo peojecto 
n. 205, de 18\:lS, autoi'izando o Governo a 
mandar pagar aos Drs. l~l'ancidM Antunes 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a q_llantin. 
de 385:500$, importancia flo gado va.ccum o 
cavalla.r fornecido a,; forças legttes dLirante 
o periodo revolucionaria de 189.3 a l 8\:J5; 

Continuação da 2"' discussão do projecto 
n. 62 A, de HlOl, a.ltePando a. classe 1~, n. l, 
das Tarifas rlas Alfi:Lndegas ; 

~" discus3ão do projecto n. 176, de 1901, 
autorizando o- Governo a abrir ao Minis
teria da Guerra o credito extl•a.ordina.1·io dB 
2:860$207 para occorrer ao pagamento do 
ordenado que compet~ ao escrivão do alma· 
xarifado ·do extinct~ Arsenal de Guer1'a. da 
Pernambuco. Francisco Mauricio de Abreu; 

3a discussão do pl'ojecto n. 296, de 1901~ 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
a Jesuino da Silva Mello a conr:~trucçi1o de 
umJ. ponte metallic11 e de madeira sobre o 
Ri.o Gra.n<le, no loga.l' denominado Caclloeira 
do Marlbondo, entre os Estado:~ de S. Paulo 
e Mino.~ Gel'ae.~, sob a~ com~çõe.~ que . es ~a
belece ; 

3• di~cus;ão do projecto n. 264, do 1900, 
autol'iza.ndo o Governo a proroga.r o prazo 
co.n,cmlitlo á SJciedade Montep io Ger;L I dR 
Economia. dos $ervidoro3 do Estadopn.ra in· 
demnizat• o The~ourv Federal da. qua.nia.t 1le 
que lhe é devedora, a té que es.~a ins tituição 
r egulariza sua situação, pJrlemlo mesmo rB· 
levai-a do· pagamento da ímpm'Lancia. ·em 
que ficou aJcu.nçaria no anuo de 1899; 

;)a di.~cusl:lão dt> projecto n. 103, da 1901, 
marcando og casos >e a fórma da, revisfi.o das 
condemnações; · 

Continuação da 2a. discu3são do projecto 
n. 307, dá 1901, autoriza.ndo o Poder· Exe
tivo a abrir ao Ministerio da Fa.zend<t. o ci'e· 
dito ex:tra.ox·din.ario. da. somma que se tornar 
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neccssario pagar á execução da sentença do que se venham a ref,)l'mar, de accordo com 
Supremo Tribunal Federal que condemnou a os decretos ns. 108 A, de ::lO. de dezembro de 
Fa.z•>nda Nacional a restituir a Coaêa de ·1889, e 193 A , de 30 de janeiro de 1890, vo~ 
A vila & Comp. a imp01•tancia que àe mats I untaria. ou corupulsoriamente, teem direito 
pagaram de direitos de importação de ke1·o- ás vantagens oxara.úa1 no alv;Lrá de 16 de 
zeno, no exercício de 1896; dezembro de 1700, o l'esolução de 20 de de-

Continuação da 2a. di$cussão do projecto zembr o de 1801; 
n. 28"S, de 1901, autorizando o Poder Exe- 2a di ::;cu3 ,ã,o do projocto n. 11 A, de 1901, 
cutivo a abrir o credito extraordinorio no- autorizando 0 Poder Executivo a abrir um 
cessaria ao Ministerio da Fil.zenda para credito da quantia de 2:638$0!5 ao Minis
pagamento a D. Analia Brum · Gonçalves, terio da Fazenda, para pagamento de for
viuva do capi~ão Eleutcrio José. Gonçalves, ragens, agua e objoc.tos de expediente fur
JwbilHad<t por titulo do 12 de janeiro de necidus pela. Companhia de Aguas de Maceió · 
1900, do meio-:soldo que lhe é devido desde 0 outros, por cvntà rlo Ministro . da Guerra e 
22 de dezembro de 1893, orn que f'alle- durante os exerCícios de 1894, 1896, 1897 e 
ceu o seu marido, até 5 de dezembro 1898 
de 1899 ; · ; . 

2a discu:;são do projecto n. 225, de WGI, 2.a à'isru3são do projecto n . 80, de 1001, 
equiparn.ndo aos logm'es de apontador dos autol'iza.ndo o Poder Executivo a abrir ao 
Arsenaes de Marinha e de Guer1'a 0 de apon- Ministerio da Fazonda. o crelito extraordi
tador geral da Al fandega da Capital Fe- nario de 400$, afim de poder :ler legalmente 
dera!; · . escripturada igual importancia que, á Fazen-

2a. discussão do projecto n. 199 A, de 1901, da Nu.cional, ficou devendo o finado 2° oscri~ 
autorizando o Poder . :Executivo a abrir ao pturario da Delegacia Fiscal no Mt~ranhão 
Ministerio da Marinha o credito de47:234$44l Joaquim Marianno de Azevedo Perdigão; 
para pagamento ao capitão de fragata Aris- 2a discussão do· projecto n. 93, de 1901, au
tides Monteiro de Pinho, roformado pâr de- tor·tzando o Governo a a.brir ao Ministerio 
ereto de 22 do agosto de 1894; da Guor1•a o credito extraordinario de 

,2a discussão do pro,jeoto n, 271 de 1901, au- 3:918$960, para occorrer :J.O p~go.mento ~ós 
to1•iza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi- vencimentos do me5tre <lu. extmcta offic1na 
ni:iterio da Fazenda o credito extraordinario de corre[}iros do Arsenal de ·Guerra <lo Rio 
de 19:261$200 para c11mprir a sentença do Graudo do Sul OrJzimbo da Silva Marques, 
juiz seccional desta Capital, que condcmnou cujo~ serviços foram aproveitado!! na Jnten-
a Fazenda. Nacional a restituir a Rombauer dencia da Guerra; 
& Comp., negociantes nesta praça, a impor- 2a discus:;ã.o do Jlrojecto n. 97, de 1001, 
tttncia quede mais pagar•am como direitos de autoríz~mdo 0 Governo a a.beir ao Ministerio 
importação do so.l impor~u.do om 1897 ; dn. Industria, Vi:u)io e Obl'n.s Publicas 0 cro-

211discussli.odoprojecton.l82A, ~o lHOl, ditoox.traot•dinarlo do 24:68;)$800, para.pa
dispen:~ll.ndo a I•'azenda Municipal do a1loa.n- ga.r a Wilson, Son:-; & Comp., 0 fornecimento 
tu.r o Jlag;~monto do sollo nas cu.u8as em que -t t d 
fôt• aut.o1·n. ou rd, porant.o a justiça local do do carvão do ped1a fOJ o á Es rada o Ferro 
Di~tl·icto·l~oderal, 0 dá outras Pl'OVidencias Sul de Pernambuco, no exercício du 1900~ 
C)m emenda. do. Commissãu; :' . 2~ discussão do :projecto n. 217,. de 1901, 

2a <liscu~:são do pl'Ojocto n. 126 A, do 1001, o.utoriza.ndo o Governo a contr:~ctar com 
reduzindo de 15 a LO é.tanos o tempo àe soP- os eng<mhoiros Augusto de Bittencoti.rt Car
viço exigido pelo art.. 3:;5 do regula.mento valho Menezes o Alfredo R>zendo da Silva 
dos Corl'eios da Republica, afim do que 'os ou companhia qae organizaeem, o forneci· 
respectivos carteiros comecem a perceber a mento de cartões-posta.es illustrados, e dá 
gl'atiftca.ção addicional; · outras providencias; 

2a discusiião <lo projecto n. 263, de 190 I, la d íscussão do p rojecto n . 72, de 1901 
autorizando o Podei' Executivo a abrir ao (237, de 1900), declarando que gosa.rão da 
Minlsterio da Fazenda. o credito necessarlo franqui:l, postal a correspondencia e as 
para cumpri t' a s:.mtença do Supremo Tl'i- «Revistas» doil Institutos Hi:ltoricos e Geo
hunal Federal quo condemnou a. Fazenda. grapbicos do Bra.zil, do Pará, Ceará, Bahia, 
Nacional a pag:~r a Conrado Alves de Me· S. Paulo, Paraná e Santa Catharina e dos 
doiros à. QUi1ntia de 24:000$, a.lém das Cllstas Institutos · At•cheologicos de Alagoas e Per
e outru.s despezas, como indemnização de nambuco; 
gados e ca.vallos fornoci<los· ás forças legaer; lo. discuss~o do projeQto n. 56, de 1900, 
no Rio Gran<le.do Sul; · declat•ando de competencia. privativa. da 

211• discu8são do projecto n. 2.22, de 1901, União decretar . impostos sobro generos de 
detet•minando que os officiaes do exo1•cito, origem estrangeira, e dando outras provi· 
armada e classes annex:as, reformados ou dencias ; · 
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2a discussão do projecto n. 172, de 190 I, au
torizando o Poder Executivo a aln·ir ao Mi.

!83a SESSÃO EM 20 DE DEZEMBRO DE 1901 

nisterio da. Justiça e Negocios interiores ·o Presidencia dos Srs. V a;: de Mello e Satyro 
credito de 7:980$, supplemcntar á verba l4a Dias (2° Vice-P1·esidente) 
do art. 2° da lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900, para occorrer ao pagamento (le des- Ao meio dia procede-se á chamada, á que 
pezas com o matel'ial das rubricas c Re- re;;pondem os Srs. Vaz de Mello, Satyro 
partição de Policia:. e «C:tsa de Detençfio». Dias, Carlos de Novaes, Angelo Neto, Aga-

2a. discussão do p1·ojecto n. 243, de 1901; pito dos Santos, Luiz Gualbeeto, Hossanah de 
autorizando 0 Poder Executivo a abrir ao Oliveira, Anizio de Abreu, Frederico Bor
Ministm·io da Fazenda o credito extraordi- ges, Gonçalo Souto, Eloy de SJuza, Camillo 
nario de 3:000$ pai·a attender á restituição de Hollanda, Bricio ·Filho, João Vieira,
do deposito feito por .A.i:lolpho Gomes Netto; Araujo Góe.:;, Rodrigues Doria, Fausto Car-

2a. discussão do projecto n. 244, de 1901 , doso, Seabra, Francisco Sodré, Alves Bar
autorizando o Poder Executivo a abrir ao bosa, Ad<ilborto Guimarães, Paru.nhos Mon
Ministerio da Guerra o credito cxtraordina- tenegro, Pinheiro Junior, Celso dos Reis, 

· Deocleciano do Souza, Nilo · P<.'çanha, Silva 
rio de ·l: l7E-:$567, para pagar 0 ordenado de- Castro, Custodio Coel110, Martins Teixeira., 
vido ao mcstf'o de musica a.possntado da d 
extincta compa.nhia de aprendizes artífices Oliveira Figueire 0 • Theophito Ottoni, João 
do Arsenal de Guerra do Rio Grande do .Luiz, Penido Filho, Esperidião, Alfredo Pin-

to, Carneiro de Rezende, Francisco Salles, 
Sul, Lourenço F1·ancisco da Cunha ; Leonel Filho, Antonio Zacharias; Mayrink, 

2a discussão do projecto n. 242, de 1901, Carlos Ottoni, Eduardo Pimentel, Padua 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Rezende, Gus&wo Goul)y, Fernando Prestes, 

. Ministerio da Guerra e credito extraordina- Dumingues de Castro, Dino Bueno, Valoi~ de 
rio de 99~ para occorrer ao pagamento do Castro, Alfredo Ellis, Lindolpbo Serra, Car
tenente-honorario do exercito Jr:aquim An- los Cavalcanti, Paula Ramos, Francisco To
tonio de Oliveira iladuem. lentino, José Buiteux, SoarJs dos Santos, Au.-

2a. discussão do projeeto n. 308, de 1901, reliano B!!-rbosa, Vosp~siano do ~lbuquer
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao que, Cassmno do Nascimento o D10go For
Miuisterío da Guerra o credito ext1•aordina- tuna. 
rio de 4:874$332, para pagamento de venci- Abre-se a sessão. 
mantos que deixou de receber o major do 
corpo de estado-maior Erico Augusto de E' lida e posta om discus:;;ão a acta. 
Oliveira, como professor da e~Gincta Escola 
Militar do E~tado do Rio Grall'de do Sul ; 

2"' discussão do projecto n. 304, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir a.o 
Ministorio da. Industriu., Viaç:i.o o Obras Pu
bliças o credito oxtt•aordinal'io do 64:703$414, 
para ser applicu.do á liquidação e regulari
zação de despezas quo se deram em diversas 
sub-consignações do orçamento da Reparti-
ção Geral dos Telegraphos. · 

DECLARAÇÃO 

Declaro que votei contra a. emenda do Se· 
nado que supprime a quantia d~ 28:000$000, 
ouro, destinada ao augmento da representa
ção das Legações na Hespanha, Santa St~, 
Suissa, Belgica, Paraguay, Bolivia e Perú. 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1901. 
- Antonio 'Bastos. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 45 minu
tos da tarde. 

O 8r. Drleio Filho- Sr. Presi
tlente, na ses3ão do hontem, requeri a V.Ex., 
na occasião das votações, que consulta~se â 
Ca.sa se concedia dispensa de impressã.o do 
prQjecto que concede uma pensão· á. vi uva do 
ex-Senador da Ropublica, Dr. José Joaquim 
do Almeida Pe1•nambuco, bom como dispensa. 
do impressão do parecer· pa1•a que o projecto 
pudesse ser dado para n. ordem do dia de 
hoje. 

A Casa resolveu favoravelmente e o resur 
tado da .votação do requerimento está consi
gnado no Diario do Congresso. 

V. Ex., porém, deve estar recordado e a 
Camat·a tambom deve estar lembrada de 
que, mais tarde, quando se tratou do projecto 
que concedo segunda épc,ca de exames aos 
alumnos da. Escola. Naval, levantei-me· e fiz 
itlentico petlido; realmente está o meu re
querimento no Diario do Cong1·esso. 

Vejo, porém, que não ha solução ao meu 
pedido, quando, entretanto, V. Ex. consultou 
á Casa e e~ta resolveu do mesmo modo. 

Faço por consequencia a reclamação par~ 
os devidos fins, 
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O Sr. Presidente- V. Ex. tem 
razão, e com as proprias palavras de V. Ex. 
fica. feita a rectificação. 

Ninguem pedindo a pa1avr·a, é encerrada a 
discussão e adiada. a vohção. 

Em seguida é approvada a acta da 
antecedente. . 

Passa-se ao expediente. 

Es a.nnunciada a discussão unica do . pro-
sessão jecto n. 331 A, de 1901-;- concedendo a pen

são de 300$ mensaes, a D. Maria Isal)el de 
Castro Pernambuco, viuva. do ex-Senador da 
Republica Dr. Joaquim José de Almeida Per-

O Sr. Carlos de Novaes (fo Se- nambuco.-
cretario) procede á leitura do seguinte Ningqem pedindo a palavra,é encerrada a 

-----:--- discussão e adiada votação. 
EXPEDIENTE E' annu.nciada a. discussão unica do proje-

Officios: cto n. 2l8 A, de 1901, com parecer sobre 

Do Ministel'io- da Marinha, de 
corrente, enviando a seguinte 

MgNSAGE:t~r 

emendas offerecidas na 2a discussão do pro-
18 do jecto n. 218, deste anno, que autoriza o Po

der Executivo a abrie ao Mínistel'io da Ma
rinha o credito de 6:121$701, supp1ementar 
á verba sa do m·t. 8° da lei n. 746, de 29 de 

Srs. Membros do Congeesso Nacional: 
Transmittindo-vos a inclusa exposição que 

me dirigiu o Ministro da Marinha, sobre a 
necessidade de ser o ministerio a seu cargo 
habilitado. com o credito especial de 4:550$, 
afim de occorrer ao pagamento de venci
mentos devidos ao ex-pratico da Barra do 
Rio Real João Joaquim de Oliveira, actual
mente primE-iro pratico das Barras de 
Sergipe, tenho a honra de solicitar-vos a con
cesssão do referido credito. 

Capital Federal, 18 de dezembro de 1901. 
-M. Ferraz de Campos Salles.-A' Com
missão de Orçamento. ·· 

dezembro de 1900, para pagamento de soldos 
que competem aos officiae.1 tr·ansferidos para. 
o quadro da 1•aserva depois do annulladas as 
respectivas reformas; 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão o adiada a votação. 

E' annunciada a 3a. discussão do projecto 
n. 174, de 1901, mandando que o Governo 
da Republica indemniz.e, com a quantia de 
70:000$000, a Victor Meil'elles de Lima, pe
las des:pezas que fez com a }Jintura, monta" 
gem e custeio do P<morarna do Descobri
mento do Brazil, com o substitutivo da Com
missão do Orçamento ao projecto n. 2Gl, do 
1900. 

Do mesmo ministerio, de igual data, resti- ~ingu~n pedi_ndo a palav1:a., ó encerrada 
tuin lo, devidamente, sanccionados, dous dos a d1scussau e aJrada a, votaçao. 
a!ttographos da. Resolução do Congre~so N~-~ E' annnnciada a .. (ll:'Jcnssi~o n~ica <lo pt•o
Clonal, roorgamzando o quadro dos macht· jecto n. 32H, tlo lflOI, relattvo a omonda do 
nistas da armada.-Inteira<la, enviando-se Nonudo suiJsti tutiv<t tlll pt•ojecto n. :!5G, <lo 
um dos autographos ao Senado. HJOO (additivo üo.~ta.eatlo n:t :!" d_iscussão do 

projocto n. 2G3, do 18!JJ), dot,ernunnncl~ quo 
os vnncimontos dos auxíliat•cs llo~ •~uclttor·es 
do ma.l'inha o gu~l!.ra. n:1 Capital F'o<ln!'al ~o
rii.o eoeeospondcntos no:-~ ;Jo c:~pitito <l.m: e?r-. 
pos ltl'i'Cgimontado.-:; !lO OXOl'CltO Olll XCl'VlÇO· 

activo; 

O Sr. José Bol1:eux - Se. Prnsi
dente, podi a palavra simplcsmonto para 
submetter á consíderaç~ão da Casa, o scguinto 
projecto de lei. (Lê.) 

O Sr. :PI•esidente-0 prejecto fica, Nínguem podinrlo a palavra, é encerrada 
sobre a mesa até ulterior deliberação. a diseu.::são e adiada a votaçiio. 

ORDEM DO DIA 

.O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal, pa1·a se proceder (t votação 
das materias constantes da ordem do dia, 
passa-se â materia em discussão. 

E' annunciada a discussão unica do p1•ojecto 
n. 320 A, de 1901 (do Senado), concedendo a 
D. Isabel Thompaon Esteves, viuya do Sena
dor Antonio J ustiniano Esteves, a pensão 

· mensal do 300$, com reversão á sua filha 
Regina Esteves, ~m<luanto so!tei,ra. 

E'. annunciada a 3a discuss?ío do projcéto 
n. :305, de 1901, autorizando o Poder Execu
tivo u. ahl'ir ao Mini&terio d<1 Guerr<L o cre
dito extraordínario de 2:414$,176, para paga
mento de differencas do ordenado que deixou 
de receber o major -do quadro especial do 
exercito Jonathas de Mello Bar1•eto, professor 
do Collegio Milita r. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a 
discu.s:são e adiada a votação. 

E' annunciada a disaussão unioa do projecto 
n. 106 F, de 1901, com :parecor sobre a 
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emenda offereoida, na, sa discnssão do proje
cto n. 106 A, deste anno, que a.utoriza, o Go
verno a abrir ao Ministcri:) da, .rustiç(l, c 
Negocios lntel'\<wes o credito necossa.l'io para 
pagamento dn Pt'emio de viagem, de que 
trat<J. o art. 221 do Codigo de l~nsino, confo· 
rido a Pedro Demostltenes Rache. 

Ningucm 1w.din(lo a, paln.vra., é encerrada. i\. 
di;:;cu;são e _adiada a wta.çào. 

E' annunciaf1a a 1" discns,:;3o do Pl'ojecto 
n. 22 A, de 1901, mandando di:;pensae dos 
exames praticas de que cogitam os arts. 28 
e 29 do regulatncn to d n 3l de l11<trço de 1851, 

.os otiiciaes e praças do exercito lmbilihdo.; 
com os cur;:;os <l<.LS arm11S a q 110 pci·tencem c 
dorogada ·a lei n. 30 A, do 30 d(l j~weiro de 
·1892, na parto rol'erento a este assumpto. 

Ninguem pedindo a pa1avr•a, é encerrada 
a.discus:;ã.o e adia.da a votaçã·J. 

E' annunciada. a. 3' discu:c~;,;ão do peojecto 
n. 92, de 1901, autoriz:tndu o Governo a 
conceder a. quem maiores vanta.gens o1ferc· 
cer, privilegio para construcção, uso c goso 
de uma estrada de ferro, que. partindo de 
S(l.nta.rém ou <mtro 1nnto melhor, que os 

_estudos determinarem, na margem,. do Ta· 
:pajóz, no Pará, vá a Cuyabá, com um ramal 
que .vá tm• á fronteira boliviana, o dá outras 
providencias. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adhtda a vot;1ção. 

E' annunciada a 3a rli.~cus:;ão do pl'ojecto 
n. 106 D, de 1901, relativo :1 emenda ao 
projecto n. 106, de:;te annQ, ant;~rizando o 
Governo a n.bl'ir ao 7vlini~tério da .Jnst,iç:<t o 
Nego cios Intel'iores o c1'orl H o ex Ll':tl'dinal'io 
de 7:600$ par<t pngar a irnpi'O.lsiio de 1.000 
exemplares clo-~'letltoilo Pratico pu.r;t o en
sino da ling-un. 1htncJztt-confoccionatlo pelos 
leiltes do Gymnaf::io Nacional Henrique Ale· 
xandl'B Monat c Gasl,;·i.o H.uclt, nos termos do 

· u.rt. 35, do menciona.do Codigo do~ In:~tltutos 
Otllciacs de Ensino Superior. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e atliada a votação. 

E' sem debate encerrada em 2é\ diseussã.o o 
·artigo uni co do projecto n. 324, de l 90 I, au
, torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
'nisterio da Fazenda, o credito exteaor1linario 
de236:296$040 para cumprie o ac~or(lão do 
Supremo Tribunal Fedor·al, de 18 do sntomlwo 

·de 1901, que con_demnou a Fa.ZGnda. Nacional 
a re~tituir a importilnch que a mais pagou 

. Manoel José Bastos, tio direitos de importil· 
·-ção·de xarq_ue no Estu.do da Béthia, ücaudo 
adiada a votaç~ã.o: 

São suocessivamente sem debate encorri.ltln. 
em 2a discussão os ar•ts. 1° e 2" do projecto n. 

· 273, de 1901, autorizanrlo o Governo a pagar 

ao Dr. João José Pinto Junior, lente jubilado 
da Faculdade de Direito do Recife, os ven~ 
cimentos de director interino da mesma. fa· 
culdn.dc, durante os periodos de 4 de janeiro 
a 8 de sotembeo de 1886 e de 26 de março a 
2 de outubro de 1890, e bem a'lsim a geati.
fica.ção addiccional que lhe compate desde a. 
data, em que completou 25 annos de serviço 
effocti v o ; com parecer da Commis;:;ão de 
Orçamcnt,o, flca.nrlo n.diada a votação. 

E* annunciada u. continuação da 3o. discussão 
do projecto n .. 205, do 1898, autol'iza.ndo. o 
Gover·no a mandar pagar aos Drs. Francisco 
Antunes Maciel c Arthur Antunes 11i1ciel a 
quantia do 385:500;~, importancia do gado 
vaccnm e ca. vallar fornecido <ts f-orças legaes 
dnranto o IJOriodo revolucionado de 1893 a 
1895. 

OSr. Pre!;liclente- Tem a palavn 
o Sr. Soares dos SankJs. 

O Sr. Soares dos Santos-Se. 
Presidente, não é sem algum constrangi
mo'nt,:.> que ve11ho occupar a tribuna para dis
cutir esta debatida questão. Ella já foi tão 
brilh<wtemonte elucidada pelo meu collega 
de bancada, que me julgar dispensado deste 
tão grande estbrço si não me coiTe>se tambcm 
o dever de responder ao brilhante discurso 
q_ue, em defcj;'~\ t\~6tl:~ pl'ojocto, foi aqui pro· 
nunciado pelo honrado representante da 
Bahia, cujo nome peço voni~t pat'a declinar,o 
Sr. Adalberto Guimaeão::~. 

Bom sei que difficil ó a minha. missão, por 
tor de contraria1' alguns dtJS concci tos refe· 
ridos polo -honrarlo collo~a no s;m brilhanto 
discut·so. Mas, St·. Presidente, p:n• mais cons· 
kaugid<t que soj<1 u. minha attitudc, olltt l'n· 
ve\:~ 1\o minlla. 1):\.\'t\) uma conv.ic~·ã.o qne não 
se desfez o tJIIC pl'OCUI'arci, pelo conir<wio, 
trnnsmi:ttit• ;i, Camat·a dos Doput:~dos, accon· 
tna.ndo o nonltum direib quo tcem os rccla· 
manto~ ;i, inrlomtlizaçã.o pot• elles solicitada. 

A defes·L que olles ti vcr<~m por parte (lo 
illu,stre rept•esenttmte da Bahia, que cobriu 
com o seu talento as diffi.culdades des3a ruim 
camn, revela a deficiencia do provas de que 
eUes se acham munidos p:wa a. sustentação 
desse pretendido direito. Releve·-me o digno 
Oepnl ado pela Bahia, cuja. au;-;encia deploro 
ncs~c momentJ, a franqueza d<:>sta, üecla· 
ração, certo de que não me acompanha nesta 
tribuna outro sentimento qne não St3ja o que 
influiu m.1 contluct:1 de S. Ex:., isto é, o inte· 
resse em descobrit• a verdade, sem nenhuma 
preoccupacçã,o de ordem· politica ou indi vi· 
\~Ul\l. 

Começou o illus~re Deputado pela Bahia, 
s.·. Pl'esidente, a sua bl'ilhantc defesa sus· 
tentando a doutrina, aliás já victoriosa pelo 
parecer do illustrado procura.dor da Ra· 
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publica, de que ao Estado assiste a obri- â Camara dos Denutaàos a solução dada tem 
gação de indemnizar os particulares .pelos sido encaminhando-os ao Poder Ju'liciario ~ 
prejuizos causados em sua propriedade por Mas, disse o honrado Deput:ldo pela Bahia, 
occasião das guerras. no caso presente esta intervenção t~rna-se 

Devo dizer a V. Ex. que não nego que desnecess:tl'ia, por•qnanto e<xiste um a.ccordo 
em these esta rrspon:3::tbilidade é evidente- p1•evio ost<Lbolecirl.ú entre o Podor Executivo 
mente irreviktvel, mas, para isso, p:tl'<~ que o os r•eclama.ntes. · 
ella se torne e1Iectiva é nocessario que sr . Devo accon~uar, Sr. Peesidente, que pre
dê o facto de uma verdarleira expropria- c1samente nao rucunheço esta a,ccordo, 
ção. nem ello existe de f<lcto, como accentuarei 

Ora, isto não. se ·dou, nem podia ter-se clauo no corret' da discu~são. 
na guerra civil do Rio Grande. do Sul, onde De mais, o illuatee representante da Bahia 
os r,:clamantos, coroo cllefes que foram do affirmando quo havia ... e-lte accordo entre ~ 
partido revolucionaria, não podem fui,.ir á Poder E:-.:ecutivo e o~· reclamante:'!, accen
respons:1bilidada que lhes cabe dos factrfs de- tuou t~tmbem quo vinlut aqui defender a 
Iictuosos praticalios pelas forças fedol'alistas, memor~a do honrad? tlllt_!'echal Bittencourt, 
quo depredaram a campanha rio-grandense. .como Sl essa memorm nao merecesse t::l.m
Quem conhecer, com e!feito, 0 genero de bem a veneração do humHde orador, que 
gucrt•a seguido por esses revolucionarios, sabe prestar homenagem ao merito, ao sym
que evitaram sempre a luta e viviam em bolo que clle foi da, lealdade e valor do sol
correrias constantes pelo interior do Es- dado brazileiro. (.4poiados.) 
t~do, s~be perfeitamente que outl'G papel Mas, não ::;e teata aqui do ina,recha.l Bit
nao fo1 dado ás furças do Governo sioã.o tencouet e, suprema. illusão do illustrauo 
andarem em marchas consecutivas em per- representante da Bahia ! o Minist1•o da 
seguição dos advorsarios fugitivos. Guerra que assignou os papeis que tratam 

Por conseguinte:>, forçoso é concluir que desta questão não fui o mall<Jgrado marechal 
em nenhum ponto do Estado força alguma Bittoncourt, mas o actual chefe do estado
do Governo aquarfelou" durante , 0 tempo mttiol' general tlo exercito, Sr. general Can-
quo assignalam os reclamantrs como tendo tuaria. · 
sido occupada,s ininterruptamente as suas E depois, SI'. Prosidcnto, no regimen poli-
ostancias. ticv sob o quu,l vivemo~. em vistt~ do que se 

Logo, a conclusão a. tiral' é que n:'io se acha escripto na Constituição da Republica, 
deu a expropriação. E quando ella se ti- pergunto, que nos impol'téLVIt a nós este 
vesse dado, é uma outra questão que eu le- accordo particular ostalJolocido entre um 
vanto neste re~into-a da incompetcncia, do Ministt'o du, Guer l'ít o os rcchum1ntes ? .•• 
Congro:~so Naçional pa1•n, resolvet• ad ques- quando está aqui um <locumonto p!'ociso, n. 
tões quG se peendmn á rliscrimin Lção e 1·c- ttwn:-:;agQm do cx-Prusiuentn <h Repuhlica, o 
conhecimento dos direitos in,lívíduuos. Quer St·. Prudente do Moraes, qne, son1 conhocm• 
dizer qm nós, assim procedendo, vamos al>l'ir a questão ,ze mel"itis, cntrogou-1~ á C;mmra. 
uma. excepção .para os reclama,ntcs o tlestc pn.m ro9olver ~~omo molllor onton,los.~o. 
modo forço.;;amonte OXúl'bitamos, oxercentlo Ainda mai:{ ; vou lei' truuhom um olllcio 
uma funcção que ó da compotencin. <lo P-.<lor do Ministro da Gttel'l':L, .• 
Judiciario. E' apropria Constituição, n loi O Sit. CAssJANO no NAscim:N'J'O- Si tncrn 
basica da Repuhlica, quem assignala o ab:-::ut·· tlieoito, ptJl'quo não vlw ao Putlm• ,JudiehLl'Ío 1 
do dessa conclncta, determinando em seu t 60 1 tt 0 · t 0 SR. SOARES DOS SANT<'S- •• , naquella 
ar · • e ra · • 0 segum e, que ou pas ·o a occasião, de onLle se vê que S. Ex. se limitou 
ler para esclarccimonto da Camara. 

Diz 0 citado artigo da carta de 24 de feve- a C.vr.cr a exposição dos factos e pedir ao 
reiro, discriminando as funcções do poder honrado Pre<;idente dtt Repuhlica, aliás como 
judiciario: «As causas provenientes de com- era do seu uever, ClUC res:)lvesse cJmo en
pensações, reivindicações, indomnizaçõcs do tr.nde . .;se de justiça. 
prejuízos ou quac::;ctuet· ou~l'a·>, propostas O o!ticio não é do ;\Unistro marechal Bit
pelo Governo da União contra p:.tt•ticnlu,res tcncom·t, mas do marel!hal Cantuaria, e 
ou více-ve1•sa» compete aos jtüzes otl Tri- devo decl:war que mo julgava dispensado de 
bunaes Federaes prol!es,;ar e jnlgar. f<tzer os ta leiGnra á Camara, des:ie que é um 

Ot•a, si à.ssim ê, como é quo nós cst.arno.') tlocu!nento apr·c::;ent<~do <i consideração do 
aqui tratando de liquidar propriamente o Pro-nuente da Republ!Cét. 
direito dos reclamantus, em uma. ccwsa par-, Nesse ofricio o l\'Iinisteo argumenta com o 
ticnlar e intervindo, pot• conscguint.o, ·_ mt pat'ocor rio p1·ocm·adur da Repítblica,, com as 
f'nncçã.o do judiciaeio, ·quando a todos O.) ou- e.onclusõus a. que chcgotl este magisteado, 
tt•os podidos de indemniiação que teem vindo contendo, entretanto, um periodo final que é 

Ca.mara Vol. Vlli 6G 
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bern cl~ro. porque accentlía qne nenhum 
accot•do havia clle fl3ito com os reclamante~ . 

O officio do general Cantuaria termina 
su,ieitan<lo o assumpto á con;:;ideraçiio do 
Chefe de ~stado, para este resolver como 
fosse dejustjç<t,nonhum<t p:~li],vra atloantando 
sobre a collYcnicncb. do um despacho liLvora
'VOl, nem accresccntando uma dmnonstraçilo 
da existencia de qualquer accordo preesta
belecido. 

Pet·gunto á Camara, â vista deste officio 
do Ministro da Guerra,, si se pódc \:lntJ'ever 
um acc-ordo preestaha.~ecido entr(} o Minis
tro e as partos recla.ma.ntes ~ (Pat~sa.) 

Si nã.o ha nem uma rosolução, nem um 
podido de credito ... 

O' SR. ALFRJ>Do Er.r,Js~Quer dizer que o 
Ministro póde resol vm· _ ( Apo!<Ulos.) 

O SR. SOARES oos SANTos-._ .quem é cha
mado <\ l'OSOlVCl' ~ 

O S1t. ADALI3ER'l'O G[)IMARÃIIS-0 Poder 
Ex:ecutivo. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Não ha. f.a.I. 
O Executivo entregou â consideração da Ca
mara o assumpto,- que, pela lettra expressa, 
da Constituição, compete ao Podor Juuicia
rio resolver. 

0 Sr. ADALHERTO GUIMAltÃES-E' quc8tã.o 
de expropriação. 

O Sn.. CA~SJANO no NASCJME!'\To-Niio hou-
ve expropriação. · 

O Srt. SoARES nos SANTos-J ;i. accon tu oi 
quo tt oxpt·opriação nã.o tinha. h a v ido, p u i'CjllO 
o generu d~ guerra seguido J?Gios t•ovolncio-
oa.rios. ,. : 

O SR.Al>ALBEit1'oC:UIMARÃEs-V. l•:x . prc· 
ci:.:a. a.ccnntuar a sua. arguiuen ta.ç:ã.o oes::;e 
caso,ncga.ndo a. expt•opriaçií.o . 

O Srt, SoAtu:s uos SANTos-Si V. Kt. mo 
mostmr qw:~,alt1m do cor·co de Bagü, quo <lu
rou um me:~. a is~o mesmo devirlo <i.B fbrt}<ts 
osta.t•om ,.;itiadas pelos rcvolur.ionarios, as 
forças r•epublica.na:-: e.~ta.cioOiLl':~m por maior 
espaço de tompo em um ponto quu.lquct• do 
Estu.do, cal•w-me-hui, rcconhocondo a VGt·r.hL
da de sua dcclar..r;ão. 

o Sn. ADALBJ>:RTO GunrARÃEs- EsM. ahi 
nos papeis . 

O Sn.. SoARl·:s lH>S SANTOs--Dos documtJutos 
sujeitos ao estudo du. c .. mara., não ha um sô 
onde se accentue a occnpação da.s estaJJcia.~ 
dos rec!ama.ntes dut·antc muitos dias, o pe
las forcas leóaes; niio ha. um só documcuto 
que seja. digno da consideração d<~ Ct~m<tl'U. 
dos Deput.ados e que u.ffirmo semelha.oto 
conclusão. (Numeroso.~ arw.l'ti)S,) 

Sr. Pres1dcnt.c , doixci cl:m.~.mcnto d mnon.:;
tl·ado que nü.o so deu 11 oxpropria~·ãu. 

O SR. FRANCisco SuDa.f:-Ainda que fosse 
de urua rez, era. cxpropriêLção. 

o StL . SoARt·:s ws SANTos- --Isso não está 
pt•ovatlo com os documentos a.prcse.n ta.dos; 
V. ~x. dê Hconça. que eu entro no estudo 
dos f11ctos; e demonstt·arei quCl esses do
cumentos não são dignos àl!o consideração da 
Camara dos Doputados (apa1·tas) porque 
ha contrarlição manifesta. nos seus proprios 
termos. Accentua.rei isto . 

o Sr. ADALBERTo GurMAU.ÃEs-Felizmonte 
tenho em meu favor sohre a validade elos 
documentos a opinião do procurador geral 
da. Republica.. . · 

o Sn. SOAR.ES DOS SANTOS-H a. nmn. pa.rt.e oP.· 
seu parecer om que o Sr . pror.nl'D.dor da 
R.Qpublica. procura salvar a sua t ogn de j uiz, 
não querendo ag~umir a responsabilidade de 
uma resptuç..'í.o que evidentemente contral'ia 
o direito (apm·tes), é aquella em que declara 
que. si, se tra.tasse de um procodimon to judi
cial, <L r eclamação não estaria justifica.d<1,por• 
que outl•as seriam as provas el{igidM e da 
mal o r rigor. · 

Mas, Sr. Presidente, cont inuando com a 
devida permissão do meu honrado collega, 
direi que ficou demonst:'ado não ter havido 
a. tão f11lta.da expl'OJWi<tção . 

0 SR . FRANCISCO SODRE'-Eu digo que 
houve. (llrx oul1·os apartes) .. .. 

O Srt. ~oAnr:s nns SAN TOS - Domonstroi 
tambem que o Podot• Legislativo não <! o 
podet• competente para. conhecer destos fa
ctos, c sim o Podei' Judiciario. 

Demonstmi mais que não houve o pro· 
touJiLio a.ccortlo do P•lc.IOl' _~.~,_ecuti v o com 
: ~ flM'i.c, s:~lient·~nllo o equivoco em quo la.
but•ou o meu uistincto collogi~ pela Ua.hiu., em 
seu l>r•ilhant() tlisem·~o . quando_ declarou 'l.uu 
vinlm tlofou det' a momoria. do marechal 
Bi 1.tcncom•t, pois quo o.~t() nlLo foi o Mi
ni~tro quo tt•<ttou dosta questão o sim o Sr. 
gono:·;tl Can tua.r·ia.. 

O Sn . AoALBERTo GmMAit:Xgs dá. um 
a.p:u•l;c. (ETa ouh·os clp~;~t· !es) . 

O Srt. SoAH.r:s nos SANTOS- Agol'a, ,iá quo 
e~W.o iuvm·i>idu.s as no::>.sas posições. jú, que 
temos <.!e tt·:1t<1r da questão de liq uilação 
do uü·eito dos reclamantrs, tenho do eot r•a.r 
na. u.nalyse do~ ,documentos, para mostrar 
que d lcs uã u expi'imem a. verdade o não 
justificam u pretendido direito. 

Corne\'-<~reí n.ccentu;~ntlo os termos da. 
p r·i meira vi:; to ria.. Os reclamantes, com o 
cunhecinwu(.o de que a. ~ua esttmcia era. um 
'!x.cullpn\e ponto estrategico, tendo emigrado 
p a.t'll. o csi.r a ogeir·o, a.tlm de dirigirem o movi
monto l'tJvoluciunario, doixarn.m outrctanto 
au:LIIUUJH.Lt1a l;ll)Sll. posição. Prevendo que as 
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estaneias seriam occupadas por forças do 
Governo, não quizeram despovoa.l-a.s e man
daram que o en0a.rregado dell<t:::: p!'Ocecles~e 
a uma vistoria, de accordo com u. lei da 
antiga peovincia, que S. Ex. não cita, mas 
doclal'tt que não foi revogn.d.a pelo Estado. 

Este documento, considerarlo como .. pri
meira vistoria. é uma contra<liec~ão mani
festa, e para elle ckuno a ~~.ttenção da · C a
mara dos Deput<t~los ; bem· assim hei ele 
mostra1· que a inverdade resalt:1, dos dcpoi,. 
mentos das testemunha::; inquerida.s na justi
ficação a que o meu }1onrado colloga deno-
minou de-inquerito militar. . 

Não anticipemos, porém: vamos primeira
mente estudar tts declarações COJ1tiün.s nc~s~ 
famosa vistoria. 

.E' um documento datado de 27 de marr,o 
de 1893, em que se dechtra no seu conteúdo 
que, após esta data, os campos foram occupa
do.;; por força do Governo. . 

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES dá um 
aparte. 

O SR. SoARES Dos SANTOS- Vou concor,. 
.. · dar com V. Ex. que a redacção está mal 

feita. 
Estou argumentando do boa fé e, portanto, 

quero acceitar a declaração do nohre Depu
tado de que esta data refere-se a data P"stc
rior a 7 de março, em que ficou cuncluido o 
exame do gado existente oas.fuzendas. 

Mas, Sr. Presidente, si as estancias fo1•am 
occupada.s no dia 8 de março, conformo ainda 
se verifica pela declaração dos proprios re· 
clamaritos em sua petição inicial. como se 
justifica quo o termo da vistori:1 tivesse sido 
feito a 27 do dito mez com a declaração elo 
ter sido escripto na estancin. do Hospital~ 
Entio ahi ha contradição manifesta. 

Domai=', Sr. Presidente, quo valor póde 
merecer-esse documento, desde que o nohro 
Deputado pela Bahia, para fazer a do(osa 
dos reclamantes, teve de contrariai-o, apl'e· 
sentando um original cujos termos não com 
binam com as doclara(;ões do registro ? Si o 
nobre Deputado ó o primeiro a afnrmar que 
elle nã.o contém a \'erdade, este documento 
é nullo, este documento não presta, ene não 
merece a considera~ão da Camara dos Depu
tados. 

6 ' 

A info1'mação official a que se referem os 
reclamante:J em sua petição é a informa
ção! prestada . . pelo commanda.nte da guarni
çi'i.o üo Rio G1·and .~ e fronteira do Chuy, em 
obcdiencia ao despaeho do eommandu .do dis
t!·ict:o militar, de que o :~7o corpo provisorio 
fôi'a extincto em virtude da publicação offi
cial, feita na ordem do dia n. 3, de 13 de 
agosto de 1895. · 

Eis aqui a informaç:ão prestada pelo com
manclante da l'l'Onteira de Chuy, da qual 
consta que o 3i0 corpo provisorio fôra ex
tinc,o pela. ordem do dia de 13 de agosto, · 
mas ne>ste documento não está declarado o 
tempo uur<~nte o qmtl essa mGsma força es
teve aquartelada na estancia de Canudos. 
. NU. sua pot.ição inicial, como ,já disse,os re

clamantes fixam tn.mbom a data do agosto, 
como tendo assignalado a retirada das forças, 
e, no emtanto, na. segunda vistoria, quo é um 
documento datado de seteml1ro de 1895, -
encontra-se a declaração do que asestancias 
for<1m desoccupadas neste moz, em frisante 
contrauição com as declarações anteriores, 
firmadas pelos in teressarlos o pelo comman
dante tla fronteira de Chuy. 

0 SR. ALFREDO ELLis-Quando em agosto 
já. não havia mais força.. . · / 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Justamente. 

A segunda vi~toria declara quo as forças 
estiveram occupa.ndo a ostancia até setem
bro, qua.ndJ, na propr•ia petição quo di
rigiram ao governo, os reclamantes decla
ram que as o::;taJ:Icia.s fomm desoccupada.s 
em agosto. 

0 Sn,. AOALBERTO GUIMARÃES-A diSSO
lução do corpo foi decretada. em agosto na 
cidade do Rio Grande, mas ua.hi até chegar 
á.s esta.ncias da. fronte ira ... 

0 Sa. SoARES dos SANTOS- Mas si são OS 
proprio.3 reclamantes, na petição inicial ,que 
declarn.m quo as forças foram ex:tinctas e 
deixaram a estancia em ago3to, a conclusão 
a tirar é que esse documento relativo á se
gunüa vistoria é gracioso o infiel. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO...;.Seria 
·bom que ellos nos dissessem qual foi a di· 
visão que ahi operou. (T1·ocam-se apa,·tes.) 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Mas não é 
sómente esta. a inverdade que contém o 
documento quo ê agora. objecto de nossa 
ann.lyse. 

Passemos agora ao estudo do sngundo do
cumento, que é o registro de um tel'mo da 
segunda visturia, documento gracioso e 
igualmente contradictorio e inveridico,como 
passo a demonstrar. 

Na petição dos Srs. Macieis ha a declara
ção positiva do que o:J campos de suas fazen
das estiveram occupado:; por forças do Go
verno até agosto de 1895, e essa decla.ração 
elles a fazem baseando-se em informaç:ã.o 
Qfficial. 

No final desse documento, as testemunhas 
affirmam que não puderam contar o gado 
das estancias porque est 1Va alçado; mas, 
desde logo esqueceram esta declaração e 
asseguram que o referido gado não excedia 
a 100 cabeças. 
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01•a, Sr. Presidente, o gado alçado, so- poimentos, affl.t•mo a V. Ex., Sr. Presi
gundo a expressão genuína do camponio, é dente, não podem merecer a consideraçã.o 
aquello que vive arredio das pas ';agens, da c~uuar\1, \)Orque são dados IJOl' individnos 
que vae aos m·rnos e aos mattagaes; mas não que constituem a e.;;coria da sociedade rio-
consente na. approximaç:ão do cavalleit•ü. g ean.Jense. 

Por isso é de admirar que as te:;; temu- U:ü dclles, por exomplo, Alfredo de Mo-
n!as, não o tendo p 3dido contar, viessem r ,lf:H, não 0 conheço, mas appello da minha 
aml'ffi3l' que esse mesmo g:.\.do não b, além informação para a do meu colle~ra de oan-
de 100 cabeças. ~ 

Sr. Presidente, vou entra,l' em outea or- cada, o Sr. Cassiano do Nascimento, afim de 
d ·d qne S. Ex. informe aqui, não por conside-

dcm e const eraçõe:::., e isto em attenção á rações de ordem p 0litica, nut'd de ordem 
estima que me merece o dig-no .. Doputadu, d 
CUJ'o talento sei admirar, mas que sintO ver )XYSSOa\, si e~te Alf~e o de Moraes póde 

influir eJ.U abono da verdade com o seu 
neste momento tão ma.l applicad.o nn. defesa depoimento evidentemente contradictorio. 
de uma causa injusta e esterllizador'a. 
· Estou cee ~o que so me.:;mo as qualidades Basta lôt•, com effeito, este depoimento para 
elevadas de meu mu.st\·e contm\dol' '})I)U~- <i""e a Camal'\.\ <wa\i.e ll. contradicçã.o mani-

. riam transformar em defes:J. os elvgios foito3 fe-;ta o a má. fé de quo deu · provas o de
áS pe:;soas dos reclamantes, que vior·am da. poente Alfredo de Moraes ,que começa por di
monarchi:J., toem atraves.;ado a Republica zer quo é artísta,dopoisdecliraque foi forno
sem nunca adher"irem, dando logar ao ap:trto cedor das forças u.qua.l'teladas em Canudos. 
do um Deputado de que votaria em favor do De modo que, si est.as forças tí.nham forne
projecto, porque os Srs. Mn.cicis eram inca- ceder, não Jn'ecisavam do exe1•cer a pilha
pazes do pedir cousa.s injustas e indevidas. gero. (Apartes.) 

Vou entl'ar no exame das informações cha- O Sn. C.ASSIANO DO NASCIMENTO- Conheço 
roadas officin.es; são ellas ~ M in{ot'm.í\.ç,ões muíto bem o Moraesin1l0; é ouril'eS em Pelo-

. prestadas pelos co1nmandantes da tlotilla do tas (Ha ottt?-os apartes.) 
Rio Grande e da fronteira do Chuy, sendo 0 Sn. SoA.RES . nos SANToS _ Queria 
que a peinleir·a. roporta.-se . ás dccla.t'<LÇões que o commandante das forç:a.s do IUo Grftn· 
dos commandantes das canhóneiras Cl7-mo-
cim e Cmwru!a. üe -proc~:~d.cs)o como procedeu o commandan-

Examínemos em pl'imeit'o logar as iafor- te da flotilha., que mantlou ouvir os com
mações do commandante da f'ronteil'l1 de IUitntl:.t.ntes dos seus n<wio.:;, em vez de colltet• 
chuy, que oomoç ~~ amrruando na.ua con~ta.r into~"mações da I'alé, porque, então, estas 
de official soh 1·e 0 objeeto do req_uerim.euto informações mereciam te. 
dos reclamantes. • , No emtanto, as infot•mações tt•azidas aqui 

Devo accenr.uar à Camara 'que nstc com- po1• tao~ indivilluos, afnt'mo a V. Ex., são 
mandante, coronel Sucupira:, comma.ndou a l'a.lsas, porque, si por um bdo os de
guarnição (lo Rio Uran<le om 1895, depois de poentes declat•am quo o~f.ivora.m em umn. ort 
terminado o pcriodo revolucionar·io na. mi· outra occaslã.o na.quclla~ pu.t•a.gr.ns, contra
nha terra natal; não conhecia absolutamente tli:l;em-sc a. ca.di~ ins.tante o niíu chegam a 
·os factos quo so prendem á ca.mpnnlui. 1lo rlmnonstt'ar o tlit•oif.o rlos :-irs. Ma.ciois. (lllt 
Rio Grande do StJl, (lo modo fjUC o que ollc rLpm·tes 'flW :'nlrn'l'ompl'm o oJ•odol'). 
infot•ma ó por· ouvit• 11izm·. Este ottu(l· llt ~ l! l', A ve~·\\.\\.1\\), St·. Pt·I~Si•.hmto, é qne a ConLn,
si não emanou do ort.Lom supet·ior·. p:tt•ece dl)t'itt •la Guert•a, inlot•tnu. quo gra.ndo tui a 
qu~ estil bem acccntuauo ua1 qualidade~ po- sommit dcspcndidLL poht vorba·cta.pa com a~ 
li~ICas do ~u digno secPetario. Si assim for•çt~s que operaram no Rio GranJ.e dura.nto 
nao fosse, nan sei porque, tendo sido 111 es- o periodo I'evo!ucionario. 
tancias uma e OU!ira. vez occupa~a,s ~elos o SR. AnALDERTO GuiMARÃES _Si deve 
dest~c~me~to~ do ~.~ercr~o. pcl :~ l! .~ 2\J b,n.- · ser apurada a responsaltilidade daquelles 
ta~ho_el:l de mf~nt~ -~a; ,na.? .-s?, tlVeSsvm ~lO- quê levantaram o gado,tendo-o recebido para 
cu ado colher a :-, r.1f':_1 maç.oe.~ dos comma.n- a:':i etapas abra-se inquerito policial mílit~1r. 
dantes dcsto.s b :.~talhocs , um do::> <tnaes , o ' · 
illustL'e cüronel Sampaio, eu conheço bem, 0 9 Sr:. SoARES DOS SANTos - Eu acccntuo, "' 
posso assGgurar á. Camara que ê um or na- prliDGll'~· que o~ c~mmant.lantes das duas 
mento do exercito ni?-cional. Porque não se canh_onmr~s nao .mforrnam que . a~ os
trouxeram para aqui estas informar.ões que tanc1as tivessem srdo occupadas mmter
seriam in1Uspeita.s e deantc das quàcs ~u me 1'?:pt<n"?ente por forç.as _!l1ilitares, o qt~e jus-
cala v a convencido. tlflcarm a expl'oprmçao; segundo, st este. 

Proforiu-~e. ao contrario, dizer-so que «é gado foi abatido, não sabem de onde veiu. 
voz corrente>>, e desde então tl•ouxcra.m par:\. Ora, isto é natural ; não hoúve forças no 
<\(~ui inl'ormD.r;õcs de indivíduos, cujos _ do- Rio Grande do Sul que não abatessem gado. 
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Depois o papel dos revoluciona.rios foi corrcl' 
na frente~ o das forças legaes, atraz. Quem 
comia entao o gado ? 

O SR. RonoLPHo PAIXÃo - A Contadoria 
da Guerra pagou grandes sommas pela ver
ba-etapa. 

0 SR .. SoARES DOS SANTOS - 0 aparte do 
nobre Deputado vem em meu auxilio. 

- O SR. ADALBERTO GunviARÃEs-SeO'ue-se 
que esse dinheito não foi applicado. o 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Si V. Ex. tem: 
o direito de tirar esta conclusãe> eu tenho .o 
direito de suppor que o gado fo'sse ab:.t.!,ido 
pelas !orças revolucionarias que não tinham 
onde _rr buscar, ao passo que as do Governe 
eram pagas. . 

O que .se deduz das informações officiaes 
trazidas ao conhecimento da Camara. é que 
essas estancias, foram uma ou out.ra vea 
occupadas por forcas legaes, como o foram 
todos os pontos da campanha do Rio Grande 
do Sul. Eeam destacamentoil, fracções de ba
talhões que faziam essa occupação, segun'do 
accentuam os proprios depoimentos. 

Admittindo mesmo que essas forç::t.s tives
sem occupado ininterruptamente as duas es
tancias, é possivel acreditar que tivessem 
a~atido 7 mil cab3ças _de gado para sou furne
Cimento, desde que nao ha um só depoimento 
confirmando que esse gado sahisso das es
tancias para outro ponto? 

Accresce quo .osso gado havia de produzir, 
e, portanto 7 m1l cabeças de gado, produzindo 
durante 30 meze&, c;:;taria.m em perto de 
20 mil. · 

Chego agora á p:u~te mais difficil do meu 
discur.:1o, e digo com pezar que, tendo de me 
referir á cond.ucta. do chefe do disGricto mili
tar, não P?S.:Io deixar de reconhecer quo o 
83U ~r?cotl.tmento nessa questão não se póde 
clas~Jtficn:r como sendo do todo imparcial. 

Anterwrmente outro cleviu. ser o criterio 
da. apt•<Jciaç~~o dos fu..ctos que so pi·cndcm 
áq_uello pet•touo revolucion~t·io ; mas hoje 
que os homen~ publicos pel'tcncontes a~ par
tido domi_nu.nte ni.1mtnlw. terrtt nu.tq.l p:)ti.em 
ser u.peema.dos e estuui.1dos através o crystal 
~impido da .ve_!'d.aúe, ou tenho fé o guardo 

. mtetra convrcçao de que o cornmandante do 
districto militar não havia. de obscurecet• a 
sua autoridade, consentindo que os peões das 
estancias tios Srs. MacieL:; fossem depor em 
um~ repartição militar, o1fondcnllo a repu
taçao de otficmes . i:luperiore3, a~acando a 
honra de officiaes do exercito, que, si cdme 
C?mmetteram, o maior de todos parece ter 
stdo o de terem defendido o Governo do in
clyto marechal Floriano Peixoto. 

Not.e bem a Camara. que eu não considero 
quo esses otnciaes tenham sido impeoca
veis. 

O que censuro, o que acho es~ranhavel 
é que não se lhes tenha admittido o dil'eito 
de defesa, porque não pode constituir a 
prova do delicto o simples depoimento de · 
testemunhas que são su~peita~. 

Uma dollas, por exemplo, aquella a quem 
ainda lla dias o meu collega refuriu-se, de- . 
clara que da sua ca;a e nã.o da cas:1 dos 
proprietarios da estancia foi retirado um 
caixão contendo Louças finas pelo tenente- · 
coronel comrnandante do 37° co1'po provi .. 
sorio. 

Esta testemunha deciara-se moradora em 
Canudos. 

De sorte que um miseravcl qualquer, 
um simpi~s aggeegado da estancia dos Srs • . 
Macieis, julga-se no direito de oil'endel' a re- ·· 
putação de um officia.l superi(!r, e o Sr. Pro
curarJor da Republica não encontra diffi
culdade em acceitar este depoimento como 
verdadeiro e pedh· a resvon,abilida.de desse 
official que se apoderara de taes objectos. 

Pelo juizo que faço do digno Sr. Procura
dor da Republica, pelo muito que ello vale 
devido ao seu passado e á sua illustração, 
estou certo de que, si não fosse e&se depoi
mento· éonfirmado com o silencio das au
toridade; militares (apaYtes), elle não teria 
sido levado á conta de uma. infoemação ver
dadeira. 

Mas a p1•ova de que este illustre cidadão 
teve en:mjo de s·.t.l var a sua responsabilidade 
de juiz está. nesta declaração, contida.' no 
seu habilissimo parecer. · 

Peço para este ponto a attençã.o da Ca
mar•a dos Deputados, porque o illustrado 
procurador da Repuhlica atnrma «que 
o direito dos reclamantes está justificado, 
porque não se trata do um procedimento _ju .. 
dicial, om cujo caso ~eriam exigidas provas · 
do maior rigor .. ,, logo, os reclamantes não 
i~prcsonta.ram provas quo pudes~om calar 
em seu espírito. 

0 Srt. ADALDEH.'l'O GUIJ\rA.ItÃES - Vnja. a 
conclusã.o do poriodo: «mn.~ elles provaram 
sutnciontemen te ... » · . 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMEN'l'O dá um 
aparte. 

0 SR. SOARES DOS SAN'ros-Sr. Presidente, 
um oLltro p0.úto quo set•viu de argumento ao 
meu honrado collega foi o parecer d.a Com- · 
rni::;sào do o,·çamento, dado em 1898, e que é 
fa.voravel ao3 reclamantes. 

Ora., este parecer não é mais do que umà 
conclusão tirada. da infurmação prestada · 
pelo Sr. procurador da Repub1ic.1; parecer · 
aliás assignado por muitos illuiltres cidadãos' 
que hoje infelizmente já não pertencem a · 
esta. Cama.ra., (Jl.partes.) 
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Ora., pergunto: que direito temos nós de 
argumenta.r h~je com esta opinião que po
derá não ser seguida. por um ou mesmo por 
alguns dos signatarios dost'} pa.recm· ? 

V. Ex. pôde me <1tfirmar quo e::;ta opinião 
seja hoje corroborad:t por todos os signata
rios daquelie parecer '? 

0 SR. ADALBERTO GUniARÃES -Si não 
fôr, pt•ovar;_í que nã.o fizeram o devido es
tudo sobre os p:~peis. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS- Si não fór, 
provará que o momento politico em que foi 
discutida esta causa não é precisamente 
a.quelle em que se podia descobrir perfeita
mente a verda.de. 

O SR. ADALBERTO GuiMARÃES - Oh l Lá 
está, por exemplo, a asaignatura do Sr. Al
cindo Guanabara. 

0 SR. SoARES DOS SANTOS - Sr. Presi
dente, trago aqui um documento que me fui 
dado e que de· certo modo vem corrobJr<l.r 
as affirmações que tenl10 feito nesta C:tm'l.l'a. 
E' um jornal desta Cupital, que está hoje 
extincto, é a Gazeta da Tm·de, de 5 de se
tembro ultimo, que tinha como seu redactor 
chefe o Sr. Felisbello Freire, um dos si
gnatarios deste p:trecer. Chamo a attenç:'ío 
da Camara para o que se lê em artigo do 
redacção desta· folha, sob o titulo Indemni-
zações. · 

Antes, porém, de pt•oceder á leitura deste 
artigo, devo abril• um parenthcsis pat·a ac
centuar q uc a petição p l'imiti v a., apresen
tada pelos reclamantes, subin, a muito mais;. 
subia. ao dolH'O; e elles, ven<lo que não con
seguiriam nada.doanto do pt.\Cço quu pediam, 
resolveram reduzir opt•cço J.o gado, seguindo 
assim o exemplo do b<u·ão· de Sa.nta Tecla. 

No emt:\nto, a. potiç~ão do ba1•ão de Santa 
Tecla foi indeferida pela Cam ~ra. e · ello 
teve do recorrer ao judicia.rio. 

0 Si:t. ADALllER'l'O GPll\IAlt:\1-:s- l~ a. Fa
zenda Publica foi cont.lcmna.da em muito 
mais. 

O Sn.. SoARES nos SA.~Tos- A qucst.ão 
não ú do quantum pa.r·a pa.gamonto, mas 
simplesmen Ge o~ ta : que, si I! i L tlit•oi to, p:t-
gue-so ; mas si não h a, que não se pa.guo. 

Vou ler agor•a. o artigo inserto n<~ Ua~et·a 
da Tarde : 

« Indemnizações. A Cam·uoa dos Deputad.Js 
preoccupJu-se com o credito de 305:500$, 
para indemnizar os St•s. Franci-;cJ Antunes 
Maciel e Arthur Antunes Maciel, em conse
quencia de prejuizo:S soffr'idos durante a 
guerra civil de 1893. 

Eis ahi uma velha questão quo surgo em 
todos os annos na ordem úo dia da Cam:tra 
e que os interessa.clos .procuram justificar 

com a allegJ.ção, alüis incxacta., de forneci. 
mcnto de gado ás 1orças legaes. --

Cada vez mais peede de fundamento o 
diroiGO de inclemnização â peopriedade par
ticular nas gueeras, principalmente em l'C• 
iação aos cidadão3 que nellas se envolvem, 
como succo1le com os Srs. Macieis. 
- Essa intlemnização não ó justa. A Ca.mara 
não a deve rhr. Qncm se envolve em revo
luções _prepara-se p ~ra Godas as consequen
cias. Não será. o Estado que vieâ indemnizar 
os seu.-3 inimigos de hontem. » 

0 SR. FRANCISCO SODRÉ--Quemassig'na isto? 
0 SR. SOARES DOS SANTOS-E' um artigo 

da redacção da Gazeta. Parece que, trazendo 
o nome do redactor chefe no alto das co
lumnas deste jornal, claro está que este re
dactor assuma a responsabilidade do que 
ahi está escripto. ' 

0 Sn,. FRANCISCO SODIU~- Mesmo que 
tivesse a assignatura. do Sr .. Felisbello 
F'reire, prevaleceria, a n.ssignatura do pare
cel'; nem podia deixl).r de set• <i.ssim. 

0 SR. SoARES DOS SANTOS -Em todo caso 
V. Ex. não póde affirmar que esta não sGja a 
opinião delle. 

0 SR. FRANCISCO SODHÉ-Não digo que não 
seja. 

0 SR. SOARES DOS SANTos-Então V .. Ex. 
está argumonta.ndo em hypothese. 

0 SR. ADALHERTO GUIMARÃES- 0 fu.cto ú 
que tellho a ássignatul'a uellc no parecer. 

0 SR. SoARr~s DCS SANTOS-!~ eu tenho 
o arUgo insol'to no seu jurnal e, portanto, 
tenho o dil·eito (lo não accait<Ll' o criterio do 
pal'OCCl' Clll 181:)8. 

l~m outrn epoc:t, Sr. Presi<lente, quando 
ain<b or:tm mais vivos os ~·es<mtimento~:~ 
úa guerra civil, a viu v a tlo Gumercindo 
SiLt'<LÍVa - (notnm bom os nulJros Doput:Ldos 
(j\lll mo hont•a.mcom'us sous <Lpal'tes), quo Im
viu. sitio ab:Lnuunad:L 11ur aquolles quo 
lllitLS tinlnm oxplol'ado o bt'<tço forte do cau
clil h o iil<lom;wol.L•n t1•o os <1uaes l.a.l vez se con
tem os reclam:Lutns, não hesitou em l'OCOl'l'OI' 
á. jn.itiç:l, l'Íu gt'<LtHlensc, l'ücbmando aquillo a 
que se julgava c.Jm direito, por _prcjuizos 
cau>iatlos ú. ~ma, pt•opricdu.de duru.nte o po· 
r iodo da. guerra c i vil. _ 

E o governo da minha terra., decidindo pelo 
provado, não hesitou em ordenar o paga
mento da dividll.. 

I 1to quer dizer, Sr. Presidente, que não é 
a prevenção contra determinados indivi· 
duos que nos leva nesta campanha que tra· 
vamos contr,L o projecto que ~e achít om 
tl~scllssã.u. Por mais eivada úe partidarismo 
quo poss.:.t ser julgada a noss<~ cQnducta nesta 
Casa, por maior que seja. o nosso ardor poli· 
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tico, a politica rio-grn.ndeme não procura 
desconhecer o direito, onde quer que elle se 
encontre. 

Mas o que nós estl•anhamos é que SB pro· 
cure sempre a.mparar os pretendidos direi· 
tos daquelles que noB combatern,m com as 
armas nas mãos; o que nós recehmos é 
que a Camar . .t. dos Deputados, poder in
competente para a vali ar e reconltecer direi
tos individuaes (apoiados), possa ainda vir a 

· adaptar este projecto, ·o que paeece denun~ 
ciar da parte daquelles que o teem defendido 
que a piedade pelos vencidos sobrepuja. o 
sentimento da justiça. 

Mas, Sr. Presidente, não posso .acceitar 
este criterio e 'pedir -a protecção do Estado 
em defesa dos interesses dos reclamantes, 
quando vejo, p~:n· exemplo, aqui ao meu 
la.do um representante do Rio Grande do Sul, 
que viu a sua cstancitl. invadida pelu.s forças 
federalisf;as, que teve a sua pr.Jpriedade de
predada, a ~ua bibliothcca incendi~1.dn. por 
fol'ças a cuja frente estava como chefe do 
estado-maior o proprio dr. Arthur Maciel. 

Eu não posso accoitar este criterio e de
fender os inteeec:sos daquclles que, como 
chet'es da revolução, applaudiram e a:p:prova
ram o morticínio do Rto Negro, onde 0.1 he
róes vencidos foram mettidos em umn. man
gueira do pedra e dahi eram arrastados para 
servir de repasto ás fJ.cas assas . .;inas de seus 
algozes; não posso acceitar o criterlo de 
defender os intorecises daquclle.3 que não tive
ram uma lagrimn. de arrependimento deante 
do mtu•tyrologio dos;e infdiz curonel Do
mingos Mancha., que tovo de assistir, amar
rado a um poste, ao su.crificio horri vel do 
desvirginamunto de suas innuccntcs filhas. 

Senhores, a justica republic-t.na devo ser 
cêga, o é por iss:) que venho p3dir á Camara 
dos Deputados que r·epilla este proja.1to, não 
só porque contra. cUn e~tão pt·otost:1ndo os 
mais rudirnentaro3 princípios de direito, 
como tambem p:.H'quo esta é a solução i1ue 
nos ú imposta pela ~o voridadc d11 mur11l re
publicantL. 

(Jf'ttito bem ; muito lmn. O orador é cwnp1·i
mentado petas seus numerosos amigos.) 

Fica interrompida a. 3n. discussão do pro
jacto n. 205, de 1898, afim do se proceder 
ás votações. 

Comparecem mais os Srs. Urblno Santos, 
Gastão da Cunha, Carlos Ma.rcellino, Albu
quet•que Serejo, Gabl'iel Salgn.do, Sá Peixoto, 
Arthur Lemos, Antonio Bastos, Iml.io do Bra
zil, Serzed~Jllo Corrêa,Luiz DJmingues,Cunha 
~arcins, João Gayoso, Joaquim Pires, Ray
mundo Arthur, Virgilio Brigido, Nogueira 
Accioly, Thomaz Cavalcanti, João Lopes, 
Sergio Saboya, Fra.ncisco Stí, Lima .Filho, 
Celso de Souza, Teixeira de Sé, Pereira de 

Lyra, Medeiros e Albuquerque, Julio de 
Mello, EsmeralJ.ino Rmdeira., Estacio Coim
bra, Pedro Pernambuco, Syl vio R.omero, 
Castro Rebello, Noiva, Augusto Fr:1nça, Mil
ton, Paula Guimarães, Aug11sto d:~ Freitas, 
Tolentino dos Santos, Edu;trdo Ramos, Mar
colina Moura. Galdino Loreto, José Mon
,jardim, Jo:sé Marcellino, Henrique Lagden, 
Nelson de Vasconcello . .;, Sá FPeire, Antonino 
Fialho, Alves de Brito, Pereira Lima, Es
tevão Lobo, Viriato Mascarenhas, Francisco 
Veiga, Monteiro de Barros, Adalberto Fer· 
raz, Lamounier Godofredo, Henrique Salles, 
Arthm· Torres, Otegario Maciel, R.odolpho 
Paixão, Moreira da Silva, Luiz Piza, Bene
dicto de Souza, Alencar Guimarães, La
menha Lins, Barbosa J-,ima,Angelo Pinheiro, 
Germano Hasslocber e Rivadavia Corrêa. 

Deixam de comparecer, com causa :parti
cipada, os Srs. Pedro Chermont, Rodrigues 
·Fernandes, Christino Cruz, Guedelha Mourão, 
Augusto Severo, Tavares d~ Lyra, Pereira 
Reis, Soares Noiva, Tl'ind:1d.e, Ermil'io Cou· 
tinho, Gomes de Mattos, Ma.laquias Gonçal
ves, Moreira Alves, Cornelio da Fonseca, 
Elpidio Figueiredo, José Duarte, Epaminon
das Gracíndo, Joviniano de Carvalho, Tosta, 
Felix Gaspar, Manoel Caetano, Eugenio Tou
rinho, Vergne de Abreu, Dionysio Cerqueira, 
Sampaio Ferraz, Martinho Campos, Julio 
Santos, Aureliano dos San~os, Joaquim Bre
ves, Rangel Pestana, José Bonifi1eio; Ilde
lonso Alvim, Monteiro da Silveira, Manoel 
Fulgencio, No5ueira Junior, Lindolpho Ca
etano, Miranda Azevedo, Aciolpho Gordo, 
Paulino Carlos, Cincinato :Braga, Azevedo 
Mat•ques, Antonio Cin,tra, Hermenegildo de 
Moraes, Teixeira Brandão, OviJio Abrantes, 
Manoel Alves, Xavier do Valle, João Can· 
diJo, Marçal Escobar, Francis;o Moura., 
Pinto da Rocha e Alfredo Varella. 

E sem causa os Srs. Jos6 Euzebio, Silva 
M<~riz, Alfonso Costa, Arroxellas Ga.l vão, 
Raymgpdo d8 Miranda, Rodrigues Lima, 
Hcrodm do Sá., Irineu Macha.do, Oscar Godoy, 
Augu~to de Vascuncollos, Raul Barroso, · 
Bart•os Fl'<tnco Junior, Lourenço Baptista, 
Bueno de Paiva,. Landulpltü de Magalhães, 
Lamaetine, Olive1ra Braga, Cost11 Junior, 
Bueno de Andr•ada, Rodolph.o Miranda, Joa· 
quim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Caj:.t.do, 
Francisco Alencastro, Victorino Monteiro e 
Campos Cartier. 

O Sr. Hosannah de Oliveira 
(pa-ta negocio urgenta)-Tendo sido pubtica.do 
no Diario do aongY'e.çso o pa.l'ecer n. 72, do 
1901, reconhecendo Deputado por Goyaz o 
Sr. Dr. Ul'ba.no de Gouvêa, requeiro a V. 
Ex. que consulta á Casa sobro si concedQ 
urgencia para sor votado esse parecer. 
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Vem á M~i!a.,é lldo c approvado, o seguinte 

RBQUERDIENTO 

I. o que sejam n.pprJvada~ as eleições reali
zadas no dia 20 do uur.ubr•o do curronto anno 
no f<}; t.atio de Goyaz ; 

RequeirJ que so consulte (L Camara si con
cede u,·gencia afim do ser votado o pa
recer da Commis~ã.o do Petições e Puderes, 
que rceonhoco U\!pu:.ado por Goyaz o Dr . 

2. o que seja, "reconlteciJo e pr•oClamado 
Deputado pelo mesmo E::niad.o o Ur. Urbano 
Coelho do Gouvêa. 

. Urbano Coalho de UuuveJ., in~0rrompendo-se O §r .. Presidente - Proclamo 
Deputu,do pelo Estado de Goyaz o Sr. Ur-

1901. bano Coelho de G&uvêa. 
pa1•a isso a ot•dum du dia. 

Sala da.:; SO$SÕos, 20 uo dezembro de 
-Jiosannah de Oliveira. 

Feita a s:Jgunda consulta. regimental â Oa
mara sobre o 1•equerimento de mgencia do 
honrad) D3putado Hosannah de Oliveira, 

. esta ro.3ponde a.filt•mativamcnte, sendo, por-

O Sr. Seabra -(pela ordem) Sr. 

tao to, concedida. a ul'gencia. -
Em seguida são successivamen te postas a 

votos e approvatlas as seguintes conclusões 
do parecer n. 72, de 1901: 

Presidente, achando-se sobre a me3a a re
dacção final d.o orçamento da receita pu· · 
blica, ·peço n. V. Ex.· que consulte á Camara . 
si concede d.ispensa de impressão para ser 
immodiatamente vohada a .mesma redacção. 

Consultada U. Camara,. é concedida a lliS
pensa pedida. 

Em seguida é sem debate approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 150 F-1901 

Redacção final do p~·ojeclo n. 1.50, deste anno, que orça a Re~:eita Geral da Republica 
para o exercício cje 1902 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 A Receita Geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil é orçada, para o 

exm•cicio de 1902, em ouro 42.876:666$637, papeL 257.461:000$ e será realizadu. com o 
producto do que fôr arrecadado dentro do mencionado exercício iilob os seguintes 
titulos: 

ORDINARIA 

Jm,po,·tciçiío 

1. Direitos do ÍITil)Ol't<tçã.o para consumo ..•....•.• 
2. Expediente do~ goneros livres de direitos do 

consumo ................•................... 
3. Dito do capatazias ...................... ;; .... . 
4. Armazenagens ......•........................... 
5. Taxas do est.~tistica.s ........................... . 

Entl·ada, saltida e estadia d6: navios , 

6. Imposto de ph:iroes. : . ......................... . 
7. Dito de docas ..••...........•...........•..... ! 

Addicionaes 

8• lO 0/o sobre o cxpJdiente dos ganeros livresde 
direitos de importa.çã.o, pluwoes e docas ..•..• 

INTERIOR 

9. Renda da Estrada de Ferro C3ntra1.do Brazil ... , 
lO •. Dita das estradas de ferro custead'.ts· pela União .• 
11. Dita. do Correio Geral~ ••••..•••••.•.•••.••••••• 

Ouro 
.33.000:000$000 

300:000$000 
130:000$000 

6 I • t t I t t • t • t l t 

•••••• i ••••••• . ............. . 

Papel 

123.750:000$000 

1.600:000$000 
1.150:000$000 
3.700:000$000 

279:000$000 

20:000$000 

90:0~$000 

29.000:000$000 
. 400:000$000 
6.000:000$000 
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i2. Dita dos Telographos, nos termos das leis em 
vigor c do disposto na presêutc lei. •..•.. . .... 

13. Dita da fazenda de Sa.nta Cruz e outras de pro-
priedade da União .......................•..• 

14. Dita da Casa. de Correcção ..................... . 
15. Dita da Imprensa Nacional o Diario Official .•••• 
16. Dita do Laporatorio Nacional de Analyscs nos 

termos da presente lei ............•......... ; 
17. Dita dos Arsenaes ..................•.......... 
18. Dita da Casa da ·Moeda ........................ . 
19. Dita do Gymnasio Nacional. .................. . 
20. Dita do Instituto dos Surdos-Mudos e Meninos 

Cegos ...........................•.......... 
!1. Dita do Instituto Nácional de Musica •.••...••.. 
22· Dita das matriculas nos estabelecimentos offl-

cia.es de instrucção superior ...........•...•.• . 
23. Dita da Assistencia a Altenados ....•. . .•....... 
24:. Dita ~trrecadad;t nos consulad.os ••.....•.. ~ .... . 
25. Difia dos pr·oprios nacionaes ................... . 
26. llnposto do sello ...............•............... 
27. Dito de tl'ansporte ... , ...... ·"' ................ . 
28. Dito, nos termos das leis em vigor sobre o 

capital das loterias--e do sello <tdlwsi.vo ...... . 
29. Di tos , sobro vencimentos e subsiuios, inclusive · 

os vencimentos dos Juizes Fodoracs, nil.o com
prchenrlidos os membros do Supremo Tr·1bunal 
F'ede;ral ....•. , . ~ ......• · .••.. : . . ·: .. ••..•..•... 

30. Dito sobre consumo de agua ...... : ......... . 
31. Dito de 2 l/2 o f o sobre dividendos dos títulos 

das companhias ou socied~des anonymas ..•... 
32. Dito sobre casas de sport ....... ............ . 
33. Dito sobre annuncios ........ ; .............. .. 
34. Contribuição das companhias ou emprezas de 

estradas de f<"rro o do outras companhias, in
clusive a City Improvements • •••..•.•••..••.•• 

35. Fóros de terrenos de marinha ........... ; .. .. 
36. Laudemios ........•...................•........ 
37. Premio de . depo8itos publicas ........••• : .... 
38. Taxa. judiciaria .....•.......•......•..•....•..• 
39. Taxa. de aferição de hydrometros .. o;.; ....... 

Cónsum.o 

4. Taxas sobre fumo, de accordo com as leis em 
vigor, modificadas as taxas para. o charuto 
cujo preço nã.o excerlor de 30 o milltciro, ca.da 
charuto 5 réis e o fumo. desfiado, picado ou 
migado, a saber: o do preço do 1$200 por 
lülogramma, por 25 grammas,20 réis ...... . 

De 1$200 a 2$ o kilogramma, por 25 grammas, 
30 réis ..••............•.• ; ._. ...... ; ....•.... • · • 

De mais de 2$000 o kilogramma, por 25 gram-
mas, 40 l'éis ..• •lllt ••• •••••••••••• , • ~ •••••••••• 

41. Dita sobre bebidas ...•.. , ••.•..•..••.••••.. ~ .• 
42. Taxa sobre phosphoros .•. , ................. ,. 
43. Dita de 25 réis por kilogramma solire sal de 

qualquer procedencia nacional ou estrangeira, 
sujeito a elevação de mais cinco réis quando 
refinado ou beneficiado no paiz .... , .••......• 

Camara Vol. VIII 

Ouro 

. .. ' ........... . 

. ............ . 
I • 000:000$000 

. .-........... . 

.............. 

. ............ . 

. ............ . 

529 

Papel 

7.000:000$000 

60:000$000 
15:000$000 

300:000$000 

80:0001000 
30:000 000 
25:ooo 'ooo 

130:000 000 

5:000$000 . 
2:000$000 

250:000$000 
200:000$000 

l5.Õ~g~ggg~gg 
4.300:000$000 

1.700:000$000 

3.400:000$000 . 
I. 700: 000$000 

L 3oo: ooo~ooo 
20:000 000 
2:000'000 

I. 400: 0010'000 30:000 OOJ 
50:00 000 
40:000 000 

15o:ooo oo · 
5:000,009 

7.000:000$000 
5.000:000$000 
6.000:000$000 

5.ooo:ooo$0o0 ; - 67 . 
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44. Dita sobre calçados .................... : ...... . 
45. Di ta. sobre velas .............................. . 
46. Dita sobre perfumarias .................... . .. . 
47. Dita sobrê especialid:.tdes pharma.ceuticas .na-

cionaes e o:rcrangeiras ............... : . ..... . 
48. Dita sobre vinagre ..... . ..................... . 
49. Dito sobre conservas de carne, peixes, doces, 

fructas ou legumes em latas, caixinhas, frascos 
ou outro envoltorio, do qualquer procedencia, 

.. não · comprehondidos nesse imposto .o peixe 
• socco, a carno de porco e o peixo sàlgado ou 

em salmoura, acondicionados em tinas, barri
cas ou a granel, quando de producção nacional, 
e mantida a isenção de (1 uc gos<L o bacalh(Lo .. . 

50. Dito sobre cartas de jogar .................... , 
51. Dito sobre chapéos ....... ~, .................. . 
52. bito sohre bengalas .......................... . 
53. Dito sohrt3 tecidos ..........................•.• 

EX'l'RAORDI~ARIA 

54. Montepio da Marinha ........................ . 
55. Mqptepio militar ............• . ......•........ 

· 56. Dito dos empregados publicas .........•.......• 
57. Indomnizações ................................ . 
58 .• Turos de capitaos nacionaes ...........•........ 
59. Remanescentes dos . premi os de bilhetes de lote-

rias ...........................•... · ....... .. . 
60. Imposto do transmissão de propriedade no Dis· 

tricto Federal. .........................•.... 
61. Imposto do industrias e profissões do Districto 

Federal. .. , · ... , •. , ... , ..... ............ ·. -.... . 

62. 

64. 

RENDA COl\I APPLICAÇÃO ESPECIAL 

Fundo do resgato · 
1.0 R<>nda om papel proveniente do arrenda

mento das estradas de ferro d<L União ..• 
2. 0 Producto da cobrança da divida activa da. 

União, qualquer quo seja a sua na.tm·cza, 
inclusive as sommas p t•ovenientes das 
liquidações dos b<Lncos e uos cmprestimos 
feitos ás industrias ................... .. 

3.0 Todas o quaesquer rendas eventuaes perce
bi<las em papel pelo Thosouro, inclusive 
a emissão de moeda. de nikel. ..••......• 

4.0 Os saldos que se apurarem no orçàme-nto .. 

Fundo de garantia: 
I.o Quota do 5 % ouro, sobre todos os direitos 

de importação para consumo .. -.· .......• 
2. 0 Os saldos das taxa.s arrecadadas em ouro, 

deduzidos os se~viços clue nesta esiJecie o 
Thesouro é obrigado a custe;u• ........ . 

3. 0 O producto integral do arrendamento das 
estradas de ferro da União que tiver 

. sido ou fôr estiiJulado em ouro ........• 
4.a Todas e quaesquer rendas evontua.os em ouro. 

Ouro 
' ............... 

. ........ ···-·· .. 

90:000$000 

I I I ~ I I I I I t I I I • I I 

I I f I I I I ' ~ I I I , 1 I I I 

I I I I' lt I I ti li I I lf 

. ..... ' .......... . . ............. ,., 

8.250:000$000 

26: 66G_$667 
80 :000$000· 

Papel 
1 . 3oo: ooo$ooo 

400:000$000 
50(t: 000$000 

700:000$000 
150:000$000 

800:000$000 
I00:000$00° 

1.000:000$000 
2o:oOO$OOo 

7.Q00:000$000 

o 
. 130: 000$·:100 
. 250 :000$000 

850:000$000 
1.000:000$000 

600:000$00 · 

15:000$000 

2. 000 : 000$000 

2.800:000$000 

320:000$000 

600: 000$000 
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Fundo de amortização dos empi·estimos internos: 

1 • o Receita proveniente da venda de generos e 

Ouro 

64. aforamentos .......•................. ·. . . • .•.•••.•...•••• ~ 
· proprios nacionaes, arrendamentos e 

· Depositas: - · 
2. a. Saldo o~ e~~esso entro os recebimentos o às 

· restituiçoes . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • ••.••.•••••.••• 

65. Fundo d~stinado ás obras de melhoramentos de 
· portos, executadas á custa da União: 
Mára,nlião. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ............•.• 
Fortalezà ••....•......•..•...•..............• , •.••••••••..•.•• 
Natal ....•••.•...........•.. , ......••...••...• ~ ••••••..••..•••• 
Parahyba..................................... • .•.••..•.•••••• 

· -Paranaguá .•.•.•..•..••....••...•.• :. . . . . . • • . • • · ••.•..•.••••..•• 
Recife ... · •...............................•... ; •...•..........•. 
Maceió (Jaraguá.J ......•....•.. · .•..... :........ . .............•• 
Florianopolis ..... · ...•...•.•..... . .......... • . • . ..•••...•.. . •.. 
Rio Grande do Sul ....... ;..................... . ••..• ·.-...•••••• 

66. Fundo destinado ao serviço de soccor1•o naval no 
porto do Rio de Janeiro: .. 

10 % addicionaes sobre o expediente dos gcneros 
livres de direitos de importação,pharóes 
e docas, cobrados no dito porto.... . . . . • • ..••..•...•.••• 

Papel· 

1.000:000$000 

5.0Q0:000$000 

150:000$000 
200:000$000 
130:000$000 
100:000$000 
100:000$000 
800:000$000 
lü0:000$000 
150:000$000 
800:000$000 

72:000$000 

42.876:666$667_ 258.061:000$000 
Art. 2. 0 E' o Govemo autorizado: 
I. A emittir como antecipação de receita, no exercício desta lei, bilhetes do Thesouro 

até a somma de 25.000:000$, que serão resgatados até ao fim do mesmo exercício. 
II. A adoptar uma tarifa differencial aggra vada oté 50% sobre a ordinaria por um o li 

mais generos de prod[!cção de paizes que se recusem a beneficiar a entrada de productos 
lJrazileiros com os favores da nação mais favorecida. 

III. A conceder, a IJ.Uem se pl'oponha realiz<U' as obras dos portos de Manáos e Par<i, 
os favores de que gosa. a Ernprez&_Docas de Sa.ntos, constantes da clausula 6a. dos annexos ao 
decreto n. 966, de 7 de novembro de 1890, não comprehendida. a peorog;~ção do prazo de 
duração da referida. concessão. . 

IV. A. mandar adoptar um sello especial com o ··qual seja porteada toda a correspon" 
dencia official. _ . .. · 

§ 1.0 Toda e qualquer. correspondericia de caracter official, que não tenha o refa 
rido sello, não será porteada, salvo si tiver o· sollo ordinario ~ol'respondente. .. 

§ 2; 0 Da isenção de taxas postaos não gosar<.'L correspondencia alguma a quo esse favor 
não tenha sido concedido expressamente em lei, f!cando, desue já, revogadas todas as con ... 
cessões feitas fóra dessa regra. _ · 

V. A cobrar .. dos navios que se utilizarem dos portos em que forem executadas, á custa 
da União, obras tendentes ao melhoramento das respectivas entradaff e ancoradouros, a taxa 
de um a cinco réis pot• kilogramma de mercadoria quo fôr por olles carregada ou descar ... 
regada, segundo o seu valor, destino ou procedencia. 

§ 1° O producto desta taxa, que será tambem proporcionada ás nocessiuades do serviço, 
constituirá, para cada porto, um fundo especial, destinado exclusivamente ao respectivo 
n1elhoramento. · 

·§ 2° Exceptuam"se desta ta.xa as 1~1crcadorias que .. soffram balcloação _ devi<lo a s·upe
rioridade de calado dos navios que as transportem sobre o permotido na zona directanwnt6 
beneficiadas pelas obras em execução • . 

§ 3° Para accelerar a execução das obt•as referidas~ poderá o Govemo acceitar dona• 
ti vos, ou mesmo auxilias a titulo oneroso; oiferecidos pelos Estados, município~ ou asso• 
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ci;wiim: intm·nssatlos 110 lilülitu•ameni.o, eomta.nto que US COC<:LI'g'OS re~mltantes de taeS auxi~ 
li ._ni não uxcetlam ao productu tia ~axa inuieada. --

VI. A modific<u· o p~tragraplto unico do art. 10 o o art. li do regulamento sobro 
impostos do consumo, n<t parto referente ao rcgistl·o, do seguinte modo:. 

« Paragmpho unico. Aos ~a.bi'ictmtos, commercian~es por grcsso e retalh~stas e aos 
mercadores ambulantes dn vmagro, velas, phosphoros. conservas, cartas de .Joga.r, sal, 
pod'umarias calçado, bengalas, chapéos o ospccialidaoos plmrrnaccmticas sm•ão fornecidos 
crratuitamen'te os registros, si já eostivercm registrados para o fabrico ou commercio de 
gonero sujeito ao imposto de ~onsumo e tiverem. pago a maior. taxa. Setão tambem forne
ci<los gratuitamente os regtstros tios deposltos quo O;-)trvorem s1tuados dentro da 
circumscl'ipção fiscal das fabricas. -

« Art. ll. Pela expedição do cortiflc:1do ou patont!' do registro cobrar-se-hão os 
seguintes emolumentos: 

a) fhbricas ................................................. . 
b) dopo~itos de fabricas. e ca.sas commcrciacs por grosso •.....• 
c) casas commercíaos retalhistas, exclusivamente de producto 

· tributad?, quando de la classe.: ....................... .. 
as de1nats ...........................................•.. 

d) casas commerciaes ret<tl~tistas com ontl'os ramos d~ negocio 
além do de producto trlllul;aüo, excepto chaeutarttts ..... . 

e) cas<LS commm·eiaos rutalllislas de nmis de um protlucto 
tl'ibutado po1' cada paten to até tvus ..................... . 

f) met•cadol' ainbLtlaute }Jur col!La Pl'OJWia ou alhcla ........ . 
g) pequenos fabrica.uLes tmballmndu só uu com um. nurncl'o 

·do operal'ios quo não cxclda <L seis ...................... . 
de mais de· 6 <~ 1~ ...•.•........•...............•.......• 

•200$000 
100$000 

50$000 
30$000 

30$000 

20$000 
20$000 

20$000 
50$000 

(( Pu.ragrapho unico. Fic<t isento do l'Ogi::;tro o pC!JllCUO fabricante que não estiver su~ 
jeito <w imposto de industriú.s e pl'alissõcs. » . 

VII. A moditicu.l' a tarifa interior vigente da Rcpal'tiç·:ro Geral dos Tclegra.phos. 
a) concedendo: uma. reducção de ::lo a 50 % sobro as tctxn.s o;rdino.rias para. os tele

grammas particulares que teaga.m n. indicaç~ão-protcl'ido-os quaes serão transmittidos 
depois da tel·minação do se'rviço sujeito ás tax:~s not'IU<\OS. · 

.Ess<~ rcdnGção será. clcv<ttb <4 75 % sobro as, taxas ordinarüJ.s para. os telogramm:ls 
do imprensa. ; 

b) reduzindo r~ t<~rifa nas propurç~iíu:o~ Jwcuss:trias nm zonas om quo o Tclogru.phO 
Fodor<J.l soffrcr concurronci<L n<L exr>lora.ç-ã.o <lo sorviço ; 

c) entendendo-se com a 1Ve.~tm·n 'l'elefJI'ttph sobre :4 oflucl;ividado do lliLgamcnto om 
0 spocle da contribuição J.o quo tr;~h a. c!ausul;~ IH do contmcto do 30 do julho do 1893, 
0 liminu.ndo-so a. clausult.t IV do mosmo coutr;tcto ; · 

d) oilectuu.ndo em ft•a.ncos, out'o, <ts liquitiaç:õos ti<LS contas tle deposito provenion·te da 
tru.fego mutuo telcgraphtco c.um as atlminislil'ações e::>tr·u.ugolras. 

P:wagr<Lpho unico. Fica. uniformizu.ua. <L t;tX.iL }>or pal<wra. dos tologmmmas extoriore 
dcJstinados ou procedentes do 1Wazilpu.ra Jhtncos I. ~5, média. das taxu.s do franco 1.00 e 
rmncos 1.50, acl;ualmonto cobr;ulas rmt'<L os tolegt•a.tumtt:-; em percurso om uma ou duas 
zonas, mantid<tS a taxn úo tt·<msHo e as tcrruinu.c~ com as republicu.::; limitrophos con-
5ta.ntos dos arti'l. 525, 528 o 529. 

VIII A iscnii:tr do dil·oitoi'l o material importado po!us Estttdos ou Municipalidades com 
a.pplicaçi'w <w almstecimento (l;:J. agmt c o mat.erütl motalico para. rede de escroto· bem 
corno as l'JU.d-loconwtivas eom vagões importados pora serviço de tracção em estradas sem 
trilhos. o os illS!irumontos de~tinados ~w ensino }n·oficional e apparolhos para a instrucção 
toelmica., impoe!.atl:ts polus institutos <lü ensino proficional ofiiciacs dos ostacos e o material 
i mpo.d.a.do para os in::;titutos proficionaes mantidos pelo Governo do Districto Federàl. 

. Paragrapho· uni co. Ficam isentos do impostos e outr·as quaesquer contribuições os 
navios e omha~caçõc.J nacion:~ns qnc se empregarem exclusivamente na pesca e bem assim 
o,s :tppal'clhos, 1~1st1·umcnto>; o ~u·tigol'l importaclos para exploração daquella industria s 
pa.l'a, conserva.çao elo posc;td o. 
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SE8Sl0 EM 20 DE D ~EMBlW DE 1901 

IX a modificar o regnhLmcnto sobr-e imposto de eonsumo, providenchtndo parac1uo os 
agentes fiscacs da União forneçam guüL aos cha1·utos na.cionaes úestinad.os <1 exportação, 
independentemente do pag<uuento de consumo federal, acautelados os interesses do :fisco. · 

Art. 3° Fica revogrdo o disposto no al't. 5°, letra. b, <la n. 640, do 14 de dezembro de 
1899, o arl. 43 do decreto n. 3.5i~, de 15 do mesmo moz e anno, prevalecendo na materia 
de quo tratam esses artigos as dísposiÇ\)es dn, Nova ConsolidaçiT.o das Leis das Alfandegas e 
Mesas de Rendas da Republica. . . 

Art. 4. 0 D<l; data da prcsentG lei será obrigatoria a remessa. ao Labora.torio da . 
A.nalyses de todas as bebidas e prolluctos aJimenticios imporGa.d.os pela. Alfandega da.· 
Capital Federal, sem interrapção de partidas. . 

§ 1.• 0 boletim de a.nalyse SÓ poderü.. servir <10 importauor do prod.ucto analyS!J..dO. 
§ 2. 0 Quando às partidas do vinho f0rem acondicionada.s em volumes de ditrerentes 

capacidades deverão ser remettidas ao Laboratorio do Analyses amostras correspondentes 
aos referidos volumes. · · 

§ 3. 0 O Lahoratorio Nacional procetlerâ ás analyses dos productos importados, 
depois da . entrada dos mesmos no labora.tol'io c .de cx.lübido o talão de pagamento. d,~ 
respectiva taxa de _analyses, nos seguintes prazos : 

De seis dias uteis, no maximo, parà a analyse qualitativa ···lle vinhos, cervejas, · 
cidra.s, vinagres, bitters, vermouths, limona.<las gazosas, aguas minoraes, azeito doce, 
licores o xaropes communs ; . 

De 15 dias uteis, no maximo, para a analy:i!o qualitu.tiva de farinhas, massas 
alimenticUts, chá, chocolate, coalho para leite, ctueijos, conservas de caene, . de peixeac . 
de leite, legumes e fructas, oleos para lubrificação Llo machinas e outros fins industriaes, 
sabões, tecidos diversos, essencias naturaes e arti:ficiaes e ligas metaUiea,s; 

De 30 dias uteis, no ma.xlmo, pa.ra as analyses (que exigem sempre algumas dósagena), 
de manteigas, banhas, sebos e out[·os productos graxos de natureza. compleJta, cognacs, 
rhums, whiskies, aguardentes, alcooes e outrkts substancias fortem~ntc alcoolicas, pro· 
duetos não classificados. · · · 

§ 6. 0 Os prazos das analyses quantitativas serão fixados pelo'director do laboratorio,. 
tendo em vista a maxlma _!Jrevidade. · · . 

§ 7. o Não serão compr~hendidas nos referidos prazos as anu.lyses qualitativas da 
productos suspeitos de conterem substancias nocivas, sohre os quos fnr necessario repe
tirem-se oxporiencias, por serem duvidosos ou pouco accontuados os resultados das pri- · 
meiras. sobreolleseffoctuadas, e haja ncceJsidado ta.mbem .da remessa de novas mostras. 

Art. 511 , Entrará om vigo1) desde janeiro <lo 1902 a segninto. tabella: 
/ 

Tc.·'Jella A 

!l'AXAS DE ANAT,YdES A QUE SE REFER~ O REctULAME:NTO QU!õJ BAIXOU COM O DECRRTO N. 1.257 
DE 3 DE FEVEREIRO DE 1893 

Investigação d~ ;tci(lo sn.licylico ~a~ sn?sta.nci?-s ali montares ........... \ 
Idem de mn.terms cot•t.mtes de n.mlma, tdom, tdem .....••.•..•.••...... 
Idem de Jnotill, idom, idem .................•....•....•...•••.•...•.... 
Idern de um sa.l, idem, idem ........................................... · 
Idem do acidos minoraos, idom, idom ......................••.....•..•• 
Idom idem nos oleos o gor·dura.s para lubrifich.t' inachinas ..••........• 
Idem de glucoso e albumina na. urina. ................................. . 
Idem. de gordura. e sangue idem ..... · .. · ...•..•...........•...........•.• 
Idem de pigmentos biliares id.em .•.•.••...•..•.•• , .••••••••••••.••••. 1 

15$000 



Câmara dos Deputados -Im presso em 21/05/2015 10:42 - Página 19 de 45 

·534 .ANNAES DA. CA:MARA. 

Analyse qualifica.tiv~ do ca_Icll:los o concroções animaes ....... , .•..••.•• 
Idem idem _de e::;sencw.s art1ticiaes .... : ...........••....•......••...... 
Idmn iden1 de perútmaria.s. -: .....•......................•..•..•....... 
Idem 'idem de su.es minera.es om meàícamentos ..... • •....•............ 
Idem idem de alcaloides idem ..... ; : ................. ·~ ..•......... : .. 
Idem idem de tecidos de seda, lã, algodão, etc ......••....••.•......•.• 
Determinação da densidade do lGite, extracto a. 95° e fa.lsifica.ções. 

-Investigação de substanciv.s estranhas no queijo, · pão, farinhas di-
versa.s, n1a.ssas de tomates ..•......................••...........• 

Dosagem do acido salicylico nas substancias alünentarE>s ..•......•...... 
1dem do cobre idem idem ..............•....... . : ...•.••............. 
Idem d~ chumbo id<"m ide1n ..•............•..•.......... _ .•...•..•.... 
Ide1n do zinco idem idem ...•..................•.......•. · ............. ' 

-Idem de um sal idem idrm ............... ·. · .. • · .. · ....••.......•..... 
· Idem do chumbo no vasilhn.1ne estanhado .....•....••...••.....•••.•... 
Idem de mn metal em mineram .........•... ~ .................. : ..... . 

: Idem do acido sulfurico nos oleos e gordura ..•.... : ....•.......••.•.. 
Idem do acido chlorhyd1•ico ídem idem .•..........•. .- .•..•.•...•...... 
Iden1 da glucose na urina e densidade desta ..•••.....••........••••.... 
Idem da albu1nina idem ...•.....••..••..•.•... -.....•....•.•.•........ 

· Idem da uréa idem .• : ...•...•....•.......•.......•..•.....•..••... -... 
lde1n do ·acido urico ide1n.: ~ ••...••..•.••......•...•.••..•...........•. 
ld<'m da gordura idem ..................•.....•........... ~ . ~ ..•.•..• -.. 
Idem do acido phosphorico idem .................... .............. I ... .. 
Idem dos chlorurE>tos idem ..••...•.•...•... , . , . I •••• -•••••••••••••••••••• 

Idem dos sulfatos ....••.••••••..•..•••••..•.•••.•.•.•...•.. -•.••• , •. ~ •• 

Investiga-ção de substancias toxicas ou nocivàs em tod<1S as materias 
alimentares, aguas minera.es artificiaes, brinquedos, papeis . pin_t<tdos, 
tapeçatias, pel'fllmarías, etc ... ~ .................................. . 

Idem de substancias estranhas- em )?-reparaó.os Jlharmacout\!!os ......•.• 
Alcool (investigação dos alcooes liStranhos) ............•......•.••.. -. 
Agua (a.nalyse sob o ponto de vista de sua potabilidade, resíduo total) 
Assuca.r, glycose, !llela.ço, mel, xaropes, licores, doces de conservas, 

bitter, cogna.c, -vcrmouth 1 etc_ ..•.....•.•..........• / ...•.....••.•. 
Café (detol'minação das cinzas, da chicorea, do feijão, do milho e das 

materias cmpregada.s para;dar-lhe brilho e augmentar-lhe o peso) 
Ovos (invostigação da.s mate:l'ias que servem para sua conservação) •.. 
Productos 1le confeitaria e ·d13 pastelaria, fructas seccas. o confeitadas, 

chocola.t~, cacú.o, ehá., matte, tuba1'n.S, especia.rias di-vel'sas .••. · •.... 
Dosagem do azoto om uma amostra de sangue, •••••••••••••••••••••• 
Analyse qualitativa do uma liga. metallica ......••••• .- ......•.•.•.•. 
Sal de cozinha {dosagom da .,_gua e sal estranhos) ...•......•....•••.• 

ExtJ•actos do carne, conservas de peixe, do cal'De e do leite •.••.••..••• 
Oleos coruosHvei$ o outros, •.....••.•..••......•..•......•..••••••• 
Vinagres (do:iagom do seus princípios essonciaes, fa.lsifica.ç~ües) ••••••• 
Leite c cremo •.....•.•••..•.••..•••.....•..•••.......••..•..••••••. 
Vinho, corvo~a, cidn (dosagem dos prineipios mais importantes, in· 

- vc.~tigação das materias corantes estranhas, metaes toxicos, falsi-
ficações) .......••..•••..•••••••••••••••••.•••....••.•. · ••.•...••.• 

Pão, farinhas dive1'sas, gorduras, manteigas, queijos (dosagem de seus 
princípios mais importantes, falsificações) .•••....••..••••••••.•.• 

.Ana.lyse quantitativa de um tecitlo •... , .•.••..•••..••.••.•••••.••••• 
Analyse quantitativa de pixe de alcatrão .......................... .. 
.Analyse qualitativa <le um producto ô_e aspecto terroso .• • ••••• .-••••• 

Analyse quantitatiVD, ue um_s:.l.Vti.o ....................... I • .-•• ' · ••••••• 

25$00() 

50$000 

·60$000 
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Analyse de uma planta ........•..........•..•....•.• , •.•..•. , •..••.. 
Idem quantitativa de uma agu<l. potavel oa mineral .•••. , .•....••.••.. 
Idem, idem de a.rgilla, ka.olün .........•...................•.. ~ ...•.. 
Dosagem do acido borico em um coalho pa.ra leite .... ~ ....•...•...... 
Alimento para a.nimaes comiJosto de clivers<J.s hervas (valor nutritivo) .. 
Analyse completa de uma. .. turfa. ......•.... -.•.......•..•..•... ; ••••.•• 
Idem completa de um coguac ...••••.• .- ..•... ·"·~· ......•.........••.. -. 
Idem quantitativa de um oleo ............................... , ...••...• 1 

200$000 

Observação.-As taxas das ana.lyses de sub.stancias, que não ftgura.m n:1 presen.t~ -
tab()lla, s~rão fixadas pelo director, com il.pprovaçã.o do Ministro da. Fàzenda. · 

:ra.velú . .B 

TAXAS DAS ANA.L.YSEi" DOS PRODUOTOS IMl'Ol1TAD08, A QUE · sE REFERE O REGULAMENTO QUi!: 
. BAIXOU COM O DECRETO~. 1.257, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1893 

Invesl;igação de substancias nocivus nos productos aUmentares, bebidaS 
. alcoolicas e outros Uquidos .•• ; .................................... . 
Analyse qualitativa de oleos comestíveis, Qleos para lubrificar rnachinas 

e ou.tras substancias graxas .......... ; •.•..•......•.......... -..... -. 
Idem, idem de preparado~ pharmaceutieos ••...•••........•....•.•.••. 
Dosagem de um sal, de um metal em _ substancias alimentares e outros 

produ c tos ....... .- . : . . . . • . . • . . _ •... ;· .-.. ~ .••..••.•. · ••.. · ••...•.••••... 
E!x.ame do tecidos de seda, li o algodão .......... , ................. , .. ~ 
Productos não classificados ..••.•.••.•.•.•••.••.••.•••.•••.•••••••... 

·A~~\Y~rco~u~!~\~i~~s. ~; . • ~.l~~~~i.~e.s; -~~~~ . ~~~~. ~ .. ~~ ·. ~~t~~~. ·c·o·~:.o.s:~~ l 
Idem, Idem de drogas Simples· de origem -vegetal e ::munal. .....•..•.•.•. 
Idem, idem de p.roductos chimicos minoraes •...•••...•••... ,· ..•••.•.•. 

. 20$000 

· Observação.-As taxas das analyses de substancias, que não figuram na presa~ta . 
tabella, serão·fixadas pelo director, com approvação do Ministl'o da Fazenda. 

Art. 6.0 Os instrumentos da. lavoura o machínismos para fabrico o beneficio de 
productos agrícolas, ficam isentos de impostos de jmpot•t<tção, quando directamente ·. 
iil)portados por lavradores. · 

Pa.ragrapho unico. O despacho p.:tra. ta.l fim sorá. dado polo Ministro da Fazenda, me-, 
· diante lista. que lhe será. apl'esenta.da, OSI>eeiftcf.\ndo os objecGos, uma. vez verificado que são 

importados direota.mente por lavt•adot•es. 
Art. 7 ,o Fica. . sujeito a.pena.s ;i t:tx.a fixa. d() ·~ 2 torl.o c qualquar vapor ou navio 

á vela, seja qual fôr a sua tonelagem ou ca.rregamento, c1no demandar qualquer dos portoa · 
da União, com o fim exclusivo do rocobJ-r o1•uons o sagulr o seu de.itíno, podendo dcmora.r-se 
por lO dia.s sob a ftsca.lizacão das 41.lfandegi..s, l'espeitados os ragula.mcntos (le sa.ude e JlOlicia. 
do porto, e receber provisões, a.gua. o co,{llhustívpis. · 

§ . 1. • Na referida taxa serão comprehcntlidos todos os impostos aduaneiros com os4e· 
mais a qu.e estiverem sujeitqs os referidos navios. 

. § 2. 11 O prazo de lO dias poderá. ser pt•orogo.do por ma.is cinco dias pelo inspeator d~ 
a.lfandoga., salvo ca.so de foi•ça. maior, que deverá ser justitlcado. 

Terminado o prazo do cinco dias, :ftcn.rá. o navio ou vapor suhmottido ao m_ esmo regi .. 
mon dos que dão eu tradu. por inteiro, franquia ou arribad11. . 

Art~ 8.0 A cobrança dos 25°/o, out"o, sobre· a. ímpúrtação dos quaes 5o;, continuam a. ser 
destinados ao :!uado de garantia, conUnuará. a ser feita nos termos da lei n. 741, de 26 de 
dezembro de HJOO. . . . . . -

Art. 9. 0 O sello de documentos continuar{~ a ser applicado na fôrma e segundo as 
prescrípções da legislação em vjgor, com as seguintes modificações: . 

§ 1° Nos casos de omissão, ter.Hogar a revalidação: ' 
.aJ paga.ndo-se dez vezes o valor do se li o. até 30 dias· da.. data em que o mesmo se tornou 

dev1do; _ 
b) pa.g~ndo-s~ ~ veze.~ o vaio~· do ,9e1Jo, Llt~. 60 dia.s da, da.ta em qu.e o mesmo se tornou 

devtdo; · . .... · · · 
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c) pagando-se 50 vezes o valol' do soll<}, ele GO dias por dianto. a, contai' rla, data da. 
omissão; 

§ 2• Ficam revogados o§ 5° do art. 10, da lei n. 559, de 21 d.e dezembro de . 1898, e. 
demais disposições COl'l'espondont~s. · 

Art. · lO ll~icn.m som olfeito as autorizações para a.eron(lat• ou a lienar a Estrada de 
Ferro Central do Brazil. ~ 

Art. 11 A transferencia de titulos da divida publica interna da UJ.lião só paga. o sello 
propm•cional, nos termos do n. ll, da tabella A, do actual regulamento do sello, ainda que 

. ella se opere em virtude de doaç~o inter vivos ou causa mortis. 
- Art. 12 N~ vigencia do actual exeecicio financeiro, a sollagem de bebidas alcoolicas 

será cobrada no duplo. 
Art. 13 S~o isentos do imposto do sello todos os papeis,· documentos, justificações, etc 

.referentes ao casamento civil. . · 

Art . . 14 Ficam extensivos ti. Companhia Intomacional de Docas e Melhoramentos no 
Bra.zil os arts. 24 e 25. do decreto n. 4. 228, do 6 de novembro de I90 l, que autoriza a o r- . 
ganização da Companhia Docas do Rio do Janeiro 

Art. 15 A lei n. 641, dol4 de novembro do 1899, será cxecutaua com a seguinte modi-
tlcac;ão: · · . 

Art. 3. o § I. o - Charutos, cujo preço não exceder do 30$ o millleiro, cada charuto 
.5 réis. . 

·, . Art. 16. São do domínio dos Estados os praprios nacionaos quo no rogimeÍl transacto 
. eram destinados a serviços que passaram pal'a os Estados com a nova. organizaÇão politica 
. e bem assim os que naquella típoca já oram utilísados pai'a serviços que cstaxam a. cargo 
dasantiga.s províncias e continuaram a cargo dos Estados. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 20 do dezembro de 1901.- Araujo Goes-Viriato Masca,·enltas. 

E' o projecto enviado (~ sancção. 

E' lido, julgado objecto de dQliborac;ão o Posto a votos, ê approvado em 311 discussão 
enviado ás Commissões de Marinl1a e Guerra e enviado ú. Commissã.o de Redacção, o so~ 
o ~e Orçamonto, o aeguinto guinto 

rr.OJECTO 

Autoriza o Go11twno a manàa1• construir na 
costa sul da Republica, entre os Jiha,·oes do 
cabo do Santa Mm·tha G1·ande e cle Mostm·· 
das, mcwcas de navegaçao, estabelecidas tlc 
t~ccor1lo r.om a oonvet1çtfo de Washinoton 

N. 337-1901 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 11 Fica o Governo autorizado a 
mandar construir, na costa sul da Repu
blica, entt•o os pha.róes do cabo de Santa 

· Martha Grande e do Mosl;al'das, marcas de 
navegação, ~stabelecidas de accordo com · a 
convenção de Washington. · 

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

Sala das sessões, 20 rle dezcrn bro rlo I on l. 
Jose lloiteuv;. 

PROJECTO 

N. 253 A- 1901 

O Congressso Nacional resolve : 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir ao Ministcrio da Fazenda os 
creditas cxtraordin'arios de 2:676$445, ouro, 
e 2.954:500$332, pa.pol, pa1·a attcnder aopa
garnento de divitlas do exercícios findos, so 
gundo a l'clação abaixo, fazendo · as neces
sa.rias O})erações e revogadas as disposições 
em contrario. 

Ministerio da Jus-
tiça ........... . 

Ministerio da Fa-
zenda ......... . 

Ministerio das Ro
Iaçõos gx.terio-
rcs .... .... , .... . 

Ouro Papel 

43:042$551 

554:667$663 

2:471$13~ 
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Ministerio da ln
dustria, Viação 
e Obras Publicas · ••....... 

Ministerio da Ma-
rinha ......... . 

)li n tst e rio da 

nario de 30:000$. pa1•a occorrer ás dQspezas
com a l'ecepção ditS estr•iJ.das de ferro Bahi~. 

82:86:3$938 a.o S. Francisco, ramal do Timbó .. e Recife
_a,o S. F1•ancisco, resgatadas em virtude de 

1.125:172~596 a.utorizaçilo legislativa; fazendo as necessa
rias operações e revogadas a"S disposições em 

1.146:282$451 contrario. . Guerra, .••.. , .• . .... · .... 
O Sr. Nilo Peçanha(pela ordem) 

requer e obtem dispensa de impressão, afim 
de :ser votada a redacção :final do projecto 
.n~ 253 A, de 1901. 

Em seguida é sem debate approvada a se~ 
~~~ -

- ·aEDÀCÇÃO 

N. 253 A- 1901 

Autoriza o Podér Executi'llo a abrir ao Minis· 
terio da Falenda os creditos extraordina· 
rios de 2:676$445, ouro, e 2 ,g54:500$332 
papfJl pa,ra attender ao pagamento de dividas 

.de· exercícios findos 

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

torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda os 
creditas extraordinarios de 2:676$445, ouro, 
e 2.954:500$332, papei, para attender ao pa· 
gamentode dividas de exercícios findos, se-

·gundo a relação abaixo,fazendo as necessarias 
operações e revogadas as disposições em con
trario. · 

São successivamento postos a votos e 
approvados om 2a. discussão, os segQjntes 
artigos do ·· 

PROJECTO 

N. 157 A- 1901 

O Congecsso Na.ciona.l decreta: 

,Al't. l. o Dado o caso de licença concedida 
a um lente cathedra.tíco J.a Escola Nava.l, 
será a cadeira regida pelo lente substituto a 
quem competi!• na occasião ·o exercício das 
funcções de repetidor desaa cacleira. 

§ l.o A mesma disposição se applicará aos 
casos em que· o lente catlled1·atico ·se achi:l;r 
impedido po1• estar- com assento no Con
gresso Nacional, em commissão do Governo~ . 
ou pol' qualc1uer outro motivo de caracter · .. 
t~~ ansi to rio. . · 

Art. '2. o Quinze dias antes da abertura das 
aulas, a congregação·dessa escgJa procederá 
á designação dos_ substitutos de ,cada s~cç~Q · 
para as cadeiras rospecti v~s. de modo qlié · 
elles se alternem annualmente.. . 

Ouro Papel Art. 3. o Ficam revogadas as disposições 
MinisteriodaJustiça. ••••••. , 43:042$551 em contrario. ·. ·· 
Ministerio da Fa-

zenda •••..•..••• 
Ministerio das Rela-

ções Exteriores... 2:676$445 
Ministerio da Indus-
. tria., V i a ç ã o e 

Obras Publicas . . • .. ...... 
Ministerio da. Mari~ 

554:667$663 

2:471$133 

82:863~938 

nha. ...................... 1.125: 171~500 Minísterio da Guerra ........ 1.140:282:;?45} 

Sala das Commisiiões, 20 do dezembro do 
1901.- A,-aujo Góes.-V ü·iato !tfas carcnluts. 
E' o pi•ojecto envia.~o ao Senado. 

Posto a votoiJ , é a.pprovado em 3a discussão 
e enviado 1:1. Cornmissão de Reda.cção, o se
guinte 

PROJEC'ro 

N. 70- 1901 

O Sr. Bricio Fllbo (pela Q.rde?~) 
1•equer e ob-tem dispensa de interstício pa.l'l} 
que o projecto que acaba. de ser votado en· 
tre na proxima ordem do uia em 30. dis· 
cussão. 

Postos succossivamonte a votos, são appro• 
vatlos om211 <li::!cussã.o os seguintes artigos do 

PRO.TECTO 

N. 207-1901 

O Congresso Nacional resolvo: 
Art. l. o O thcsouroiro ua. Recobedoria. da. 

Capital Federal terá. mai>:~ dous fieis com as 
attribuições e vencimentos dos actualmente 
existentes nn. mesmíJ, repartição. . · · 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. ' ; 

O Congresso Nacional resolve: _ ó sr. serzedello Corrêa. (peÇf,. 
' ·. Artigo unico. Fica o Poder..-Exocutivo au- m·dem) requer e obtem dispensa de inter~ti
torizado a abrir ao Ministedo da Industria, cio para que o projecto que acaba. do ser YQ-o 
fiação o Obras Publicas o crodito e~i;raot•di- t<ttlo cntte na, proxi.ma ot•úcm do dia.. 

Camar~~< Vol. VllJ 63 
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Posto a votos,é approvado em 2a discussão Posto a votos, 6 approvado em 3a discussão 
o seguinto artigo unico do · e t'nviado á Cornmissão· de Redacção, o se

PROJECTO 

N. 299-1901 

O Congresso Nacional re:Jolve: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo au
torizado a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
.credito extra01•dinario de 65:447$480 pa1•a 
,dar execução á. sentença do juiz federal do 
Estado do. Rio Grande do Sul, que condemn.ou 
a. Fazenda Nacional a indemnizar á víuva 
e herdeiros do coronel Lad.i8láti AmaPo 

. da SilTeira, do valor do gado cavallar e bo
vino a1•rehatado de suas fazendas do Rincão 

-~da. Gloria .e ponta. do Serro, pelas tropas 
:legaes durante a. guerra ci"V'it no mesmo Es
tado; fazendo as necessarias operações e re
vogadas as disposições em contrario. 

Posto a voto~. é approvado em discussão 
unica e enviado á Oommissão do Redacçã,o, o 
seguinte 

PRO;TECTO 

guinte 
PROJECTO 

N. 142 B- 1901 

O Congresso Nacional rasolve: 
Art. 1. o Fica o Governo autorizado a reor

ganizar ocorpo de engenheiros navaes, de 
accordo com as s~guintes bases;_ _ 

a) O corpo de engenheiros navaes serâ con
stituido }>elos offi.ciaes transferidos do corpo 
da armada; effectivamente empregados nas 
especialidades de construcção naval, machi
·nas a vapor, artilharia e pyrotechnia, torpe
dos e electricidade e hydraulica, divMidos 
em cinco secções a saber: 

la. seccão-Construcção naval. 
2a sccçã.o-Mach!nas a vapor. 
3a secção-Artilharia e pyrotechnia. 
{a secção-Torpedos e electricidade. 
5a. secção-'-Hydraulica. 

N. 85-1901 

O Congresso Nacional resolvo: 

b) O quàdro ordinario do corpo ~e enge· 
, nheiros navaes constará do segumte pes

soal: 

Artigo uni co. Fica autorizado o Poder 
·Executivo a relevar á vi uva e herdeiros do 
.-finado major Benedi~to Ribeiro Dutra a dí
vida por elle contrahida com o cofre da 
Brigada Policial da Capital Federal, na im
pOI·t~neia de 1 : 197$325; revogadas as dispo-
sições em contrario. · 

E' posta a votos e approvada ;:a seguinte 
émenda do Senad9 ·.ao projecto I).. 45 B, de 
1901: . . 

· . -Em vez de:__ o credito que fôr necessario 
· ...;..diga-se - o credito e:<t1•aordinario de 
8:000$000. 

E' o projecto assim emendado, approvado 
·:e enviado á Cominissão de Redacç~ão, offician
do-so a.o Senado. 

· Posto a votos, é a.pprovado em discussão 
unica e enviado á. Commissão de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 3l5- 1901 

() Congresso Nacional resolvo: 

1 engenheiro i:O.spector geral- vica-alm.i-
rante. · · 

I engenheiro chefe-contra-almirante. 
5 engenl1eiros do 1 a. clas3e - capitães de 

mar e guer1•a. 
5 engenheiros do 2a. classe - capitães do 

fragata. . 
- 7 engenheiros do aa. classe-:- capitães-te
nentes. 

10 ongonheh•os do 4a. classe- primeiros· 
~00~~. . -

c) Os oill.ciaes do corpo çl.e engenheiros na
vaes servirão t>JI'cctivamente até os limites 
de idade estabelecidos no Url't. 5() do decreto 
n. 108 A, do 30 do dezembro de 1889. 

d) O~ vencimentos dos engenheiros navaos 
constarüo dos soldos e eta.pas das l'espectivas 
patentes, sendo as gratificações as fixadas 
nós regulamentos da ropa.rtiçõe~ onde ser
virem. 

e) Os actuaes 'engenheiros 11avaes não pro
cedentes da Escola Naval, depois de reorga
nizado o respectivo corpo por e1feito desta 

Artigo unico. Fica o Governo autorizado lei, poderão optar pela reforma.nos postos 
a contar, para os eft'eitos da aposentadoria, .em que se acharem ou pala aposentadoria, 
ao engenheiro Paulo José de Oliveira, o. de accordo com.o disposto no art. 336 do 
tempo em que exerceu cargos publicos de regulamcmto que baixou com o decreto 
nomeação dos antigos presiuentei3 de pro- n. 745, de 12 do setembro de 1890 ; sendo 
:vincia ; t•evoga.das as dis:posições em con- computado para refo1•riia ou aposentadoria, 
trario, todo o tempo em que os·citados engenheiros 
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estiverem om estudo de suas especialidades 5 engenheiros de 2a. classe-capitães ·de 
o no desempenho do funcções de engenharia íi'agata. 
naval. _ - · . 7 engenheiros de 3a. ·classe-capitães~te;. 

f) Os antigos engenheh•os·aluninos quo por nentos. 
força do decreto n. 3.197, de 19 de-Janeiro 10 engenheiros de 4a classe- primeiros· 
de 1899, foram revertidos ao quadro da. ai'· tenentes. · · · 
madl\., poder·ão sol? àddidos ao quadro de en- c) os ofllciaes elo corpo de engenheirõs. 
genheiros navaes, ao qual irão pert~ncc1·, nava.os servirão e1fecti vamente até os limi•' 
preenchidas as formalidades Jegaes, indo tes de idade estabelecidá -no art. 5a do .de
occupa.r na escala. logar a'baixo dos eng.e· ereto n. 108 A, de 30 de dezembro de l88~h 
· nheh·?~ navaes mais antigos d~ que elles por d) os vencimentos dos engenheiros na.vaes 
occas1ao daqueJ:!.a- tra~sr~renc1a. constarão dos soldos e etapas das respectivas 
A~t. 2. 0 Serao extensivos aos po:c:;tos de -na+sntes, sendo as gratificações as fixadi).S' 

· almLrantado, no corpo d~ ~genhen·o3 na· nos reg.ulamentos das repartições onde sei'~. 
vaos, os cargos e comm1ssoes correspon- m.iérv . . . - . _.
dentes aos m~smos p_ostos, no quadro da ar- e) Os actuaes engenheiros nav:aes não pro• 
mada, - e:x:ceptua~o somente o comma.ndo de cedentes da Escola Naval, depJI(! de reorga~ 
força naval actzva. . ·. . , . · nizado o respectivo corpo por e1feito desta 

":•. Art. ·_3. 0 RevtJgamso as dtspo3lções em lei, .poderão optar :pela l'P;forma. nos pos~o~ 
· contrar1o. ein que se acharem ou pela a.posenta.d.o:r;Ia, 

O Sr. Oarl~s Cavalea:D.t.i 
{jela ordem) requer e .obtem dispensa da im· 
presãodà. redaccão final doprojecto n.l42 B, 
de 1901, para ser immediata'Qlente votada . 

Em seguida ê . sem deba.te approvada a 
seguinte · · · 

REDACÇÃO 

N. 142 c·-- t90I 

Redacçiío final do ptojecto n, 142, deste anno, 
' ·que autoriza o · Governo a reorganizar o 

co-rpo. de engenhei-ros r&avaes, de accordo 
com as bases que estabelece. 

O Congresso Nacional resolve - ~ 

«Art. 1.° Ficá ó Governo . aut01•izado a 
·reorganizar o. coPpo do. éngenheiros navaes, 
de al'nordo com as seguintes ba~es : · 

a) O corpo de engenheiros navaea ~orá 
con~tituido pelos otfl.ciaes transferici'.Js do 

. corpo da arm.ad~, effectivamente ~Ill:prcga·. 
dos n<AS espec1alldade~ de construcçao naval, 
maclunas a vapor, artilharia o pyrotechnia, 
torperJos e electricidado o hydra.ulica, · divi
dido.:~ ~m cinêo sacçõês a saber ; 

lll secção-Construcção naval. 
2" secção-Machinas a vapor; . 

- 3· secção-Arthilharia e pyrotechnia. 
4' secção-Torpedos e electricidade. 
511 secção-Hydraulicà. 

de accordo com o disposto no art. 33u··.do 
regulamento que baixou com o decreto 
n. 745, de 12 de setembro de 1890; sen49' 
computado para reformá ou. aposentadoi'Ill. 
todo . o tempo em . qae os. citados engenheiro~ 
estiverem em estuQ,o de suas especialidades 
e no desempenho de funcções da engenharia. 
naval. ,, 

O .Os antigos engenhéiros-allimilos q.1W P,Ot\ ,: 
força do decreto n. 3 .197,. de . 19 de Ja.nmro. · 
de 1899, foram revertidos ao qua.dt'O da..ã.r- ::, 
mada., poderão ser addídos ao quadro de en.J,:". 
genheiros navaes, a:.o - qu<J.l irão :per:t;encéJ,i:r'; 
preenchidas . as formalidades .legaes, ,illdo·:. 
occupa.r na esGalá: . log~r abaix,,o dos eng~ .. ::~ 
nheiros na.vaes mais ant1gos do que elleS: PQ~ ::~ 
occa..sião da.quella tra~sf~rencia. ; . · ... ;,:: 

.Art. 2~0 . Serão extens1vos aos postos ~<t. : 
almirantado, no corpo do engenheiros • na~x~ 
vaes, os cargos e commissões correspon- ·~~ 
dentes . aos mesmos postos, no quadrg d&,;~ 
armada, exceptua.do somente o commando'· 
da força naval activa. . · 

Art. 3.o Revogam-se as disposições em . 
coatrario, ·. 

Sala das Commissões, 20 de dezembro dê . 
1901. -Ahwjo Gue$.-Vi1·iltto Masca-renh~s. · · 

E' o projccto enviado ao Senado. 
E' annunciada. a votação do projecto 

n, 275, de 1901, concedendo a D. Dorothéada . 
Encarnação do Coração de Jesus Garcia Zn• : 
niga e D. Mada Dol01•es Bartola Bernardino
García zu.níga, :filhas do brigadeiro barão de · 
Calara, a relevação da pena de· pl'escripção;' 
pára que possam :pel'cebel' o meto·~oldo ~II,tk 
recebia sua mãe, viuva daq~elle buga.dell'O~~ 

b) l' quadro.·ordinario do cor~o de enge
.nbE:iros navaes constará. do segumte pessoal: 

1 engenheiro inspector gera.l---vice-almi
ranto. 

O Sr. Drlcio Filho (pel.t ordem) : 
de -S1•. Presidente, o- projecto que está e~ ~ 

votaçã.o é o de n, 275 que concede a; J:'ele~ : 

1 engenheiro cbefo-contra-alnl.irantc. 
5 engenheiros do lo. cla.ljse-capltã,es 

Dlatl' e guerra, · 
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,. v~. ~.ão da pena do prcscripçã.o<'ts DD . . Dorotlu~a~ Q. ual a resolução 'quo v. Ex. toma'? o art
da Encarna,ção e Mu,ria Dolores. 127 não se pó rle l'cfol'ir <~s leis orç:1menta.' 

Y: Ex. ~cabou do ~nnunciar que a este rias; con·~ra uma taljnterpretação protestarn 
proJecto fm apresen tn.da uma emenda, quando todas a.s Interpretaço~s anteriores. 

· o projecto esta v a em 3a . discussão . _ . 
Assim pergunto: o projccto foi á Com- , ~ucro creE que_ a col_locaçao da _mater1a 

missão_ para esta clalJorar se a parecer soln•o P<ti li; votaça.o foi um Simples equivoco do 
't.i emenda ~ _ V. Ex. 

0 . SR. PRESIDENTE - Nã,o foi (t Com.! 
,m'i$são porque esta emenda. não augmenta 

.despe~a ~ · · · · . 
0 SR. BRICIO FILHO - Não augmenta des

.jpe~a ~! Mas ha umartigo do Regimento que 
;(liz que as emendas aprescntad::~.s em ga. dis
.c:qs~o, a qualquer projecto, só serão votadas 
~(}~pois do p~rccer da Cçnnmissão. 
. :. :.-. 

'Esse _artigo é o 127, _ assim concebido : 
.«Na 3ll- discussão, 'deba.ter-sc~ha o projocto-

-:em globo, podendo-se, comtudo, -fa.zcr qua.es
quer emendas, as quaes só serão submettidas 
;á ,discussão depois de apoiadas pela terça 
,pai•te dos membros presentes e · votadas 
-Jl~pois de ouvida . a Co~nmissão respecti-
. :va, -e~e.;))- _ · 
·, :Pergun~o : a .Commissão rospecti v a já foi 
: ~uvida .·~ · 

, ~() Sr. Presidente-Esta dispôsição 
-~~g.iniental não tem appHcação ao caso. 

' Art. 127. Nesta discussão debater-so-ha o 

O Sr. Presidente- O nobre Depu
tado tem razão. O projecto volta 11 Com-
missão para dar :parecer. -

O Sr. Presidente..,_ Vou retirar 
o . project~) da votação e enviai· o <1 Co.w
missão, para que est~ interponha o seu pá~ 
recor sobre a, emenda ao mesmo offe1•eeida 
pelo Sr. Germn.no I-Iasslocher. · · · · -

E' annunciada a votação do pr·ojccto n. 76 A9 de HJQl, restabelecendo . a }I\ classe de artí
fices militare.l na brigada. a. que se refere o 
decreto n. 2.207, de 30 de dezembro .de 1895, 
e dá outras . providencias (com substitutivo 
da. Commissão de Mai'inha e Guerra). 

o Sr. Presidente-- A este .pru
jecto foi offereeidó um subatitutivo da Com
missão, o qual precede na ·votação. 

Erp seguida é posto a votos e approvado o 
seguinte substitutivo· da Commissão .relativo 
ao projecto -

N. 76 A -~ l90 l 
.projecto em globo, podendo-se comtudo fa
.zer quaesqúer emendas, as quaes só serão 
.submettidas á discussão depois de apoiadas 
pela terça parte dos membros presentes e Art. 1.° Fica o Poder Executivo auto1•izado 

.. votadas depoi~ de ouvida a Com missão re- a indemnizar os info1•iores da. armada, pro
,spectiva, excepto quando essas eiD:endas fo-. judicados com a execução do ' actual regula
:rem .offerecidas pela. maioria da Commissã&.~ •mim to do corpo de inferiores da armada, 
: · · A emenda a que se refere o nobre Depu- até a presente data, devendo continuar: os~ 
.tàdo nãp foi â Commissão; devia ter ido, pagamento .até que d~sap~areca do qna;d_:r,>p 
mas a disposição refere-se á mataria. orçá- activo. o ultimo desses mfer10res. 

>montaria. · Art. 2, 0 E' mantido para todos os e{J'-ei~~s 

O Sr. Dricio I·i"Jiho (pela o,·. 
dem)- Y. Ex. acaba de dizer que o artigo 
ae refere á disposição orçamen ta.ria e, si 
assim é, omqua.nto se estão discutindo os 

· orçamentos, póúo~se apresentar omeuda. 
. · 1 '·EI).tretal.t) V. Ex. e a Casa .sahom quo 
- isso não se dá. 
.·~ . A.miunciada a discussão dos orçamentos, 
: ·J:ião podem ser mais o!ferccidas emendas. 

o regulamento que _baixou com o 4ecroto 
n. 3.234, de 17 de março de 1889. · 

Art. 3.° Fica o Podc1• Executivo autori· 
zado i1 ab1•ir o nccessa.rio c~odito para .o 
pagamento do .pe:3soal a que so refere o 
art. 1<>, 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

E' considerado prejudica.do o referido pro
jecto sob o n. 713, dê f90l. · · .Q prazo para aprescntaçã.o das mesmas 

,é ~nterior .~o debate, de cinco dias para a 
2a · discussão, de tres, pu,ra a 3•. O Sr. Germano J-la11!1slocher 

Logo a disposição que citei n'fio se refere · (pela ordem) l'C11Uer verificação d.a votaçii,o .• 
ás lois orçamcnta.t•ia.s. l~rocedendo-se 11 verificaçã.o, reconhece-se 

Pa.L•ooo, po••t1mto, quo tenho to!la a razã.o. terem vota.do a favor 117 Srs. Deputa1los e 
(llau.wt.) · · · ~on il'a 2; total 119. · ·· 
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sltssÃo EM 2ó oE DEÍÊ:uJütõ i:>~ 1901 

Po~to a. votos,é ápl>rov;_~tlo em :i" discussli.o 
~ cnvjado á Cómmissio tle Rcda.cç~ão, o se
guinte 

l'H.O.JEC1'0 

N •. 306_;,1901 

ordinu.rio de 2 :B27$800 pu.ru. pagam.ento a 
D. Eugenia Torl'cã.o Corrêa de Araujo, víuva. 
do bachal'cl Lindolpho llisbello Corrêa d<} 
Araujo, ,juiz de direito em disponiliilidade. 

-W igualmente approvada seguinte emend<JJ; -
dos Srs. Ermirio Coutinho o outros: 

Accrescente-se:-Mais 1:163$978 para pil.~ 5, 
O Congresso Nacional resolve : gamento ao Dr. Joã.o José Pinto Junior,-Ientã:·< 

_Artigo unico. Fica o Poder Executivo au- jubilado da Facuhla.de de Direito do Recife; 
tomado a abrir ao Ministerio da. Fazenda 0 om cumprimento da carta rogatoria expe· 
credito que fôr -nccess~rio para cumprir a dida pelo Juizo Federal crri Pernambuco, a,. _
sentença do Supremo Tribunàl Federal que 31 de dezemlJro de 1900; sendo 963$978 cpr~ 
condemnou a Fa7enda Nacional á restituir a respondentes á differença de vencimerito~:f 
A. F. de Oliveira & Comp. a ilnportancia de até aquolla data e 200$ correspon<lerites á. 
direitos de importação sobre kerozene que mesma ditlerenÇa no exercício de 1901. · · 
de mais pagaram nos cxepclcios de 1896 e · ·Esta emenda é destacada para constituir 
1897; fazendo as necessarias operações 0 rc- projecto óspecial, na forma do Regimento. 
vogadas as disposições em contrario. Posto a votos, é approvado em discussã.o · 

· · ) uníca. o parecer n. 69 de 1901 ,julgaiülo.-_ 
O 8r. Per•eir~ Liniá (pela 01·dem que não . cu.rcco · do interpretação a- ·lei< 

-Sr. Presidente, achando-se sobre a Mes'~ n . . 729, de 12 do dezembro de 1900, qua · 
a redacção final do projecto,requcír·o a. V.Ex, <tut,oriza. o Poder· Exncutiv:o .a abrir o credit()., 
que consulte á Casa si concede di~pensa de necessa.rio par·a o pagamento ao almirantd 
interstício e irnpressào para que <t discussão Joronymo Francí..,;co Gonçalves da dlfteren<;~' 
e ' votaçào d<~ redacção sojam immcdiu.ta~ . uo vencimentos desde a d<\ta. de sua reformai" 

Consultada a C<.unal'a, é concedida a dis- até a de sua reversão ào serviço actívo d&c. 
pensa pedida. <trmada. · 

Wannunciada a votação do proJecto n. !01 -A.; • · 
Em seguida é som debate a.pprovada. a se- de 1901, pormittindo ao capitão de mar e ' _ 

guinte · · guerra reformado José Duarte da Ponte Ri· : 
REDACçÃo 'heiro contribuir para o montepio do postó 

dc contra-almirante, com as vantagens da· 
N. 306 A-1901 meio-solclo correspondente . ao mesmo posto,'~ 

pela tahclla vigente. . .• 
Redacçao final elo J'l}'ti}ecto n. 306, deste anno, 

que rttdurüa o Poder li:xecttlivo ct lturil' ao 
lllinisterio lllt Fr.t~enda o credito gutJ j(i,· 
necessario pm·a ·c-umpd1· a sentençrt do 8tt
p1·emo '11·:bunal Federal, que conr.lemnoH a 
Flt:::enda Nacional lt restit1lir a A. Ji'. de 
Oliveim &: Comp. a impol"lancia dr} direi
tos de irnportaçl!o soú1·c he·1·ozene , qtiJ de 
mais pa!Jal'am nos c;;;ercicios ele 1890 .e 
1897. 

O Congresso Nacion<~l l'OJ~olve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo ttu

torízado a abl'ir ao Minístorio da. li'a,zonda o 
credito que for necessarlo P<1r<L cumprir a. 
sentença do Supremo Tribunal Federal, que 
Mndomnou a Fàzenda Nu.cional a restituir a 
A. F. de Oliveira & Comp. a. importancia 
de direitos do importação sobre 1\.erozeno, 
quo de mais pagaram nos exercícios do 1896 
e 1897 ; fazendo as necessarias operações e 
revogadas as disposíções em: contrario. 

Sala das Commissõcs, 20 elo dezombro de 
1901.-Arctujo Góes.-Vi·J"iato Mascm·enlws. 

E' approvadÕ oro 211 discussão o projocto 
n, 43 de 1901, salvo a emenda que autoriza o 
Poder Executivo <t abrir o credito extra-

o · Sr. Rodoll')hc) Paixão_ (palr.{ 
o1·dem, pct?·a encmninlwr g votação)- Sr. Pre .. ,-: 
sidcnte, este projocto trata de um assumptf).' 
muito sé1•io; cu vou dar~lho o meu voto na; ;. 
sogundn. discussão. Mas lemlJro ü, Casu. que 
se vae estabelecer um procodonto perigo• 
sissimo. 

Como na 3a. discússão comp1•ometto-me a 
discutir este assumpto, hoi de tazor vm· aos·. 
meus collegas que seria preferivol que o ao-o ·:, 
verno da Uniáo désse a essa servidor du; pa,;. : 
tl'la,, cujo:-; ~orviços não contesto, uma pensão 
qualquer a estabelecer-se este precedente •.. 
E' preciso não ter a menor idêa. do quo seja.·-~ 
a organização do monte pio para. apresentar}: 
um projecto desta natureza.. >: 

Posto a votos, é rejeitado om 2a discussão : 
o seguinte art. lo do · 

PROJECTO 

N. 101 'A _;__ IOOl 

O Congresso Nacional resolve : . 
Art. 1.11 E' permittido ao capitão de mati d;, 

guerra reformado José Duu.rte da Ponta -Ri· 
beiro contribuir PM'<t . o mont.e pio do posto:~ 
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·de contra-almirante, com 
meio soldo correspondente 

·. pe~a tabella vigente. 

as vantagens · do credito extraordin<.~rio de 4'7:229:$709, pará. 
ao mesmo posto, dar execução às sentenças do · Supremo Tri· 

bunã.l Federal, quo confirmaram as do juiZ 

O Sr. Adalbet•to GuimaJ"ães 
· (pela o?-dem) requer verificação rla vota-

ção. ' 
· Veri:tica-se ter sido a.pprovado o artigo por 

100 votos contra 15. 
Em seguida é approvado o seguinte art.2°: 
Revogam-se as disposições em .contrario. 
Posto a votos, é approvado em 3a discussão 

... e enviado á Commissão de Redacção, o se
guinte 

l'R.OJECTO . 

N. 256-1901 . 

. O Congresso Nacional res::Jlve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au-

seccional da Parabyba, condemnando a. Fa
zenda. Nacional a restituir a Paíva Valente 
& Comp., Lemos, Moreira & Monte e Santos 
Gomes & Comp. , negociantes naquelle Es.:. 
ta.do, o que demais pagaram por direitos de 
kerozene importado em 1896 e 1897, c.om as 
respectivas custas ; fazendo as necassaJlj,as 
operações e revogadas as disposições em con· 
trario. . · • · . 

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 
190 l . - Ara~jo Góes.-Viria to Masc_a1·enhas. 

E' o projecto enviado ao Senado. 
Posto a votos, ~ approvado e1n 1 a. díS· 

cussão o seguínto · 

PR.OJECTO 

N. 239 A-- 1901 torizado a abrir ao -Ministerio da Fazenda o 
:: ôredito extraordinarlo de 47:229$709, para 
·;aa.r ·e~ecução ás sentenças do Supremo Tri· O Congl'm:so Nacional dccrata: 
i~bunal Federal, quo confirmaram as do juiz Art. 1.0 Ser<t geuduado no po:sto imme· 
;~:seccional da Pa.rahyba, condemnando a F a- cliatamen te superior o officíal elo exercito e 
(~êtida Nacional a restituir a Paiva Vallente d<~: armada que attingir ao n.. r da respe· 
c\&.Comp., _Lemos, Moreira & Monte e Santos ctiva. escala, comprehendidos os das classes 
'::.;Gomes & Comp., ~egociantes naquolle l~s-. annexas. 
r:;tado, o que demais pagaram p~r direitos dP. Art. 2. 0 Para a execuQi:í.o da presente lol 
:Fkerozene importado em 1896 é 1897,com as revogam-se as disposições em contrario. 
~~ respectivas custas ; fazendo as necessarias 
:·ypet:ações e revogadas as disposições em con· O Sr. Nelson de Vascon
' trar10. cellos (pela o1·dem) requer e ob.tem dis-

pensa de interstício para que o projecto que 
·: O Sr. Lima Filho (pela oJ·dem). re- acaba de ser votado entre na. proxima ordem 
;'quer e obtem dispensa da impressão da re- do dia. · 
;:;(].acção :final do projecto n. 256 A, de 1901, 
:~:para. ser votada immed:iatamente. · O Sr. Pe1•eira. Llnta (pela ordem) 
if:,.;: .~m seguida ê sem debate approvada a se- -Não }H'e~endo romper a (leterminaçãó que; 
[:;~umte. . · parece, foi tom:\da. polo illustre leader da 

Cama.ra, de soguir t~ votacão confot•mo a;. or· 
dom do dia. Mas vou pedir á Camat•a. .o favor 
de abrir uma unica oxcopção, quo nw parece 
deve sor accoitn. por todos os Srs. Deputados, 
quo é em relação no projecto n. 174. 

REDACÇÃO 

N. 256 A - 1901 

:-Redacçtto final elo pl'vjecto n. 2156, deste anno, 
!, , . que auto.,.üa o Pode1· Executivo a ab1·i1· ao 
~.·.;: !1Iiniste1·io da Fo,zenda o credito ext1·awcli
;~:)nario de 47:229$709, pa1'et dm· execução ds 
t#;·:;~l!titenças do Suptemo 'J.'r:ib;maZ Ij'ederal, 
:, :7: :que confil·marmn as do JWZ seccwnal da 
~<(>;raráhyba, condemnando {t Fazenda Nacío
(!f,::, naZ a restitu_ir a Paiva Valente & Comp., 
'"' ,,Lemos Morewa & lJ.fonte e San·tos ·Gomes & 

Corn.p., negociantes naquelle Estado, o que 
demais pagm·am pw direitos de he>·o:.ene 
importado em 1896 e 1.897, com C!.s 1·espe·· 
ctivas custas 

As circumstancias om q ua se acha. esse ar- · 
Usta. levam-me a pedir este favor á Camara 
e estou certo de que clla não me recusará. 

Consulta"a a Camara, é concedida a pre
fel•encia pedida. 

Posto a. votos, é approvado em 3a. discussão 
e enviado á Gommissão, de Rodacção o se
guinte 

PROJECTO 

N. 174- 1901 

O Congresso Nacional resolve : o Congresso Nacional tlecreta: 
·Artigo unioo, Fica o Podor J~xccutivo au- Artigo unico. O ·Governo da Ropublica. 

·.,toriz~do a abrir ao Ministel'io da Fazenda o mandará entregar a Victor Meirelles de Lim~ 
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a qúantia. de 50:000$, como auxilio ás des
pozas que esse cidadão e!Tectuou, para pintar, 
montar e custear o Panorama da Descoberta 
do Brazil; revogadas as disposições em con~ 
trario. 

E' posto a votos e approva.do em :ga. dis
ettssão, salvas as emendas, o seguinte - ·. • 

PROJECTO 

N . 218 -1901 

O §r. Serzedello Corrêa (pela O Congresso Nacional resolve : 
ordem) requer e obtem dispensa da impressão A1•tigo unico. Fica 'o -Poder .Executivo aa-
da. redacção final do projecto n · 17 4, de 1901' torizado a, abrir ao Mlnisterio da. Mlirinha ().--
afim de ser votada -immediatamente. credito de 6:121$70l,supplementar á verba 8"' 

do art. So da. lei n. 746, de 29 de d(lzembro -
Em soguida é sem debate approvada a se-_ de 1900, afim de 11ttencter ao pagamento do'i 

guiute sold?sque, D<? COl'l'en~e.anno; competem &OS • 

REDACÇÃO 

N • . l74 B - -1901 

Redacçtto final do p1·ojecto n. 174 A, de 1901, 
que manda eut1·egar a Victo-r ·Jileirelles de 
Lima a quantia de 50:000$, como auxilio ás 
despezas que esse cidadlío effectuou, paYa 
pintm·, montar e custea1· o Pan01·ama da 
Descobel"ta do Brazit 

b Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. o ·Gove1•no da ·Rep_ublica 
mandará entregar a Victor Meirolles de 
Lima a quantia de 50:000$, como auxilio ás 
despezas que esse cidadão effectuou, para 
pintar, montat• e custear o Panorama da 
Descoberta do Brazil; revogadas as disposi
ções em contrario. 

Sala das Commissões, 20 de dflzembro de 
1901.-Ara~jo Gdcs .- Vi1'iato Mascarenhas. 

- E' o projecto enviado ao Senado. 

offic1aes. aba.zxo menctonados, que foram 
transferido.;; para o quadro da rese1•va, em 
consequencia de haverem sido annullada.s 
as respectivas refo1·mas; fazendo as necessa
rias operações e revogadas as disposições em 
contrario : · · 
Capitão de fragata Aristides 

Monteiro de Pinho; •.......• 
1 os tenentes : 

João tlu. . C os ta Pinto .•••• , , , • , 
Fi·ancisco de . Paula. Oliveira. 

Sampaio .•.•......•..•.•.•..• 

1:999$999 

1:526$199 

760$904 
Eugenio Eloy do Andrade Ca

mara .••..•• : . . . . . • . . . . . . • . . r: 834$591:J 
São successivamente postas a votos e .a.p· 

provadas, as seguintes emendas :. 
Do Sr. Nelson: 
Accrescentom-se : 10:260$ para. complet~t.r · 

as vantagens que competem ao ch.efe do Es~ · 
tado-Maior General da Marinha, como almi
rante e commandante em chefe, de accordo . 
com a tabella n. ll do decreto n. 389, de 
13 do junho de 1891 ; e mais 2:192$ para o 
secretario e ajudante de ordens do di to chefe, 
como gratificação, de a.ccordo com a lei 
n. 232, elo 7 de dezembro de 1894. 
. Do Sr. Rodrigues Doria : 

O Sr. Frederico Box•ges (pela· .. Accrescentem-s) mais 840$ }Jara paga.- . 
o1·dcm) -Aberto o precedente, peçp a v. Ex. ' monto do soldo do capitão-tenente Rodolphe 
que consulte á Casa si concode preferencia Fontes, que, por decreto de 8 do . corrente 
para o projecto n .. 218 A, (Le 190l, porquanto mez, reverteu á. actividad_e, passando para o 
elle se refere ao pagamento de soldo aos o:ffi- quadro da reserva. 
ciaes reformados quo se acham ha mais de E' o ;(>rojecto assim emendado approvad.o 
tres mezes sem receber e alguns delles não em 2a discussão e enviado â respectiva Com:. 
teem outi'O recurso, sendo tudo isto devido a missão para redigil-o de accordo com o 
falta de credito. vencido. . -

E' concedida a pl'eferencia. 
E' · annunciada a votação uo pl'ojocto 

·n. 218 A, de 1901, que autoriza. o Poder 
Executivo a abrir ao Mioisterio da Marinha 
o credito de6:121$701, supplementará verba 
Sa. do art. 8° d;t lei n. 74G, tlo 29 de de)';Cffibl'O 
de 1900, pal'a pagamen~o d~ soldos que com
petem aos officiaes tmnsfer1dos pa.l'a o q ua
dro da. reserva depois de annulladas as res
pectivas reformas em 2a discussão. 

O Sr. B1•iclo Filho -(pela ordem) 
A' vista. do precedente aberto, peço a. 
V. Ex. que consulte a Casa se ·concede prefe
rencia na votaç.-io pat•a. dous pt•ojectos da 
maior m•gencia, a saber: o n. 320 A, conce· 
dendo ·uma pensão á vi uva do Senador Este· 
ves Juniol',e o 38l A~ concodondo uma pcn· 
são á viuva. do ex-Senador D1•, Joaquim Pet•· 
nambuco. 

~· concedida a pl'eferencia., 
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Posto a votos, é appi•.nru.do em discua3ão J•Jiü scgi.tida,é ~em debate approváda. a se-
unica e enviado á sancç.ão, o soguin te guin te · 

• 
N. 320 A- !901 

(elo Senadd) 

O Cong.rosso Nacional1·esolve : 
. Artigo unico. E' concedida -a D. Iza.bel 

·pwmpson Esteves, vruva do Senador Anto
n;io Justiniano Esteves Junior, .a pensão 
wensal de 300$, com reversão á suü. filha 

-·_ R~gina Esteves, cmquanto solteira. ; revo
gadas as disposições em contrario. 
: Posto a votos, é approvado em discussão 
unica.· e enviado á Commissã.o de Redacção, 
o seguinte . 

1>ROJEC'f0 

N. 331 A · - lúOl 

. ó Coogresso Nacional resolve: 
· .• Artigo unico. E' concedida <t pensfí,o de 
-800$ mensaes a D. Ma.l'ia. Iza.llel de Cal>tro 
f~rnambuco, viuva. do ox-Sonatlor da H.o
pnblica Dr. Joaquim Jose do Almoida Per

·'I).~mbuco, revogadas as disposições mn con-
trario. 

O Sr. Frederico Borges (peltt 
órdem)-Sr. Presidente, poço a V. Ex. que 
consulte ;i, Casa, sobro so c1 iS}Jonsa a impressão 
da redação do pro,iocto n. 218 A, que foi vo
tado anteriormente a.os pro,ie~tos 320 A c 331 
A, para ser immetlin.ta.mout.e sulmwtthlu. a. 
votos. 

· . O Sr. 'l'bomaz Onvnlcunti 
(peta o1·dcm)-Sr. prosidcnto, o::~ ta llisponsa 
reqm~rhlJ. polo nob1•o doputt~clo I>olo Coat•;L, 
não tem razão de sor, po1•q mm to o projecto 
~stá em 28 discussão, 

O Sr. Presidente <lcclnra qne nã.o 
pode attendor ao pedido do 81•, Deputado Fre
derico Borges,ú.cerctt d<t reuacção do projecto 
n. 218 A, porquanto esso projocto ostCt em 

:'2• discussão c vu.e sat' enviada á. Commissão 
· éom a emenda. 

· O Sr. Bricio FilhQ (pela .m·dem)
~r~ Presidente, achando-se sobre a mesa, 

. segundo informações que tenho, a redacção 
do projeoto n. 331 A, do 1901, que concedo 
~~a pensão de 300$, monsaet~, á. v1uva. do 
ex~Senador Pernambuco, poço a v. Ex. que 
·consulte á Camara so concedo dispensa de. 
impressão dessa redacção afim de ser vo
tada. immediatamente. 

Consultada a. Camara, é concedida, a dis-
·pensa pedida. · 

REDACÇÃO 

N. 331 B - 1901 

Reclacçtio final elo projecto n. 331 deste anno, 
gtte concelle a penstio de . 300.$ rnensaes a 
D. Maria Izabet de Castro Pernambuce, 
viuva do ex-Senaclot· da Republica Dr, Joa
quim de Almeida Pernambuco 

Artigo unico. E' . concedida a pensão de 
300$ mensaes a D. Maria Izabel de Castro 
Pernambuco, vi uva do ·ex-Senador da Re
publica. Dr. Joaquim José de Almeida Pe1·~ . 
namhuco, revogadas as disposições em con
trario. 

Sali.~s das Commissões, 20 de dezembro 
de Wúl.- Al"m\fo Goes.- V. 11lascarenhas. 

E' o projecto onviadoaoSetmdo • 

O Sr. ,Julio ele Mello (pela o1·· 
de-m)-Sr. Presidente, faço idontico pedido 
em relação ao Jlrojecto n. 315, . do 1901, cuja 
rcdac(:ão tambom se acha sobre a mesa. 

Consultada a CamaM, 6 concedida a dis
pensa pedida. 

·Em se(l'uida é som debato approvada a 
soguiqte ~, . 

REDA.CÇÃO 

N. 315 A- 1001 

Rerlacçrto finat do pl·njecto n . .'115, deste mmo, 
q'ue autoriza o (Jovc?·no a conta,· Jl!ll"tt os 
t'/{eitos d(t. aJJosentatloria éw engenheü·o 
Pauto José rle Oliveira o tempo em que C(l]• 

erccu carj;os publiros de 11omcmçcTo dos an· 
tioos 1n-esidentes tle 1Jrov~ncia 

O Congresso Nacional ro.solve : 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado 

a contar, para os otreitos da aposentadoria, . 
ao engenheiro Paulo José de Oliveira, o tem
po on1 que exerceu cargos publicós de nq· 
meação dos antigos presidentes de província; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões, 20 de dezembro de 
.190 1. - .Araujo Góes, - Viriato Mascare· 
nhas 

E' o projecto enviado ao Senado • . 

O Sr. Teixeira de Sã (pela or· 
dem,) requer e obtem dispensa de in~rsticio, 
para que o projecto n. 43 B, de 1901, entre 
na proxima ordem do dia. . · 
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O S1•. Pereira Lima (peza ·ordem) 
-Sr. ·Presidente, é notorio que ha muito 
não ha numero na Casa. (Nci'o apoiados.) Os 
rcclamadores pelas regularidades dos nossos. 
trab<llhos ficaram silenciosos; cabe-me pu
gnar pelo Regimento. V. Ex. queira veri· 
ficar a ultima. votação, e verá.- que não ha 
numero na Casa. (Não apoiados,) 

O Sr. 1:-residént.e- A Mesa não 
pôde attender ao ·requerimento do nobre 
Deputado porque não foi apresentado em 
tempo ; além disto a lista da porta accusa a 
presença de numero· legal. (Apoiados; muito 

· bem,~) 
Peço aos · Srs. Deputados que occupem as 

suas cadeiras. 
Posto a . votos, é approvado em 1 a. dis-

cussão o seguinte -

PROJECTO 

. N. 74 A-1901 

O Congres:o Nacional resqll'e: 
Art. 1.0 Aos ex-alumnos do cm·so superior 

da gscola. Militar do Brazil, desligados por 
mo ti v o de reprovação etp. . uma mosma ma
teria durante dous annos consecutivos, fica 
concedido o pt•a.zo de mais um anno de ma· 
tricula, afim de que possam prestar novos 
~ames. · 

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

Posto a votos, ê approvado em Ia dis· 
cussão o seguín to . 

PROJECTO 

N. 146 A- 1901 

O Congresso Nacional resolve: - · 

Dos armazsns geraes 

· CAPITULO I 

ESTABE!,ECUriF;NTO, OBRIGAÇÕE& E DIUEITOS 
DAS EMI~REZAS DE ARMAZENS GERAES 

Art· Lo As pessoas naturaes ou juridieas, 
. aptas para o exercício do comJl!.ercio, que 
pretenderem estabelecer emprezas de arma
zens geraes, tendo por fim a . guarda e con
servação de ·mercadorias e a emissão de 
titulas especiaes, que as representem, de· 
verão declarar· á Junta Commercial do re
spectivo districto: 

1°, a sua 1h•ma, ou, si se tratar de so
ciedade . anonyma, a designação que lhe 
fôt• própria, o capital da emprezu. e o domi
cilio; 

Camal'a Vol, "VIU 

2°, a denominação, a . sjtuação, o ntimeró• 
a capacidade, a commodidade e a segurança 
dos armazens; . 1 

. 3°, a natureza das mercadorias que reGe· 
bem om deposito; 

4°, as operações · e serviços a. que se pro· 
poem. _ 

A essas declarações juntarão: · 
a) o regulamento interno dos arroazens à 

da sala de vendas publicas: · · 
b) a tarifa remunera.toria do deposito à 

dos outros serviços; 
c) a certidão do contracto socialou esta• 

tutos, devidamente registrados, si sà tratar 
de pessoa juridica; · · . · 

. § 1. o A Junta Cómmercial, ·verificando 
que o regulamento interno · não infringe os 
preceitos da preSente lei, ordenará a matri· 
C?-~ a do pretendente no registro do-:commer• · 
elO e, dentro do prazo de um mez, contado 
do dia desta matricula, fará publicar, por .. 
edital, as declaraçã.es, o regulamento interno 
o a tarifa. 

§ 2. o Archivado na secretaria da Junta 
Conunercíal um exemplar das folhas em que 
se fizer a publicação, o emprezario assigna· 
rá terino de responsabilidade, como fiel dopo- . 
sitario dos genero~ e merca.dóri~s que rece
ber, e só. depois da preenchida esta · formali • 
dade, que se fará conhecida da terceiros por 
novo edital da. junta, poderão ser iniciados .. 
os serviços e operações que constituem o· 
objecto da empreza.. . 

§ 3. 0 As alteraçõos ao regimento interno o 
á tarifa entrarão em vigor trinta dias de· 
pois da publicação, :por edital, da. Junta 
Commercial, e não se applicarão aos deposi
tos realisadcs até â vespera do dia. em que 
ella.s entrarem em vigor, salvo si trouxe
rem vantagens ou benliftciós aos depositan
tes. 

§ 4. 11 Os administradores dos armazena . 
go1•aos, quando não forem os proprios em
preza.rios, os fieis e outros . prepostos, antes 
do entrarem em exercício, :receberão do 
proponente uma nomeação escripta, que fa·=. 
rão inscrever no registro do commercio. 
(Codígo Commercial, a.rts, 74 e 10, n. 2.) 

§ 5.0 Não poderão ser empreza.rios; ad· 
ministradores, ou ·fieis de armazens geraes 
os que tiverem soffrido condemnação pelos . 
crimes de fallencja culposa ou fraudulenta, 
estelliona.to, abuso de confiança, falsidade, 
roubo ou furto. 

§ 6.0 As publicações a que se refere este 
artigo devem ser feitas no Diario Officia~ da. 
União ou do Estado e no jornal de maior cir• 
culação dá. séde dos . armazens geraes, o i ·· 
c,usta do interessado. 

Art. 2.0 O Gov_erno Federal designará. ruf 
alfandega.s quo ostivol'elll em condições do 

69 
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emittir os títulos de que trata o capitulo ii, (arts. 2° o3°), na. -dos eatabelecimeütos man· 
sobre mercadorias recolhidas em seus arma.- tidos e custeados -por em prezas -particulares 
zeils, 9, -por decreto expedido pelo Ministerio (arts. 1° e 4°) e nas salas de vendas publica8 

da Fazenda, dt~rá as instrucções sobre o re- (art. 28), S3rão affixadas, em logar visível,· 
spectivo serviço o a tarifa. as instrucções oillciaes ou o regul~.mento 

Paragrapho unico.- Os titulos emanados -interno e a ta~ifa, e exemplares !mpressos 
destasrep:wtiçõe:) serão em tudo equipa1•a- dest!1s peças serao entrcgu~s~ gratmt~mento, 
dos.aos quo as empreias pa.1•ticulare3 emit· aos mteressados que os sohcrtarem. 
tirem, e as mercadorias.- por elles represen· Art. 6.0 Das .mercadorias confiadas á sua 
tadas ficarão sob o regimen da presente lei. guarda, os armazens g.:n-aes passarão recibo 

Art. 3.0 Nas estações de estradas de ferro declarando nelle a natureza, g_uanti.dado 
da União poderá o Qoverno, por intermedio numero e marcas, fazend? pes"r, medtr ou 
do Min.isterio da Industria. Viação e Obras contar, no acto. do recebm~ento, as que fo· 
Publicas estabelecer' armaz~ns .goraes, expe- rem susceptíveis de ::ter pesadas, medidas ou 
dindo asileces8arias instrucções e a tarifa, contadas. 
~sendo applicada ás mercadorias que tiverem No verso deste recib:> serão a.nnotadas 
ein deposito e aos títulos quo emittirem a pelo armazem geral as retiradas parciaes 
disposição do paragrapho unico do artigo 2o. ~as mercadorias, durante o depos!po. 

Paragrapho unico. As companhias ou em
prezas pal'ticulare:-:l de estradas de fer1•o fica
rão sujeitas às disposições do art. 1 o si ,qui
zerem emittir os títulos de.que trata oca
pitulo II, sobre mercadorias recolhidas a 
armazens de suas estações, devendo 'apre-
senbr, com as declarações a que se refere 

· aquelle artigo, autorização especial do Gn
vei•no que lhes fez a concessão. 

.. Art. 4.0 ~As'emprezas ou companhias de 
, docas, que recebem em: seus a1•ma2;ens me r

.· cadorias de importação e exportação (decreto 
legislativo n. l. 7 46, de 13 de outubro de 
1869; art. 1 °), e os concessionarios de entre~ 
postos e trapiches alfandegados poderão 
solicitai· do Govorno Federal autorização 
para emittirem sobre mercadorias em depo
sito os titulos do que trata o capitulo II, 
declarando as ga1•antias que offerecem á 
Fazenda Nacional e apresentando o regula-

- manto interno dos armazens e a tarifa remu
neratoria do depo:;ito e de outros serviços a 
que se proponham. 

Neste regulamento serão csta.belecidn.s as 
· relações das companhias de dócas e conces
sionarios do ent1•epostos e t1·apiches alfan
degados cotn os empregados aduaneiros. 

A autorização para a emissão dos titulos e 
a approvaçã.o do regulamento e tarifa. serão 
dadas por decreto expedido pelo Ministerio 
da Fazenda. 
. Nenhuma alteração será feitá ao regula

.· mento ou á tarifa sem as mesmas formali
dades,. preválecendo a disposição da segunda 
parte do § 3° do ad. lo, 

Paragrapho unico. Obtida a autorizaçã.o, 
as · dócas, os entrepostos particula1•es e os 
trapiches alfandegados ficarão sujeitas ~s 
disposições da presente lei, ailquirindo a 
qualidade de armazens geraes. 

Art. 5. 0 Na porta principal dos entrepos
·tos publicos ou armazens das alfandegas e 
das estaçõe& d~ estradas de ferro da União 

Esta disposição não se applica ás merca· 
dorias estrangeiras sujeitas a direitos do im
portação, a respeito das qua.es se observarão 
os regulamento~ 1iscaes. · 

Pa.ragrapho unico. O recilJo será restituído 
ao armazem geral contra a entrega das mer
cadorias ou dos títulos do art. 15, qua, a pe· 
dido do dono, forememittidos. A quem ti· 
vm• o direito de livro disposição das merca
dorias é facultado, durante o prazo de depo· 
sito (art. 10), substituir esses títulos por 
aquelle recibo. _ , . -.. 

Art. 7° Além dos livros mencionados no 
art. ll do. Codigo Commercial, as em prezas 
de armazems geraos são obrigadas a tel\ re
vestido das formalidàdesdo art. l3do mesmo 
codigo, .e escripturado rigorosamente dia a 
dia, um livro de entrada e sahida de merca
dorias, deveado os lançamentos ser feitos na 
fórma do art. 88, . n. Il, do citado codigo, 
sendo annotadas as consignações em paga.· 
monto (art. 22), as vendas e todas as cir
cúmstancia.s que occorrerem relativamente 
ás mercadol'ias deposita_das. 

As docas,· entrepostos pa1~.ticulares e tra .. 
piches alfandegados lançarão naquelle livro 
as mercadorias estrangeiras- sujeitas a di
reitos de importação sobre as ,quaes, a pe
dido do dono, tenham de emittir os· titulos 
do art. 15 . 

O · Gove1•no, nas instrucções que expedir 
para as alfandegas e· armazena de estrada. 
dê ferro da União, determinará os livros 
destinados ao serviço do registro das merca
dorias sob1•e as quaes forem emittidos os ti· 
tulos do· art. 15 e seus requisito3 de authen~ 
ticidadc. 

Art. 8.0 Não podem os armazena geraes: 
§ 1.0 Estabelecer preferencia entre os de• 

positantes a respeito de qualquer. serviço. . 
§ 2, a Recusar o deposito, excepto : 
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_ a) s~ a mercadoria quG se deseja- armaze~ annunciado com antecedencia. do treJ dias 
nar nao é tolerada pBlo regulamento in" pelo menos, observando-se as disposições do 
terno ; art. 28, §§ 3, <t, 6 e 7. 

b) si nã.o houver espaço ~ara. a sua. ac· § 2. o Para prova do a viso prévio bastarão 
· commodação; a smt transcripção no copiador do armazem 

c) si, em virtude das condições em qlle geral e o cet'tifi~ado do registro da expedição 
ella se achar; puder damnificàr as já depo- pelo Correio. . · 
sitadas. - § 3. 0 O producto da. venda, deduzidos os 

§ 3.0 Abater o pl'eço nmrcado na ta:rifa creditos ind.icados no art. 26, § 1°, si não 
. em beneficio de qualquer depositante. - ' for procurado, por quem de direito, dentro 

§ 4.0 Exercer o commercio d~ mercadoríi.s do prazo de oito dias, serà. depositado 
id_enticas ás _que s.e propõem receber em judicia.lmente · por conta de quem per-
depósito, e adquirir, para. si ou para outrem, tencer. . _ . 
mercadorias expostas á venda em seus esta- As alfu.ndegas rete1•ão em seus cofres essa 

· béJecimentosr ainda que seja a pretexto do saldn e a administração da estrada de ferro 
consumo particular. da União o recolherá á repartição fiscal 
._ § 5. o Empréstar ou fazer, por conta; pro- designada pelo Governo nas instrucções ex· 
:pria ou alheia, qualquer negociação sobre os pedidas na confo1•midado do art. 3°~ . 

. titulos que emittírem. § 4°. Não obstante o proceSSQ do art. 27, 
Art . . 9.o Serão permittidos aos interes~ §§2 e B, verificado o cn;so do § li) do pre~ 

Elsados o exame e a verificação das merca.rlo- sente a.rtigo, o az>mazem g~r<tl, ou a compê
. rias depositadas e a conferencin. das amos- tente repartição federal, fará vender a mer• 
tras, pod~ndo no . regülamonío interno do c~doria_, scie~t~ficando com antccedencia de 
a.rmazem, ser indicadas as ltm•as para essà- Cloco du~.s aoJmZ daquellc processo . 
.fim e tomadas as ca.utellas conv~nientes . Ded ?Zl~os do producto da -venda o~ cre· 

· · . . . • d1tos mdiCados no al·t. 26, § 1°, o liquido 
· P.aragrap~o nn1co. A!> mercad_orms de que será posto á disposição dq ,juiz. -
tra.ta ·o art. 12 s~rao exa.1ntnadas pelas E' permittido ao que perdeu o titulo obstar 
amostras, que deverao ser expostas no ar- a venda, ficando prot>ogado o deposito por 
mazem. · m«.is tres mezes, si pngar os impostos 1lscaos 

Art. ' lj). ~-O prazo ·do de::posito para os e as despezas declaradas 110 art. 23, § 6°. -
effeitos deste artJgo, começar·á. a correr - da Art. 11. As empreza.s de a.rmazens ge
data da. entrada da mercadot-ia nos arma- raes, além das responsabilidades espe~ial
zens geraes e será d·e seis :mezos, podendo mente estabelecidas nesta lei, respondem: 
ser prorogado livl'emente por a.ccordo das 1°, pela guarda, conservação e pro~pta- e 

· partes. fiel entrega das mercadorias que tiverem 
Para as mercadorias estrangeiras sujeita.s recebido em deposito ; pena de -serem presos 

· a: .direitoa de importação e sobre as quaes os emprezario~, gerentes, superintendentes 
·tenlutm sido emittidos os titlt·los do aN. 15, ou admini~tradores sempre que não elfe· 
o prazo de seis mozea paderá. ser proroga.do ctuarem aquella entrega dentro de 24 horas 
até mais um anno pelo inspsctor da alfa.n- depois que judicialmente forem requeridos. 
dega si o estado das morcad()rias·gal'antir o Cessa a responsabilidade nos casos de a-va· 
pagamento integral daqucll€S direit9s, ar· rias ou vicios provenientes da natureza ou 
mazenagens e as deapezas e adealitanientos acondícíonamente das mercadorias, e de 
referidos no art. 14. · .: força. maior: . salvo a disposição do art. 37, 

Si estas mercado1•ia~ estiverem deposita- paragrapho unico; ·· . . 
das nas docas,. nos entrepostos partícula- 2°, pela culpa, fraude ou dolo de seus em
res · e tra.picnes alfa.ndegados, a prorogação p1•egados e prepostos e pelos furtos aconteci
do prazo · dependerá ' tambem do consenti· dos aos gener.os e me1•cadorias dentro dos ar-
manto da respeciva companhia ou concessio· mazons. . 

:na rio. - , § 1. o A i ndemniza~ão devida pelos at•ma .. 
- § 1.<> Vencido o prazo de d~posito, a. roer· zens geraes nos casos referidos neste a1•tigo 
cadoria. reputar-se-ha. abandonada, e o arma- se1·á correspondente ao preço da mercadoria. 
zem geral da1•á aviso ao d<lpositante, mar- em bom esta.dono loga1• o no tempo em que · 
cando-lhe o :prazo ele quatro dias improroga- devia sor·entregq-e. . . - . · 

·veia, para. a. .retirada . dá m~rcadoria contra O direito ' á Jildemnização prescreve em 
a entrega do . recibo (art. 6) on dos tWdo.s t.res mezes, contados do dia em que a mer· .. 
emittidos {u.rt. 15) ..- · .. · ca.doria foi ou devia ser entregue. · 

Findo, este prazo, quo correi.·~ uo dia em § 2. 0 Pelas àlf<mdegas e es1iradas d.e ferro 
:q1:1e :o a. viso fó1• registradô no 'Correio, o . ar.: da União responde dü•c( tamente a Fa.zenda 
·mazem geral mandará -vende-r a mercadoria, Nacional com acção repressiva contra. se~ 
t>Or corretor ou leiloeiro, em leilão publico, funcciona.rios culpados. 
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Art. 12. Nos armazens geraes podem ser 
recebidas mercadorias da. mesma natureza 
e qualidade, pertencentes a diversos donos, 
guardando-se misturadas. 

Para este genero de deposito deverão os 
tl,rmazens geraes dispor do logares proprios 
e se apparethar para o bom desempenho do 
serviço. 
·- M' declar<.tções de que trata o art. I o jun
tará o emprezario a descripção minuciosa de 
todos os aprestos doarmazom, o a matricula 
no registro do commercio somente será feita 
depois de exame mandado proceder ,pela 
Junta Commercial, por profissionaes o á 
custa do interessado. 

§ 1.0 Neste deposito, além das disposições 
cspccia&s na presente lei, observar-se-hão as 
seguintl3s; · · 

I"', o arniazom geral não ê obrigado ares
tituir a propria mercadoria recebida, mas 
póde entregar mercadoria da mesma quali
dade; 

2a, o armazmn goral responde pelas perdas 
e avarias da mcrcadori~, u.inda mesmo no 
. caso de força ma~or. 

§ 2. 0 Relativamente ás docas, . entrepostos 
particulares e trapiches alfandegados a atf 
tribu~ção acima conferida á. Junta Commor
cia,l cabe ao Governo Fede1·al. 

Árt. 13. · Os armazens geraes ficam sob a 
immediata fiscalizàção das juntas commer
ciaos, ás quaes os emprezarios rometterão 
até o dia 15 4os mezes de abril, julho, outu
bro e janeiro de cada anno nm balanço, em 
resumo, das mercadorias que, no trimestre 
anterior, tiverem entrado .õc sahirlo e das 
que existirem, bem como~ demonstração do 
movimento do:; titulos que emittirem, a im· 
portancia dos valores quo com os mesmos 
:titulos forem negociados, as quantias consi· 
gnadas, na conformidade do art. 22, e o mo
vimento das vendas publicas, onde existirem 
as salas do que t1•ata o capitulo Ill. 

Até o dia. Il5 do março as emprczas apres 
sentarão o balanço detalhado de toda a
operações o serviços realizados, durante o 
anno anterior, nos armazens geraes e salas 
.de vendas publicas, fazendo-o acompanhar 
de um relatorio circumstanciado, contendo 
as considerações quo julgarem utcis. 

§ 1 . o As alfandegas, docas, entrepostos 
particulares e trapiches alfandegados ficarão, 
porém, sou a exclusiva fiscalização do Mi
nisterio da Fazenda, c os armazcns das es
·tações de estradas de ferro da União sob a 
do Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publicas. 

Os inspectores das alf'andegas, omprozas 
ou companhias de docas, concossionn.rios de 
entrepostos e trapiches alfandegados e di
roctores de estradas de ferro íCdoracs en-

v1arao nas épocas acima designadas os 1m
lanços trimensaes e o balanço e. relatorio 
annuaes ao respectivo ministerio. _ 

§ 2. 0 O Minü;terio da Fazenda, o da In
dustria, Viação e Obras Publicas e as juntas 
commerciaes poderão, sempre que acharem 
conveniente, mandar inspeccionar os arma
zens sob sua fiscalização, afim de verificarem 
sr os bu.Ianços apresentadõs estão exactos, 
ou si teem sido fielmente cumpridas as in
strucções oq o regulamento interno e a. 
tarifa. · 

Art. I4. As emprezas de a;rmazens geraes 
teem o direi to de retenção para garantia do 
pagamento das armazenagens e despezas 
com a conservação e com as operações, be:
neficios e serviços prestados ás merca.dorias, 
a pedido do dono; dos adeantamentos . feitos 
com fretes c seguro, e das commissões e 
juros, quando as mercadorias lhes tenham 
sido remettidas em consignação (Codigo Com-
morcial, art. 189). · 

Este direito de retenção póde ser opposto 
á massa fallida do devedor. · 

Tambem4ieem as em prezas · de armazens 
geraes dil·eito de indcmnização pelos pre
juízos que lhes venham por culpa Oll dolo do 
depositante. 

- CAPITULO li 

EMISSÃO, CIRCULAÇÃO E EXTINCÇÃO DOS TI• 
TULOS EMITTIDOS PELAS EMPREZAS DE AR• 
MA7._ENS GERAES 

Art. 15. Os armazons goracs omittiriío, 
quando lhes for podido polo deposit1mte, dous 
ditulos uni<lotl, ma:; sepltraveis á "Vonta(lo, 
denominados- conhecimen.to de dt~posito o 
wa1·rant. 

§ I. o Cada um dostos titulos <lovo sot• d, 
ordem e conter, a.lóm da. suu. tlosignu.çã.o pl\.l'• 
ticular : 

1 o, a denominação da em preza do a1•ma.zem 
geral e a su~ sódo ; 

2°, o nome, profissão e domicillio do dopo .. 
sitante ou de terceiro por este indicado ; 

3°; o logar e prazo do deposito ; 
4°, a natureza e quantidade das !Uerca.

dorias em deposito, designadas pelos nomes 
mais usados ·no commercio, seu peso, o. es
tado dos envoltorios e todas as ma1•cas ·e in
dicações proprias para estabelecerem a sua 
identidade ; ·. 

5°, a qualidade da mercadoria, traiando·se 
daquellas a. que se refere o. art. 12; 

O~, a indicação do segurador da merc~ 
doria e o valor do segm·o (art. 16); 

7", a declaração dos impostos e direitos 
.fiscaes, dos encargos e despezas a que a mer:' 
cadoria está. ::mjeita, e do dia em qtte come• 
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çaram a correr. as a1•mazenagens (aPt. 26, da, mercadoria deposita.dn, ; o do warrant so
§ 2°) ; parado do conhecimento de deposito o di-

80, a data da emissão dos tituros o a assi- reito de penhor sobre a mesma mercadoria 
gnatura do emprezario ou pessoa devida- e o do conhecímenta de deposito a faculdade 
mente habilitada por este. . de dispor da mercadol'ia, sabw os direitos 

§ 2. 0 Os referiuos títulos serão extrahidos do credor, :portador do wan·ant. 
de um livro de talão, o qual conterá todn,s · Art. In. O primeiro endosso do war1·ant 
,as declarações acima mencionadas e- o nu- declarará aimportancia do credito garantido 
mero de orqem corre&pondente. pelo penhor da mercadoria, a taxa dos juros. 
- No verso do respectivo talão, o deposi- e a dat(), do vencimento. 
tanto, ou terceiro por este autorizado, pas. Estas declarações serão transcriptas no co· 
sará . recibo ·dos titulos. Si a em preza, a nhecimento de deposito e assignadàs pelos 
pedido do depositante, os expedir pelo cor- endossatarios do war1·ant. 
rei o, mencionará esta - circumstancia e o Art ~ 20 •. O portador dos dous títulos tem 
numero e data do certifj.cado do registro o direito de pedir a,divisãô da mercadoria em 
posta.!. · t::mtos lotes quantos lhe convenham, e a 

Annotar-se-hão tambem no verso do talão entrega de conhecimentos de deposito e 
as occurrencias que se derem com os titulos _warrnts corresponpentes. a cada um dos 
delle, extrahidos, como substituição, resti- lotes, sendo restituídos, e ficando annullados 
tuiçã.o perda, roubo, etc. . os títulos anteriormente emittidos. 

§ 3° Os armazens gcraes são responsaveis- Esta divisão sómente será facultada si a 
para com terceiros pelas irr~ularídades ·e mercadoria continuar a garantir os creditas 
inexactidões encontradas nos titulo8 que preferenciaes do art. 26, § 1°. 
emittirem, relativamente á quantidade, na· Paragraph.o unico. Outrosim, é pern:lit· 
tureza e peso da rnereadoria. . tido ao portador dos dous títulos pedir novos 

Art .. 16. As mercadorias, pa.ra. servirem t~tulos á sua o~'(le.m_, ou de ter~e~r? que in
de base â emissão dos títulos devem ser d1car em substltmçao dos prlmlttvos quo 
seguradas contra riscos. de ince~dio no valor sel:'ão restituídos ao armazem geral e an-
designado pelo depositante. nulla:d.os. . . . . 

Os armazens goraes poderão ter apolices ~rt. 21. A mercadorm depositada sara 
~speciaes ou abertas para esse fim. r•etxrada d? armazem gera.l.contra a entrega 

No caso de sinistro o armazem geral é o do conhemmento ~e depos1to c do war'rant 
competente para receber .. a indemnização co~re~pondo!lte, hber~o. pelo ;pa~ament~ do 
devida pelo segurador, e sobre esta exerce1•ão prmc1pal e Juros da d:tvida, SI f01 ~egoc1ado. 
a. Fazenda. Nacional, a. empreza. àe a.rma.zens . Art: 22. Ao P?r~a.dor ~o conhecn~onto ~e 
geraes e os portadores de conhecimentos de deposito é per~mtt1do ret1r_a~ a ~ercador1a 
deposito e wa,-rant os mesmos direitos e antes do venm,!llento da divida constante do 
privilea-ios que tenham sobre a mercadoria warrant, C()ns1gnando no armazem geral o 
segurada. p:rincipal e jurós até o vencimento e pa-

Paragrapho uni co. As mercn,dorias do quo gand? os Ilf!postos flsca.es, armazona.gons 
t t t 12 - , d· , 1 -venc1dMl e mau:1 despezas. 
ra a o ar • serao segura as em nome< a. Da. qun,niia consio-nada o armazem geral 

emprcza do armazom geral, o qua.l fica. á 'J _ ~ 'h"d d. r d 
r~SJ>O~Sil.VOl pola indernnizaÇão no Ca.Sp de r:~~~ l'OCl JU, OX ra I O L Uffi lVro .O 

SlntSti o. . . . . § 1. o o arma.zom geral dará, por cnrtn. ro· 
Art. 17. Emlttidos os t1tulos do q'!-o -tra~a gistrada, immediato a. viso desta. consignação 

o art.:. 15, os generos o mercadorias n11o ao primeiro ondossadol' do warrc:mt. 
;poderao soffrer embargo, penhora., sequestl'o . Este aviso quando contestado será pro
óu qual9-uer outro embara.çq_ que prejudjque vado no.~ te;mos do ai't. lO§ 2<!.' 
a sua livre e plena depos1ça.o, salvo nos ca: § 2.o A consignação equivale a real e 
sos do art. ~7. . effectivo pagamento, e a quantia consignada 
· O conhec.1meuto de deposito e o warrant, será promptamento entregue a.o credor me
ao contrar~o •. podem ser penhorados, arres- diante a l'estituição do warra.nt com a do-
tados por d1v1da_s do portador. vida quitação. 

Art. '18. O conhecimento de doposito e o § 3. o Si o warrant não f9r apresentado ao 
warrant podem ser transferidos, unidos ou armazem geral até oito dias depois do ven· 
separados, por endosso. - cimento da divida, a quantia consignada 

§ I~ O endosso pôde ser em àra.nco ; neste será. levada a deposi~o judicjal, por conta de 
caso confere a.o portador do titulo os dil'eitos quem pertencer. . 
de cessiónario. Nas alfandegas e ostrada,s de ferro fe
, § 2° O endosso dos títulos unidos confere deraes essa qua.ntht terá o destino declaraqo 
;r.o cessionario o direito do livre disposição no art. 10 § 3", in {lne! 
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§ 4. 0 A perda, o roubo ou extravio do 
warmnt não 11rejudicarão o exercício do 
direito que este artigo confere ao 1_}or0.dor 
do conhecimento d-e deposito. 

Art. 23. O portador do war1·ant que, no 
dia do vencimento, não for pago, e que não 
achar consignada no armazem geral a im
})ortancia do seu credito e juros (art. 22), 
deverá interpor o re:'lpectivo protesto nos 
prazos o pela fórma applicaveis ao protesto 
das letras de cambio, no caso de não paga-

falta de pagamento, ou que, dentro de dez 
dias, contados da data do instrumento do 
l)rotesto, não Jlromover a venda da merca
doria, conservará tã.o sómente acção contra 
o primeiro endossador da warrant . e contra 
os endossadores do conhecimento de depo
sito. · · 

mento. -
O official dos protestos entregará ao pro

testante o respectivo instrumento, dentro do 
prazo de tros dias, sob pena de responsabili-
dade e de satisfazer J_}erda.o;; 0 da.mnos. _ 

§ 1.0 O portado!' da wan·ant fi1râ vender 
em leilão, por intermedio do corretor ou 
leiloeiro, que escolher, as mercadorias espe
cificadas no titulo, inde-pendente de fo-rnw.li
dades judiciaes. 

§ 2. o Igual ·direito de venda cabe ao pri .. 
meiro endossador que pagar a divida do 
warmnt, sem que seja necessa.rio cott.~tí.tulr 
em móra os endossadores, do conhecimento 
de deposito. 

§ 3.0 O .corretor ou leiloeiro, encar:regado 
da venda, dopoi::; de avisar o administrador 
do armazem geral ou o chefo da competente 
repartição federal, annunciará pela. imprensa 
o leilão, com antocedoncia de quatro dias, 
especificando as mercadorüts conformo as 
declarações da wa1·r((nt e. (\~cla1"and{) o dia o 
hora da. vçnda, as condições desta c o logai' 
onde podem ser examinadas o.qncllas mcrca-
dot·ias. · 

O agente da venda confo~mu.~-~~--\w .. e.m. 
tudo com as disposiçõfl::; do 1'egu lamento in
terno dos armazens o das salas do vendas 
publicas ou com as instr•ucçõcs officiaes, tra-

. tando-so de repa.rtkão federal. 
§ 4.0 Si o aJ•remn.tanto não pagar o preço 

da. venõ,a, applicar-se-lta a disposiçiio do 
art. 28, § Ô0 • - · 

§ 5." A perda ou extravio do conhecimento 
. de deposito (art. 27, § 1 °), a falloncia, os 
meios p1•eventivos <le sua declaração e a 
morte do devedor não suspendem nom in-. 
terrompcm a venda. annunciada. . 

§ 6.0 O devedor J)Ode.r\1. e-v\ta-r a -venua até 
ao momento de ser a mercadoria adjudicada 
ao que maior lanco offerecer·, pagando immo
diatamente a divida da toa1·1·ant, os impo::~tos 
:fiscaes, despezas dovitlas ao armazem o todas 
as mais a que a execução deu 1ogar, inclusive 
custas do protesto, commissões llo corrotor 
ou agonte de leilões e juros da müt•n,. 

§ 7. o O JJOrtadot• da 1om·J·ant CJ ue, em 
empo util, nU.o interpu1.e1: o 111'\>t~..,to pol' 

Art. 24. Effectuada a venda, o corretor 
on leiloeiro dará a nota do contractó ou 
conta de venda ao armazem geral, o qual 
receberá o J?reço e entregará ao comprador 
<'1. roe1'caà.ona. -

§ L 0 O armazem geral, immediatamente 
após o recebimento do producto da venda, 
fará as deducções dos creditas preferenciaes 
do a-rt. 2ô § lo, e, com o liq ui ao, pagltrá o 
portador da. tcmTant nos . ter.tnos do art. 26, 
principio. · _ 

§ 2. o O portadol' da warJ•ant que :ficar in· 
tegralmente {lago entregará. no a.rma.zem 
geral o titulo. eom a quitação; no caso con
tt'al'io, o itl'mazem geral mencionará na 
wm·rant o pagamento parcial feito e o resti-
toieá ao poJ.•tador. . 

§ 3.0 Pago o Cl'edor, o excedente do . pi·eço 
de. venda se.l'á entregue ao portador do co
nhecimento de deposito cont1•a a restituição 
desse titulo. 

§ 4. o As quantias 1•eservauas ao portador 
d;;~. tom·rant ou ao do conhecimento . de depo
sito, Quando nã,o ·reclamadas no prazo de 30 
dias depois da "':'Onda da mercadoria terão o 
destino declarado no art. 10 § go. -

Art. 25. Si o portador da war1·ant não 
ficai' integr<.~.lment~ pago, em virtude da in
sufficiencia do producto liquido da. venda da 
mercadoria ou dtt indemniza.Ço do segut·o, 
no caso de sinistro, tem acção para havor o 
saldo contra os endossadores antoriore3 soli
da.riamente, observando-se a esse rosp1~ito a.~ 
mosmas disposições substanciaos o proce~
s.uaes (d{\ fun1lo e de forma) relativas t\s 
lettras do cambio. ·. 

O pt•azo pa1•n. a prescripção da acção re
gros~iv:a corre do dia. da venda. 

Art. 26. O '\)ortador da warrant serâ. pago 
do seu credito, jul'OS convencionaes e da 
mól'a. il razão de 6 % ao anno e despezas do 
protesto, pl'ecipua.mente, pelo produ~to da. 
venda da mercadol'ia.. . 

§ l .. 0 Vreferem, porém, a este credor: 
I o, a. Fazenda. Nacional, pelos direitos ou 

impostos que lhe forem devidos ; · 
2°, o corretor ou leiloeiro pelas commissões 

taxadas em seus regimentos, ou reguladas 
por convenção entre elles e os committentes, 
e pelas despezas com annuncio da venda ; 

3", o arma.zom geral por todas as despezas 
declaradas no a1•t. 14, a l'ospeito das quae:;~ 
lhe ê garantido o direito de retenção, -
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§ 2.o Os credit.os do§ l 0 ns. 1 o :~ devem, . Si, porém, appa1·ecer reclamação, o juiz 
ser expressamente referidos no~ titul.os marcará. o prazo de lO dias para prova, e, 
(art. 15 § Jo. n. 7), declarando-se a quantii:l. findos estes, . arrazoando o embargante e 
e~acta dos 1mpostos devidos (L Fazenda Na- o emb,~rgado em cinco dias cada um, jnl
cronal e de tod<~s as despeza.s liquidas até ao gará a.fina.l com appellação sem effeito sus- _ 
momento da emissão daquelles titulos, pena. pensivo. . 
de pet·da da preférencia. Estes_ prazos serã.o improrogaveis e ·rataes 

Todas vezes que lhe for exigido pelo por- e correrão em cartorio, independente de 
tador do conhecimento de deposito ou da lançamento em audiencia. 
warrant .o arm.azem geral é -obrigado a li- § 3.oNo caso de :perda do warrant, o in
qUidar os credltos que preferem ao warrant teressado que provar a sua propriedade 
e fornecer a n.ota de liquidação, datada e assi· tem o direito de receber a importancia. do 
gnada, refermdo ao nume1•o do titulo e credito garantido. · . 
ao !J.O~ne da. pessoa Ct ordem de quem foi Observar-so-ha o mesmo processo do§ 20 

emlttldo. com as seguintes modificações: 
~rt. 27. Aq-ueHe que perder o titulo a) Para justificação summaria, serão ci-

avisa.r(t o armazem geral c a.nnunciarã. o tados o :primeiro endossador e outros que 
facto dm•ante tres dias, pelo jornal de ma.iot• forem conhecidos. O a.rmazem será. avisado 
circulação da séde daquclle a1•mazem. do dia e hol'a da justificação e· notificado 

§. l.o Si se tratar do conhecimento de do- judicialmente da perda do titulo. . · 
po~Ito. e co~respondente warrant, ou só do b) O mandato judicial de pagamento será. . 
pr1me1ro, o mteressado poderá. obter dupli- expedido cont1•a o primeiro endossador ou · 
cata: o~ a entrega da mercadoria, garantido contra quem tiver em consignação ou depo
o .diretto do portado1• da. war,·cmt, si este sito a. importancia correspondente á divida · 
f01 negociado, ou do saldo (L sua disposição, do warrant. . 
si a mercadoria foi vendida, olJservando o O referido mandado, si a divida não está. 
processo do§ 2°, que correrà perante o juiz vencida, será. apresentado áquelle primeiro 
do commercio em cuja. jurisdicção se acha,1• endossador no dia do vencimento, sendo ap-
o a.rmazem gm•al. plicavel a disposição do art. 23 no caso de 

§ 2. 0 O intet•essado requererá a notifica.çilo nílo pagamento. 
<lo armazem geral para não entrega.t•, sem § 4.° Cessa a. respons11bilidade do arma
ordem judicial, a morcadaria ou sa.ldo di:;- zem geral o do devedor quando em virtu· 
ponivel caso do ser ou do ter sido ella. von- tle de ordem judicial emittir duplicata ou 
di(la na. conformida.do dos :Lrttl. lO § ,jo c 23 cntt•eg<H' a mercadoria ou o saldo em seu 
§ 1 o, o justitlcat•á summa.ri:Lmento a swt pt•o- podcl' ou pagar a divida. O prejudicado 
pl'ied;~de. toPú. acQã.O sómente contr<t quem irldevida. .. 

O t•oquot'imento dovo ser insil'llillo com monto tHspoz da, mercadoria. ou embolsou a 
nm oxomplot• llu Jornal om fJil" íbr n.nnun· qtt\Lntia. 
cia.dn. a. ptlrda o com a. c(,pia. 11ol do t.ttlií.o do ~ 5. 0 O quo fica llisposto sobt'e perda do 
titulo pei'«Jido, loJ•noci(ln. pol1, at•mazom "e- titnlu u.pplica.-sc aos ca!:los ele roubo, ful·iio, 
ru.l e por oste n.utlwnticu.du.. "' cldriLVio ou Jcstruição. 

O armawm geral tm·1t scionciiL do (lia e 
hot•u. da. justitlct~ção, o 1mra. o8tu.,:ii n \\'m'l'ant 
foi negociada o ainda. nito voltou a,-.; a.r
ma.zom geral, sorá citado o ondos8<Ltario 
desto titulo, cujo nomo uovia constai' uo 
coreespondente conhecimento de deposito 
perdido (art. 19, 2,a. parte). 

O juiz na sentença que julgar ·procod•3nte 
a. justificação mandará pulJiicar oditaes com 
o prazo de 30 dias para reclamações. 

Estes editaes reproduzirão todas as decla.· 
rações constantes do talão do ti tu lo perdido o 
serão publicados no Diario Oftlcíal c no jor
nal onde o jnteressado a.nnunciou a referida 
perda e afflxados na porta do armazem e na 
sala d~ vendas publicas. 

Não havendo reclamação, o juiz expedirá. 
mandado, conforme o requerido, ao armazem 
geral ou depositaria • . 
. Sendo ordenada a duplícn.ttt, dclla constará. 
ef')t~ cirçum.l>t~ncia, . 

CAPlTULO III 

SALAS Dl~ VENDAS PUBLICAS 

Art. 28. Annoxa.s aos seus estal)etecímon
tos as emp1•ozas do armn.zens geraes pode
rão ter sala.s apropriadas para. vendas pu
blicas, volunt.arias, dos goneros c merca.tlo
rias em deposito, obsorvando-so as seguintes 
disposições: 

§ 1.0 Estas salas serão fl•a.nqueadas ao 
publico e os depositante:l poderão ter ahi 
exposição de amostras. 

§ 2.0 E' livre aos interessados escolher o 
agente da venda dentre os corretores ou lei· 
loeiros da respectiva praça. 

§ 3. o A venda será annunciada pelo cor
retor ou leiloeiro, nos ,jornacs locu.es, de
clarando-se o dia, hora e condições do leilão 
e !la, ontreg~ da. J)lorci\<loria, :numero, na.-. 
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tnPeza. o quantidade de cada loto, armazens 
onde se acha,- e as horas dura,nte ás quaes 
póue ser examinada·. 

Além disso, affixarâ aviso na praça do 
c·ommercio e na sala. onde tenha do effectuar 
a venda. 

§ 4. 0 O publico ser<l adnl.ittido a exami
na.l' a mercadoria annunciada á venda,sen.do 
prvporcionadas toJas as facilidades pelo ad
ministt•ador do armazem onde ella se acha,r. 

§ 5.0 A venda será feita por atncado, não 
podendo cada lote ser de valor infel'ior a 
dous contos de réis, calculado pela cotação 
médio. da mercadoria. 

§ 9.0 Si o arrematante não :pagar o :preço 
no prazo marcado nos annuncios, e, na falta 

. destes, dentro de vinte e quatro horas del_lois 
da. venda, Sjõlrá a mercadoria levada a novo 
leilão por sua conta e . risco, ficando obri
gaclo a completar o preço po1• que a com
prou e pm•dendo em beneficio do vendedor o 
signal que houver dado. 

Para cobrança. da dit.ferença terá a parte 
interessada a a.cç.ão executi'V'a dos arts. 309 
e seguintes do decreto n. 737, de 25 de no
vembl'o de.l850, devendo a petição ülicia.l 

· .sei' instruída com cer tidão ext1•ahíd::t dos 
livros do corr·etor ou agente de leilões. 

· § 7. <> Tratando-se das mercadorias a q ne 
se l'Cfere o art. 12, o bscrvar-se-ha o disposto 
no§ 1°, n. l, do mesmo artigo. 

Art. 29. Onde existirem sala,s de vendas 
puhlicas serão noUas o!fcctuadas as vendas 
do quo t1•atam os arts. lO§ 1° o 23 §}o, não 
son<lo então applica.vol a disposição rostri
ctiva do art. 28 §5°. 

CAPITULO IV 

DJsrOSJÇÕI~S FJSCM:~ F Pf:NAP.f-.1 

~\ rt. :10. Silo sujo i tu:-l no snllo flxo do tr·o
zonl.os I'IÍÍS : 

1", o rec\bo 1\:u:; mel'ca.llorias t~oposit~\tln.s 
nos al'rnazons goraos (í1l't. 6) ; 

A1·t. 2°, o conhocimonto do (lcposito : 
O mosmo sollo das lettras de cambio e do 

terra. pagará a wan·o.nt quando, separada do 
deposito, for pela primeira voz endossada. 

Art. 31. Niio podem ser taxados pelos 
Estados nem pelas Municipalidades os depo
sitas nos armazens geraes, bem como as 
compeas e vendas realizadas nas salas annexas 
a eiltes armazens. 

Art. ~2. Incorrerão na multa de 200$ a 
5:000.~000 os emprozarios de armazens goraes 
quo não observarem a,s l_lre.scripçü~s dos 
arts. 5°, 7° e 8°, §§ 1° a 4", 13, 22, § 3", 24, 
§§ I" o 4°, 26, § 2", ultima par•tc. _ 

Paragrapho uni co. A mnHa sorú. ·imposta 
por quem ti ver a seu cargo <1. fiscalização do 

armàzem, e cobrada executivamente por 
intermedio do MínistCI'io Publico, si não fôt' 
paga dentro de oito dias depois de notifi
cada, revertendo em beneficio das miseri
.cordias e orphanatos existentes na séde dos 
:n~mazens. 

Art. 33 . Seri't cassada a ma. tricula (art. 1 o, 
§ 1()) ou revogada a autorização (art. 4°), 
por quem a ordenou ou concedeu, nos c_asos 
seguintes: 

1 o fallencia e meios pl'twentivos ou liqui
dação da I'espectiva emprcza; 

2°, cessão ou transferencia da empreza a 
terceiro sem :prévio aviso á Junta Commer
cial, ou som autorização do Governo, nos 
casos em quo esta for necessaria; 

3\ infracção do regulamento interno em 
prejuízo do commercio ou da Fazenda Na
cional. 

Paragrapho unico. A disposição d"ste ar
tigo não pr~judica a imposição ~as _!Uultas 
com minadas no art. 32, nem appllcaçao das 
outras pena.s em que, por ventura, tenham 
incorrido os êmprezarios de armazens e seus 
prepostos. 

Art. 34. As penas cst<1belecidas para os 
casos dos arts. 32 o 33, ns. 2° e 3\ só pode
rão ser impostas depois de ouvido o empre~ 
zario do armazem geral, o gerente . ou snpe
rintcndente das companhias de docas e os 
concessionarios de entrepostos e trapiches 
alümdegados em prazo razoavel, facultan
do-se-lhe a leitura · do inquerito, rolatorio, 
denuncia e vrovo.s colhidas. 

Art. 35. Incorrerão nas penas de prisão 
cellular por um a quatro annos e multa. . de 
l 00$ a I : 000$000 : 

1. 0 Os quo emittirom os títulos referidos no 
cnpitulo li sorri que tenham cumprido as dis
posições dos a1•ts. I e 4 desta lei. · 

2. 0 Os omprnzarios ou administradores de 
a.rruazens goraos que emittirem os ditos tí
tulos sem Cllte existam em deposito as mer
cadorias ou gencro.~ nclles especificados, ou 
cptc omittam mais de um conhecimento de 
deposito e de warrant sobre as mesmas mer· 
cadorias ou generos, salvo os casos do art. 20. 

3° Os em:prezarios ou administradores de 
armazens geraes que fizerem emprestimos 
ou quaesquer · negocições, por conta propria 
ou de terceiro, sobre títulos que emit:tirem. 

4° Os eml_)rezarios, administradores de ar
armazens geraes que desviarem, no todo ou 
em P<:Ll'te,fraudarem ou substituírem por ou· 
tras, as mercadorias confiadas á sua gua1•da, 
sem p1•ejuizo da pena de prisão do que trata 
o art. 11 n. l. 

·5" Os emprezarios ou administradot•os do 
armazons goraes, que n'ii.o entro~arem no 
1levido tmnpO,l1 quem do direito a. tmpotta.n
citt, das consignações do ttu~ trata o a.rt. 22 e 
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as quantias qne lhes sejam confiadas, nos 
tm'mos desta lei. 

§ lo Si a em preza fôl' sociedade anonyma 
ou commanditu.rià por acções, incorrel'ão 
nas penas acima comminadas os sens admi' 
nistradores, superintendentes, gerentes ou 
:fiei$ de armazens q11e para o facto criminoso 
tenham concorrido directa ou indirecta
mente • 
. § 2° Si os títulos cmittidos pelas reparti· 

. ções federaes, de que tratam os ar·ts. 2 e 3, 
incorrerão nas penas acima os fieis ou quaes
quer funccionarios que concorram para o 
facto. · 

§ 3o Nesses crim9s cabJ a acção publica. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES GER.A.ES 

Art. 36·. Ficam comprohendidos na dispó
sição do art. 19, § 3° do dececto n. 737, de 25 
de novembro de 1850, os depositas nos at·ma
zens gcraes e as operaçõt3s sobre os títulos 
que as respectivas emprezas emittirem e os 
contractos de comp1•a c venda a. quo se l'O
fere o art. n. 28. 

Art. 37. São nullas as convenções ou clau
sulas que diminuam ou restrinjam as obl'i
gações e responsabilidades que, por osta lei, 
são impostas ás em prezas de ai'mazons gm·aes 
e as que figUl'arem nos titulos que ellas 
emittirem. 

Paragrapho unico. Ao contrario, podom 
cs a.rmazons geraes se o bi·igar, por con ven
C]ão com os depositantes e mell.iante a tax:~ 
combinada, a indemnizar os prejuizos acuu
tecidos á met•cadoria. por a varias, vi cios in
trinsecos, falta de aconll.icionamento o mosmo 
pelos casos do fot•ça. maio1•. 

Esta convenção, pn.m quo tenha ofl'oitos 
para com te1•coiros, devorá const,at· dos ti
tulos de que tl'ata. o :l.l't. n. 15. 

Art. 38. A presente lei não modifien as 
disposições do capitulo V, do titul" III, da. 

. parte 1 do Codigo Commercia.l, que conti
nuam em inteiro vigor. 

Art._39. Revogam-se as disposi,;õos ern 
contraris. · 

Posto a votos, é approvado em 2a dis
cussão o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 258- 1901 

O Congl'osso Na.ciomtl resolve: 
Artigo unico. Fica o Podol' Executivo au

torizado a abrb• ao Miniséerio di~ Fazowla o 
crodito ex:tt•aot•di nu.l'io 1l<t twnwu~ tJWl fôr 

CaDli\L'IIr Vol. VUI 

nocessa.da. para t•cstituir a João do Aquino 
Fonseca e Fonseca Irmãos & Comp., nego
ciantes no Recife, Estado de· Pernambuco, a 
importancia que de mais pagaram á Ãlfan
dega da.quella cidade, por importação de 
kêrozene, de accordo com a sentença do Su
premo Tribunal Federal, que condcmnou a 
Fa.zencla Nacionu.l a tal pagamento na acção 
alli proposta; fazendo as necessárias opera
.. ções e revogadas as disposições em contrario • 

O Sr. Henrique Lag(len (pela 
01·clern) requer e obtem dispensa de tntersti
cio para que o projecto,que acaba de ser vo~ 
tado, entre na proxima ordem do dia. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e onvia1o á ' Commis~ãQ <lê Roda.cçã.o, o 
~cguinto 

PH.O.TBCTO 

N. 170- I895 

O Congresso Nacional r0solve: 
Artigo unico. Fica o Governo autorizado 

a conceder, repartidamente a DD. Antonina 
Ramos Lopes, Emilia Ramos Lopes, Leopol
dina Ramos Lopes c Ma.thilde Ramos Lope~, 
irmãs solteiras do 2° tenente commissario da 
armada. Alfredo Ramns Lopes, fa.llecido em 
4 de setembro de 1893, o meio-soldo da pa
tente do dito officia.l; rovoganúo-so qualquor 
disposição em contrario. · 

O Sr. Pereira Lima (pela ordem) 
r-oquce veritlcaçã.o da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhoco-so 
tor sido o pt'Ojüeto appt•ovado p<H' 107 votos. 

PostP a votos, ti approva1lo om3a. tliscnssã.o 
c nnvin,do ft Commissão do ltmlacção, o so· 
guint;o 

1 •ao.r t·:c'I'O 

N. ~3 C, do lOOl 

O Congresso Nnciona.lJ•osolvo: 
Artigo uni co. J?ic~t o Po<lor Executivo 

:mtoriza.do a abrir ;w Ministorio dà Fazenda 
o credito de 10:000$, papel, para pagar ú. 
Santa Casa de Misel'icordia, da Victoria, a 
qua.nti.a quo lhe foi concedida pela lei de 
24 dedczembr•o de 1894; revogadas a.s dispo
sições em contrario. 

Posta a votos, é a.pprovada em discussão. 
unica. a seguinte emenda do Senado ao pro- · 
jecto n. 328 de 1901, da Cama.ra: 

O Congresso Nacionall'csolvc: 
Art. I. o Os vencimentos dos :mxilia.res dos 

aullíturos tlo Ma.rinhu. o Gum·t·a. na ~apitai 
jO 
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Federal · ~erão correspondentes aos de ca
pitão dos corpos arregimentados do exercito, 
em serviço activo. 

i rt. 2. o Os vencimentos dos auditores de 
guerra dos 4° e 6° districtos militares ficam 
equiparados aos dos auditores de Guerra e de 
Marinha. na Capital Fedet•al. 

Aet. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado 

erodito extraordinario de 2:414$476 para 
occorrer ao pagamento de differenças de 
ordenado que deixou de receber o major do 
quadro es:pecial do exercito Jonathas da 
Mello Barreto, proíessor do Collegio Militar, 
fazendo as nccessarias opm•ações e revoga
das as disposições om contrario. 

a abrir. o credito necessn.rio p~ra a execução o Sr. Camillo de Hollanda 
desta let. . . _ • (pela ot·clem) requer e obtem dispensa da iin· 

Art. _4.o Revogam-se as diSposiçoes em pressão da reda.cção final do :projecto n. 305, 
contrar10 · de ·1901, afim de ser votada immedia.ta

O Sr. Cassiano do Na.seimen
t.o (pela ordem) requer e obtem dis:pensa de 
imp1•essão da redacção final do projecto 
n . 328, de 1901, afim de ser irnmediatamente 
votado. 
· Em seguida, ~ sem debate approvada a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 328 A -1901 

Redacçt!o final da emenda substituti'l)a, do 
Senado, ao p1·ojecto n. 256, de 1900, deteJ·· 
minando que os vencimentos dos auxiUm·es 
dos auditores de ma1·inha e guerra da Capi
tal Federal sercro cor,·espomlentes aos de 
capittro dos corpos arregimentados do exer
cito em serviço activo 

O Congresso Nacional rosolvo : 
Art. 1. o Os vencimentos dos auxiliares dos 

auditores de marinha e guerrl!- na Capital 
Federal serão correspondentes aós de capitão 
dos corpos ar1•egimentados do exercito, em 
serviço activo. · · 

Art. 2. 0 Os vencimentos dos auditores de 
guerra dos 4° e 6° districtos militares ficam 
equiparados aos dos auditores de gueera c de 
marinha na Capitu.l Fedoral. . 

Art. 3. o Fica o Poder Executivo autorizado 
a alJI'Íl' o credito necessariu para a execução 
desta lei. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 19 ' do dezembro de 
1 901.-Araujo Góes.-· Viriato Mascm·enhas. 

E' o pt•ojecto enviado á sancção. 
Posto a votos, é a:pprovado em 3a. discussã.o 

e enviado {~ Commissão de Redacqã.o, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 305- 1901 

mente. 
:Em seguiua ê sem debate approvada a se· 

guinte 

REDACÇÃO 

N. 305 A-1901 · 

Redacçtto final do p1·ojecto n. 305, deste at'mo, 
que a-utol'iza o Poder Executivo a abrú· ao 
Min:·steJ•t:o da Gue1·ra o credito extram·di
nario de. 2:414$476 pm·(t pagamento de 
differenças de ordenado gue deixou ae·?·e
ceber o ma}m· do quad1·o especia.l do exer
cito Jonathas cleMeUo Ban·eto, professor do 
CoUegio Milita?· 

O Congre.'>so Nacional resolve: 
Artigo uni co: Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio da Guerra o 
credito extraordina.rio de 2:414$476 para 
occorrer ao pagamento de ditrerenças do 
ordenado quo deixou de roceber• o majot• 
do quadro especial do oxercito Jonathas de 
Mello Barreto, professor do Collegio Militar; 
fazendo as necossarias operações e ·revogadas 
a:> disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 20 de dezembro do 
1901.-Amujo Góes.-Viriato _ Mascm·e11has. 

E' o projecto enviado ao Senado. 

O Sr. Thomaz Cavaleant.l 
(pela 01-rlcm)-Sr. Presidente, ainda ha pouco 
reclamei cont1•a o pedido do meu collega da 
bancada quo requereu fosse approvada a 
redac~ão final do projecto n. 218 A, porque 
esse projecto ostava em 2a. discussão, agora. 
peço á Mesa que consulte á Casa si concede 
dispensa de interstício para que este projecto 
cn tre na. ordem do dia de amanhã. 

.E' concedida. 

O Sr. Seabra (pela ordem)-Requei· 
O Congresso Nacional resolve: ro a v. Ex. a palavra pela. ordem pa1•a. 
Artigo unico. Fica. o Potlee J•;xecutivo au- a.:presentação de UIJl requerimento que en· 

tori.zado a. a.brir ao Ministerio da. Guerra o cerra m,;;tteri~ urgentct · 
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Vem â Mesa, é lido e approvado o se-1 S .. Paulo, o Dl'. João Mendes de Almeida. 
guinte Junior.~ 

E' o projecto n. 106 A, de 1901, enviado á 
REQUERIMENTO Commissão de Redacção. 

Requeiro Ul'geneia. para a votação de um O Sr. Galdino Loret.o (pela 
requerimento relativo ao projecto do Codigo· M'dem) requer e obtem dispensa de impres
Cívil. são da redacção final do p1•ojet'lto n. 253 C, 

Sala das sessões, 20 de dezembro de 1901 de 1901, afim de- ser votada immediata.-
-Seabra. mente. · 

O Sr. Presidente - Os Senhores 
que julgam-que a lllateria é de mttureza tal, 
que a não ser julgada immediatamente, 
ficarâ prejudicada, quoiram levantar-se. 
(Pausa.) · 

·E' approvado o requerimento. 

o Sr. Seabra-Sr. Presidente, tive 
occasião, como Presidente da Commis:;ão du 
Codigo Civil, de requerer a prorogação do 
prazo para que a Commissã.o pudesse termi
nar o::: seus trabalhos, no dia 26 do corrente. 

No entretanto a Commissão precisa de 
mais alguns dias para concluir o seu traba
lho e, portanto, eu peç.:> a prorogação do 
prazo por mais um mez para. que a Com
missão possa dar por concluído o seu tra
balho. 

Consultada a Cama.ra, é concedida a pro
rogação requerida pelo Sr. Sea.bra., Pre3i
dente da Commissã.o Especial do Codigo 
Civil. 

Posto a:votos,é approvado om 3o. discussão, 
salvo a emenda, o seguinte 

PROJECTO 

N. 106 A - 1901 

O Congresso Nacional resolve : 

. Artigo unico. E' autorizado o Governo a 
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocias In
teriores o credito necessario para pagamento 
do pl'em'io de viagem, de que trata o a1•t. 221 
do Codigo do Ensino, conferido a Pedro 
Demosthenes Rache. 

E' t:~ombem a.pprovada a soguinto emenda 
do Sr. Neiva, que na fôrma do Regimento 
é destacada para constituir pt>ojocto espe
cial : 

A.rt. E' o Governo autorizado a abrir 
o credito necessarío par.1 pagamento de 
9:000$, om que foi arbitrado pelo mesmo 
Governo, não só o premio, mas tambem a 
despeza. da. impressã.o de 1.000 exemplares 
da obra-Processo Criminal BL•a.zileiro-ela.
borada ~elo lente da Faculdade de Direito de 

Em seguida é sem deb~~te approvada a 
seguinte 

REDACÇÃO 

N. 253 H- 1901 

Redacção final da emenda offel·ecida ao pro~ 
jecto n. 253, deste .. ...anno, que autm·i.ta o 
Pode1· Execut-ivo a ab·rir ao Ministerio da 
Fazenda o credito da 10:000~, papel, para 
pagar d Santa Casa de M1:se1·ícordia da 
Victoria 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uni co. Fica. o Poder Execuci v o au

torizado a abrir ao Ministerio da. Fazenda. 
o credito de 10:000$,, papel, para paga1• á. 
Santa Casa de Misoricordia da Victoria, a 
quantia que lhe foi concedida pela lei de 24 
de dezembro de 1894; revogadas as disposi
ções em contrario •• 

Sala das Commíssões, 20 do dezembro do 
l901.-A1·aujo Gdes .-Vil'iato Mascm·enltas. 

I~' o projcc~o onvia(lu ao- Senado. 

O Sr. Dlogo Fortuna ( pela 
ordem) requo1• e obtem dispensa do impt•es· 
sã.o <lu. relhLcção ftna.L do projocto n 106 G, 
de 1901, que n.cha. sobre a Mesa, afim de SOl' 
votada i mmedía ta mente. 

Em seguida é som debate approvada, a se· 
guinto ~ 

REDACÇÃO 

N. 106 G- 1901 

Redar.çrro fi·nal do projecto n. 106, deste anno, 
que autm·i.za o Go'!Jerno a abrir ao Ministe
rio da .htsliça e Negados Interiores o cre· 
dito necessario para pagamento do premio 
de · viagem de que trata o art. 2.81, do 
Codigo de Ensino, confe,·ido a Pedro De· 
mosthenes Rache 

O Congrosso Nacional resolve: . 
Al'tigo uni co. Fica o Governo autorizado a 

n.lwir a.o Ministel'io da Justiça e Negocios 
Interiores o crcditv uecos.sario :para :paga.-
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monto do premio de viagem de que trata o 
·art. 221 do . Codigo de Ensino, conforido a 
Pedro Demostllenes Rache, rcvogadás as dis
posições em contrario. 

Sala das Conmissões, 20 de dezembro de 
1901.-Amujo Góes.-Viriato Mascr.wenhas. 

E' o projecto enviar! o ao Senado. 
· Posto a votos, ó approvado em la discussão 
o seguinto 

PUOJECTO 

N. 22 A -do 1901 

O Co..tgresso Nacional resolve : 
Art. l. o São dispensados dos exames pra

ticas de que cogitam os ads. 28 e 29 do re
gulamento de 31 de março de 1851, os offi
ciaes e praças do exercito, competentemente 
habilitados com os respectivos cursos das 
armas a que pertencerem. 

Art. 2.0 Na parte roferente ao a_ssumpto, 
fica derogada a lei n. 3\J A, de 30 de janeiro 
de 1892. 

O Sr. Carlos Cn:valeant.i (pela 
ordem) requer e obtem dispcn:-la de interstício 
para que o projecto que :tcabtt do ser votado 
entre na proxima ordem tio ui a. 

Posto a votos, é approv;:tdo em 33 discus,\ã.o 
e enviado á Commissão <fe Rcdacção, o se
guinte 

PRO.H:CTO 

N. 92 A- 1901 

Art. 3. o Caducará a concessão &i, tres 
ann.os depois de assigna.do o respectivo con
tracto, não apresentar o concessionario os 
estudos definitivos, e si, 12 mezes depois de 
approvados ni'í.o iniciarem as obras. 

Al't. 4. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. I -Iosannah de Oliveira 
(pela rn·dem) - requer e obtem di~pensa da 
impressão da redacção final do projeeto 
n. 92 B, de 1901, afim de ser votada imme
diatalJ}entc. 

Em segnid:.i é sem debate approvada a se
guinte 

REDACÇÃO 

N. 92 B ~ 1901 

Redacç(ío final do p>·ojecto n. 92, deste anno, 
que rwtodzr.t o Governo a conceder, lt quem, 
maim·es vantagens offerecer, privilegio para 
construcçii:o, uso e goso de -uma estrada de 
ferro que, pa1·tindo de Santarém ou outro 
ponto melhor que os estudos determinarem, 
na margem do Tapajo~, no Pa1·á, 'Ud a 
C.uyabd, com um. ramal que và ter d fi·on
teirlt boli'Uiana, e dâ outras providenciP,s 

(SubstHutivo aos projecto~ ns. 202, de 1895, 
e 2i0, de 1899) 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.° Fic'a. o Governo autorizado a con
dOI', a quem maiores vantagens ofTm'eMI', 
i rilegio para. construcçã.o, uso e goso rio 

nma. estrada. de fel'ro que, partinuo tlo San
O Congresso Nacional clecretn.: tarém ou outt'u ponto quo melhor os estudos 
Art. I. o Fica o Governo autt>t'izaflo a, con- llotnrmin : ~t·cm, nn. ma.rgom du Ta.pa.joz, no 

ceder. a quem maiores vànta.gens olferecer, P:tl'á, vá a Guya.M. com nm ramal que tlo 
privilegio para cunstrucção, uso o goso de ponto ma.is conveniente v:í á fronteira. boli
uma. estrada do fei'ro quo, partinuo do San- viana .. 
ta.rl!m ou out1•o ponto que melhut· os e~tutlos Art. 2. o Poderá 0 Governo diopensa.r ao 
determinarem, na margem do Tap:t,joz, no concessionM'io os seguintes favores: 
Par;í, vá a CuyaM., com um ramal 'luc do 
ponto mais conveniente vá a fcontcir:~ buli- lO, privilegio por· GO annos ; 
viana · 2°, isenção de tlircitos de importação sobro 

Art. 2. 0 Poderá o Governo dispensar ao os ma.toriacs neces:;ario.~ á. construcção tla 
concessionario os seguintes favores: . estrada; 

1°, privilegio por 60 annos ; 3o, direito do desapropriação por utilidade 
2°,isenção de direitos de impol'taçã.o sobro publica, nos termos da lei, dos terrenos ne

os materiaes necessarios ü c:Jnstrucção da cessarias ;1. construcçã.o das obras; 
estrada; d 

3o, direito de desapropriação por utilidade 4°, privilegio até 20 1\.ilometros para ca a 
publica., nos termos da lei, dos terrenos ne- lado do eixo da linha. . . 
cessarias 4 construccão rla.s ol.Jras ; A1·t. 3. o Caducará. a concessão si, tres 

4o, privilegio até 20 kilometros p:tra. cada ann()S dupois de a.ssignado o respectivo .con-
J~<lo do eixo 4a. linha. . tt'a.cto, nã.o apresentar o conccssionarto o~ 
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ostudos definitivos, e si, 12 mezes depois de 
approvados, não se iniciarem as obl'as. 

Art. 4. 0 Revogam-se a.s · disposições em 
contrario. · 

Sala das CommissÕcs, 20 de dezembro de 
1901.- Araujo Góes.- Viriato Jiascarenhas. 

E' o projccto enviado ao Senado. 

O Sr. Germano Ha@llslocb.er 
(pela ordem) requet• verificação dt~ vota
ção. 

Procedendo-se á verifi.QJ,ção, reconhece-se 
ter sido approvada a redacção fina.! por 96 
votos contra 10. -

Posto a votos,"é approvado em 3a. discussão 
e enViado a Cummissã.o de Redacção, o sv
guinte 

PR.o.mCTO 

N. 106 D-1901 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigó uni co. Fie<~ o Governo aul.oeizado 

a abrir ao Ministério da Justiça, e Negocias 
In tel•iores o cr·odito exteu<H'dimu·io de 7:600.'$ 
para ].Ja.g<U' a impressão de 1.000 exem
plares do-Methouo Pra.tico para o on.slno 
da língua franceza 1 confeccionado pelos len
tos do Gymnasío Nacional Henrique Alexan
dre Monat o Ga.stã.o Ruch, nos termos do 
art. 35 do mencionado Codigo doi3 Institutos 
Offi~iaes de Ensino Superiol:'; revogadas as 
disposições em contrario. 

O Sr. GerDJano Ilasslocher 
(pela ordem) requér vcrifict.Lção U.a vota-
ção. • 

Procodentlo-se á verifica,:fio, reconhece-se 
ter sido approvado por 98 votos contr·a 18; 
tottlJ 116. 

Posto a votos,ô approvado em 2"' discus~ão 
o seguinto artigo unico do · 

l'IWJEC'l'ü 

N. 32·1-1001 

O Congresso Nacional re;;olve: 
Artigo unico. l!'ica. o Poder Executivo tl.U

torizado a abrir a.o Minü;teJ•j{> !la Fazenda o 
credi:to extraordinal'io U.c 23G:296$040 para. 
cumprir o accórdão do Supremo Tribunal Fe
deral de rs de setembro J.e 1901, que confir
mol,l a sentença do juiz seccional úo Estado 
da Bahia, cond.emna.ndo t1. Fazenda Nacional 
a restituir a importancia que a; mais pagou 
Manoel José Bastos, negociante na.quolle .l!."'.,s
tado, de direitos de importação d.e xarque 
durante o anno tle 1807 o custas do :processo; 
fazendo as necessarias operações o rovogada,s 
as disposiçõcí:l em contrario. 

O Sr. Gertnano IIasl!lllocher 
0.2cla o1·clem) rec.tuer verificação da vota.· 
çao. 

Procedendo-se d verificação, reconhece-sa 
ter sido o projecto approvado por 94 votos 
contra 14. 

São succC'ssivamcnte postos a votos e ap
provados em 2a. discussão os seguintes a.rti· 
gos do 

PRO.TBCTO 

N. 273-1901 

O Congrosso Nacional decret:a. : 
Art. l. o Fica. o Governo a.utoriza.do a pa; 

ga.r ao Dr. João José Pinto Junior, lente 
juoiiado da Faculdade de Direito do Recife, 
ós vencimentos de director interino da mes
ma faculdade, durante ·os periodos de 4 de 
janeiro a 8 de setembro de 1886 e de 26 de 
março a 2 de outubro de 1890, de conformi
dade com o decreto legislativo n. 2.223, de 
5 lle abril de 1873, e bem assim a gratifica
ção addicíonal correspondente :t mais de 25 
annos de magisterio, nos termos do art. 20, 
§ l6, do dccecto n. 7. 7<17, de 19 do abril de 
1879, a. contar da data. em c.tne completou 25 
annos do serviço cifectivo, fazendo, pa.rà. 
isso, as necessa,J:'ias operações de credito. 

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

O Sr. Galdi.rao Lore~o (pela m·· 
drm'l) requer e obtem dispenso. do interfSticio 
!)ilra quo o projecto que acaba de ser votado 
entre na proxima ordem do dia. 

O Sr. Paula Guima.rã.es (pela 
nl'dem) requer e obtem dispensa. da impressão 
das :rod<wções ftnaos dos projectos ns. 45 C, 
70 A e 85 A, c.tnc se acham sobre a Mesa, 
para serem immediatamente votados. 

Em seguida, são successivainente, smn de-, 
hate, appz•ovad:ts as seguin&es 

REUACÇÕEf'l 

N. 45 C-1901 

Redacçtío fi.nat do p1·rdedo n. 4.5, deste anno, 
qtte autori.za o Po(ler Eccccuti<Oo a ab1·ir ao 
lliin·isterio de~ Gum·1·a o credito que for ne-

, cess tr{o pam pagrt1" ct 91'atificaçiíO de ecc
e?·cido a que tem direito Crmdlto Jose Mon
teiro dos Santos e Joaqtâm Gonçal'Oes da 
Gosta, crmt}'(t-mestre e mandadot• da ecc
Uncta officina de cor1·eciros elo Arsenal de 
Gueyra dit Co11ital Fede1·al 

O Congresso Na.cionalresolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir a.o Ministcrio da. Guerra o 
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credito extraordinario de 8:000$ pa.ra pagar 
. a gl'<J,tificação de exercício a quem teem di
reito Camillo José Monteiro dos Santos e 
Joaquim Gonçalves da Costa. contra-mestre 
e mandador da extincta ofiicina. do correeiros 
do Arsem~l de Guerra desta Capital, cujos 
serviços são aproveitados na lnt~ndencia 
Geral da Guerra; fazendo as necessal'ias ope
rações o revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das Commissões. 20 de dezembro de 
1901.-Anwjo Góes.-Vil'iato J!:lascm·enhas. _ 

E' o projecto enviado á sancção. 

N. 70 A-1901 

Redacçtío finol do p1·ojecto n. 70, deste cwno, 
que autori:m o Pode1· Executivo (1, abrir 
ao llfinistel"io da Imlusl1·ia, Yiaçt'ío e Obras 
Publico.s o o·ecl::to eo)tnwnlinario ele 
30: 000,~, JJal'(l. OCC01TC1' ás despe.; as C011t 

a rece)JÇiío das Estradas de FeiTO Balda 
ao S. Francisco, t·amal dn Timbó, e Recife 
ao S. Francisco, 1·esgàtadas em vil·tude de 
autM·i:;ação legislativa 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio d-a Industria, 
ViaÇão e Obras Publicas o credito oxtra.or
dinario de 30: 000;~ para occorrer ás despezas 
com a recepção das Estradas de Ferro Bahia 
ao S. Francisco, ramal llo Timbó, e Recife 
ao S. Francisco, resgatadas !em virtude do 
a.•.1torização legislativa ; fazendo as · no
cessarias operações c r·ovogadas as disposi
~~ões em contrario. 

Sala da.s Com missões, 20 de dezembro de 
1901.-Araujo Góes.-Viriato ltfctscarenhas. 

E' o projecto envia<lo ao 'senado. 

N. 85 A-- I!JOI 

RcllacçtírJ final do p1·ojccto n. 85, deste wwo, 
que at~tol'i.:a o J>odc1· l?xecutii.Jo a ref.evm· 
à viuva e he1·dei1·os llo finado majo1· Be
nedicto Rf.bei1·o Dutl•rt a divid(t por elle 
contl-ahida com o c1{re da b1·igada policial 
da Capital Fede1·aZ na imp01·tancia de 
1:197$324 

O Congresso· Nacional rusolvc : 
Artigo unico. Fica autorizado o Poder 

Executivo a relevar <i. viuva e herdeiros do 
finado major Benedicto Riheiro Dtltra a di· 
vida_ por elle contrahida com o cofre da 
prigada policial da Capital Federal, na im-

porta.ncia de l: 197$224; revogadas as disposi
ções em contrario . 

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 
lOOl.~A1·aujo Góes.-Vil'iato Masca1·enhas.
E' o projccto enviado ao Senado. 

Vão a imprimir-se os seguintes 

PROJECTOS 

N. 43 B-1901 

Redacção pm·a aa discussão da em,enda desta· 
cada em 2a cl·i~cussão do projecto n. 43, 
deste anno, que autoriza o Governo a abrir .o 
c1·edito exh·aordinario de 1:163$978, para 
pagamento ao Dr. João José Pinto Junior, 
lente jubilado da Faculdade de Direiio do 
Recife 

O Congresso Nacional l.'esol;-e: 
Artigo unico. Fica autorizado o Poder Ex· 

eeutivo a abril• ao Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores o credito oxtrn.ordinario 
de 1:163$978, pa1•a pagamento ao Dr. João 
José Pinto .Junior, lente jubilado da Facul
dade de Dil'eito do Recife, em cumprimento 
da cn.rta rogatoria expedida pelo Juizo Fe
deral em Pe1•nam bucJ, a 31 de dezembro do 
1900, sendo 963$978 correspondentes a dit'
ferença. de venCimentos até áquella data e 
200$ corresponQ.entes á mesma differença, no 
exerci cio de l 901 ; revogadas a~ disposições 
em contra.río. 

Sa.la. das Commi~<sõ3s, 20 do dezembro de 
1901.-Pattla Guimarães, Presidente. -Nilo 
Peçanl~a.;_Luiz Pi:;a, - Cassiano- do Nasci
mento.-8e1·zedello Con•êa,:_ Victorino l'rlon· 
tei1·o. 

N. 336 A-1901 

11tttm·i.za o GoiJel'no a conccdm·, em ma1·ço pro· 
:âmo (ittw·o, tmw not~n epoca de exames aos 
l!lumnos da. Escola Navc~l inlwbititaclos no 
co1Tente anno lectivo 

A Commissão de Marinha. e Guerra foi pre· 
sente o projecto apresentado pelo Sr. Depu· 
tado Bricio Filho, dispondo que os alumno:; 
d~ Escola Naval, que, durante o presente pe· 
riodo forem julgad.Çls · inhabilita.do.s nos exa
mes prestados na referida escola, possam 
prestar nOvos exames das mesmas materias 
em IUal'ÇO p1•oximo futuro . 

A Commissão, considerando . que as con· 
stantes reformas por que teem passado os re
gulamentos de ensino militat·. não deixam de 
trazer difficuldades aos alumnos. principal· 
mente áquellos que, tendo iniciado os seus 
estudos na vigencia do um regulamento, 
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tiveram de continuai-as em um regimr.m 
differénte; 

Considerando que taes ditficuldades crescem 
para os alumnos da Escola Naval que ter
minam o curso este anno, de accordo com o 
regulamento que baixou com o decreto 
n. 3.652, de 2 de maio do anno proximo 
passadü; 

proximo futuro uma nova época de exames 
aos alumnos da Escola Naval no corrente 
a.nno loctivo ; 

Considerando que negar-se a medida con
signada no projecto, isto ê, negar-se a esses 
alumnos o direito de fazerem novas provas 

· na segunda época de exames, set'á. obrigai-os 
a continuar na escola por mais _tempo, re
cebendo o ensino de matarias das quaes já 
se julgam. habilitados a prestar ex:anies em 
rnal'ço futuro ; · 

Considerando quo com a .adopção do pro
jacto poderão advir economias para os co
fres publicos, evitando que continuem por 
mais tempo na Escola alumnos matriculados 
em uma un ica. aula duranto o anno le
ctivo; 

Considerando, finalmente, que essês alu
mnos uma vez appl'ovados em março vin
dourJ, poderão ser distribui.dos pelos navios 
da esquadt•a, onde . melhor serã.o aprovei
tados os seus serviços profissionaes, com-evi
dente vantagem para a adminístt·ação naval; 
por tudo isto, a Commisão de Marinha e 
Guerra é do parecer que o project'> n. 336 
está. no- caso de merecer a a:pprova.ção da 
Camara. · 

Sala das Commissões, •20 de dezembro de 
1901.- Alves Barbosa, presidente.- Soares 
dos Santos, relator.- Carlos Cavt.t.lcanti. 

N. 336- 1901 

Continuação da 3a discussão do pJ•ojecto 
n. 205, de 1898, autorizando o ·Governo a 
mandar ·pagar aos Drs. Francisco Antunes 
Maciel e Arthur Antunes Maciet a quantia. 
de 385:500$, importancia do gado vaccum o 
cavallar fornecido ás forças lt3gaes duJfan.te o 
periodo revolucionaria de 1893 a. 1895 ; 

Continuação da. 2a. discussão do projecto 
n. 62 A, de 1901, alterando a classe 1•, n. 1, 
das Tarifas dll.s Alfa.ndegas ; 

sa. discussão do . projecto n. 176, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministerio 
da Guerra. o credito ox:traordina.rio de 
2: 860$207, para occorrer ao pn.gamen to do 
ordenado que compete ao escrivão ·tl<J almo
xarifado do extincto Arsenal do Guerrn, de 
Pernambuco Francisco Mauricio de Abreu; 

2"' discussão do projecto n. 268, <le 1901, 
autorizando o Poder Executivo a ahrir ao · 
Ministerio da Fazenda o credito necessario 
para cumprir a sentença d<Y Supremo Tri
bunal . Federal que condemnou a Fazenda 
Nacional a pagar a Com·ado AlTos do Me
deiros a quantia de 24:000$, além das custas 
e outras despezas, como indemnização de ga
do e cavallos fornecidos ás forças legaes no 
Rio Grande do Sul ; 

3~ discussão do projecto n. 157 A, de 1901, 
declarando que, no caso de licença a um 
lente cathedratico da Escola Nava.l, fiol'<t a. 
cadeir~ regida pelo lente substituto a, quem 
competir na occasião o exerci.cio das funcçõea 
de repetidor dc:5sa cadeira com voto em se· 
parado; . . 

3• discussão do projccto n. 207. do 1901, 
o congresso Nacional decreta: creançl.o mais dous logarea de fieis do thesou· 

. rciro da Reccbedoria. da Capital Federal, coni 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a con- os vencimentos dos existentes; 

ceder, em março proximo futuro, aos alu- 3a discussão do projccto n. 290, do 1901, 
m·nos da Escola Nava~ novo ex:ame d~s Ipa- . autoriz..'tndo o Poder Executico a abrir ao 
terias em que houverem os meS!fiOS Sido Ministerio da Fu.zenda o credito oxt.raordi
inhabílitados no coi'rente anno lectlvo-. nario de 65:447$480, para dar execução á seu-

Art. 2.• Revogam-se as disposições em tença. tio juiz federal do E::;tauo do Rio Grau-
contrario. de do Sul, que condemnou a Fttzcnda Na.-

- cional a indemnizar a viuva e herdeiros do 
Sala das ses30ea, 16 de dezembro de 1901. coronel Ladislau Amaro da Silveh'a · 

- ~rici~ ·Filho.- Henrique Lagde~.-: ~s- 3a discussão do projecto n. 43 B, 'cto 1901, 
. tacto Cotmbra.- Germano Hass!oche; ·-::· N~lo redacÇao para 3a discussão, emenda desta.• 
Peçar!'ha.- T~oma:z Cavalcant1.- Ser .. edello cada em 2"' discussão do projecto n. 43, deste 
Corre(}.- Julto de Mello.- Oscar Godoy. anno, autorizando o governo aabrir urncre· 

o Sr. Presidente.- A Camara 
acha-se fatigada. Salvo reclamação_ em con
trario, vou designar a ordem do dta para a 
sessão seguinte. (Pausa.) 
· . Designo para amanhã a seguinte ordem do 
d1a: . 
. la. dis~ussão do projecto n. 336 A, de 1901, 
-autorizando o Governo a. conceder em março 

dito extraordina.t'io de 1.163$978, :para paga
mento ao Dr. João José Pinto Junior; lente 
jubilado da. Faculdade de Direito do Recife; 

2• discussão do projecto n. 239 .A, de 1901, . 
mandando g1•a.duar no posto immediata.
mente supeflor o official do exercito e da 
armada que attino'ir o n. 1 da eccala, com
prehendidos os das classe.~ annexas ; com 
emenda da Commissão de Marinha. e Guerrai 
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sa discussão do projecto n. 258, de 1901' 
autorizando o Pouer Executivo a. a.brir ao 
Ministerio da Fazenda o credito cxtraordi
nario da somma que nccessaria for para 
restituir a João de Ac1uino FonsJca c Fon
seca Irmãos & Comp., negociante:3 no Recite, 
E8tado do Pernambuco, a importa.ncia qne 
do mais pagaram :l _Alfandega da.quella ci
dade, por importaçlo de kerozcno, de accor
do com a sentença do Supremo Tribunal 
Federal; 

3a.discussão do projecto n. 218, A, de 1901, 
co1n parecer sobre emendas offerecidas na 
2a. discussão do projecto n. 218, deste anno, 
que autoriza o Poder Excutivo a abrir ao 
Ministerio da Marihh<1 o credito de 6:121$701, 
supp1ementar á verba 8° do art. 8° da lei 
n. 746, de 29 de dezembro de 1900, p<tra pa
gMnento de soldos que competem aos ofll.
cia.es transferidos para o quadro da reserva, 
depois de annulladas as respectiyas reformas; 

2a. discussão do projocto n. 22 A, do 1001, 
mandando dispensa1' dos exames praticos de 
que cogitani os at't~, 28 e 29 do regulamento 
do 31 de março de 1851, os officiu.cs c pra
«:,~as do exercito hauilita.dos com os cm•sos 
das armas a q ne pertencem c deroga a. lei 
n. 3ü A, de 30 de janeiro de 1892, na . parco 
1•eforento a este assumpto : 

3a. diSCUSSãO do projecto n. 273, dG 1901, 
autorizando o Governo a pagar ao Dr, João 
José Pinto Junior. lente jubilado da Facul
dade de Direito do Recife, os veniimentos 
do director interino da mesma faculdade, 
durante os períodos de 4 do j,i1neiro a 8 de 
setembro de 1886 e de 26 do ·'Ma.rço a 2 de 
outubro "de 1890, o bem assim a gratificação 
addicional que lhe compete desde a data 
em que completou 25 annos de serviço ef
fectivo ; com parecer da Cummis.-.;ão de 

·Orçamento; 
3a. discussão do projecto n. 296, de 1901, 

autorizando o Poder Executivo, a concede a 
. Tesuino da Silva Mello a. construcçã.o de uma 
ponto metallica o de madeira sobro o Rio 
Grande, no logar denominado Cachoeira do 
Maribondo, entre o.;; estados de S. Paulo o 
Minas Gm·aes, sob as condições que ostaho
lcce. 

3a. discussão do projecto n. 264, ele 1900, · 
autorizando o Governo a prorJgar o prazo 
concedido á Sociedade M'Jntepio Geral de 
Economia dos Servidores do Estado, para in
demnizar o Theeouro Fecleral dt1. qua.ntia de 
que lhe é devedora, até que essa instituição 
regularize sua situação, podendo meamo ro·· 
levai-a do pagamento da importancia em que 
ficou alcançada no armo de 1899 ; 

3a. discussão do projecto n. 103, .Ue 1901, 
marc:tndo os casos e a fórma chs revisão das 
condemmiçõcs ; 

Continuação ela 23 di~;cus.;ã.o üo :projecto 
n, 307, de l9Jl, <tutoriz;wdo o Pod n· Execu
tivo a abeirao Ministerio da Fazondc.t o cre
dito extr;wrdin:trio da somma quo se tornar 
noccssaria pagu ê.~ execução . da sentença do 
Snpremo Tribuual Fed,eral, que condemnou 
a Fazenda, Nacional a restituir <t Corrêa de 
A vila & Cornp. a importancia que demais 
pagaram de direitos do impor&a<:.ão de ke
rozono no oxercicio de 1896; 

Continuação da 2a discus;;ão do projecto 
n. 285, de 1901, autorizando o Podm· Ex
ecutivo a abrir o credito extraordinario · 
necessario ao Ministerio da. Fazenda para 
pagamento a D. Analia Brum Gonçalves . .. 
viuva do capitão EleutePio José Gonçalves, 
habilitada por ' titulo do 12 de janeiro do 
1900, do meio soldo que lho é devido desde 
22 de dezembro de 1893, em quo fu.lleccu o 
seu marido, até 5 de dezembro do 1899; 

2a discussão do projecto n. 225, de l!JOl, 
equiparando aos logaros do apontador dos 
Al'senaos de Marinha e do Guerra, o de 
apontádor gei.·al da Alfandcga da Capital 
Federal; 

2il discussi"í.o do pl'ojecto n. 19.1 A, do 1001, 
autorizando o Pedor ExecuMvo a abL•ir o 
credito de 47:234$441 pam pagamento ao 
capitão de fragata Aristides Monteiro de 
Pinho, reformado por dccecto de 22 de 
agosto de· 1894 ; 

2a. discussão do projecto n. 271, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abl'ir ao 
Ministerio da Fazenda o cr·edito extraordi
nario de 19:261$200 ·para cumpl'ir a sentença. 
do juiz sec_c-iona1 dc;;ta. Capitttl, que con
demnon a Fazenda Nacional a restitui!· a 
Rombauer & ·comp.,negociaútes nesta praça, 
a importa.ncia que de mais pagaram como 
direitos de importação do sal importado em 
1897 ; 

2a. discussão do peojecto n. 182 A, de 1901, 
dispcnsttndo a Fr_tzcnd<t :Municipal a adeantar . 
o p~~ga.men\o do sello n.~s ctl.u8as em que fo1• 
autora ou ré, p:Jra.nto a, justiç<.t local do 
Districto Federal, c dá outr'as providencias; 
com emenda da. Commissão ; 

2a. discus~ão do projecto n. 126 i.., do '1901, 
reduzindo do 15 a lO annos o tempo de ser
viço exigido :pelo art. 335 do regulamento 
dos Correios da Rcpublica, afim de que os 
respectivos carteiros comecem a perceber a 
gratificação nddicional ; 

2" discussão do projecto n. 222, de 1901, 
determinando quo os officiaes do exercito, 
armaut1. e classes annexas, reformados ou 
que se venham a reformar d.e accordo com 
os decretos ns. 108 A, de 30 de dezembro 
de 1889, 193 A, de 30 de janeiro de 1890, vo~ 
!untaria, ou compulsoria,mente, tcem diroito 
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ás vn.n tn.gcns cxa.racla .~ no ttl var:í. tlo l G do 
dezembro de 1700, c resolução do 20 do de
zembro de 1801 ; 

2a discussão llo projecto n. ll A, de 1001, 
autorizando o Poder Executivo a a.bl'il' um 
credito da quantia do 2:G:-18$045, a.o Minis_· 
terio da Fazenda, para. pagamento de for
ragens, agua e objcctos de expediente fo~
necidos pela. Companhia das Agua.s do Macmó 
e outros, por conta do Mini8terio da Guerra. 
dura.nto os exercícios de 1894, 1806, 1897 -c 
1898 j .. -

2" discussão do projccto n. 80, de 1001, 
autorizando o Pollor Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Eazcnda o credito nx.-tJ·aordi· 
nario de 400~, afim do poder soe legalmente 
esc1•ípturadà igual iinportancia quo, á Fa
zonda Nâciona.l, ficou devendo o finauo 2" 
escripturario da Delegacia Fiscal noMa.ranhão 
Joaquim Mariano de Azeve<lo Perdigão ; 

~a discussão do projecto n. 93, de 1901, 
a.utorizanuo o Governo a abr·ir uo Ministerio 
da Guerra o credito extraordinario de 
3:915$960, pa.ra occorrer ao pa.gamento ~os 
vencimentos do mestre da extmcta o1Iicm;1 
de correeiros do Arsenal do Guerr'<I. do Rio 
Grande do Sul Orozimbo da Silva Marc1ucs, 
cujos servicos foram aproveitados na In ten
dencia da Guerra ; 

-2"diseussão do projec~o n. 97, de 1901. 
autorizando o Governo a abrir ao Mínisterio 
da. Indmtria, Viação o Obras Publ.ica.s o cre
dito extraordinario do 2i:6S5~800, para 
pagar a Wils~n Sons & Co~p.? ~. f?rneci
mento de carvao do pedra fmto a bstlada do 
de Ferro Sul de Pernambuco, no exercício 
de 1900. .· . . . 

2n. discussão do proJocto n. 217. de l9lH, 
autorizando o Governo a contractar com os 
enn·enheiros Augusto do Bittcncourt Cra.v,~lho 
MEfne~es e Alfredo Rozendo da. Silva ou com
panhia quo organizarem, o fornecimento de 
cartões-postacs illustrados, ~ <lá. outras pro
videncias. · 

rio l !): H\ pal'D. occr1rl'Cl' ao p<tga.mon to de dcs~ 
p~l~~s com ~ J:na.tcrüll das rubricas <<Repar~ 
t lç<w de Pohcw.» e «Cas:t do Detenção» · 

:~" d.is<~nssio do projccto n. 243, de '1901, 
autm•lz:tndo o Poder Exccuti v o a abrir ao 
Minis to rio da Fazenda o ct>od i to extraordi· 
fli1l' lo do 3:000$ p: trr~ attemlcr· á l'estitui
qão do deposito feito pol' Adolpho Gomes 
Netto; oi* . 

2a discussão do projecto n. 244, <lel90l, 
autorizando o Po(ler Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito extraàrdi
nario do l: 178$567 p~n'l\ pagar o ordenado 
doyido ao mestre do musica. aposentado da 
cxtinctil. companhia do aprcndizo::~ artífices 
do Ar,.,;enal de Guerra do Rio Grande do Sul, 
Lourenço Francisco da Cun11a; 

2"' discussão do projecto n. 242, de 1901, 
r~utorizando.o Poder Execu-tivo a abrir ao 
Ministerio da. Gucrm o credito extraordina~ 
l'io de 992$ para occorrer ao pagamento do 
tonente honoral'io do exercito Joaquim An
tonio de Oliveira Baduem; 

2"- discu;-;são do projocto n. 30:1, de 1901, 
autorizando o Podó1• Executivo a abrir ao 
~1inistorio da Guerra o credito cxtraordina
rio de 4:874$:332 para pagamento do venci
mentos que deixou de receber o major uo 
corpo do estado-maior Erico Augusto de Oli
veira, como professor da ex.tincta Escola Mi~ 
líta.r do Estado do Rio GI'ande do Sul; 

2.a· -discussão do projecto n. 304, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministorio da. Industrüt, Via.ção e Obras 
Publie-n.s o creuito e:xtl·aot•dinario de 
M:703$4l4 pae<L ser appliCétdo it liquidação 
c rogul<trizn.çào lln tlospczas que se det•am 
em divet·~as sub-consig nações <lo oeçamento 
da H.npartiçã.o Geral elos Telogrn.phos. 

Jp.va.nfia .. so a. sr.ssiTo ás;~ horas o lO minu
t.o~ da, ta,rdc. 

1n. discussão do :projecto n. 72, de 1901 
(237 do 1900), declarando q-ue .gosarão da 
:l'ranqula postal a correspondcncm c as «Re-
vistas» dos Institutos Historicos e Geogra.- l84a SF.SSÃO El\'[ 21 DE DEZ8MDRO DE 1901 
phicos c do Bra.zil, do Pará, Coa.r:CL, Bahia., 
S. Paulo, Par:.Lná e Santa Catharma o dos 
Institutos Archeologico:> do Alagôas o Per· 
na.mbuco ; · -

Prcsidcncia clo.ç Srs . V a .:; de Mello, (Prc
sülento), Carlos ele Novaes (1° Secretario) c 
Angelo Neto (2° Scctetm·io) 

p discussã.o do pt•ojccto n. ~ô, de 1900, 
declarando de compotencia priv;ttiva da \o moio-uin. procctio-sc, á chamada a quo 
União decretar imposto::; sobre g;mcros de respondem os Srs. Vaz úo Mello, Satyro 
origem éstrangeil·a, o da.ndo outt•as provi- Dias, Carlos de Nov<te:::: , Angelo Neto, 
dencias; Arrapito llos Santos , Luiz Gualllerto, Sorzo-

2n. discussão do projecto n. 172, 1001, au- ue"'no Col'l'êa, Cunha Mar-tiits, Nogueira Ac
torizando o Poder Executivo a a.brir ao Mi- cioly, João Lopes, Con~~l.lo Souto, Eloy de 
ntstcrio da. Justiça e Nogucios Into1·iores o S·mza, J>ornira. Reis, 'l'rindn.do, Camillo de 
credito do 7:980$, supplementar á verb:t 14" liiJllanda, Bricio Filho, .Julio do Mello, E~
do art. 2o da. loi n. 74G, dn ZD d(} 1lczcmut'o 1 t.a.eio Coitnhl':t, Podrn Pct•rw.mhnc.>, FausLo 

Oamarn Vol. 111 71 
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Cardoso, Francisco Sodré, Paula Guimarães, 
Alves Barbo:>a, Adalderto Guimarães, Para
nhos Montenegro, Marcolino :Moura, Pi
nheiro Junior, Doo.cleciano de Souza, Alves 
de Brito, Silva Castro, Martins Teixciea., 
Pereil'a Lima, Theophilo Ottoni, Gastão da 
Cunha, João Luiz, E~peridião, Alfredo Pinto, 
Adalber-to Ferraz, Leonel Filho, Antonio 
Zacharias, :Mayrink, Carlos ottoni, Eduardo 
Pimentel, Gustavo Godoy, Domingues de 
Castro, Dino Bueno, Valois de Castro, Costa 
Junior, Lindolpho Serra, Carlos Cavalcanti, 
Paula, Ramos, Francisco Tolentino, .losé 
Hoitoux, Victorino Monteiro, Aureliano Bar
bosa, Vespasiano de Albuquerque e Diogo 
Fortuna. · 

Abro-se a sess'ão. 
E' lida e sem debate approvada n. acta 

da sessão n.ntecetlcnte. 
Passa-se :10 expediente. 

O S•·· Carlos de Novaes (to 
Sec1~etm·io ) procedo (t loitma tlo soguin te 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. lo Secretario do Senado, de 19 do 

corrente, communicando que o Senado nessa 
dn.ta adaptou e enviou ú. sancção presidencial 
a proposiçã.o desta Camara, autorizando o 
Governo n. conceder um anno de licença ~to 
Dr. 1-Ienriqtiede Toledo Dódsworth.-Intei
rada. 

Do mesmo senhor, de 20 do carrente,trans
mittindo o projocto do Senado concedendo 
11m anno de licença, com ordénn.uo, a.o ama
nuense da Faculda.tlc nc Medicina, do Rio de 
J;~noü·o .Torto Augusto de Modeiros.-A' Cr~m
:missã.o tle Petições o Podm·os. 

Do mesmo senhor, de l!) rlocorrcnte, com
municanüo que o Senado em sessão üo IH üo 
corr·ente não põtle dar o seu assentimento 
á prop()sição <testa Camara. concedendo 11m 
anno do licenç:a som ordenado, a Mario Julio 
dos Sant.os.-Intcirada. 

l''ica sollro <1 mosa. até nltori;Jr rlolibera
ç'ão, o seguin1;0 

rno.mcTJ 

o CongJ'OSSO ~a,cional uocrota ·: 
Art. I . o Fica concedida á vinva do lo te

nente ua <trma<b1 Alvaro Augusto üe Ca.'rva
lhõ, D. Marcelina Claro do Mollo Carvn.ll1J, 
a ponsã.o a,nnual <lo 2:400$000. 

A 1·t. 2. o R o vog<Lm-so as disposições om 
contrario. --

Sala. dn.s Hcssões, 21 tlo dozomhro do 1001. 
-Jose Hoiteu;e .-Alpes !Jm·l,nsa .-Adalúedo 
Guimm·iíes, 

O SJ.~. IJoe•~eira I~ima pede recti· 
ficaç:'ão para ordem do dia para sessão do 
hoje rcla.tiva n.o projecto n. 271, de 1901, 
quo autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministorio da Fazenda. o credito extraordi
na.rio do l9:2618;200para cumprir a sentença 
do juiz seccional desta Capital. 

.Esto peojecto acha-se em 311 discussãq. e 
nã.o em 2a. como consta na mesma ordem ilo 
dia. · 

o S•·. Presidente-A reclamação 
do nobt•c Deputado Sr. Pereira Lima ê in
teiramente procorlento; o projecto, de facto, 
está em 311 discussão o nã.o em 2a.. Entrará., 
portanto; om 311 discussão. 

O~r. Lindolpho Serra-Senhor 
Presidente, pela extensa fronteira do Pa
raguay com Matto Grosso dá-se, em larga 
escala, o commercio illicito do contrabando. 

O que vn.c do Paraguay para Matto 
Gros;,;o '? 

Tudo que ó necessario para o commercio, 
por serem ;1s mercadorias mais baratas na· 
quella nação do que, neste Estado pel~s duas 
seguintes razões : 

a) pala via fluvial Paraguay .. está muito 
aquem de Matto Grosso e, portanto, os fre
tes são mais eeonomicos; 

b) os direitos brazileiros são mais caros 
que os paraguayos. Nestas condições é lm
possivcl o contrabando de mercadorias de 
Matto Grosso para o Paraguay, recebendo 
esta naç.ão, por contrabando, daquelle Es· 
tado sómente o gado. 
. A e monda concedendo 100:000$ para re• 

pressã.o do contra.bando, e retirada da vo· 
taçií.o pelo eminente relator da Receita, vinha. 
satisfazer uma real necessidade trazendo 
um augmento de renda. · 

Em abril foi-me ontt•cguc, em Corumbá, 
I)Clo distincto inspoctoe da alfandega, um 
memorial (que não estava .em meu poder, 
en.zão por que demorei-me em fazer estas 
consirlet·n.çõos) contendo as principa.es me· 
didtts a serem tomadas em relaçã.o ú.quello.. 
alfn.n<loga. 

NesHe memorial ou leio: 

«Fronteira do Apa-Se1•viço do repressão 
do contrabando - A no.;;sa feonteirn. com o 
Parn.guay, pela via do Apa, estende-se a 
mais de 100 1eg.uas; esse rio offerece por 
toda a parte franca passagem a carros e ani· 
macs carrega(los e toda a fronteira, nas duas 
maegens do rio, é occupada por gente que, 
tendo escapado <í acçã.o da justiça, alli vive 
iül'a da lei, que não reconhece e monos res
peiüt, sondo a Uniã.o, como o Estado, escan
d;dos:tmente expoliada.. O flerviço ahi man
tido com dispendio de 45:000$000 a.nnqae3, 
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não deixa o menor resultado; com~ é feiGo e 
como está, organizado, seria melhor não 
existisse, . pois pouparia ao meno.> á União 
aquella de:.;peza frita debalde. E a~sim acon
tecerá emq uanto o Governo não lhe der uma 

Repito, a rechmação surtiu o desejado 
eft'eito, porque na sessão de 5 chegaram a, 
esta. Catnara os documentos relativos á ma
teria. 

· organisação semelhante á do Rio Grande do 
Sul, elevando a.o menos a 80 o numero de 
guardas que actualruente é de 25, át•mando-os 
bem, confiando a sua direcção rt um empre· 
gado de reconhecida peobida.de c energia e 
creando uma mesa de rendas de 2a. ordem om 
BeHa Vista. ·Faz-se tambem mister sejam 
quanto antes restabelecidos alli os destaca
mentos mi.Iitu,res. 

Essa reclamação versa. va · so bt•e o estado 
das camisas dos cylindros dos apparelhos 
motores. · 

Declarei então que essas camisas apresen
tu,vam arranbadelas, defeito serio, que com
promette o bom funccionainento das ma.chi
nas e pódc até dar Ioga e a perigos. 

flor essa. oc~asião 1leclarei que o digno
côntra-almÜ'i10te Guillobel,chefe da commis._ 
são naval, tinha recusado aceeitar o navio 
nas condiçõss em que se acha v a. No _interior, ém toda a zona sulllo Estado, 

onde ha um sem numeeo de consumidores, 
não ha um só contribuinte siquer; ninguem 
paga dit•eitoJ,- todos contrabandeam, uns pelo 
gosto de menoscobar a nscalizaç~ão, outros 

"" pelo exemplo». 

E' o que tinha a dize1', Sr. PL'esidente, para 
não ftcar sem uma contestação a <tffil'n:u~ç,ã,o 
do digno Deputado pelo Rio Grande do Sul, o 
Sr. Gerq1a.no Hasslocher, do que essa emen
daera inútil porquanto o contrabando se fa
zia de Matto-Grosao para o Paraguay. 

O Sr. Dricio Filho - Sr . Presi
dente, na ses.;ão de 30 de outubro do corrcn· 
te anno fundamentei um requerimento de 
informações ao Poder Executivo, pergun
tando si conhecia as condições dos appare
lhos motores do coura.çado Deodoro, inda
gando quacs os moti-vos por que foi acceHo o 
navio com os app:~rclhos considerados em 

_máo estado pelo chefe da commissão n:wal, 
desejando ainda sn.bor qual o te_or da corres· 
pondencia trocada sobec o assumpto, entre 
o Governo, o chefe da commissão naval o 
a Compàgnie Fo1·ges et Chantiers de la Me· 
diterrannée. 

O requerimento, com grande sorpl'ezn, mi
nha, foi apppovado na sessão de 31 de ontu
b!'O. Passa.rarn-se 34 dias sem que chegas$em 
as informações requisitadas, at<í que, na 
sessão do 4 do mez corrente, artui pedi a pa· 
lavra o extranhei n, demom. 

A reclamação sul'tiu o desejado olfeito, 
porquanto no di~ immediato, isto 11, na sossã.o 
de 5, foram lidas no expediente as inLbl'ma
ções desejadas. 

0 SR. PAULA. GUIMARÃES - Estavam 
prornptas. 

0 SR. BRICIO FILHO - Não digo que CS· 
tavam ou não estavam promptas e sim que 
até aqnella da ta não haviam chegado ú. Ca
mal'a. Si estavam pl'Jmptaso não vieram ha 
mais tempo, tanto peioP para quem n'i:io · as 
mandou. 

Tendo chegado as "informações, Sr. Presi_
dente, sou forçt~do a :t'a.zer obra com as 
mesmas e a Ca.mara vae ficar'berta de que 
cu tinh:1 todo o fundamento, tinha. toda a. 
razão, quando levantei esta questão no Con
gresso NacionaL " 

Nã,o vou pl'opriamentc fazer um discurso, 
vou apenas ler documentos, e os meus illus
tres collegas por sua vez, deante da leitura, 
lastimarKo que a nossa esquadra., tão pobre 
de elementos de defesa,receba, já estragados, 
os comaçados novos e em tal estado que não 
pódem pres~al' bons serviços á Patria. 

E' la.mentavcl, Sr. · Pre:'lidente, . mas é <\ 
verdade. Deixemos de lado todas e quaes
quer considerações, o pas~emos unica e ox 
clusivamente {t leitura dos documentos, fa.· 
zendo á margem uma on outra nota in· 
dispensa vel. 

Começarei polo officio do Sr. Mjnistro da 
Marinha, de 5 llc dezembro; oftl.eio que 
capeou as informa<:ões enviadas. Diz S. Ex.: 

«Sr. 1° Socre tario d:t Camara dos Depu
ta.rlos - Sa.tisfb.znndo ao que solicitastes no 
otncin n. 258, do 'i <lo novembro ultimo, 
cummunict)-VOH quo o tcot' da corrospon· 
doncia. rol:~tiva aos al>PaJ•clhos motores do 
couraçado Deodoro é o consianto dos olJi
cios e telegrammas comprohondidos outr•a 
as inclusas cüpias, pel:.~s qnn.cs se vê, não 
sú que o GJvcr·no conhece a.s condições em 
quo os mesn1os apparclhos fo1•am recobidos, 
m:.ts aind:t os motivos por que foi acceito o 
cout·açatlo om tacs "OUiliçõos.» 

Pro1;onuia continuar já a IeituNt de out1•os 
pu.pois, ma~ acabo do sor avi~ado do quo 
ostd. pt•esimte o collega hontcm reconhecido. 
Deputado. · 

Sr. Presidente, peço pormissã.o para. in· 
terrompm• o meu discurso c fazm· um pedido 
a V. Ex. 

Bem sei que-sou o menos competente para 
fazel-o (ni"fo · apoio.dos); mas na ausencia dl) 
qualquer dos dignos representantes de_Goyaz, 
o achando-se na ante-sala o Sr. Urbano de 
Gouvêa, reconhecido c proclamado Deputado 
por aq uclle Estado, peço a, V. Ex. que sejam 
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dadas a.s providencias, afim de que S. Ex. 
venha prestar o compromisso regimentxl. 
(Muito bem) • 

O Sr. Presidente convida os 
Srs. 3° o 4° Socrctal'ios a, irem receber u 
mesmo senhor, quo, srmdo introduzido no 
recinto, presta junto ;t Mesa o compromisso 
regimental. 

O Sr. Dricio Filhú-(continuando) 
- Terminada a interr•upção, agradavol para 
mim porque den ensejo a ass1stir ;t etllil'arla 
de um distincto comp;mheit•o tio trn.halho, 
vou prosoguir. 

Está. lido o officio do Sr. Ministro da M:t· 
rinha; passo a exhihir os impot•tantes do
cumentos coJtstantes da remessa feita por 
S. Ex. 

Não os lerei na integt•a; apenas mostrarei 
os topicos que interessam :1 questão. Come
çarei pela corrcspondencia enviada. pelo 
Sr. contra.-almirante José Ca.ndido Guillobel, 
ao Sr. Ministro da Marinha, datada do 29 <lo 
setembro de 1899, dé Pariz. 

Diz o illustro official do nossa armada : 
«As caldeiras, os apparolhos motores e 

auxiliares foram todos abm·tos e minuciosa
mente examinados, as~im como todos os appa
relhos electricos destinados ao movimento 
das torres, das monta-cargas, dos -ç-entila
dores electricos, o á illuminação do navio; 
tendo-se notado arranhadella.s nos dous cy
lindros de . alta pressão e no de baixa pr•es

rnotoras (lo COIU'aç:a.do Mm·echal Deoll oro 
clepoi~ da.s expcrioncias oHiciaes, encontrou 
:>e arra.nhadd!a::; nos Jous cylindros de alta. 
xn·ess:'i.o o no do média prôssão da machinu. 
de Tm-Dopois do o!fcctnados os trabalhos 
neccs1!a.rios para eliminar esses deieitos foi 
1oit:t no dia 3 do cort'entc uma experie~cia 
do 5 horas, com a velocidade do 12 milhas 
afim do verificar o bom funccionamonto do~ 
apparclhos motores-Hontom, a.berta a ma
china., ver-ificou-se aind<~ a existencia do ar
ranllaclollas nos rcfm·idos cylindL·os,. pelo que 
resolvi declarar i diroctoria da Sociétd Ano
nymc d1~S F01·ges et Ghnntier.~ de la Mediter-
1"annde niio poder receber as machinas moto
ras do referido navio, questão essa. qut~ de
veria, naturalmente, ser resolvida pelo offi
cia.l fiscalizador da promptiticação do cou
raçado ll:farechal FloJ·iano.» 

De modo que, Sr. Presidente, a 29 de se· 
tcmbro do 1890, o contra-almirante Guil
lobel achou que o couraçado Deodoro não 
podia sor acceito o a. companhia se prom-
ptificou a, roparat• os defeitos. / 

Longe.do cumprir o promettido, entregou 
o vaso tle guerra nas mesmas condições, 
como provou a communicaçTI.o a que acabo 
de alludir. 

Como olomento de reforço á documentação 
apresento agora o oíJicio de 6 de novem
bro de 1899, dirigido ao Sr. contra-almi
rante Guillobel, pBlo machinista ca,pitã.o-te· 
nente José de Oliveira Gomes Junior : 

são da machina de Bl~. plllo q~o so exigiu <t ·Tendo om mou oflicio n. 39, de Q do se
quo fossem manul'ila.dos. EBSO trabalho rc- tcmbl'O do COI'l'ento, . VOS participado que, 
unido ao do melhor:tmonto üa· vontilat,,ão- apüs a t;Orie de oxporioncias de machin:ts 
tanto natural como n.rtitlcial -a collocaç:ãiJ l'eitas no Ma?·e,'fwl lJuodo1·o, na vi::;ita. por 
das valvulas automnticas, na::; caldeiras, a. mim foit11 aos orgãos da~ refm•idas ma
montagem da. officina, a. abertur;t de uma I chin:ts, cncontr·ei ;ts camisas dow cylindro~ 
porta estanque o outros de menot' impot•- de alta pt·essão arranhadas o sensivelmente 
tancia, não podia ser levado a olfcito, apOZill' a do ·110 média pressão da ma,china de B E, 
dos maiores esforços, em monos do 50 a pelo quo tivo longa discussão com os engo-
60 dias.» nhciros da. fabrica, da q1t::tl vos dei scioncia 

Está. ontão comprovada minha. primeira no mo~mo oflicio, c como rosalvei no mou 
amrmaQão: foram encontradas at'J•unhadui'as pt•otcsto verbal o direito de julgamento após 
nos cylindros dos ::tpparolhos motores. ·. a conclusiio das obras quo iriam effectwti', 

A companhia F01·ge.~ et Clwntim·s achon tão pot· obscrvaçfí,o foita, depoii'l de outra oxpo
razoavel a reclamação do chefo da com- ricncia do marcha durante seis horas (t vo
missã,o naval qlio, podendo rocori•er á inter- iocidado do 12 milhas por hora c tendo esta 
venção de umarbitt·opara re:;olvcl' a quostfLo, oxpcrioncia 1:10 roaliza.do a 3 do couonte, 
como resava a clau:;ul<L X VII do contract.o, huje, seis, dopois tla abertura dos referidos 
acltou melhor fa.zct• os concertos reclamados . . cylindros, por ox•mw quo nollos fiz, vori-

Fol-os ~ pergunto eu. E' o quo vamos ver 1iquei ainda a exi~tencia do a,ntigos arra
por intermedio de outra corrcspondencia do nhõcs que não dcsapparcccra.rn, não só com 
contra-almirante Guillobcl, endereçada a.ind:.t o procosHo empregado para alizal-os, como 
ao Sr. Ministro da Marinha, cscript;~ em com o runcclonamonto cb nmchina, durante 
Toulon, a 7 de novembro do 1890. as sois horas de mat•cha, c itinda no cylindro 
. «Conforme vos communiquei em meu or-~ 1le médh prcs>:liio novos n.rl'i1nhõcs na parte 

ftcio sob n. 144, de 29 do setembro ultimo, fi•onteiJ•a {~ cohrmn:1 supporto. Como osto 
no exame a que so procedeu m~s machina:-; osta.do das referidas c;trnisa,s denoto um 
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d~foito, sobr~J tudo om umn.. 1!1ac\üna nova, 1 contasse o tempo de garantia, não dessa data 
nao .as conwloro orn cond1çoos do sorom l porém sim, 9,esde 3 de novembro passado. 
accmtas, sa~vo mais n.utorizadas opiniões.» época em que se efl'ectuaram as ultimas ex-

Sr. PL:osldente, o acto da mcusa não· porioncias para se verificar o bom funccio
mc~cccu appl<.tusos da parGc do Govel'no. j namento das maclünas é, portanto, dar-se o 

Dms depois a commissão naval, dis3olvida • rccebimPnto do navio. Respondi-lhe que não 
sob o pretoxto de economias, en iJ'egou o ar- podia tomar tal deliberação sem vossa or
clli vo ao Se. capitão de ft•ag;tta Huct Ba1·- dem c que neste sentido vos escreveria. -
cella,r que, além dn, missão de commttndal~ o Rca.lmonte polo contract.o a.quella deveria 
couraçado Floriano, ficava com o encargo !lo ser a. d<1ta da recepção <lo navio si as taos 
fisc;dizar os ti'<~hal hos feito.; no lJeodo1·o. arranh:tduras dos cylindros não tivessem la-

Em sou primcit•o officio, con('cccionado om vado o Sr. contra-almirante Guillobel a re· 
Toulon a 28 do novembl'o do 1HD9,. o di1·lgido jeitar U.s machinas. Reconhecido, porém, 
ao Sr . . Ministro da Marinha., uiz, entro outras mais tarde que <ts arranhaduras não tinham. 
cousas, aguellc illu~trado official : n, importancia que se lhos attr,ibuia é, tendó'' 

«A' vista disto, como o Sr. contra-a.lmi- sido o navio recebido sem que a companl_lia 
ranto Guillobel om drtta de 8 tlo corrente effctuasse obra alguma, é justo que se coil· 
havia. rojoitado as machinas motor.1s dó cou- ceda o que pede, isto é, que a data do pe· 
raçado Deodoro por apresentarom cllas de- riouo de garantia, lhe soja. contada desde 3 
feitos em consoquoncia do .al'ri:tnhadum,s nos de novembro do COl'rentc anno.» 
cylindros, trat()i immediatamente de provi- . E o St•. Minb:tro d·t Marinha ordenou que 
dencia.1· no sentido de rosolvora quostão quo, o tempo de garantia fos'o conta® a partir 
no terreno em· que fora collocn.rlu., sô podia de 3 do novembro, como queriam os constru· 
sor rc:-:~olvida pela a.rbitragém, o q_uo impor- ctoi·es, e não de 5 de dezembro, data da. 
tava em rna.ior dospeza. c demora do navio. acceitação do navio. · 
Assim, depois de cxamina,r ctlithtdosamente Ora, Sr. Presidente, a. companhia era ohri· 
as arra.nhatluras do~ cylindros, resultou-mo ga.da, duru.nte um anno, a reparar os defeitos 
a convicção de que não constitliÜLm um do- cncontra.dos. 
feito o sim· umu. natttral consoqu<:'ncia dos Esde período devia sm• contado da data da. 
oífeitos <1<1 mola mctallictt sobre a camisa do accoitação do navio, isto é, de 5 de dezembro, 
cylindro irregularmente Llilat<Ldo, por e<~usa. Entrcta.nto, a companhia. pediu quero periodo 
dos seus pontos do apoio, pois de um la.rlo é começasse a vigorar do 3 do novembro. 
fixo á gt•andc m:tsst~ do :tço f'untlido o do outro Tudo aconselhava um indeferimento ao 
a simples columnas do aço, de volume rota .. que h:wia. requorido a. companhia. Ma.s assim 
tivamento pequeno. Taos arJ•a.nhadur<J.s ton· não acontecou. Aquillo quo a companhia. 
derão forços<tmonte a dosappu·ecct· com o pediu, obteve, do modo que, em vez de um 
continuo tra.bttlho da. machilt:t. Att;onrlondo anno, dentro du qual a comp:mhia. ficava. 
<lo um lado a ost:ts cons.it~or:u.~õns o de ontt•o obrigr:. :a a. fazer os ropa.ros, ficou o_ pra.ro 
u.o iacto •lo que, por liH'ÇiL do contmeto, a, rodur.ido a 11 mm~es: 
Companhia, Jtorges et Uhantíe1·s ~~ rnspons:tvol Outro documentiJ, do ô do dezembro, do 
pela macltina duranto urn ltnno rlopois da, commanda.ntc do Ftm·iano ao Sr. Ministr() 
recepção do na,vio, ru~olvi enliíJudtH'·Jrl•l, nesto da Marinha. : 
Henticlo, com a, rol'twitl:~ companhi:t o o~pnro « donlormo vos declarei em meu offici(). 
pot• estes di:ts fa:~,or snguit• o n: ~ v i o, ro . ..;pon· 11 . n; do 2K do p:t:Ba.clo, cntondi-me com a. 
sabilisamlu·so oll~t pnlo q ttc pu.~sa. dat•-se tlu- Companhia, 11'0/'fJtls et Olumtie1·s sobro a re
rante a vl:tgom o subst.iLult• 11 o H.io do .T:t· cus:t tlas rnl~chinas do couraçado Deodoro; na 
neiro as Citmisn~ dos cylilitlms, c;Lso taos sentido do evitar uma arbitragem, gara.n
arranhtuluras augmont.mn,.o vonham cunsLí- tindo, entreta.nto, os ihtor~sses do Governo 
tuir um defeito· com projuizo pa.t•a. a, ma- Brazilcil•o. Por fol'ça do art. 16, do contracto 
china». · do 18 de agosto de 1896, a referida Compa.-

Desdc logo clu~mo a attonção pal'a. e.~to nhia é responsavol, por espaço de um anno 
ponto: um terceiro profissional, e tamlJom (lepois da. recepção do navio, por todos. os 
competente, aíllrma a cxistcncia das a~·ra- defeitos que se apresen·tassom em consequon
nhaduraH. cia de má mão do obra ou máo material om-

Aden.nto: Em 6 de dezembro, escreveu do pl'egndo nas machinas ; sendo obrigada a 
Toulon, o commanuante do l•'loriano ao S1•. restituil• as peças quobra<las ou deterioradas 
M~nistt·o (la. Ma,rlnlm : · om qualquo1• ponto do globo omque so achar 

<<A Companhia Fm·g;j.'> ct Cli•tntt"úrs,por ear· o nu.vio.- Assim rocobondo o navio, em 
tas datadas de 7 e U do cOJ't·on l.o, Jmdiu-me viL·tudo da. citada clausula, os intet·osscs elo 
quo não obstante í;m· pa.:-:~-:ado o cortifica.do <loverno Hrazilcit·o cstítvn.m gn.l'antülos mes• 
do l'ecepçào do cout'J.t;.a.do Man:c:lwl 1Jcodo1·o mo no crtso do tao~:~ arr<mhauuras dos cylio
em da.ttl. de 5 do dezembro, por C<ltliú<\úo, _dros tendm·em a augmentar. Não obstart~ 
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te, fiz com que o presidente d::t Companhia f das caldeiras e portanto para que a pressão 
Forges et Chantim·s de la Medite1·mnnée for-· seja igual dentro dos cylindros e nas cami
talecesse as disposições da referida dasula, sas é necessada muita atlionção da parte do 
declarando por cartas de29 d.e novembro ede machinista UQ serviço, quo continuamente 
1 e 2docorrente, sobns. 1.44.6-1.458 e 1.464, tot'á...de regular á pressão do vapor nas ca· 
que nas disposições do art. 16 do contracto mislls. E, corno é impossível om longas tra
achava-se incluida a obrigação por parto da ves~ias I'ealizar-se esge trabalho dovido ás 
Companhia de substituir as camisas dos cy- fluctuações da pressão das caldeiras e, alérri 
lindros, caso as arranhaduras observadlls disto, como nenhuma necessidade ha, então, 
durante as expericncias do navio em marcha do aquecimento continuo polas -camisas, o 
livre, tenàessem a a.ugmentar na viagem rlo Machinista-garantia pediu que assim se fi.
.Porto de Toulon ao Rio de Janeiro-Estabe· zesse, porque assimé que se costuma e deve 
~ecidá esta·resalva como preliminar, eni data fazer.~ . . 

. de 5 d9 corrente passei certificado de que Na viagem deviam se1• experimentados os 
.&!tomava posse do couraçado Marechal Deo- cylindros. A pedido, porém, do machinista 

doro em nome do Governo do Brazil por garantia não trabalharam, por motivos das 
.~star construido de -conformidade, com os difficuldades de um tal t1•abalho e a muita 
contractos celebrados, e para evitar maior attenção que elle exige. E argumenta-se 
_demora, marquei ao comma.ndante, capitão afiançando que assim é que se costuma e se 
de fra,gata João Baptista das Neves o dia ll deve fazer. . 
do corrente pa1•a sa.hida do na vi o deste porto Bellas regras a serem adaptadas em mo-
para o .Rio~-Por pedido do director da::l offi· mentos de combate. · 
cina.s de Marseille, tomei com a Companhia · Proseguindo,lert:>iapa.rte do·officio do capi-

--Forges et Chantiers a responsabilidade de fa.- tão de fragata Baptista das Neves, enviado 
zer seguir no navio um machinist·.t da fa· a 15 de jàneiro de 1900, de Las Palmas, ao 
J>rica sob a. denominação de adjuncto de m~t- Sr .. chefe do Estado-maior da Armada : 
~hinista de garantia e especialmente encar- «No ex:ame feito nas caldeiras fora. m ·ao
regado de zelar pelas caldeiras La Gra.ffelle contrados com depressões os tub::>s de va.po1• 

·, ~t d'Allest, que pela primeira vez são em- das camat•as do vapor; nas duas caldeit•a.s 
pregadq~.nos nossos navios.» · de vant~ a BB esses tubos estão completa
. Aceit~ o navio, partiu de Toulon para Las mento achatados e nã.o . pode~ ser 'aprove]· 
Palmas. Era essa a sua primeira viagem. t~dos j nas outras seH caldeiras_ as deJ!res
. Da maneira por que foi feita, faliam as cor- soei.! sao pequenas e os tubos serao aqune-
respondencias. · pm•ados. C~da tubo de vapor om um .dos 

. extremos hga-so á valvulu. de commumca· 
.. VeJa.mol-~s. : ção de um vaporpara as machinas, por 

Principiarei poli\ que o commandantc do moio do um tla.nge na parede da caldeira; e 
Ftm·iano dirigiu de Toulon áo . Sr. Ministro o outeo extremo ó tapado e vem ter ao 
da Marinha, om 3 de fevereiro de 1900: centro ela. camara de vapor dentro de um 
, «Com grande satisfação remetto-vos o o!'- tubo do forro do gl'ande diametro, que lhe 

. ficio n. 40 datado t.lc La~ Palmas, do com- sei·vo de protecção; dosto tom· o tubo, na 
mandante ·do conr:tçado Deodoro, o'nvia.n- pal'te supol'ior, muitas ranhuras, formanrlo 
do-me a parto dada pelo l '' machinisttL St>bro um ralo, as quaos sorvem para dar cntracla 
·o estado das machinas d ' J•ol'ol'ido couJ•a- ao vapor, quo dahi vao para o tubo de com
cada e do modo por· C!llC olla.s so portarttm municaç·ão. 
durante 1L t1•avcssia deste áquollo porto.- A pal'to <tue ficou achatada é a quo ostâ 
Fica assim demonstrado pola oxporicncia. junto á parodo da caldeira, do modo quo o 
que bastante razão tive de accoitar o n<~vio o vapor ~ú pódo pas~ar para o tubo do commu
Íf!.Zel-o seguir na convicção de c1uc taes <u- nicit~~ãoem quantidauo muito diminuta; assim 

· i'anhaduras ou arranhões dos · eylindros no~ logo que ftca~sem completamente achatados 
-nhuma importancia tinham o tcndorittm a os seis tubos çlas outras seis caldeiras, corno 
desapparecer. Todavia, na parte dada pelo aconteceu nas duas de BB avante, . as ~a-
~ o machinista. existe uma declar·ação quo não chinas deixariam de funccionar por falta de 
.Posso deixar sem reparo pelo modo por que vapor, sondo, entretanto muito elevada. a· 
se acha enunciada, l)ormittindo aos menos pressão 11i1S caldeiras. 
entendidos no assum:pto a faze1·cm, talvez, Este facto causou geral sorprcza e só 
con:>iderações menos justas. -Diz o l" ma- pôdo ser comprellendido e oxplicarlo depois 
chinista:- «devo, entretanto, accrescen·car que se retü·ou o. primeiro tubo, onde às m
que a pedido do machinista ga.rantia, deixei nhuras de passagem de vapor foram encon
de trabalhar com o vapor nas camisa,s desde tradas obstruidas em pat·to por massa for'-" 
Toulon até este porto». Ora, o vapor das ca.- mada. do saes o gi'aJm trazida pelo vapor; 
.misas dos cylindros é fornecido dircctamente esta obatrucção occu.sionava. menor pressão 
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no interior do tubo e dahi a depre.>são pe- Por ultimo-, para não estar lendo muitos 
quena a principio, ~ mais tarde augmen- ou.tro:s documentos, limito-me a apresentar 
tada a ponto de produzir no tubo o seu o :parecer que ··ao inspector do Al's-enal de 
completo achatamento. Estancto de accordo Mm·inha remetteu o capitão-tenente Bartho~ 
o chefe das machinas do bordo e ·o ma.- lo meu de Sunza e Silva., dcpoi~ da vistoria . 
chinista garantia sobre .· o que convinha feita. ao Deodo1·o, por occasião de sua c~1e~ 
fazer-se·, começou~se desde logo o · trabalho gada ao Bra.zil. 
de roth•ada. dos tubos,afim de proceder-se aos E' o seguinte: 
reparos convenientes. O machinista-toiegl'a- «Tenho que passar a vossas mãos,_o incluso 
phou á Companhia Forges et Chantiers, dan- ofticio n. 5:28, da 3a. secção do Quartel Ge
do-lhe parte do occoreido e pedindo tubos nera.l da. Marinha., dn 27 de outubro do cor
em substituição aos inaprovoitaveis; hoje rente anno; bem como todos os papeis a.n
recebeu elle em resposta um telegramma nexos, devendo vos informar, em cumpri· 
com instrucções para. cortar os tubos na al- menta do despacho appenso, que esta Dire
tura da. parte que. serve de ralo e aprovoitttr ctoria visbriou a maéhina c as caldeiras do 
a outra parte que.ficar<\. livre; mas, exacta- couraçado Deodo;·o, achando-a em estado 
mente essa outra pàrto nos dous tubos ·das regular de conservação o funcciona.mento, 
caldeiras de BB avu.nto, é a qut1 está com- notando, porém, gue continham os arranha
pleta.mente achatada c inteiramente ioutili- mentos das paretll3s internas dos rovestimen
zada. -Do engenheiro chefe de secção de tos dos cylindro.-l, os q~taes em logar de se 
caldeiras da Pm·ges et C!zantiers recebi hoje apresentarem cotn suas suporticies aiisada::t, 
um telegramma em quo me declara ter dado u.s tem asperas ao ta,cto, de modo a pod.m·-se 
instrucção ao machinista-garantia para sup- u.ffi.rmar que o ferro fundido us,~do,· para 
primir o ralo dos tubos declara~do-me não sua confecção, não é duro nt:!m telll a corr
trazer isto inconveniente. Re3pondi-lhe que stituição compacta como é adoptada geral
se tinha já coméçado a. reparar os tub~, mente p:.tra esse fim. As oscabrosülades 
da.mniftcados, mas, · que o machinista-ga- pa.recem ser motivadas pela desaggrega.
rantia me havia declal·ado estarom dous çã.o de particnlas üe graphite nüsturadas 
tubos inteiramente esmagados ; por isso com. limalha, caractcristicn.s de contextura 
pedia-lhe, com urgencia., a remessa de de ferr·o fundido moHc que pola sua àdhe• 
dous outros par.1 substituil-os. .Junto vos rencüt á.s paredes e interposição entl'C as 
envio as cópias desses dois telegrammas. mollas do embolo, e o revestimento do cy
-ParE~ce-me que houve precipitação nas lindro, não dá os ar-ranhões visíveis om 
in13trucções do engenheirô da F01·,r;es et Chan· outros pontos.-0 caso do Deodoro parece 
tiers, mandando supprimir o ralo: si não a esta dir•ectoPia altorado por tratar
fosse ene neccsi3a.rio, naturalmente não teria se de m:tchinas do typo vct·tieal, apozar 
sido collocado; em segundo logar si o vapor de ,i(~ em um cylindr·o do :tlt: ~ pressão so 
da caldeira levou comsigo saes o graxa. que ter nott~do p~quona. a.ltora.f;.ã.o, (111e tn·oscn
obstrUiam em parte as ranhuras <lo ralo, temente aind<t nã.o tmr. consO(J!LOn<!ins, mas 
desde quo seja. este supprimido, passa.rão ao <LllC jt\. imlica quo tet·á. o sou rovo::~timentu 
tubo do communicação c d'ahi u.o.:l cylinclros, iutorno do set• sub.'ltit.uido em futuL·o pL'o
ontte podem occa.sionar gr·a.ndcl'.l damno -; . Si !{imo, <lopon<lont.o <las commb;,;iio:i quo ao 
os tubos podidos mo forem remnttiilos, com na.vio foi' d:~do do.~emponhu.t•. Como intbr· 
urgoncia, poderei rocollol-os aqui a.ntc~ me~- m:M;ão sttbsjdia.l'i :~ duvo di:r.m•-vos qno na. 
mo do torminu,rern os ropu.ros dos tHttt·u~ Ing:httm•r:t o nmtol'ial HSatlo, p1u-:t ostu.s llltr-

. seis, visto sm· grttnde o tr·allalho quo so tom tos di\S machin:t::> 1l~stinad:ts a Sln-otn attl'i
a fazo1·· si. porém, ficar o tt•u.bu.lho t;orminatlo ctatliLs polo:-.:! omlmlos,ú o l'et'l'O l'ltnditlo cndu· 
ant11s da chogada des.ws tulws, aontinwu·oi ~~ t•ecido pol:t mi•ttl!'t.t com o f<wL'O!,fiiZ,'l mpeciul 
"viagem sómente com seis cahloir<tS, doixando ou pnla addiçfLo do pequona ctuc.mtül:tdo de 
para, collocal-os no Rio. :1ço,_ admittin<lo bojo o almiranta.do .a.ço 

Aft d ·1. , · 1 . , .. - . to Wluthwurth, quando se trata do ma.cluna.s 
. m . e aux1 1a.t a mm ta exp.lstçao, .Jun llorizonta.es.» 
vos env10 um esboço da camara do vapor .d<t _ 
caldeira, onde se acha representado o tubo~~ O~~· TIIoM:A21 CAVALCANTI- De quom sao 
que me retiro.:to essas mforma.çoes ~ 

O bR. BRicro Frwo-Do engenheiro na• 
val, capitão-tcnonto Ba,rtholomou do Souza Excellen.te resultado logo á primeira. vht

gem. Todos os tubos imperteitos, dous com .. 
pleta.mente estragados, o quo qLwr dií~m· 
duas caldeiras sem runcciom~rem. E qua.wlo 
· so reclama a substituição, rospon<lom os. 
constructores : - cortem os tubos, passom 
sem oue~. 

o Sílva. 
0 Sl'. PRESIDl~NTg-Lemln•o i~ V. l~x. quo 

os&<i, 1iol•m1nu.da a h(mt do oxpetlionto. 
O Sn. Bn.rcto L<'n,uo-Obodocondo :t obser .. 

vação úo V. Ex .• torminu.rei j~. Mas não Q 
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farei som decl<~rar q no so esco:tram os 11 
mozos, poriodo da responsabilidade da com
J)anhia ; o machinista .· g;p•antia, represcrl
tn,nte dos constructorcs, rogl'cssou :i, Eu
ropa, o os cylindros dos a:pl!U.rcllws motores 
ahi ficaram improsta v ois. 

- E do tudo que ahi ncn narrado a Camal'a 
dos Doputados e a opinião publica. quo façam 
os commantarios q ne o caso reclama,. (]viu i to 
bem.; muito bem. ·o orador e curnpl·imenlwlo). 

Comparecem mais os Srs .. Carlos Mal'
coUino, Albuquerque Sor~jo, Gabrie~ Salgado, 
sr~ Peixoto, Arthur Lemos, Antomo Bastos, 
Hosannah de Oliveira, Indio do Br<1zil, Luiz 

. Domingucs, Anizio de Aln•eu, .João G~y~s?, 
Joaquim Pires, Raymundo Arthur, V1rg1lw 
Brígida, Thomaz Cavalcanti., Francisco Sá, 
Frederico Borges, Sergio Saboya, Toixeir}t 
de Sá, Joào Vieü•a, Pereira de Lyra, McrleL
ros e Albuquerque, Esmeraldino Bandeira, 
Araujo Góes, Rouriguc.~ Doria,. Sylvi(\ Ro
mcro, Seabra, Ca:-)tro Rebcllo, Nmva., M1~ton, 
Augusto de F'r<'itas, Tolentino Jos Sarit;os, 
Galdino Lo reto,' .José Monj:1rdim, Henriq uc 

· Lagden, Nelsorí do Vasconcellos, Sá Frcir'e, 
Custodio · Coelho, Oliveira Figueiredo, Este
vão Lobo, Viriato Mascarenhas, Francisco 
Veiga, Penido Filho, Franci:>co Salles, La
mounier GodofL'edo, Henrique Sa.llns, Padua 
Rezende, Fernando Prestes, Moroira da 
Silva, Luiz Pizn, Benedicto de Souza, Alen
car Guima.rães, Soa.res dos Santos, Angelo 
Pinheir.), Germa.no Hasslocher, Francisco 
Alencu.stro, Rivadu.vi:t Corrêa e Cn.ssiano do 

·Nascimento. 
Doixam de comparecer COilJ: causa partici

pada. os Srs. Urbano Santos, Pedro Chcr
mont, Rodrigues Fernandes; Chl'istino Cruz, 
Guedelha Mourão, Augusto Sovoro, Tavares 
de Lyra, Soar·es Neiva, Ermirio Coutinho, 
Gomes de Ma.ttos, Malaq uia.s Gorv:al vos, Mo-

. réira Alves, Cornolio da Fonsoca, Elpiuio 
l"igucirodo, .Tos(! Duà.rlio, Epaminondas Gra
cindo, Joviniano de C<n·valho, Tosta, Folix: 
Gaspar, Manool Cact:tno, Eugenio Tourinho, 
VerO'no do Abl'en, Dionysio Cor•quoirn., Colso 
dos l{.eis, S;unp:J.io l<'ct•ra.z, Mal'tinho Campos, 
.Julio Sant.os, AurolüuJO dos Santos, .Joa
quim Breves, Rangel Postu.nu., .Jo.~(l Bonif'<t
cio, Ildofonso Alvim, Monteiro da Silveira, 
Manoel Fulgencio, Nogu~ira .Jnniol', Lin
dolpho Caeta.no, Olegario Maciel, Rouolpho 
Paixão, Miranda Azevedo, Ad!llpho Gordo, 
Paulino Carlos, Cincinali1) Br·aga, Ar.cvodo 
Marques, Antonio Cintra, Hormenngildo de 
Moraes, Teixeira Branuão, Ovidio AIH':ml;cs, 
Manoel Alves, Xavier do V<Lllo, JoTi,o Can-

,.dido, Mar\~:11 ]l;scrJbíJ.l', Fr•:tnch;co Mollr'a, 
Pinto da Rocha. e 1\lfl'(:(lo Vnenlla .. 

I~ Rem causa os SJ'fL .Jos(~ Ellz(\IJio, '1'11()
ma.z Aetliuly·, Lillla Filho, Silva, Ma.l'iz, C•J).;)u 

. do Suuza, AJiou.,o Uo~ta, Arruxollu.:; l_;al v<~o, 

Ra.ymundo do MiPanda, Augusto França., 
Rodrigllcs Lima, Eduar~_o Rap1os, José Mar
collino Hercdia de Sa, IrtJH3U Machado, 
Oscal' Godoy, Augusto de Va.~~;mcellos, R~ul 
Barroso, Barros Franco Jumor, Anto!llllO 
Fialho, Nilo Poçanha, Lourenço ~3apt1s.t~, 
Monteiro ue Barros, Bueno do Pa1va, g_ai· 
neiro de ·Rezende, Landulpho ~aga.lhaes, 
Artlmr Torres, Lamartint::, Oliverra }lraga, 
Bueno de Antl.L·ada, Jo;tquun :\.lv;u·o, EdJ?un .. 
do <la Fonseca, .Rodolpho Mu·anda, CaJado, 
Lamenha Lin~, Barbosa Lima. e .Campos Car
ticr. 

ORDEM DO DIA 

E' all nunciadn. a 1 a. (liSCUSt'ãO do projocto 
n. 336. A, de 1901, autoriza:ndo o Governo a. 
conceder, em março peoxuno futuro., ~ma 
nova ü)loea, de exDJnos aos alumnos d<L J1,scola 
N:waJ inha.uilita<los no corrente anno le
ct;ivo. 

() S•·· i••·e!i!.ide.nte~Tcm a palavra 
o Sr. Sorzodollo Corrêa. 

o Sr. Ser·zeclello Cori·êa -
Sr. P l'esidonto, sou com varios outr<?S collc
O'as si()'na1;arios deste projocto, infohz~cnte 
~pi'esentado :1 ultima hora i't Camara,_ Ja nos 
ultimos dias de sessão, quando, é quas1 corto, 
não teremos numero para votal-o; quan~o, 
no emtanto attende á nPcossidade de varws 
11iurnnos qu~ ficaram privados de prestar os 
seus exames c, por isso, enormemente pre
juuicados. 

Devo dizer :'t Cama.ra que, qua:n~o o .meu 
itlusGl'e colléga e amigo, o Sr. Brzc10 Filho, 
autor inicial <leste projecto, o ·subO?-etteu á. 
minlm asslgnatura, cu o subscreVI a.pena:s 
p:~r·n i L· ao cncon l,ro dt~s escrupu~os tl~ Sr. MI
·ni~tr·o da MaeinhtL, pots a prov11lcnma ncllo 
eon:jígnada é na mínlm.opinião acto lie mera 
nr.lministt·:~ção. (Atwir.ulos; muito bem.) 

0 SH .. UEH.MANO liASSLOCIIim-W ÍSHO fiOS• 
mo ; o ElCccutivo por· aviso pótln deter
minai'. 
• () Sn.. SJm.:~.JmEr,T.O CORRI~A-0 nobec Depu·· 

tadl) pelo Rio Gra:nde 9m apa~·te sustenta a. 
opinião ClUC cu tmha. :t respCito do mesmo 
pi'ojecto, isiio é, quo ost<t dentr·~ (la_ U;lça~a, 
do Podm· Executivo attondor <L sohcttaçao 
,justa doi:~ alumnos a, q1~em aproveita o pre
scm t;o projocto. · 

o Sn. Ar>AUIEH'l'O GUJMAnÃBs.-Fazendo 
exten~ivo a estes o fnvor de quo ,j:1 gosam to-· 
dos os uul;r·o:-::. 

O ~~~- Sl·:r:.~r·:JJJ·;rJ~,o Coru~f;A--Exaetarnentc; 
f':.tr.nndo l~XÍI~II:'lLVO <L eHiiU::l IJ 11LVOI' quo g'Jf:W.m 
Lodos CJS estudante::; da.s ui.versas m>colas da, 
Republiea, 
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Mais aind;t; ou podia tr;twr o tcstcmtinllO, 
como alumno quo f'ui dil. Escola Militm· e, 
postol'iormente, lente do mesmo osta.bGleci
mento, do que varii.tS vezes os ministros !la 
da. guerra dotormína.ram quo os alumlJOs 
in habilitados nesta ou naquella matceiaji%cs
scm novo exame desde que deste depcnd<tm a 
continua.ç~ão de seus estudos ou a conclusão 
deste ou daquellc curso de a.rmas. 

O S1t. l"H.ANcrsco Sonru:;-Qual é · a ra.zão 
porrJUO estes estão na exccpção'? 

O Su.. ·SERZimEI.Lo Con.I:t.Í~A-Naturalmonto 
o regulamento da marinha é deflicient() c 
dahi talvez tenha provmdo o escrupulo do 
Ministro da Marinha om não ter decidido até 
hoje esta questão. · 

Von h o declarai' quo S. Ex. não tem r•n.zão 
para manter este escrupulo e que, não 
podendo o projecto passar este anno, E 
minha opinião q~o S. Ex. pôde pct>fefta
mente, dentro de suas attribuiçõcs, 'rn<mdar 
que este::~ u.lumnos façam novo exame em 
marno. 

Este facto se deu muitas vozes nas escolas 
militares, no tempo da Uepublica como,. no 
tempo do Impcrio: os .mini::~tros da Gllcrra 
determinavam que alumnos quo haviam sido 
inhabilitados em corto anno, no curso se
guinte, em marcp, fizc:-Jscm novo exame. 

Mais ainda. ; . m~ Escola Mílí .ar deti-sc 
muitas vezes o facto- do alumnos que não 
podiam continua·: o sou cur .. ~o pOi' terem 
sido inhabilitados em uma ou duas mater·ias 
·terem conce.;;são pará fazer novos exames. 

A Camara sabe os escrupulos com que 
prJcedia o illustre c venerando duque de 
Ca.ixias, a sua honestidade, o seu respeito à 
lei ; no cmtanto pJdin. citar á Ca.mara 
ordem do duque de Caxias, quando Ministro 
da. Gum.•Pa, dispondo quo a certos alumnos o 
officiae.;; in-habilitados iizosscm, mo(lia.nt.e 
cortas o determinadas consider<tçlífJs, novo 
exarno. . 

Venho, pois, dizer da tribuna quo o Mi· 
nistt•o da Marinha., na minhtt opinião, deve c 
pódc facilitar a estes alumnos a continuação 
de sou curs:J porque nad<t so oppõe a seme
lhante doliberaç·ã.o no regulamento da Escola 
Naval ... 

Os precedentes são em D...vor dcs1a de
cisão, além de que, no caso occurrent,c}, da.r
se-ha esto facto: S. Ex. ovital'<i não pe
quenas dcspnzas par.~ os éofL•es publicos. 
(Muito bem ; mttito bem.) 

O S•·· l:~a·lcio l•'ilho diz quB rtpl'C· 
sentou o projedo <ÜIHia em tempo 'l!l sm· 
approvado pela Camara na~ l;t·ns lliHHUH:-:li.it~l'!. 
Esta v:t resolvido a. ·1·eq uei'Ol' ru-g<~Iwia J~<~l':t 
o andamento do me:-mw. lnl'elizmouf,IJ, uáu 
houve numoro dut•anl;o l!W.diro ou cinco dí;.ts, 

Cu.mar~ Vol. VIII 

do modo rpte não foi possível apressar a. 
ma.rcha. da proposição. · 

Anttlyzao parecer da illustt•ada Commissão 
de Marinha e Guerra, lendo o topico em que 
olltt diz quo o projecto, além do outras vail-• 
ta.gens, dá logar a cconomiaspara. os cofres 
publicas, evitando que continuem por mais 
t8mpo na Escola alumnos matriculados em· 
uma ttnica aula <lnrante o anno lcctivo. 

O Sr. Serzcdello Corrôa achou que o Sr. 
Mini -;tro da Marinha; pódo conceder a 2a épo
ca de exame. 

O orador ignora·si S.Ex. póde pmticar um 
ta:l r.tcto, Si póclo, como· affirm<1m em apartes 
os Srs. contra-almiranto.f(\lves Barbosa; Ger
_mano Hasslochcr, Fausto Car<).oso e outros, 
tanto melhor, p:)iS assim triumphará a causa 
dos almnnos da Escola Naval, quo ó a causa. 
da justiça. · (Muito bem.) . 

O S1·. Fausto Cardoso(*)- Sr. 
Presidente, eu seria um do:;; signatarios 
deste projeetó si calculau:unonto não fur
t<tsse a minha· fh·ma a to.:los os projectos 
a.presctados nesta Casa. Si tivesse de fa
zer um projeeto de lei neste sentido, seria 
creando duas épocas de exames em todos. os 
estabelecimento.~ de ensino secundaria e 
superior, obrigatoriamente: uma no fim, 
outr-a no começo do anno, como se dâ em 
nossa Escola Normal. 

A medida de que se trata podia sor to
mada por um acto administrativo; não erá 
mister este projecto. Os regulamentos dos 
nossos institutos superiores e secunda.rios 
não m1tndam q uc haja uma só época de 
exames; calam sobre esta materia. -,_ · 

Portanto, seja ou não approvado osto pro
jectõ; não importa para quo o Governo, o 
Ministro, o Presidente da Ropublica pra
tiquem um acto de justiça mandando fazer 
administrativmnento o que o pro,jecto .tem 
por fim. 

Não apresentarei omonda a este projecto, 
emenda que seria para transi'ormal·o om 
uma medida got·al, m·eando duas épocas de 
exames para tO<los-os estabelecimentos de 
ensino superior o sccundarjo da Repu .. 
blica. 

UM: SR. DgPU1'ADo-E' pPova:vcl que ·na. 
romrma, !lo Cucligo de Ensino a Comiuissão 
do Instrucção Puulica attonda a, c.'!!tc as.. 
:':!umpto. 

UM Sn. DEPUTADO- Não é preciso lei. 
0 Su .. ArNES HAIWOSA-Tanto mais quanto 

o 1'111-{llla,mon to é act.o do Poder Hxecuti vo 
'l"'~ ni•.•• f'oi 8tljnitn <í, a.ppl'llv:t!;:io dt~ Cam:tl'aS. 
(/In 1/Uiro:; 11}1111'/tJs), 

(') I~KL•t tlibt'llrHo two f,,. J•evi~~o!Pelo OL'ador. 
7~ 
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O SR. FAUSTo CARDoso-Não · ha. pro-~ \lÕes que; porventura, S. Ex. aqui pro· -
hil:iição, pelo contrario, ha obrigação do Poder duzisse'. 
Executivo tomar esta medida administrati_:-_ E vou demonstl'ar que é f.also, sob todos os 
vamente. pontos de· vista, o discurso deste illusti•ado 

O SR. BRicro FILHO dâ um a;Parto. collega, aliá~ inspirado pelos mais nobres in· 
O SR. FAUSTo CARDoso-Portanto, Sr. Pro- tuitos, si bem que S .Ex. não me fizesse a. jus· 

sidente, acho que o:rministros não se fui'- tiça de acreditar que, dando combate á pre
tarão a -este acto de justiça, e agum·do-mo, tenção dos St•s. Macieis, obedecia unicamente 
para no anno futuro offerccer uma emenda ao deilejo de' servir aos. interesses de minha 
ao projecto tornando geral esta. medida es- Patria . 

. pecial. Si minha -linguagem, no curso da demon· 
0 . SR. BRICIO FILHO- E eu acceitarei a Stl'açã;o da improcedencia deste pedido, foi 
· d d • severa e ardente, não foi porque se tratasse 

emen a e V· Ex· da pessoa de adversarios politicos, mas 
Ninguem mais pedindo- a palavra, é cn- porque se tratava de interesses do Thesouro 

cerrada a discussão e adiada a votaçã,o. publico; e tão legitima é para a natureza 
E' annunciada a continuação da 3a dis- humana a paixão que provém do odio, como 

cussão do projecto n. 205, de 1898, autori- a paixão que :provém da dedicação.· Si a pri
zando o Govm·no a manda1• paga1• avs Drs. meira pôde parecer um sentimento depl'i· 
Francisco Antunes :Maciel c Arthur Antunes mente, a. segunda não poderá merecer si não 
Maciel a quantia de 385:500$, impor·tancia os louvores de todos aquellos que se asso
do gado vaccu.m e c:1vallar fornecido ás for~ ciam na comrnunhão dos esforços para a de
ça.s legaes durante o· período revolmiona- fesa do erario publico. 
l'io de 1893 a 1895. Vendo a maneira audaciosa e petulante 

'por que os Sril .. Macieis investem esfaima-
0 Sr. President.e- Tem ã pa- dos contra os_ cofres publicas, eu não podia 

lavra o Sr. Germano Hasslocher.- deixai' de sentir, na minha indignação, 01_3 
males contidos nessa ameaça revoltante. 

-O Sr. Ger~nano Hassloeher 
(·)-Sr. P1•esidente, a minha t>resença. nesta 
tribuna, é o cumprimento da obrigação que 
tomei de responder- ao orador que viesse_, 
impugnando a minha anteriol' a"gumenta
ção quando combati este projecto, otferecer 
contestação ao-,que eu dissera, defendendo 
assim a pretenção dos Srs. Macieis/reputada 
por mim illegitima. 

Não é, portanto, a necessidade de insistir 
na causa, nem porque á minha consciencia 
possa parecer que ella não esteja suf.lciente-
merrte elucidada.. . 

Tenho a convicção de que nenhum mem
bro desta Casa póde, com jtVltiça, dae o seu 
voto para que a Fazenda Publica seja con
demnada a pagar ao.:> irmãos Maciois a 
importancia da reclamação que elles fazem, 
injusta, sob qualquer ponto de vista. 

E vou mais uma vez demonstrai-o, ana
lysando ponto por ponto o discurso do H
lustrado collega, p Sr. Ada1berto Guimarãe.3, 
discurso aliás hontem refut11do bl'ilhante· 
mente por meu illustre companheiro de ban
cada, o,Sr. Soares dos Santos. 

Nem precisaria eu voltar á tribuna, si não 
fosse o compromis:lo anterior, const<tnto do 
meu primeiro discurao, om que as~egul'ei a 
S. Ex. que voltaria á tt•ibuna parn. respon
der teiumphantomente a. quaosqum• a.rgui-

(, )Este discqrso não foi revisto pelo orador, 

o SR. _ADALBERTo GulMARÃEs "'7 Era -essa 
violencla que· eu julgava desnecessaria.. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER - Mas nós 
somos homens e CQlilO taes devemos soffrer 
as influencias dos -a;'ssumptos que defendemos~ 

Poderia, acaso, deante de uma injustiça, 
de um pedido que para a minha consciencia 
equivale a uma extorsão, poderia. deixar de 
ter a phrase um tanto acalorada; .Poderia au, 
quando defendo a propriedade· da Nação, 
como si fosse a minha propriedade, q_ue eu a. 
considm•o como considei'O aquillo que faz 
parto do meu patrimonio ; poderia eu fa.· 
zel-o de .modo que não a minha violencia.
mas a. violencia do minha palavra,-estivosse 
em dosaccordo com. a atitude que assumi e 
que é perfeitamente justa e applicavel '? 

Não mo torno apaixonado, porque vejo 
adeante de mim adversn.rios politicos, já 
disso; torno-me ardoroso, porque vejo. deante 
de ·mim o interesse publico contra o qual os 
Srs. Macieis se levantam sem razão, sem 
diroíto o sem justiça, explorando uma. época 
de desgraças o de infortunios, na qua.l foram 
magna pm·s, seus pt•incipa.es causa.dor•es, e 
procurando tira.t· dellas- vantagens illicítas, 

Começou o meu illustre colleglt por de· 
clarar que o Poder Executivo, em mensagem 
dirigida ao Congl'esso Nacional, pediu o era-o 
dito em debate. 

Não é certo; S. Ex. não leu a mensagem 
do Poder Executivo, 
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0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES - Tirei a pont'J. Não houve mensagem :pedin,d? _ cr~, . 
conclusão. · dtto para pagamento aos Srs. Ma.Ciets.; ~a 

· · · . · - a· 1101a. mensagem, submettendo á a:prec1aça.9 
O Sn.. GERMANo HAsSLOCHER- Nao po 1 :)~ da camara os .Pa.Peis relativos ao pedido, • 

tirar e~sa. conc!usã:o, uma vez que a Pade:r a,fim de que ella delibere a respei~o~ São 
Executtvo, em _termos bem claros, bem :pre- estes os termos cla1·os precisos, mcontes'" 
ciso~, termos que não d~ixa;m léva.r a.~ men?r ta.d~s da questão. . ' . · . _ · · .· . 
du~1da, ent~e~ou ao cr1terw do .Poder. Leg1s- ·Depois s. Ex. viu no meu . discrtr~o, 
1abvo a dec1s~o do as3u1~pto,o conh~~1m~nto ataque~ reputa.ção de ofllcia.es do e.xerCito 
pleno das ra.z.oes que;p~r_ventura, mlhtast~em vivos e mortos, disse até que eu haVIa des· 
em favor c;lo~ Srs. MacieiS. . . . respeitado a memoria desse soldado, a q~_e-pi · 

O Sr. Pr~sidente da Rep~bllca diZ por esta a amizade denominou Marechal de . Ouro• .. 
fórma. (Le.) sr. Pt'esidente, eu nunca fiz, nem sequer 

Ora, si o Poder Executivo suhmette á a-pre- allusã.o indíre~ta. a. nenhum marechal de aço, 
ciação da Cama:ra os papeis, esse :poder de ferro, oude ouro (riso); seique Marecl;l·a.t 
transforma, a Cam:ua em julgadora da pre- de ouro refere-se a.o Sr. marechal Bitten• 
tenção, si o EJCecutiYo declara... court,que nunca, nem incidentemente, figa-

O sa. AnALBERTO GurMARÃE:s dá · um rou rres~a questãp~ ._ . . · . · __ · . . 
aparte. ·· ' Eu poderia referir-me aqUI a um mare~ 

· · · cha.l que poderá ser de -prata, por . ter uma. 
O Sa, GERMAN? !:IASSLOCHER - • • · que longa barba bran.oa, o S!'. Cantuar1a., que .ó 

su~mette · á. aprec1açao d!t Camara ess~s pa· 0 que · n~sta historia nos .tem apparecido, 
pers,pa.ra nós res?lvermosa.cer<~adoa~ullií1~a, mas 0 Sr. marechal Bittencaurt nunca., nem, . 
. ~porque elle det~a . á Camara 6o . hberdarle accidentalmente figurou nesta qU;estão Mil· .· 
mtetr~ de procedm~_ento, de a.cce1~a! <JU de ciel e ·ou não podia te1• fetto nenhuma 
repeliu• a reclamaça.o dos Srs. Maclels · allusão· injurio~a a roemo ria._ deste marech.al 

0 SR. AoAZ.BERTO GUIMARÃES- Acàoque que não foi· Millistro da Gíierra n~se . 
não; a<!ho que o fez por falta de recursos. tempo. · 

·. 0 f>R,. GERMA!'jO HASSLOCHER..:.:_N~o . apoia· 0 SR. ADALBE!tTO GUIMÁRÃES -:;:' Quem 
do; si o· Executivo tomasse conhecimento era o Ministro da. Guer~a. ~a occas1ao de$Sa 
pleno do assumpto, si .bouve~ _toma.do u.~a · recla.rna(Jã,o ? 
d~l~beraçã.o deftn.i~iva a respett~ •. eUe ~e dtrl· o sa. GERMANO HAsSLOCUER - A recla· 
g~rta á. camar.a, 9-1zªndo que sollc~to.:ra o ~re· mação foi dirigida á ca.mara. pelo Sr~ maro·: 
d_!to .Df3c.essario ~ar~- pag~r uma mdemn.IZa• cha.l João Thomaz de Oantuaria.. · · , 
~O qu~ JUlgara hquida., _ ~()S termoSd?-lel em 0 SR. ADALBEaT.J GUIMARÃES - Que foi 
que, porventura, se estribasse para 1~o. . . , , h 

1 
n·tt t 

Mas 0 . Executivo não pediu credito; o substttmr o Sr. marec a ~~ encoul' • _ 
Executivo mandou pa1·a a Camara os papeis O SR. Gt~RMANO H.\.SSLOCHER- Logo,. nao 
relativos á questão Maciel, sujeitando á. sua. foi o Sr. marechal Bittencourt quem tomou 
apreciação . esses papeis, para. que eJJa. J·~.sDl· conta do a.ssumpto. 
Ve3SO a respeito, _ 0 SR. ADALDEI\TO GUIMA.RÃES-0 a.ccordo 
. Logo, o Executivo não pediu credito, :PI(J.'• a este res_Qeito, na. Sacretal'ia. da Guerra, foi 
que só poderia podir .cre.dito uma vez. · ~e do tempo âo Sr. lllal'echal Bittoncou.rt, Mi· 
ostivesse reSOlVido~ hqmdo o cn.so do dtrett() nistro do. Guerra. 
dos Srs. Macieís a essa indemnizaçã:o. o sn.. GgRMANO HA.SSLOCltEit - Em tO<lo o 
- v. Ex. sabe q_uo, toda a vez q1;1e .o Podor caso, corno v. Ex. doprehondo das minhas· 
Executivo cons1der~ um caso llqludo,. elle palavras a posJoJ. do Sr. marechal Bitten• . 
limi~a .. se -pura. e. s~mpl!sme.nte a p~dit' 0 court não entrou, nem por sonho, ·ntl.'!l 
cred1to, · ~em ma1s lnd:;oar Sl a quost.ao, JlJfl: preoccupações quo me agitara~ para. ·a. 
receou nao a approva.çao d~ _C amara , :pe discussão deste a.ssumpto. . . . 
de-o e a Camara. o dá ou det;ca de_ dar· ~as! Não vejo qual fosse o outro militar vivo, 
no ca.so presente,, o. Executivo J!ao fe~ 1st~, ou morb, que, porventura, tivesse sido de 
0 Executivo constltmu-nos um tr1b~nal arb1- levc-Jnjurja.do por mim. 
trai, para que tomassom<H conhectmentq do · . · . - · . . d · . 
assumpto, dis:sesgemos si esta pr~tenção era _o SR. ADAI,BEl\To GmMARAEs-lnJUrla o,,. 
legitima o del1berasseroos a. respmto. nao. . . . , 

São os termos da mensagem tão cla1•os,que O SR. GERMANQ 1-IAs~_LOCHER-:V· J~x. d1sso . 
não soi porque, nem como. o illustrado r.ol- quo defendia a r.oputaçao de offlCiaes doex~r~_ 
legapôdev~r nelles um.~edido do Exccut!vo, cito, - _ · . 
exprimindo a convicçao de que os. l:írs. O Srt. AoALB.ERTo Gurr.r:\RAES- f!;obr!Jo~ : 
Macieis não podem deixar do rocebe1' esta. <1uaes se reflec1aa a . suspeita de extorsa.o :e 
qua.Il.tia. s. Ex., portanto, eatá. bt\tido neste a.ssa.lto ... 
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572 ANNAES ()A úAr.iARA 

0 SR. GERMANO I-IAssr,ocmm.- Si ha al- 0 Sr. THOMAZ CAVALCAN'l'I-ÜS Srs. Ma-
guem (IUe em toifa esta qnestão não pôde cieís t.omaram parte na. revolta. E quando 
~er attingido, nem mesmo índiroctamonte, seguiram para a revolta não teriam lovado 
pelas minhas pa.ht vras, esse a.lguem é exacta- gado para sua. subsi~tencia ~ 
mente a parte militar que intorveiu nesta o SR. GBRMANo. HASSLOCHER-Já tudo isto 

-questão, porque a. Contadoria da Guerra, a foi por mim expJ~to o sel·o-ha mais detalha· 
repa1'tição incumbida de dar o seu parecer damonte agora. 
Svbre a pretenção d(} Sr. Maciel, dechtra que 
ella ·é inacceitavcl, quo não ofl'creco um só S. Ex. diz no seu disclll'so quo foi atacada 
documpnto (são palavras toxtn<tes do pa- por niim a probidade do Dr. Prudente do 
recer) digno siquer do dít5cussão, quo devo Morae.;;, porquanto a. fól'ma. pela qual me 
ser repcllida.. in lotwn porque, tratando-se pronunciei rcíloctii1 na.tm·i1lmente de modo 
de uma reclamação relativa a supprimentos des11iroso sobre S. Ex. 
de munições de bocca para. soldttdos em cam. Não ha tal; S.. Ex. parte de um falso prin-
pa.nba, a Contadoria acha-se autorizada a cípío. 
declarar quo não é possí vcl que as tropas Parte da supposiçãu de que o Sr. Dr. Pru
houvessem se utilizado dç; gado das e$tan- (tente de Mora.es ho11vesso solicitado credito, 
Cia~ Maciel, porque touas ·estas tropas ha- qua.udo eu affinno que o Sr. Prudente da 
viam sido suppridas de dinheiro para pode- Moraes procedeu nesta questão com ta.nta 
rem, pelos meios regulares, adquirir as lisllra, com tanta isenção de animo, com 
munições de bucca durante toua a caro- tanta probida(le que não quiz por si tomar 
panha. deliberação· de ot-Jpecie alguma, mandando 

Logo, não vejo onuo · o illustre collega para a Camara ·os papeis para que fossem 
·pôde enxergar injurii.t a. militares no curso sujeitos a. novo conhecimento o para que de
d~ discussão quo aqui travei. liberassemos a respeito como ontendessemos • 

.Si impugnei um ou dous attcsta.dos de 'O Sn.. ADALTIERTO GurMA.RÃES-Acho que 
alferes, que declaram que alli estivel'am e si elle tivesse alguma duvid:1 indeferiria a 
que consumiram gado da estancia, não foi petição, remettendo os reclamántos para o 
para dizer que. estes attostados fossem Poder Judicia.rio. 
falsos, mas porque elles não adiantam o sn.. GEm1.A.No HASsi,ocuEa-Si o Sr. Pru
cousa alguma, porque elles Jeela.ram que, llonte de Mor-aes tivesse, a respeito desta 
do ·facto, ellcs transitaram pela estancia qtwstão, uma ideia ass.cntada, teria pedido, 
Maciel e receberam gado dess~ procedencia, como pediu varias vezes, em mensagens á, 
mas não declaram que este gado tivesse camara., credito para o respectivo pagamen
sido tomado violentamente. : to, como s. Ex. pediu em duas ou tre.~ oc· 

Naturalmente, do alguma ;parto havia. de ca.siões credieo para. pagamento de indomni
vir o gado o olles não trata.vam do indagar za.ção a fulano e boltrano. 
de onde olle veiu ou não; o quartel-mestre Não me faça o illustl•o collcga l'opetir os 
manda fa.zor o supprimonto o ellos limit;tm· termos da. mon~agem. 
SC .a COffiOl' • SiJ Sn.. AUALBEH.TO GUIMARÃES - Já. disSe 

Mas isto .é tão pouco para quem vom. qtlltiroi a conclusão da. monsagom. 
com uma pretenção do mUharos de cahcças, 0 SR. GJ~RMA.NO HASSLOCIIEn.-V. Ex. tiroú 
devoradas durante dou::; a.nnos, cp1o eu não 
dou a minima importanoia a esses doils do· uma conclusão que é.·· 
cumontos. O Sn.. AnAI,mmTo GUI:MAH.ÃEs-Logica. 

Era prP.ciso que os Sr·s. Macicis do· · O Sn.. GERMANo HASSLocmm- ... Hlogica, 
monstras:sum que durante o periodo revolu· porque a unica conclusão a tirar do um 
cionario que; como todo mundo sab(), es&en-. ac&o que diz : «Remetto á apreciação da. 
deu-se por uma vasta região do sul do Oamara papeis concernentes. á reclamação 
Brazii, movendo-se em dill'orentos direcç~ões, Maciel, afim de que olla, se digno resolver 
oxrtctamente nas cstancia.s de SS. ggx., acercá do assumpto» é que S. l~x. quiz 
em Santa Izabol, estacionaram forças duran· dizor «Eu não resolvo couaa alguma, a Ca-. 
liedous annos consecutivos,isto é,justa.mentll m;1ra., apeecie os papeis, diga si olles fazem 
o tempo da rovotuçã.o. prova do }wetentlido dil'eít<> do~ Srs. Maciel 

Quando as forças s.~l moviam pa.ea Santa, b neste caso mo ordene o pa.gamento.» 
Catharina, para. o Para.nll, para <t f'r•on- Ma.s, o Sr. Prudente de Moraell não disse : 
teirtttlo Urugnay, qua.nd() a ruv()Iuçfí,o se «Tendo-mo conformado com O$ vos:;os J1are
agitava. em municipws muil.o di:.,;tani,o do coro:; ~ubm o assumpi;o, a.eho ele justiça. o 
de Pelota::;, podiam cstat~ iêH·ça:;, ao rnei:lmo pa.ga.mento do i;al quantia o para osso fim 
tempo, estacionar alli ininterruptrunentc~ solicito d~ Ca.ma.ra o necessarío credito». 
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Si a mensagem tivesse vindo nestes termos tim<1, quando s. Ex. exactamente, na q_ues
nã:o resta a menor duvida que aos olhosdo tão das peuras, comuatett a emenda auto~ 
Poder Executivo o direito dos Srs; Maciel rizando o Governo a lictuid<tr as contas com 
estava liquido-. a viuva Lisboa, o dirigindo-se a mim pro-

Ma:;, quando o Poder Executivo disse «Ro· nunciava-so por esta fôr-tna. (L8.) 
· metto os papeis etc., para· a Camara os a pro- Expuz á C amara bem claramente que Ma
ciar e resolver a r·espeito do recluerimento» é noel Soal'es Lisboa era empreiteil•o. de um 
porque não quiz tomar dclilJOração alguma, tl'echo da Estrada de Ferro de Porto Alegre a 
deixando que nós nos constituíssemos em U1•uguay,_ana. Neste trecho havia uma ponte 
tribunal e júlgassemos ... _ · a, ser ·construida. No contracto celebrado 

o sa. ADALBERTO GuiMAl'tÃI~s-Nestc caso com o Governo do Imperio ficou e::;tipulado 
quem julga. é 0 Pucler Judiciario. que o Govm·no fm•necerla todas as pe(ll•as 

necessar1as para os traba,!h1.1S de alvenaria. 
O Sa. GE!RMÀNo I-IASSLOCHER- • •• si por Ello fez· os seus movimentos de torra, pre• • 

esses papeis podia sot' ordenado o pa,gamcnto pn,pou 0 leito da estrada, preparou tudo para 
da. quantia podida. pelo Srs. MacieL r•ecebet' os trilhos c <.\ ob1·a estacionou, por-

Portanto, longe de haver pela minl1:1 pa.rtó que o Governo não tomara providencias pa.ra 
um ataqae indirecto ü probidaue do Sr. Dr. fornecer as peLlras. · . . 
Prudont() de Moraes, fiizando como estou Como dahi poderia r·esultar gravíssimo 
frizando os termos de sua mens::tgom, segue- prejuízo para a fazenda. publica, porque era 
se. que· estou rendendo uma homenagem a um trecho enorme de est1•ada de fer•ro· que 
S. Ex. pela independencia com que so houve ia ficar .em abandono durante longo tempo, 
peste assumpto, pelo esr:rupulo que revelou, o engenheiro-chefe Firmo José de Mello, 
desejoso, s~m duvida, de evitar a ro3ponsa- irmão do almirante Cus~odio José de Mello, 
bílidade de um pagamento por um damno um dos mais notavois engenheiros que ó 
que aos olhos de S. Ex. não parecia, sufficicn- BL·azil tem tido c um dos homens mais bo
temente provado. . · nestas quo a a,dministraoã.o publica tem con-

0 nobre Deputado a,lvejava como recurso tado, expediu ao empreiteiro e::;ta portaria: 
para defender a pretonçã.o Maciel, principal- « Ordeno a V. S: quo continue o trabalho 
mente i1 minha pessoa, chegando ao extremo do sua empreita.da, 1'a.ze.ndo os trabalhos de 
de enxergar incohoroncia na conducta que alvonaeia da ponte, for>necondo a ped1·a ne
mantenllo ne.:~te a,ssumpto com a conductu. cessaria, porque em tempo será a impor
que mantive quando, no momento da vo- tancia. respoctivá pagt~ a. V. S. pelo Governo, 
tação (lo Orçamento da Fnzonda, me levantei visto não serem attond idas as minhas requi-
pal'a enctLmintmr a votação da omonda quo si<:ões». . 
a.ntorfza.va o Governo a pagar :L viuva, de Lisboa fornccoll as pedras, construiu a. 
Manool Soares Lisboa a irnpol'tancia, da.s p1mto, o engenheiro !•'irmo de Mello mandou 
podt•as por sou marido fornncid>\S ao Es~a1lo medir· a olwa, foz tt cuhaçã:l, verificou a. 
qmLndo emprettoil•o ela 1~stead:1 do Fnrro de quantitlado de pe(lr:ts fornecidas, verificou o 
Porto A.legt•e a Ur•ugunyani1. JWeço cor•rente o (leu a. I -isboa um documento 

Eu niío fui incohorónte. M:~:-;, qttaudo t'ossr.1 do que tinlm dit•oitt> do recobor a impor
incoherente, n'iio so segu~. dahi quo f·~ja, a tancia do 40 o t:tntos contos pelas pedra:-! quo 
attitud() que cu as.mma em quaosquor ques- havia. fornecido para concluir a sua ob1•a.. 
tões, a airectriz para a C:.tmara resolver ·Digo eu: aqui tratava.-so do pagamento de 
sobrequa.lquer assumpto. um fornecimenl;o lo()'almonto requisitado 

· Pou. co importa. para a Ca~~ra que eu de- por quem por.lia roqulsita.r, legalmente suP.: 
fenda bem ?!!-mal uma questao1 que defenda prido por quem podia supprir, uma conta 
o branc~o hoJe, o preto amanha, porque a perfeitamente liquida-. 
Camára uão está dependente da. maneira 
por que eLI me conduza aqui para resolver 
sobre.qua.lquer assumpto. Ea argumento, 
apPosento clocumantos, provas, a Camaea 
reflecte, cada um Deputado fôrma. a sua. 
convict;ão pessoal a respeito c décidc. 

.Mas si, porventura, houve incoherencia d.e 
minha parte, pergunto ao meu illustre col
lega. se incohercncía maior nã.o foi a do il· 
lustro l'alator da Commissão do Ot•çamento, 
não da que a.ctualmentc funcciona, mas da 
do anno anterior, do quo m·;~ presidente o 
Si'. Fra,ncisco Veiga, quo dou paroce1• sobro 
esta. ~retenção, entondcnüo <~uc clla é logi-

O Sa. ADALmmTo GUIMARÃES- Mas nem 
ao menos houve urntt petiçã,o dessa. viuva. ao 
Governo. 

0 Sn,. GERMANO HASSLOCIIER. -Perdão. 
Deixem-me conta, r o caso. 

C<:lmo'V~ Ex. sttbG, os negocios perante o 
Governo não correm sempre com muita. fa
cilidade. Terminada. <t empreitii.da, Manoel 
Soares Lisbôa tratou (le haver o pagamento· 
dessa importancia quo lho ora devida., em 
coni;a perfeitamente litluitlit, e remetteu os 
papei::; para o H.io do Ja.neiro, por intermecllQ 
do um <los mais aisLirv~tos !on~cs da Famll., 
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dade de S. Paulo, Dr. Zcferino Prestes, que 
aqui se descuidou e os papeis :perderam-se, 
tendo a reclamação, portanto, ficado pen
dente por falta de papei~. 

M..t.Qoel Soares Lisbôa, que era um cidadão 
honestissimo, de extraordinarias susceptibi
lidades, vendo-se em serias difficuldades. 
desesperado da vida, suicidou-se, :por julgar 
perdidos os documentos relativos a este as
sumpto. 

Agora, ha. pouco tomp.o, alguem, rovol
vendo os papeis. do finado 01•. Prestes, en
controu emmassa,dos esses documentos e a 
viuva de Lisboa pediu o pagamento, ma,s o 
Governo declarou que não podia pagar por 
falta de verba e si a Camara lhe desse au
torização, então, poderia attonder á recla-
ma~o. . 

Por isso foi apresentada uma emenda neste 
sentido, mas o que vae acontecer? iica o Go
verno autorisado a paga.r. 

A viuva apresenta os seus documento.,, 
o Governo examina-os e, si, são procedentes, 
paga-os para isto está. auto ri -:;ado, se não são, 
repolle o pedido, porque a autorização não é 

-taxativa, não obriga a pagar, seJam quaes 
forem as condições, se a. acção fôt• julgada 
bôa o Governo pagará. 

0 Srt. ADALDE}\TO GUI-MARÃES-::- Indepen-
dente do Poder Jutliciario. ' 

0 SR. GERMANO 1-IASSLOúliER- Agora, .col· 
loque-se a questão Maciel om fàco da questão 
Manoel Lisboa. 

0 Sn.. ADALBERTO GUIMAR.Ãgs- E' uma 
questão po1• cxpro}H'iação. 

0 Sa. GJ~JUIIANO HAssr.ocmmJ- E' uma 
questão por cxpr•opria.çiio e et~ volta.rci a. 
e.ite a.ssumpto. Mt~os p01•gunto: o que ó quo 
cumpria. aos Srs. Maciois 1 

Provar quo tinh11m sido espoliados. 
'-0 SR. ADAJ,BEltTO GUJIIIARAES- Acho quo 

provaram. 
0 Sa. GERMANO 1-IASSLOCIIER-Vamos VOl', 

Os Sra. Macieis ··sã.o homens de fortuna na 
cidade de Pdota.s, senhorecl de Santa Isabel, 
onde se acham as suas estancias, porque a 
familia é muito grande, muito ricu. 

0 SR. ADALDERTO GUIMARÃES- Não é a 
familia Maciel, são os dous. 

0 SR. GERMANO liASSLOCHER. - Mas O 
dogma na familia Maciel (j um por . todos e 
todos por um, c cito isto em flonra aos· 
Srs. Macieis. 

Allega-se que os Srs. Arthur o Francisco 
soffrera,m esses prejuízos e provam. Vamos 
ver as testemunha:): são homons, como ha 
em toda a parte, como os ha do h a vor na 
terra de V. Ex.; destes homens do povo 
al?ahonados em política, quo üã.o quor(ml 

saber' de co usa alguma, que pelo seu partido, 
pelo seu chefe, fa.zem tudo; e os outros são 
desta. gente de pouca eoupa, testemunhas 
c1uo nenhuma fé ins:pir,~rn. além de que 
todas estas testemunllas são inquiridas pelos 
Srs. Macieis em sua casa, sem que man
d~ssem, ao menos por fol:"ma.lidade, convidar 
o rept•esentante da f<tzenda publica. 

0 SR., ADALBERTO GUIMARÃES- Não é 
cxacto, as testemunhas, sagundo consta do 
documento, foram inqueridas pela autori
dade militar, â. sua escolha, á revelia dos 
Srs. Macieis, sem quo elles absolutamente 
tivessem arrolado · o:ltas testemunhas. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Não. hl. Útl. 
0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES- Veja Si · 

algum dos Srs. Maciois esteve presente, 
si arrolou testemunhas. 

0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-Esta justi· 
fi cação foi feita, porq uo os Srs. Macieis pre
tendiam, por intermedio do marechal Can· 
tun.ria., então commanda.nte do districto, 
uma. ordem de p.tgamonto para com a ma.io1• 
facilidade a Pagadoria da Guerra do Rio 
Grande do Sul, lhes f..tz~r este pagamento. 
A Contadoria da; Gueri'a dando um parecer 
sobre esta pretençã.o~ a.nalyzando todos o.s 
documentos, exprimiu-se}l~r esta fOrma (U.) 

0 SR. ADALBERTO GUU.IARÃES - Da com~ 
petencia-da Contadoria ])ara. julgar do ·di
reito á. indemnizaçã.o, eu appello par•a o 
Procurador Geml ~e Ropublica. 

O SR. GI~ItMANO HAssr,QCHER-0 .Sr. Pro· 
cura.dor Geral da Republiea, em quo posa a. 
s .. Ex., não andou com cor·rocçã.o neste as
sumpto. (Nrio apoiado.) 

0 SR. MOREIRA DA SlLVA-Aridou com a. 
maiot• corrocção. 

0 Sa. GERMANO liASSLOCHER-V. ·Ex. nã.o 
sa.bo como ollo :inuou. 

0 SR. 'MoltEIRA DA SILVA-Sei; conheço 
todos estes documentos. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-EU VOU de• 
monstrar que não. andou, porque começou 
por uma a.ffirmação ba1•bara, dizendo que é 
de <lireito quo o E::~ta.do indemnize todo o 
damno causado por guerl'as. 

.Não é verdade, já o demonstrei da. vez 
passada aqui, e aintla n.gora posso citar a 
opinião do mais comp:Jtente dos autores mo· 
dernos sobre assumptos desta natureza -
BluntschlL (Apartes). . 

Eu estou dizendo que o Sr. Lucio de Mon· 
donça começou pela thcoria o eu quero de
monstrar que começando pola thooria, an
dou mal. 
· Bl untschli, no seu Tratado de Dit•eito lll• 
ternao~onat codificado, p r!ragrapho 661,' do· 
clarêl.. (Le.) · 
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Não ha uma. ·opinião de puMicista de nota 0 SR. GERMANO HAS.SLOCHER - Eu peço a. 
_ que sustente que o Estado é obrigado a in- attcmção dos que querem julgar desta causa 

demniza.r damnos ca.usados por guerra. com justiça para que apreciem estes ~do~ 
V. Ex. sabe que a-té hoje a crit,ici.l.o conserva cumentos que desde logo se recebem como 

dous nomes como inatacaveis em direito documentos preparados. · 
internacional, como de _homem deante de Imaginem o caso assim: o Sr. Maciel 
cuja opinião todo o mundo se descobre ---: d,eclara que o administrador da sua fazenda, 
Gro~s e Vatel, e nem Gross nem Vatel sm- prevendo a hypothese de ser a mesma inva
tentam que os cidadãos possam reclamar do dida por forças que operavam na guerra 
Estado indemnizaç'ões por da.mnos causados civil que se ia dar, que ainda não se dera, 
pela guerra. ·' resolveu para. acautelar duvidas futuras 

Ao contrario, sustent<1m que os cidadãos proceder a uma -vistoria nos alombadós da. -
.supportam as calamidades da guerra como fazenda, .a uma contagem falsa. .· 
uma ·partilha da contingencia humana, da A fazenda Maciel é situada' em uma linguil. 
mesm,a maneira q_ue supportam as calami- de terra no munjcipio de Pelotas, districto 
dades rneteorologicas, não pedindo ao Es- de Santa Izabel. . · · 
tado que se responsabilize pelos tempJraos, O SR. ADALBERTu GUIMARÃES -Pelotas 
pelo graníso que lhes devastam as planta- ou 'Rio Grande. 
ções; que se existisse esse direito,· 0 · Es- o SR. GERMANO HASS10CHER - Pelotas ou 
tado corneçari.a po1~ ser ob1•igado a. indemni- Rio Grande. E' unia língua de terra. que sé 
·zar a. vida dos que morrem nos campos de · t 1 A • 

batalha, porque, indubitavelmente, a vida é Pl'O.Jec a na agoa Mlrim. · 
um bem mais precio.5o que a propriedade; e O SR .. ADALBERTo GUIMARÃES - Está. 
ninguem é capaz de dizer que o Estado seja situada nomunl.cipio do Rio Grande. 
obrigado a paga1'" · a vida a.os que morrem, O . SR. GERMANO HAssLociiER - Nunca 
defendendo a llonra e a in tegl'idade da passou pela idêa de ninguem neste mundo 
patria.. que pudesse Santa Izabel ser base de ope
. o sa. ·ADALBERTO GUIMARÃES_ Mas, ga~ rações militares. Era na fronteira. do- Livra
rante a subsisteneia. mento e de Bagé que se preparava. a invasão; 

logo, era na fronteira que deviam operar as 
-o SR. GERMANO HASSLOCHER- V. Ex. está tropas· que iam fazer frente umas ás outras •. 

r.estringindo uni caso, quando ett o abra.njo Mas demos de barato que não fosse assim. 
na sua generalida.de. o C<tpataz resolveu fazer uma vistoria, por:. 

Eu pe1•gunto, si pervontm·a uma csqua- que previa tlue se ia dar a invasão. Elle 
dt•a estrangeira bomba.rdoasso o Rio de Ja- não devia prever e sim (levia saber com 
nairo e as granadas explodindo no meio üe;jta certoz<t, povqrie o ConselhGiro Maciel era um ; 
pjpulação fizessem innumm•as victimas, som dos instigadol'OS da revolta, era um dos ca-;
diroito a meio·soldo, mulherot~ o m•i;~n~lll.S, beça.s do movimento o fazia pa.1·te do comitcl. 
como as muitas que o Sr. Cn.stodio do Mollo, rovo!ucionario em Montevidêo. . 
victimou, o Estado indemniz:u•ía 'I Poss:> atlirmar isto, porque os Srs. Depu· 
. O.Esta<lo pago11 a vida <lo um só dos quo tados sahem que eu ostava ao lado da revo· 

mol'reram aqui o que não o1•a.m soldados, luçã.o em sou inicio,, acompanhei todos oa 
que est11.varn na.s r•uas 'i planos e rno achava informado perfeita· 

E, o Estado vuo inuemnisa.r do 385 contos rnento do tudo qm\nto so passou. 
a t'a.milia Maciel quo toi quem tez ostu. rovo- Ent.ão disse o capataz : antes de invasão 
lução, quem pl'cparou a. invasão pola. fron- mandei fa.zm• urna visto1ia e lanou-se dessa 
teira do Uruguay, quem levou a dosolação visto1•ia um auto em que se dizia.:- fomos 11 
a todos os campos do Rio Grande, do Paraná eatancia. e · alli procedemqs á contagem do 
e de Santa Catharina I - gado e veritlcú.mos que existiam tant~s _cabe--

V. Ex. invoeort em ben'eticio da sua ri.r- ças de gado; examinámos os alambrados 
gumentação a lei de 26, Irias invocou impro· que ostava.m em bom estado e pa1•a constar 
priamente. (Apartes.) - · lavrámos este a.uto. 

A prova nã.o está aqqi ; ella só ostarin. Como os collegas sabem, lavra-se o auto 
aqui si os .Sril. Maciel, litigando contra a immodiatamente a uma vistoria. e conta·· 
fazenda nacional,· houvessem dado logar a gJm; é um auto preventivo para a even
que 03ta fodse ouvir os depoimentos das tualidade de uma invasão. Sabem, porém, 
suas te3temunha.s, discutir as· suas provas vv. EEx. o que fez este perito·? Termina di
o oíforecer pl'Ovas em contrario. Documen- zendo:.,-decla.t•o mais <J.UO as ditas e3tancias 
tos como estos eu podoria forjar paru. mos- foram invadidas, oc-cupadas rmbitamentq pe~ 
tra.r a impol'titnciu, desta reclamação. lts forças legaes. . 

O Sa. ADALDflJ~To Gprl\!AH;\Es dá. um Elles dccla.r·aram quo fizeram a contageqJ.. 
aparto, do gado nos diil.S 13 o 8 o a.ssignam no do~ 
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cumento a 27 de mm·ço de 1803. Per
gunto eu: 1°, o capataz que manda. fa·· 
zer uma vistoria pt·ovcnti v-a. pai':.t, oven tua
lida.de de uma invasão espcm vinte o tantos 
dias por um documento que encho dlia::; 
meias folhas de papel '? 

O SR. ADALBERTO GUJMARÃES -Que gnito 
tinha elle? 

Dependia de autoridade. 
O Sn.. G1mMANO" I-IASSLocrmR-- Não tinha 

autoridade. 
O Sa. ADALBRR'l'O GurMARÃI;:s-EI'a, o sub

intendente d,~ Tahim. · 
0 Sn.. GERMANO HASSI.OCIIER - Nã.o cr~ 

mris .. 
O Src ADALBERTO GumARÃES - E' · uma 

affi.rmação de V. Ex. contm os documentos. 
Prezo muito a palavra do V. Ex., mas, peço 
que argumente com documentos. 

O SR. GERMANo . HAsSLocnER -V. Ex. 
sabe que o Sr. Cassai se dizia governador e 
o sulJ-intondente doTahim era autol'idade do 
tempo do governicho. Tal era. a situação do 
Rio Grande do Sul, creada após o .facto da 
renuncia do Dr. Castilhos, quando se dou o 
golpe de Estado. Nessa occasião foi creado 
a governo da força publica. · 
· Esse subintendento era do tempo do go
vcrnicho. 

Veio a revolução, foram depostos os ho
men.i da política do Barros Cu.ssal o o ~~·. 
Castilhos assumiu com o sou partido o go
verno do Rio Grande <lo ~ul, resl;:Lbolccou o 
seu dominio. Mas os outpos continu:~m.m 
intitnlando-so nntoridatles 11os piJntos oncln 
podiam cxcrcor t:.ws l'nnel,\ÕC:i. 

O Sn.. AnALm:wro OIII~JAJtAI·:~-~las 't'wm 
procul'a ga.r·antit• o sou rlii'Pi1io )Wtinut•:L l.ans 
autorida.dos ~ 

0 .Stt. G~m~JANO IIASSLOC:III-:It - 0 S1•, 
Maciel ogtu.va ausento tio Hio Gran,lo d.o 
Sul; cstwa em Montovi,Jeo. O suu-inton-

. dente nominal do Hahy não o ot•a mais. E' 
informação quo presto a V. Ex. o não 
aceitará si entender quo não deve acceitar. 
Em todo caso, devo pondct·ar a V. Ex. que o 
sub-intendente é umtt a.uctoridadc pura
mente nominal, exerco func~~ões con1e-

. ridas por lei municipal, não é uma auctori
. dado judiciaria. E quando se tratava do 
uma historia. que tinha por 11m a,s,ogurar 
direitos que emanav<tm da lei geral ora pe
rante auctoridade judiciu.ria ... 

0 SR. ADALBER.TO ÜUIMARAES - ·-Mas na 
imminencia de um perigo lança-se mão da, 
primeira auctoridade que se podo cncontt•ar. 

O SR. GERMANO HASSLOCII8lt- Pcrdã.o; 
nesse ca.so poderia. tor cl~amado o vigario tla 
fro~uezia. 

O Sn.. An ,Ú,m~H.'l'O GuiMARÃES- Não é· 
;mtol'ida.de civil. 

Sn.. 01nU1IANO HAssr.ocm~R - J\la.s essa 
:L ttr-ilmição não é de a.uctol'idade civil. · 

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃES, dá um 
:rpa.Pte ... 

0 SR.ÜERl\fANO liASSLOCIIER-0 collector O 
o arrecadado!' de impostos são ta.mbem aucto
l'idade ... Ma~, seja como fôr, o que ~ver
dade é que em d:1ta de 27 de março nao se 
tinha dádo a invasã.ó ile Sa.nta. Iztthel e nem 
·occupa.ção do forças militare:-1, porque. V.Ex. 
s:tbo qno o peimeiro cncontt'O pelu.s a~·rn~LS 
na revolução foi em começ(~ de Abrtl! no 
município de S. Gabriel, dtstante mmtas 
lcguas de Santa Izabel. 

O Su. ADALBE:RTO Gum.ARÃES- Ahi foi
flUO se deu o comb:1tc. 
· O Sn.. GE'R.MANO I-IAssr.ocJJE:R- Seja como 

fi:Jr; vê-se na confocçã.o des~c documento a 
preoccupação de forgic:tr uma prova p::t._!'a 
ol.Jtcrem-~;o qurwsquet' pt'avcntos, porque ~ao 
se dera t:tl invasão, osta.va. tudo perfotta
mcute tranquillo ; o entt•ot~nto pm•a obter 
o a.uto do vi.-~tori<L, o precavido, o cauteloS•J 
a.dminist1•ador das í'ttwndus deixo~1 quo lle
cor·ressom vmto dias dopois do oxecutttda ~~ 
contagem do gado, olle 1p1e tinha pressa. elo 
munü•-so de urn11 provn ptu·a todas u.s even
tualidades ? ! 

o Sn. AIIM,Il!O:U'i'O GI'IMAidgs dá . um 
lLlli1l'to. 

O Rlt. <h:Jtl\IANO IIASSt.uem:u--Agol'n .. eomo\ 
clir. :~ puhlien.-·li'H'lii:L, a CJnf;:tgom 1lu gado 
Nll fi~Cli'IL IIW:! di:tH 2 11 li 011 7. 

1, Nlt, A liA l.llmb·o O!JIMA Jtiü·s fl;i nm 
n. (li' to. 

() 8Jl, lh:miANn lfASSLOCIII':Il- V. g~. clO· 
cltLI'tL qun lm cwt•o~ ua pulllicm··Jüt•ma ... 

o S1t. AIIAJ.,III·:It'l'n Gu1u.\UÃF:s- Erl'o na. 
CCI'tiuiío . 

0 Slt. Gglll\IANO liASSLOCHER-V: Ex. tem 
o ot·igina.l ~ Peço licença. píira vm•. 

0 S~L ADALBERTO GUil\fAH.ÃES (pa.~sando 
tis ?lu7os do m·ador wn papel)- Houve. um 
eng~no. Foi üo 2 a 7; nem se compre
honuo. · que c,Jinc~~a.sso c se intcl'rompesso . 

0 StL GERMANO HASSLOCIIER (depois de 
exam,inar o papel) - Pois b::nn ; este do
cumento torna-se :mspeito de ft·aU!le ; ainda 
pür ahi se vê o auto feito em 1892, tet·~ 
minado no db 6 e só no diu. 27 é que í'ui as
signado pelas tcsl;cmunh:ts. 

Entretanto só tres mczes depJi>l (l quo o 
levai'ttm a um tabelliii.o pu.t•a o authonticar. 

Porguni;o ou: porque r:tziio não o :mLhon
t.ica.ram no mesmo mez 1lo março do 18U.~ '? 
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Para tirar todi1 e qualqut>r duvida de ser um densos, o D1·. José Joaquim de Andrade 
documento gracioso, fnito quando a~s conve- Neves, que tem sido defonsol' oxtremado 
niencias o aconselharam, sendo, porê'm, antes (lO!J interesses da fazenda publica. 
dat~do l ! . . . E' um moçd creado no Rio Grande do Sul, 

O SR. ADAUIERTo GmMARXEs-Ignorancia conhccodoe <los habitos da CiLmp::mha, SQ.~ 
do capataz, que n[o suppunha sm· isso bendo pt>occder a uma avaliação, nãosendo 
J)reciso. capaz por exemplo, llo deixar quo se lavre 

em um auto a doclaeaçU.o do q no ha falta <lo 
O SR. GERMA.NO HASSLOCITER-Um ca.pa.tn,z tocos .ue madeira em um logar, sem il• vo

que sabe manda!' fazer uma vistória, conta.1• rifictl.r a edade dessa. madeil•a, dcsdo quanto 
o gado, que toma. a precaução de obt~r um tempo faltam, porque é um homem pratico, 
auto; capataz que sabe mandar estampilhar con~oco estas cousas todas. E a prova está 
o documento que aqui está •• · em que desdo que o Dr. Andrade Noves é 

o SR. ADALBERTO GUIMARÃEs-Isto é da procurador seccional da Republica no Rio 
autoridade. - Granue, nenhuma -sentença do Dr. Poggi 

O SR. GERMANOHASSLOCTIER- Então não passou mais em .iulga.do. Desde que elle é 
sabia ma.ndae l'econhecee este documento, J)rocnrauot· 110 Rio Gt•:uido são insigríí
não Q sabia !eva.1• a um ta.bellião para , que ficantos as sentenças de indemnização 
ao menos não se pudesse dizer que elle não contr•a. a fazenda publica • sã.o ridículas 
foi n.uthenticado no mesmo dia em quo foi as qun.ntias que temos pago, comparadas 
lavrado! ~ com as que teem sido pagas por outros 

Estados, V. Ex. deve conhecer o famoso 
O SR. ADALBERTO GUIMARÃES-O tabellião caso do Mme. L ... senhora franceza, pau-

foi o de Pelota.s. perrima, residente. no município de Baué, e 
o SR. GERMANO HASSLocnER - Mas o que vivia, sepóde dizer, da gcnm•osidade de 

documento nã.o podia ter :ficado em Santa um genro o de algunia.s pe::~soas amigas. 
Izabel, porque como, eUes dizem, a. estancia Pois bem: deu-se a invasão e allegou-so quo 
foi devastada.. Mmc. L ... tinha. em um campo uma quan-

0 SR. ADALBERTO GUIMARIIES- Ficou em ~~btç~~-olossal de gado; creio que ~.000 
mãos do capataz· Depois ufu Sr. Mascarenhas apresentou-se 

O SR. GERMANo HAssLocnER- O capataz aquj,reclamando, por intcrmedio do ministro 
foi feito prisioneiro das forças Jegaes e francez, uma indemnização pelo gado per
estava om Pelotas, durante a revoluç'.i"io. tencento a essa senhora franceza, residcntn 
Depois tendo ido á. ostancia, lá.. foi aprisio- no município do Bagó, no Rio Gl'n.ndo do 
nado pelo commandanto Nunc~. comma.n- Sul, gado •1110 lho havia sido extorquido })OI' 
da.nto de força civil. fol'ÇltS l!UO alli Ollet'aram dm•ante lt J'<Wo-

0 SR. AllALBE!ItTO GVlMAUÃES- Esta.cio- luç~ão. 
nada na ostu.ncia. dol:l St•s. Maciel. O minist1•o fL·:mcoz a.qni pn1liu infllt'ma.c:ü('s 

ao comml fi·;~ncoz om Hng6 o osl.o ngnnto 
O Sn,. GimMANO HASsLOCtimR -Nessa. occ:t- consula.l' disso t111B não lho con:-:t;t.v:t 11110 

siã.o estava a.Ui uma força pa1•a vigiar :.t cn- Mmo. L •.• 11ossuisl:!n uma sú cahoç;~ dll gatlo, 
tt•a.da da Lngôa.-mirim, pat•a vigiar a. cntt>a- pm·quo m•n. paupol'rlma.. A • vista. dn tal dll· 
da dos vaporo1.1. Mas, Sr. Pl'csidcnto, to1lo ctaraçã.o, o ministi•o ropolliu o }JOtlirlo do 
o munllo, no Rio Grande do Sul, tom do- indomniza,çí'í.o. 
mandado ; todos os quo solf1•er~m com · a I~ra, tarue,poróm,pa.ru.recual' e os ospocula~ 
guerra civiL reclamaram pela. via civil; poro dores dirigiram-se ao tri!Jnnó.l reclamando 
essas reclamações uns tivet•am muito, outros inclomnizaç.ã.o que f'oi paga o custo1t ú. 
pouco e outros nada. União 400:000$000. 

O nobre Dcputaclo cnchergou na minha Mas Mmc. L •.. ni"ío recebeu um vin· 
, conclucta, atacando o prccediment::> do juiz tem deste dinheiro, clla teve t1c dar o sou 
seccional do Rio Gru.nde, quo accusoi o nome pn.ra o Calvario c tendo a legaçã.o 
accuso até hoje de ser juiz som criterio f'rn.ncoz;t I'cpellido a sua petição, sel'ia muito 
e sem justiça, venal, que· eu eea contl'adi- calvo que depois de ter clla reda.ma.do, 
ctorio; mn.s vou mostrar' as situações di- por via diplomatica,vicsscm ontl'Os roclamar 

. versas em que se oncontPa osto juiz bojo c do Podel' Judicia.1•io da União. · 
naquclla occa.sião. Fez-se a cousa cscand.<tlosamente; o procu-

Naquella occasiã.o tinha ao seu lado um raqor seccional de então recebeu, dizom, 
parceíroquo se pr•ostava. a todas ostns rw- 100:000$000; não sei si sor<í certo, mas cllo, 
gociata.s; bojo ostú. :io lndo do Sr·. Poggi um apOZl11' d.e nosso amigo, não foi I·ccondu· 
dos moços mais tlistinctos do Rio Gt·ando c zido. O St•. bu.l'ã.o de Santa Tocl;t IJediu tl~ 
neto de uma. da.~ 111!\Íul'OS glot'ias ríogra.n- mo:nua. manni:t·~t; ma.s, nã.o obteve da. Ca.ma-

éamara Vol. VIJl 73 
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ra.,foi demandar. Elle pedia 800 ou 000 con·· 
tos, demétndou, Justificou que ora ra.wavel; 
o l)rocuraüot· seccional derendeu com ex
traorJiuariu intet·e:s~e í1 ·Fazenda, Publiea. e 
o Sr. Sant:.t Tecll1 teve cont!) e tantos contus, 
que et'a quanto valia. o snu pr0,juizo. 

Todo o mundo demandou no Rio Gr·a.ncle, 
s6 os Srs. Macicis não o fizeram. 

Eu pergunto : i$tO é justo ~ 
Pois si os outros precisaram de t.lemantla, 

devemos mandítl' pagar aos Srs. Macicis, 
s~m que elles deem :·~ Vazcnda. Pnbliea o-di
:reito de ..se defender '? 

Si tem de see feito este esca.ndalo, então 
eu peço pa.ra os outros tamb~·m ; acho que é 
uma necessidade :pa.1·a os outros (1ue estejam 
a demandar. · 

Si (lS potenta.(los, os c1ue tecm amigos, 
obteero do Parlamento, sem maür delonga o 
pagamento de cifra.s dêsta a.ltm·a, em nome 
dos que não são potentados apresento uma 
emenda ao projecto dizendo. 

Eu acho que, si um sentimento de equi
dade quer levar a Camara a decretar 'uma 
tão injusta quanto odio3tt indernnização por 
prejnizos imaginarias, nó,; devemos ser co
herentes, estendendo este f<wor a todos 
a.quelles que, julgando-se lo,>ados pela guo1•ra 
civil, vierem com documentos equivalentes 
a este, isto é, documentos sem a mínima 
ímportancia, que se obteem com carGas, o ire
recendo um chimarrão ou uma manta de 
xarque, de polJres diabos faceis ele ser subor
nados e que, em troca de um sorri.~o dos 
Srs. Macieis, sorão capazes de se prestarem 
aos papeis mais riJ.iculos do mundo. 

O illustre Deputado invvcou a lei do 182G, 
que p<.~.ra o caso não tem a.p11lica.çã.o c qne, 
antes nós que combatemos a ·protenção. de
vemos invocar, purqua.nto clla diz. (Lê.) 

Segue-se quo ntlo ha. nada a liquidai', pol'
que a União tem o direito do discutit• estas 
:provas, de impugnar a quantia pedida, 
exigir que se llte demonstl'c que do facto 
o prejuizo foi de ktntas I'ezc.'l, valendo ta.nto, 
sommanuo a q_ uantia total i;ec,lama.da. 
tanto. 

Nada dissose fez, como exige a ·lei de 
1826, cujo subsidio invocou om tão mú. bora 
o defcnsul' da prctençã.o do Sl' . Maciel. 

Disso o nobre Deputado: Certamente quo 
não é ao Poder .J udiciu.r io, mas á. Fu.zcnda. Pu
blica a quom cumpl'e verificar o vulor e 
ordenar o paga,men to .» 

Perfeitamente, maA a Fazenda. Nacional 
verifica por qu~ fúrma. '? 

Pela ío1·ma tlo IH' <Jcosso ou pela. lorma 
d:~ :trbiti•:tgom, CdlllO HHLil<Ü~ 11. lni do IR2G, 
1lo a.ceordo com n. ljUaL s:·t.O uommulos p1:I'i tos, 
ClllO JH'Ocotlcm :'ts a.vm•ig-ua<3.íc:-: n1w.ossur·i<tS 
parn ,julgat' plena.montn•la. tH'O('P,Inneia do 
petlich•. · · 

O que cumprh1. á Fazenda Nacional, si não 
quizesse .a demanda, era nomear · no Rio 
Grande do Sul dons ou tre~ pot'itos, que pro
cedessem <L syndica.ncüt sobt·c o a.ssumpto e 
a seu tumo inquirissem pessoas o de11oís fi
zessem relatorios, mandando ao Governo 
neste sentida <~s informações. Podia or~ 
denar á propria l'epartição fiscal rlo muni
cipio do Rio Grande que colhesse informa
çue.s, mandando essas inl'o1·mações, obscr
vancto.:.~c assin) a. lei 1le 1826, invocada pelo 
clefcnsoJ• do pL•ojecto. 

Di:!sc o nobeo Deputado que só me rcfer•i a 
dons documento:':l: ao ))areccr do procurador 
d:1 Republica c ao l'eforentc ú. contagem do 
gado. . 

Quanto ao p<1.I'ecer do procurador, disse 
S. Ex. que está em discordttncia commigo. 
S. Ex., porém, está cngn.nado; S. Ex. não 
e;t<i om . discordancia cornmigo -e sim com 
Va.llet, com a legislaçã.o t'L·anceza, com a 
legislação allemã. ... 

O SR. AnALBBRTo GUIMARÃEs - Bash 
que eu esteja em concol'dD.ncia com a tegis-
la.çã.o bra.zileira. _ . 

O Sn.. GEaMANo ffA.ssr,ocrnm - ... com n. 
legislação dos Estados Unidos, com a opinião . 
dos mais eminentes escriptores italianos. 

O Sa. A.DALBEaTo GumA.aÃES - A juris
prudcncia dos tribunaed tem julgado o Es
tado re~pons:wel pelos damnos causados 
pelos seus pt·epos~os. 

0 Sr~. GERMANO IfA.SSLOCIIER-V. Ex. não 
me ch:1me pa.ra. ahi. E;tou dizendo que o 
pa.receL' d.o procmu.dor da Republica. sus• 
t enta. que, em thooriu,nã.o ha quem não con
col·de em que o Estu.do é oi.J['ig-ado u. indemni.
zar essos d~~mnos. Quom cstü. em divm·goncia 
com o procut•adol' da H.epublica sã.o os 
tlloorl:-;tal) quo acabo uo citai>, o, como V.Ex. 
concorda cum o pt'<Jcm•a.dot• di~ Ropublica., 
V. Ex. está. em disr.orda.ncia, nã.o commigo, 
ma.s com as u.utoritlu.ilos dobtLixo do cu.ja. som-
bra cu mo amparo. · 

O argumento qutl V~ Ex. achou esmaga
dor, porque haviu rocebirJ.o o original para 
pl'ovat• com cllo que se tratava. de> um erro 
d.e cópia, o:::sc meu a1•gumento nã.o foi uma 
das peças U.e mais valor da 'lllinha. argumon. 
tação, 

O Sn. ADALBEH.TD GuniARÃEs-Mn.s cau· 
sou impressão no animo de muitos Depu· 
todos. 

0 Sn. GEIU\fANO liASSLOCI!ER:.._Ü que devia, 
causa.t• impPessã.o no <\nimo, nã:J de mui- . 
tos Doputu.dos, mas do todos, é oxacta· 
Hlllllto u n.uto dn v istllria. o contagcm tlo 
gn.do, o modn por· qno HO nscpnven l1a· 
vnt• qm ub~CII\'O analplt<theto, prü.o do Ofl• 
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tancia, tomado deliberação desta natureza; tomar nm carro e disser ao cocheiro: Vá á 
haver elle recttlisitado tão urgente me- cas~ do Chico lv1entira, elle não lhe pergun~ 
di da para só rlo1wis de 20 dias r.xigit• o l;aJ';i, quem é. Si V. Ex. alli perguntar a uma 
documento em que Ticav;t registrada a. -vis- fLUit.iLndeiJ·a ontlo rnor:.t o Chico Mentira, terá. 
toJ'Í<t e a contagem. E no meio do trHlo a indicação tla ca.sa do SI'. ·Maciel. 
isto, só dahi ha tres dia.s foi que levm·am ao Vê V. Ex. qne um homem que tem osta. 
tabeUião, não pu.t•a legaliza r, mas pa.ra daL· ropu taç:[o. . . _ · 
uma apparencia de lcgalid;ulo, poequc a. in- O Sn.. AnALBERTo GuiMARÃES - Não é 
tcrvenção do oíJlcbl _ publico, t·cconltecondo essa a, roputa(:ão do quo cllo uosa. gcra.l-
as firmas, não foi feita. em março do 1893 monte. . _ ~ 
porquo em -março de 11393 este documento , 
não existia, não ha.vi:1 sido feita e~~ta. vistoria, O t>n.. GERMANo I-IA.ssT,ocmm - V. Ex. 
não tinha. siuo feita. a. contagem do gado cios· c_o~llüce o ex-ministro Maciel, homem po
Srs. Macieis. .... httco, com o qu11l n.unca. t{lvc pl'iva.nça; 

Nada di:-;to,pois,é verdadeiro; tudo f.sto ní'í.o cu conheço 0 homem que arranjou estes 
· docmnentos_no Rio Grande do Sul, ó homem 

~ mais llo quo uma u.licantino, que não quero quo tom a reputa.ção de mentiroso. Nli(} ap-
qualificar, porque creia V. Ex. que eu fa.llo 1 assim sem a intenção de humilhar os preten- pe lo para, nenhum de meus companheiros 
dentes a esta indemoização; digo assim, pela. do 1Jancada, porque é isto urna cousa que 
necessidade do debate; v. Ex. nunca me viu sou forçado n. dizer a contra gosto, e não 

qum•o envolvel-o.s nisto. . 
atacar a probidade dos Sl'.S- Macieis. Mas creia. V. Ex. que é uma ve1•dade ~ 

O Sn.. AnALBEitTO GUIMARÃgs-Oh! Dizer seria. da minha pa.rte uma torpeza, si, por
que são homens que por ganancia de di- venttira, usas~e de um expediente dessa. na.
nheiro assaltam o Thesouro não ó ataca.r sem tureza. para ataca1• aclversa,:rios. 
direito a. probidade delles ~ ! Mas, não ; é para demonstrar que quem 

O SR. GERMANO 1-IA.SSLocnER-V.Ex:. nunca tem es.:~a faculdade, esse vicio de mentir ha. 
me ouviu atacar a probidade dos Srs. Ma- de obter documentos de toda natureza., 
cieis, si não vindo demonstrar que o proce- maxímé quando uma mentira dess~s póde 
dimonto delles neste assumpto é um acto render tl'ezentos o oitenta e cinco contos. . 
de verdadeira. pirataria. O Sr. Fra.ncisco O Sa. AnAr.nERTo GuiMARÃEs-Mas é pre·· 
Maciel não é sinão um pe3cador de aguas ciso cJnnivoncia de muita gente. · 
turvas neste assumpto. O Sr. Francisco Ma-
ciel póde ser aos olhos do muita. gente um O SR. GER)IANO HAssLocnER- Oh! mas 
homem.puro, immacula.do ; ontl'etanto, vou SS. g8x. obtiveram 0 depoimento de pes
dizm· a V. Ex., uma . vez que estttmos to- soas que não podem ser testemunhas o que 
mn.ndJ conhecimento de uma questão em fol'am incumbidas de dar p_arecer para che
que so a1•gnmenta. com o va.tor extraordina.- gar-sc a esses documentos, em que nn.da ha. 
rio llO Hm individno, flUO so n.presenta recln.- tle scrio, respeitavel e c.uja palavra, pat'a. 
mantlo uma indomnizaçiT.o, <L tal ponto que o 801' a.utol'izada, não devia. tee a n.ppJ.rencia., 
St•. Fausto Cardoso dccla.rou da, tribuna. que nom <:~ força. <lo um Chico Mentira, pJrque 
ua.sta.vu. tt•n.tar-::~o da. pessoa do SP. l'viaciel são uns pobt•es diabos qnc não taem, a.b.3olu
pa.t•a nfi.o discutir o pcdillo c conceder~ os t:tmontc, meios para tal. 
prop1~ios a.migos in ti mos do S1'. Ft•n.ncisco Sinto que o mou collogn. Se. Cassiano do 
Ma.ciol no Rio Grande do Sul, digo isto sem Nascimento esteja ausente, sinão lhe diria 
odio, o conhecem poL' Chico Mentit•a, pol'Ctue quem oram essas testemunhas. 
soffre do3te tl'emondo -vicio do mentü•. O Sn.. SoAags vo.3 SANTOS- Jll hontem o 

Quando foi enviado como emissario a. S:mta affiemou. 
Catharina, teve com o Sr. Silveira. Ma.rtins 

·uma. longa conferencia, explicando os do
cumentos quo tinha enc~ntrado. Estava eu 
ao lado do Sr. Silveira Martins e ouvi esta.s 
palavras: Este homem é tão mentiroso que 
não posso acreditar no quo está dizendo. 

·No Rio Grande do l:)ul é conhecido por 
Chico Menti1•a. Si V. Ex. estivol' com elle 
ha de impingir-lhe cincoenta .. mil men
tiras. E isto é uma. mt~nia ·de gra,ndezas, 
do perdas que sofl'reu do 400:UOO$, . que 
vn.o ftLZCl' a Naçã.o pagar-lhe. E' uma meu
tira atirada. 11 circulação o c1uo precisa 
~m· ~n~ston t:~d :t ~ V . E~., f:~ i elwg;~r i1 Pl~luta.s, 

O Sa. GBRMANu IIASdLOCHER- Diria mais 
que cllas nunca. estiveram em Sa.nta Isabel, 
nunca foram lt1 fazel' um a.uto de vistoria. 

Ora, V. Ex. sabe que o Sr. Cassiano do 
Nu.scimcnto não tem interesse algum em de
por contra ou [l.ggraval' a .situação dos Srs. 
Macieis. Ernpellhn.-sc para que elles não re
cebam o3sa inuemnização, por ser in,jnsta a 
pretençao, mas o Sr. Cassiano do Nascimento 
niio affirma.l'ia que e3tas testemunhas, que 
elles dão . como tendo comparecido á vis- · 
to ria, ht nlío o;;tivoram, si isto não fosso ver- · 
tlade, 
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Acredito V. Ex.; apanharam esses ho· 
mens em Pelotas, e entre elles ha o sub
intendente de Tahy, que é um typo infeliz, 
sem importancia. 

E V. Ex., que é um homem poUtico, sabe 
que os pa.1•tidos precisam desses elementos 
fluctnantes, dessas vagag que apparecemnqs 
dias de a.gitacão e os partido~ pl'ecisam des
tes elementos que hoia.m o que podem servir 
pa1•a sorem utilizados em cel'tos momentos. 

deremos obtor documentos ·para. virmos de
finitivamente desmascarar, nesta. Camara, 
a pretonção Maciel. 

Com esta. emenda, que é um recurso de 
chicana, chicana de que me orgulho de fazer 
praça, neste momento, porque ê chicana. 
com a qual vou dofondm• os dinheiros quo o 
povo paga, chicana quo é o unieo :recurso 
quo tenho para isto, não autorizo ninguem a 
vêr uma contradicção, mas sim o unico di
reito que tenho de poder melhor defender os 
in ter esses de minha torra. 

Tenho ui to. (Muito bem ; muito bem.) 

Os Srs. Macieis lançaram mão desse.) su
_joitos, dessa. massa de pataqueiros, porquo é 
sabido que a elQição do Sr. Maciel er<L Sô· 
mente feita por.:.meío dessa gente e a cidade 
de Pelotas chegou <L tornar-se celebro na..s Vem à Mesa., é li<la, apoiada o posta con-
lutas oleitoraes do fmpcrio, porque a ol0i- junctamcnte em {titlcussã.o, a soguinte 
ção do Sr. Maciel representa.va o despe1'· 
perdicio do dinheiro enorme o clle não coll
seguia ser eleito sinão assim, 1)orqne o sou 
cleitor<J.do compunh~t-se unicamente clcssos 
bomons o é po1' i::lso quo os sou::! comp:L
nlwiros prestam apoio <1 sua, prctonçfio. 
desejando que el!a vença, certamente por
que haverá. uma gorgetazinha. para cu~~ ; 
dahi o seu grando interesse em favor do 
pedido de 385:000$, pedido que nada le
gitima. 

Termino, Sr.Presidento; mandando á M<lsa 
uma emenda e acho que já disse o sufficiente 
.sobre o assumpto, tanto mais que a palavra 
de men illustre collegn., o SI'. Francisco 
Alencastro, vae fazor-so ouvir sobre esta 
questã.o; 

E' mais um dos nossos que dirá o que 
pensa a respeito, para mostrar á Canlttra 
quo é o pensamento uniformo do tod:~ a 
representação do Rio Gra.ndo do Sul, som 
cxcopçã.o de um só, combator esta protcnçã.o, 
poJ'(llle estamos cortos de que ella é injttsta 
c injustificavcl, verdadeiramente criminosa, 
o. só mesmo uma Camara mal instruirl<t da. 
verdade ou imp1•es::ionada pelas lamurias do 
p1:otendente, poderia favorecer este acto uo 
pirataria, de pagar 385:000$000, quantia. que 
pôde ser insignificantes para um Thesouro pu
blico que tenha uma receita de 385.000:000$, 
mas que não o é para o Thesouro do unia. 
nação como a nosl:!a, que tem de satifdazer 
os compromissos que ahi estão pendentes. 
Attonder as:3im tão do prompto a um pedido . 
de indemnização do 385:000$000, tão dcsn.r
razoado, como este, seria desmoralizar a 
administr<tção publica e desenvolver a pira
taria, que ha de cada vez tornar-se mais 
cxjgente, julgando haver feito a conquista. 
dos cofres publicos, cortas talvez do quo nin
gucm mais os defendo. 

Mando á Mesa uma. emenda contra a.. qual 
ou voto (riso), omcn1Ja quo arwesontl} no in
tuito uníco do fazer eom qtto cstü pt•ojoct(j 
aíndit sofi'ra nova discussão, pül''lHII osporo 
yuo dm•anto as fét•i:~s p<trl:unentat·ns 11 ú~ pu-

EMENDA 

Ao prf!)ecto n. 205, de 1898 

Accrc~ccnto~se: peocodcndo-se do mosmo 
modo com todos os realmente nas condições 
dos Srs. F'rancisco e Arthur Antunes Maciel. 

Sala lias sessões, 21 de dezembro de 1901. 
-Ger·niàno ·Hasslocher. 

O SJ.". Francisco A1eueas
t;ro-Sl,. Presidente, a hora. está quasi 
terminada,, não ha quasi ninguem no recin
to e eu pediria a. V. Ex. que, a exemplo do 
quo tem feito outras vezes, adiasse a discus 
são para a proxima sessão. 

O St·. Presidente- Attendo ao 
podido do nobro Deputado, 

Fica. a discussão a<Üada; pola. JJOra. 
V:w a. impl'imir o seguinte . 

PROJlWTO 

N. 275 A -·1901 

Pa1·ecer sobre a emenda offerecída na 3o. dis
cusslío do projecto n. 275, deste anno, gue 
concede o D. DorothJa da Encarnaçt1o do 
Coraçúo de Jesus Garcia Zuniga e D. Maria 
Dolores Bartola Bernardino Garcia Zuniga, 
filhas do brigadeiro barao de Cale1·a, a re
levaçtTo da pena de pr·escripçcto pam que 
possam perceber o meio-soldo qtfe recebia 
sua müe, viuva daquelle brigadeiro 

A' Commissão de Pensões e Contas foi 
presente uma emenda, offerecida. na. 3a dis
cussão (lo projocto n. 275, concedendo ás fl.
lhas uo beigadeiro baeão do Ca.lera a role· 
vação da pena de proscripçã.o para que 
poSHitm porr-ebor o mPio-sol.do quo recebia. 
smt mã.o, viuva daqunllo milital', sobl'c a 
q ua.J p;tssn :t da1• o snu par·ocet•. · 
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A emenda cstií. concebida. nos seguintes 
termos: 

«Accrcscente-se: « a cont(),r da data clcsta 
lei, som direito a porcobcr, a mosma pensão 
da data da morte de sua inão om deanto.» 

Não se tratano projecto da concessão do 
pensão, mas unicamente da - rclevação da. 
pona de prescripção em que incoreoram as 
filhas de um rniUtar, que relevantes servi
ços prestou ao nossa paiz, para percepção 
do beneficio do meio-soldo que percebia sua 
mão ; pelo que nenhum fundamento tem a 
emenda apresentada, á qual se refere a 
pensão._ 

Tendo as ref-eridas senhoras requerido ao 
poder competente o meio-soldo em 15 de ju
nho .ultimo, passaram a recebei-o, depois do 
respectivo processo de habilitação, de ac
cordo com o decreto n. 2.619, de 8 de se
-tombro de 1875, a partir de 4 do julho deste 
a;nno. 

Por isso, só se t1;ata, agora da relcvação 
do pena do pl·~scl'ipçã.o p:~ra percepção do 
mencionado beneficio, a quo tcria.m direito 
desde 20 de setembro de 18-79, data do rauc: 
cimento da vi uva sua mãe, si anteriormente 
se tivessem habilitado. · 

Entende por esse motivo~ a Commissão, 
que a emenda. não :póde ser acceita.. 

Sala das sessões, 20 de dezembro do 1901. 
-Gusta11o Godoy, prcsidento.-Pereil-a Lima, 
roia.tor.-Gonçalo Souto.- Castro Rebello.·
Oarlos Marcellino. 

Emenda a que se 1'e{ere o parecer supra 

Accrosconto-so: a contar ela data dcsf;a 
lei, som direito a porcobm· a mosrrm pensão 
da, data da morte do sua mão orn dea.nte. 

Sala das sessõos, 16 do dozcmbi'O do HJOI. 
-Germano Jlassloclter. 

O Sr. Prel!!lldente -Não havnndo 
nada mais a t1•at11r, dcsigoo para segunda
feira, 23 do corronto, a seguinto ordem elo 
dia: 

Votação do pro,jecto n. 336 A, de 1901, 
autorizando o Governo a concoTler em março 
proximo futuro uma nova. época de exames 
aos alumnos da E::~cola Naval inhabilitados 
no corrente anno lectivo (1~, discussão) ; 

Continuação da 2a. discussão do projecto 
n. 307, de 1901, autorizando o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito oxtraordinario da somma que se. 
tornar necessaria pagar á execução da. sen
tença do Supremo Tribunt1ll!"cdoral que con
demnon a. Fazenda Nacional a restituir a 
Corrêa de Avilà. & CÓmp. a·importu.nciaquo 

de mais pagaram de direitos de importação 
de korozcne no exerGicio do 1896 ; 

~3"' "discussão do projccto n .. 157 A, de 1901, 
declar11ndo que, no caso de licença a um 
lente cathedt•atico da Escola Naval, será a 
cadeira regida pelo lente substituto a quem 
competir na occn.sião o exerci cio das funcçõos 
do repetidor dessa cadeira; com voto em 
separado; 

2"' discussão do projecto p.. 268, de 1901' 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito necessario 
pa.ra cmnprir a sentença do Supremo Tribu
nal Federal que condcmnou a fazenda Nacio~ 
nal à pagar a. Conrado Alves de Medeiros a. .c 

quantia dé 24_:000$, além das custas e outras 
despezas, como indemnização de gados e ca· 
·vallos fornecidos ás forças .legaes no Rio 
Grande do Sul; 

3a discussão do projccto n. 218 A, de 1901, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministcrio do Marinha o credito de 6: 121$701,_ 
supp1emcnt;tr á verba 8"' do art. 8° da ·Ici 
n. 746, de 29 tlc dezembro de 1900, para par 
gamento de StJldos quo competem aos ofií· 
ciêl.cs transferidos para o <p1adro (la reserva 
depois de annulladas as respectivas rc!br· 
mas; 

3"' discussão do projecto n. 324, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abr1r aó 
Ministério da. Fazenda o credito cxtraordi· 
nario de 236:296$040 para cumprir o ac· 
cordã.o do Supremo Tribuna.! Federal, de 18 
de setembro de 1901, quo condomnou a Fa.· 
zenda Nacional a restituir a importancia. 
que a mais pagou Manoel José Bastos do 
direitos de importação do xarqne no Estado 
da Bahia; 

Continuaçãa, da 3a. discussão do projecto 
n. 205, do 11198, autorizando o Governo a. 
mandar pagar aos Drs. Francisco Antunes 
Màciol o Azl.tmr Antunes Maciol a quantia. 
do 885:5008, importancit.t (ltJ gado vaccum o 
cavallar l'ornccido ás forças logaes durante 
o porioclo z•ovoluclona.z•io do 1893 a 1895 : 

3a. uh cus:-:ão do projecto n. 176, do 1901, 
<ttttoriznndo o Govot·no a abrir ao Ministerío 
da Guorra o credito cxtra.or<linario de 
2: 8f30$207 par11 occorrer ao pagamento do 
ordenado quo compete ao escrivão do alm{)· 
xarifado do oxtincto Arsenal de Guerra d.e 
Pernambuco Francisco Mauricio de Abreu; 

3a discussão do projecto n. 207, de 1901, 
creando mais dous loga.re$ de :fieis do thesou· 
reiro da Receb_edoria da Capital Fodor~tl, 
com os vencimentos dos existentes; 

3a discussão do projecto n. 299, de 190 1,. 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministorio da Fazenda. o jredito extraordi
nario de 65:447$,!80 para dar execução á. 
sentença. ·do ,juiz felleral do gsta.do do ltio 
Grande do Sul, quo condemnou a Fazenda 
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Nacional a indemnizar (~ viuvn, c lterdeiros 
do coronel LadLsláo Amaro da Sil veil'a; 

3a discussão do projccto n. 4:3 A; de 1901, 
autorizando o Podm.· Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça o Negocios Interiores o 
credito ex.tl'aordina.rio de 2:827$800 para 
pagamento rt D. Eugenia Torreão Corrêa. de 
Araujo, viuva do juiz de direito em disponi
bilidade bacharel Lindolpho Hi::;bello Corrêa 
de Araujo; • 

2a discussão po projecto n . 239 A, de 1901 , 
mandando graduar no posto immediatamente 
superior o offi.cial do exercito e da armada 
que attingir o n. l dá escala, comprehendi
dos os das classes anncxas, com emenda 
da Commissão de Marinha e Guerra; 

. 3" discussão do projccto n. n. 251, de l 001, 
autorizando o Poder Executivo a · abl'ir aó 
Ministerio da Fazenda o credito extr;wrdi-

. nario da sonnna que necessal'ia for pal'a 
restituir a João de Aquino Fonseca c Fonseca 
Irmãos & Comp .• negociantes no Recife, Es
tado do Pernri.mbuco, a importa.ncia que de 
mais pagaram á Alfandega daquelh~ cidade, 
por impoetação de kerozene, de accordo com 
a sentença do Supremo Tribunal Fcder;tl; · 

2a. discussão do projecto n. ::22 ·A, de 1901, 
mandando dispensar dos exames praticos ue 
que cogitam os arts. 28 c 29 do regulamento 
de 31 de março de 1851 os officiaes e prac:as 
do exei•cito ha.bilita.dos com o.":l cursos das ar
mas a que pertencem e derroga a lei nume
ro 39 A, de 30 de jancit•o de 1892, na parte 
referente a este as::;umpto ; 

3a. discussão do projocto n. , 273, do 1901, 
autorizando o Governo a pagar ao Dr. Joã.o 
José Pinto Junior, lente jubilado da I<'acul
dado de Direito do Recife, os ·vencimentos de 
director interino da mesma faculdade, du
rante os perioüos do 4 do janeiro a 8 t1e se
tembro de 1886 e do 26 do março a 2 de ou
tubi'O de 1890, o hem a:isim tL gratificação 
addicional quo lhe compete dosdu a data em 
quo completou 25 annos de sor·viço olloc&ivo, 
com pa.roeer da Commissão do Ot'(,~amonto ; 

3a. discussão do projocco n. 2JG, de 1 !JO l, 
autorizando o Podei' Ex<Jcutixo a conceder a 
a Jesuino da. Silva Mello a construcç~ão 
do uma ponto motalica o do madeii:a 

. sobre o Rio Grande, no loga.r denominado Ca
choeira do Ma.ri bondo, entre 03 Esta.dos de 
S. Paulo o Mina.s Geraes,soh as condições que 
estabelece; 

aa. discussão do projecto n. 264, de .1900, 
· autorizando o Governo a p1~orogar o prazo 
concedendo á Sociedade Moritepio de Econo
mia dos Servidores do Estado, para idemni
Zal' o Thesouro Federal dn. quantia do que 
lhe é devedora, Jlté que essa instituição 
regularize sua ·situação, podendo _mesmo 
releva.l-a do pagamento da imp.;rt.a.ncía. em 
que ficou alcança.<la no anno do 1899; 

8a discussão clo'11rojccto n. 103, de 1901 7 

maec;~ndo os casos c a forma da rcvi>:ão das 
cundemnaçõos; 

Continuação da 2:~ disé ussão do projccto 
n. 2:)5, de 1901, autorizando o Poder Executi
vo a abrir o CJ•edito oxtrordinario necessario 
ao Ministel'io da Fazenda pa.ra p<1.gamento a 
D. Analia Brum Gonçalves, viuva do capitão 
Eleuterio José Gonçalves, habilitada por ti
tulo de 12 ele janeiro de 1900, do meio-soldo 
que lhe é' divido desde 22 de dezembro de 
1893, em que falleccm o seu marido, até 5 de 
dezembro de 1899; -

2a discussão do projccto n. 225, de 1901, 
equipar~tndo aos logal'es de apontador dos 
Arsenaes de Marinha e de Guerra o de apon
pontadur gerLtl da Ali'andoga da Capital 
Federal; 

2a discussão do pl'ojocto n. 199 A, ~e I 90 ~ • 
a.ntorizando o Podee Executivo a <.tbrH' ao Mt
nistoi'io da Marinha o credito do 47:234$44L 
para pagamento ao capitão de fragata Aris
titlcs Monteiro de Pinho, reformado por 
decreto de 22 de agosto de 1894; 

:Ja discussão do· :projecto U-• 43 B, de 1901, 
redacç~ã.o para 3n discussão, emenda desta
cada em 2a. discussã.o do projecto deste anno; 
autorizando o Governo a abrir o credito ex
trttortlina.rio do l :163$978 para pagamento 
ao Dr. João José Pinto Junior; lente jubilado 
da Faculdade ct·e Direito do Recife; 

::la discussão do projocto ri: 271, de ~901, 
autorizando o Poder Exccut1vo a abrtr ao 
Ministerio da Fazenda o credito cxtraordina.
rio elo 19:261$200 :para cumpt•ir a sentença 
do juiz seccional desta Capital que conde
runou a. Fazenda Nacional a restituir a Rom
bauer & Comp., neg9cLmtcs nesta pra~a, .a 
importancia. que do mais pagaram como di
reitos do importaçiio de sal importado em 
1897 i 

2a discusdão do projecto n. 182 A, do 1901, 
dispon~ando a Fazenda Municipal do adean
tar o pagamento do sollo nas causa::~ em quo 
fôr autora ou ré, pm·anto a. justiça local do 
Districto I?edoral, e dá outra.s providencias, 
com emenda da . Commbsão i 

2a discussão do :projccto n. 126 A, -do 1901, 
reduzindo do 15 a lO annos o tempo de ser
viço exigido pelo a.rt. 335 do regulamento dos 
Correios da Republica, afim de que os res-· 
pectivo~ carteiros comecem a perceber a 
gratificação addicional; . . 

2a. discussão do projeCto n. 222, de 1901, 
determinando que os officiaes do exército, 
~trmada o classes annexas, reformados ou 
que se venham a reformar de accordo com 
os decretos ns. 108 A, de :10 do dezembro 
de 1889, o 193 A, do :30 do janeiro de 1890, 
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voluntaria. ou compulsorlamonte, toem di- pmms CJm ().. material das rubricas «Repar
reito ás vantagens ex:tn'adas no alvará de 16 tição de Pvlicia>> e ~Casa de Detenção>>; 
de dezembro de 1700 e resolução do 20 de 2a discussão do projecto u. 243, de l901, 
dez0mbro de 1801 ; · · , autorizando o Poder Executivo a abr-ir ao. 

2a discussão do projocto n. 11 A, de l!JOI, Ministsrio da Fazenda o credito· extraordi~ 
autorizando o Podor Executivo a abrir um nal'io de ::3:000$ para ::J,ttender á restituição 
credito da quantia de 2:638$045 ao Minis~ do depo.~Ho feito :por Adolpho Gomes Netto ; 
terio na Fazenda para pag;.~mento de for- 2a discussão do projecto n. 244, (le 1901; 
ragens, agua o object'J~ tlo oxpediento i'orno- autorizando o Poàcr Ex:ecutivo a abril, ao 
·cidos pela Companhia da.-:; Agua; de Maceió e Mini.steriv da Guerra o- credito extraordi.;. · 
outros, por. conta do Minis~erio .dl.' ·Guerra nario de l: liS$.567 para pagar o ordenado 
durante os exercícios de 1894, 1893, 1897 devido u.o mestre do musica. aposentado da 
o 1898•; oxtincta compa.nhiu. de aprendizes artifices 

. 28. discussão do projecto n. 80, de 1901, do Arsenal de Guerra do Rio Grande d() Sul 
auto1•izandó o Poder Executivo a abrir ao Lourenço Francisco da Cunha; 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi- 2a discussão do p1•ojecto n-. 242, da 190-Í, 
nario de 400$, afim de poder sor legalmente autorizando o Poder Executivo a. abl'ir ao 

· escripturada igual importancia que, á Fa- Ministerio da Guerr.t o ctadito extraordi· 
zenda Nacional ficou devendo o finado 2° es- nario de 992$ para occorl'Cl' ao pagameiJto do 
cripturario da D~legacia Fiscal no Maranhão tenente-honorario do exercito Joaquim An-
Joaquim Mariano de Azevedo Perdigão ; tunio de O li 'rciea Baduem ; · · 

2a. discussão do projecto n. !J3, de 1?01, 2a discussã.o do }woje~o n. 303, de ·1901, 
auorizando o Governo a abril· ao Mini:)tcrio c.mtorizando o Poder Exeeutivo a abrir ao 
da. Guerra o credito extraordill"d.l'io de Ministerio da GtWl'l'tt o credito cx&raol•úina-
3:916$960 par<\ occorrer ao pagamento dos do de 4:874$332 para pagamento de -venci
vencimentos do mestre da extincta offlcina. mentos que deixou de receber o majo1· do 
de correeiros do<·· Ar~l)nal de Gue1·ra do Rio corpo üe estado .. maior Erico · Augusto de 
Grande do Sul Orozimbo da Silva Marquez, Oliveira, como peotes~or da cxtincta J;;scola 
cujos serviços foram aproveitados na Inten- Militar do Estaao do Rio Gra.nde do Sul; 
dencia da Guerra; . . · 2a discussão do projecto n. 304, de 1901, 
· 2• discu,_s:3ão do projecto n. 97, de 1901, au- autorizando o Pode1· Executivo a abrir ao 
torizando o Governo a abrir ao Ministerio da Minidtel'io da Industda, Via.cão e Ob1·as Pu
Indnstria., Viação e Ob1•as Publicas o ceedito lJlicas o credito mcél'Ml'dina-rio de 64:703$414 
extra.ordinario do 24:685$800 para. pa.g:w a paea sm· .applica.do á liquidação o reg·uiari-. 
"Wilson, Sons & Comp. o fornecimento de za.ção de tlespezas que se dol'<tm em diveraas 
carvão de pedra. feito á E:!.trada. de Ferro Sul snu·consigna.çõo.~ do orç:.tmonto da Reparti-
de Pernambuco no exercício do 1900; ção GcL•al dos TeLcgt•ttphoR; 

2n. discussão (lo projecto n..2t7, de t90l, au~ Continna.ção di~ 2• dis1mssão do projecto 
torizando o Governo a contra.ctar cJm o.-; n. ü2 A, rle 1901, altor.:tndo a. clas;:;o la., n. 1, 
engenheiros Augusto do 13ittr:mcJurt Cu.r\'a- das Tttl'W:~s d::J,s A.l!i.\.ndog,\s. 
lho Menezes e Alfredo R.ozontlo da Silva., ou Lowtnta·Se 11 sGssiT.o ;t:-:; 3 horas 0 15 miou-
companhia que orga.nizt\rem, o fornecimento to.! da, ta.l'l\o. 
de cartões-posta.es illustra.do.3, o dâ outl'aS 
provhlencias ; 

lo. disnussão doprojocto n. 72, do lHOl (237 
do 1900), docla.r•ando que gosa.rão du. franquia 

·postal a correspondencia. e a,~;J «RI)vis~a.s» dos 
InstitutJs I-Iistoricos o Goographicos do Bra
zil, do Pat•á, Ceará, Bahia., S. Pa.ulo, Paraná 
e Santa, Cath:.trina e d·1s Instituto, Archeolo· 
gicos de Alagôa.s e Pernambuco ; . 

la. discussão do projecto n. 5H, de 1900, 
declarando de competencia. privativa da 
União decretar impostos sobre generos de 
origem estrangeira, e dando outr;_ts proví-
denc~a.s ; . - · . 

2actiscussão do projecto n. 172, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da JusLiça e Negocios Interiores o 
credito de 7:980$, supplementa1' á verba 1_4a. 
do art. 2o da lei n. 746, de ''29 de dezembro 
do 1900, para occorrer ao pa.ga.monto de des-

AC1'A DI'! 23 DF. DEZF..MORO DE \\}() l 

l~residenct'a do Sr. Saty1'0 Dias 

Ao meio-dia, Pl'Ot;cde-se á chamada, l1 que 
respondem os Ses. t!atyro Dias, Cctrlos-de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito do3 Santos, 
Luiz Guatberto, Gabriel · Salgado, Cunha 
Martins, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Tei
xeira de Sã, Bricio Filho; Est,a,cio Coimbra.., 
Pedro Pernambuco, Seabra, Augusto Fran
ça, Francis6p Sodrê, A.l ves Ba.rbbsa, Ada.l· 
berto Guirnarã.e:3, Galdino Loreto, PlnheiN 
Junior, .José Monjardim, Martins TctJ~.eira, 
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Oliveira Figueiredo, Tlleophilo Ottoni, Espe
ridiã.o, Alfredo Pinto, Lamounier Godofredo, 
Eduardo Pimentel, Di11o Bueno, Costa Junior; 
Lin<lolpho Serra, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Francisco To~entino, José Boiteux, 
Francisco Alcncas·tro, Aureliano Barbosa, 
Vespasiano de Allmquerque c· Diogo For-
tuna (39). . 

Deixam de comparecer com causa partici
paria os Srs. Vaz de Mello, Gastão da 
Cunha, Arthur Lemos·, Pedro Chermont, 
Hosannah de Oliveira., Antonio Bastos, Inclio 
do Brazil,. Urbano Santos, Luiz Do mingues, 
Rodrigues Fernandes, Christino Cruz, Gue
delha Mourão, Nogueira Accioly, João Lopes, 
Francisco Sá, Frederico Borges, Augusto 
Severo, Ta vares de Lyra, Pereira Reis, Soa
res Neiva, Trindade, Silva Mariz, Ermirw 
Coutinho, Gomes de Mattos, Malaquias Gon
Qalves, Moreira Alves, E:;;meraldino Ban
deira, Cornelio da Fonsec:t, .Julio rle Mello, 
Elpidio Figueiredo, .Josê Duarte, Epaminon
das Gracindo, Jovinit~JlO do Ca.rvttlho, Ca.str-o 
Rebello, Neiva., Milton, Tosta., Felix Gftsp:tr, 
Manoel Caetano, Eugenio Toueinho, Paula 
Guima.rães, Vergne dB Abreu, Augusto de 
Freitas, Paranhos Montenegro, Marcolino 
Moura, Dionysio Co1•queira, Celso dos Reis, 
Sampaio Ferraz, Henl"ique Lagden, Antonino 
Fialho, Martinho Campos, Silva Castro, 
Custodio Coelho, Julio Santos, Aureliano dos 
Santos, Joaquim Breve:<, Rangel Pestana, 
Estevão Lobo, Franciseo Veiga, José Boni
facio, Ildefonso Alvirn, Penido Filho, Mon
teiN da Silveira, Leonel Filho, Mayrink, 
Manoel I<'ulgencio, Nogueira -'.Junior, Lindol
pho Caetano, Ologaeio Maciel, Rodolpho 
Paixão, Miranda Azevedo, Gustavo Golloy, 
Moreira <ht Silva, Domingucs do Castro, 
Oliveira Braga, Valois do Castro, Adolpho 
Gordo, Roclolpho Miranda, L.uiz Pi:~,a, Pal,l
lino Carlos, Cincinato Braga, Alfredo Ellis, 
Azevedo Ma.rques, Antonio Cintra, Hcrmc
nogildo de Moraes, Teixeir·a Brandão, Ovidio 
Aurantos, Ma.noel Alves, Xavlol' do Valle, João 
Candido, Marçal Escobar, Francisco Mour<t, 
Angelo Pinheiro, Victorino Monteiro, Pinto 
Q.<~ Rocha, Alfredo Varella o Cassiano do 
Nu.scimcnto, 

E sem causa os Sl'iL Carlos Marcollinõ, 
.Albuquerque Sercjo, Sá Peixoto, Serzedello 
Corrêa, José Euzebio, Anizi.o de Abreu, João 
Gayoso, Joaquim Pires, Raymundo Arthur, 
Thomaz Accioly, Vil'gilio Brigido, Sergio 
Saboya, Thomn.z Ca.vu.lcanti, Lima Filho, 
Camillo -de Hollanua, Cnlso de Souza, João 

· Vieira, Pereira !lo Lyra, Medeiros. c Albu
querque, Affonso Costa, Araujo Góes, Arro
xellas Galvão, Raymundo de Miranda, Ro
drigues Doria, Sylvio Rome1•o, Fausto Car
do)lo, Rodrigues Limt~, To1cntino dos Santos, 
JJ;duardo Ramos, José Marccllino, Heredia de 

Sá, Irineu Machado, Nelson de Vasconcellos, 
Oscar Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá 
Freire, Raul Barroso, Barros Franco Junior, 
Deocleciano de Souza, Nilo Peçanha, Lou· 
renço Baptista, Alves de Brito, Pereira 
Lima, Viriato Mascarenhas, João Luiz, Mon
teiro de Barros, Bueno de Paiva, Carneiro 
de Rezende, Francisco Salles, Adalberto 
Ferraz. Antonio Zacharias, He-nrique Salles, 
Landulpho de Magalhães, Carlos Ottoni, 
Arthur Torres, Lamartine, Padua Rezende, 
Fernando Prestes, Bueno de Andrada, Joa
quim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Çajado, 
Benedito de Souza, Alencar Guimarães, 
Ln.menha Lins, Barbosa Lima, Soares dos 
Santos, Germano Hassloehêr, Rivadavia Cor· 
rêa e Campos Cartier. 

O §r. Presidente-Responderam 
á cham<J.da apenas 39 Srs. Deputa.üos. 

Hoje não ha .sessão. 
Designo para amanhã a mesma ordem do 

dia !le hoje, isto é: · 
Vota.çãodo projecto n. 3:36A, <lel90l, au

torizando o Governo a i\Onceder em março 
proximo futtn•o uma nova época de exames 
aos alumnos da E::;cola Naval inhabilitados 
no corrente armo lectivo (la. discussão) ; 

Continuação da 2a. discussão do projecto 
n. 307, de 1901, · autorizando o rode r Execu
tivo a abrir ao M.inisterio da Fazenda o cre~ 
dito extraordinário da somma que se. tornar 
necessaria pagar á. execução dn. sentença do 
Supremo Tribunal Foderalque condemnou a 
Fazendà Nacional · a restituir . a. Corrêa de 
A vila & Comp. a importancia que de· mais 
pagaram de direito~ de importa.ção de kero· 
zen e no exerci cio de 1896 ; 

3a discuS3ã.o do projecto n. ·157 A, de 1901, 
declarando que, no caso de licença a um 
lento cathodratico da Escola Nav<!ol, será a 
cadeira regida. pelo lente substituto a quem 
competir na occasiã.o o exercício . das func
çõos de repetidor dessa cadeira, com voto 
em separado ; 

2a. discussão do projecto n. 268, .de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito necessàrio 
para cumprir a sentença do Supremo Trí
bunal Fedel"al que condemnou a ··Fazenda 
Nacional a pagar a Conrado Alves de Me
deiros a qui1ntia. de 24:000$, além· das cus
tas o outras dospezas, como indemnização 
do gados e ca.vallos fornecidos ;ts forças le
gao.;; no H.io .Grande do Sul; 

3a. di::;cussão do pr6jecto n. 2l8 A, ele 1901, 
que autorizu. o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Marinh:~ o credito de 6:121$701, 
supplementar ~,verba sa. do art. 8° da. lei 
n. 7 46, de 29 de dezomhro de 1900, para 
pagamento <le soldos que competem aos offi· 
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ciaes tra.nsl'er'i<:i.os para o quadro da reserva cidade por importação ao kerózene, do 
depois do annulladas as respectivas rofor- a.ccordo com a sentença do Supremo Tribu~ 
mas; nal Federal · 

3a discussão do projecto n. 324, do 1901, 2"' discussko do p1•ojecto 22 A, de 1901, 
autorizanào o Poder Executivo a abrir ao mandando dispensar dos exltmes praticas de 
Ministerio da. Fazenda o credito extraordi- quo cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento 
nario do 236:296$040 para cumprir o accor~ do 31 de março de 1851 os ofliciaes e praças 
dão d0- Supremo . Tribunal Fcdeeal, de 18 do exercito habilitados com os cursos das 
do setembro de 1901, que cbndemnou a Fa- armas a que pertencem, e deroga a lei 
zenda Nacional a restituir a importancia quo n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, na parte 
a mais pagou.Manuel José Bastos, de direi- referente a este assumpto; 
tos de importação de xarque no Estado da 3a. discussão do projecto n. 273, de 1901, 
Bahia; autorizando o Governo a pagar ao Dr. João-

Continuação da 3"' "discussão do projecto José Pinto Junior, lente jubilado da Facul~ 
n. 205, de 1898, autorizando o Governo a dade de Direito do Recife, os vencimentos 
mandar pagar aos .Drs~ Francisco Antunes do director interino da mesma fãculdade, 
Maciel e Arthur Antunes Maciel a quantia durante os periodos do 4 de janeiro a 8 de 
do 385:500$, impor·tancia do gado vaccum e setembro de 1886 e de 26 de março a 2 do 
cavallar fornecido ás forças legaes duranto outuhro de 1890, e bem assim a gratificação 
o periodo revolucionaria de I89:3·a 1895; :tddicionnl que lhe compete_ desde a data em< 

3a- discussão do projecto n. 176, de Hlül • quo completou 25 annos do serviço effoctivo, 
autorizttndo o Governo a <~hrir ao Ministorio eom parocor da Commissão da Orçamento ; 
da G·uerra o credito cxtraordinario do 3"' discus1:1<io do projocto n. 296, de 1901, 
2:860$207 para occorrer ao paga,mcnto do :tntot•izando o Pmlor Executivo<~ conceder -
ordenado que competo ao escrivão do al- a .Josuino d:~ Silv't Mello a construcção de 
moxarifado do extirrcto Ardenal do Guerra uma ponto metallica e de madeira 8obre o 
do , Pernambuco, Francisco Mauricio de Rio uru.ndo, no logar denominado Cachooira. 
Abreu; do Maribondo, entre os Estados de S. Pau,Io 

3a. discussão do projocto n. 207, de 1901, 0 Minas Geraes, sob as condições que esta
crea.ndo mais dous lagares de fieis do thesou- beleco ; 
:reiro. 'da Recehedoria da Capital Federal, 3a. dl·scuss-ao do proJ·ecto n •. 26· 4, do 1900_,· 
com os vencimentos dos existentes; 

3a. discussão do projecto n. 299, de 1901, autorizando o Governo a prorogar o· pr~~o 
autorizando 0 Poder Executivo a abrir ao concedi<.l.o á Sociedade Montepio Geral de 
MinisteriEJ da Fazenda 0 credito oxtraordi- Economia dos Servidores do Estado para in
na.rio de 65:447$480 para dar execução á demnizar o Thesouro Federal da quantia de 
sentença do juiz federal do Estado do Rio quo lho~ devedora,, até que .essa instituiçª'o 
Grande do Sul, que condemnou a F;tzonda regularize sua situação, podendo mesmo re
Nacional a indemnizar á viuva 0 herueiros leval·a do pagamento daimportancia emque 
do coronel Ladisláo Amaro da Silveira; ficou alcançada no anno lle 1899; 

3a. (liscussão do projecto n. 43 A, de 1901, 3a. discussão do projocto n. 103, do 1901, 
autorizando o Pode1· Executivo a. abrir ao marcando os casos e a fórma da revisão 
Ministerio da Justiça e Negocias Inbariores o das condomnações; 
credito extraordinario de 2:827$800, para pa- Continuação da. 2"' discussão do_ projecto _ 
gamento a D. Eugenia Torroão Corrêa de 2 '5 d lUOl t · d p d E 
ArauJ·o •. viuva do J·uiz de direito e_m disponi- n. 8 • 0 • au orizan ° 0 0 er xe- , 

cutivo a abrir o credito extraordinario ne
bilida.de bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa cossario ao Ministorio da Fa.zenda para paga• · 
de Araujo ; t D A 1· a 1 · 

2a discussão do projecto n. 239 A, do 1901, mon '0 a · na la Brum onça ves, vmva. 
mandando graduar no posto immodiatamente do capitão Eleuterio José Gonçalves, hãbil~ 
superior 0 offi.cial do exercito·e da armada tada por titulo de 12 de janeiro de 1900, do 
que attingil· 0 n. 1 da escala, comprehen- meio-soldo quo lho é devido desde 22 de de
didos os das classes annexas, com emonda zcmbro do 1893, em que fallecou o seu ma-
da ,Commissão de Marinha e Guerra; rido, até 5 de dezembro do 1899; . . 

;3a discussão do projecto n. 258, do 1901, 2a. discussão do projecto n. 225, ({O 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao equiparando aos logarcs do apontador doS 
Miilist.erio da Fazenda 0 credito extraordi· ~rscnaos"de Maninha o do Guerra o de apon• 
nario da somma "que nccessaria fôr· para íador gora.l da Alfandoga. da Capital Fe~· 
restituir a João de Aquino- Fonseca e Fon- dcral ; -
seca Irmãos & Comp., negociantes no Recife, 2n discussão do projecto n. 199 A, de l90lt 
Estado do Pernambuco, ·a iroportancia quo autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
·J.e mais pagaram á Alfandega daquella Ministerio da M<trinhaocl"edito de 47:234$44i 

Camara Vol, VIU 
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para. pagamento ao capitão de feagata Aris- vencimentos ·do mestre da extincta offlcina 
tides Monteiro de Pinho, reformado por de- de corrceiros do Arsenal ae Guerr:\ 'do Rio 
ereto do 22 de agosto de 1894 ; Grande do Sul, Orozimbo da Silva Mttrqucs, 

38 discussão do projecto n. 43 B, de 1901, cujo$ serviço3 foram aproveitados na In
redacção para 3a discus:-:;ão, emenda desta- tendencia da Guerra ; 
cada em 2a discussão .õo projccto deste anno, 2a. discussã;o do projecto n. 97, de 1901, 
autorizando o Governo a abrir o ceedito ex- autoriz:mdo o Governo a abrir ao Ministerio 
traordinario de 1:163$978 para pagamento da Industria., Viação e Obeas Publicas o 
ao Dr. João José Pinto Jun:or, lente jubilado credito extraordiilario de 2-1:685$800 para 
da Fa.culdatle de Direito do Recife ; pagar a Wilson, Sons & Comp. o fo1•neci-

3:~ discussão do projecto n. 271, de 1901, mento de carvão de pedra feito á Estr<\da de 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Ferro Sul de Pernambuco no exercício de 
Mínisterio da Fazenda o creciito extraordi- 1900; _ 
narío de 19:261$200 para cumprir a sentença 2a. discussão do projecto n. 217, de 1901, 
do juiz seccional desta Capitr1l, que conde- autorizando o Gover·no a contractar com os 
mnou a Fuzenda Nacional a rc;tituie a Rom- engenheiros Augusto. de Bittencourt Car
bauer & Comp., negociantes ne;:;tl praça, a valho Menezes e Alfredo Rozendo da Silva, 
importancia que de mais . pi1ga.ram como di- ou companhia que organizarem, o forneci
reitos de importação de sal importado mento de cartões-postaes illu::;trados, c dá 
eJ;n 1897; outras providencias; 

2" discussão do projccto n. 182 A, de 1901, la discussão do projecto n. 72, de 1901 
dís}lensando a Fazenda Municip::tl de adean- (237 de 1900), declarando que gosarão da 
tar o pagamento do sello níB causas em que franquia p:>.stal a. correspondencia e as «Re· 
fôr autora ou ré, perante á justiça local do vistas~ dos Institutos Hi8toricos e Geographi
Disiricto Federal, e dá outras providencias, cos do Brazil, do Pará, do Ceará, Bahia, S. 

· com emenda da Commissão; . Paulo, Paraná. e Santa Catharina e dos Ins-
. 2a discussão do projecto n. 126 A, de 1901, tituios Archeologicos de Ala.gôas e Pernam

red.uzindo de 15 a 10 annos o tempo de ser- buco; 
viço_exigido pelo art. 335 do-regulamento la.d1;:;cu.::.sãodoprojectJ n. 5G, de 1900, da. 
dos Correios da Republica, afim de que os chra.nd.o de comp0tencia privativa da União 
respectivos carteiros comecem a perceber a decret~r impostos sobre generos de origem 
gratificação addic!ona1 ; estrangeira, e dando outras' providencias; 

2a discussão do projccto n. 222, de 1901, 2• discussão do 'pNjecto n. 17il, de 1901, 
determinando que os officiaes do exercito, autor:zando o Poder Executivo a abrir ao 
armada e cla.sses annexas, reform~tios ou que Minister.io da Justiça e Negocios Interio1~es o 
se -venham reformar de accordo com os de- credito-de 7:980$000,. supplenicntar a verba 
eretos ns. 108 A, de 30 de dez,;mbro de 1889, 14• do art. 2°ila lei n. 746 de 29 do dezembro 
e 1 ~3 A, de 30 de janeiro de 1890, voluntaria de 190 1, para, ocC)rree ao pagamento de des
ou compulsoriamente, teem direito ás van- pezas com o material das rubricas « Re_par-
tagens exaradas no alvará de 16 de dezembro .tição de Policia» e «Casa de Detencão; 
de 1700 e resolução de 20 de dezembro de 2a discussão do projecto n. 243, de 1901, 
1801 ; - autorizando o Poder Executivo. a abrir ao 

2& discussão do projecto n. 11 A, de 1901, Ministeria da Fazenda o credito extraordi
. autorizando o Poder Executivo a abrir um nu•io de 3:000$ para attender á restituição 
. credito da quantia de 2:638$045 ao Ministerio do deposito feito por Ado1pho Gomes Netto; 
· d<J. Fazenda, para pagamento de forragens, 2a discussão do prejecto n. 244, de 1901, 

agua e objectos de expediente fo1•necidos pela autorizando o· Poder Executivo a abrir ao 
Companhia das Aguas de Maceió e outros, Mínisterio da Gue1•ra o credito extraordina
p·or conta dJ Ministerio da Ç}uerra durante 'rio de i: 178$567 para p~ga.r o ordenado de
os exercícios de 1894:, 1896, 1897 e 1898; vido ao mestre . de musica aposentado da 

2& dis·cussão do projecto n. 80, de 1901, extincta companhia do aprendizes artifice3 
autorizando o Poder.> Executivo a abrir ao do Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul 
.MinistP.rio da Fazenda o crodito extraor- Lourenço Francisco da Cunha; 

· dinario de 400.~, afim de poder ser legalmente 2a ·discussão do projecto n. 242, de 190 l, 
escripturada · igual importancia que, c1 Fa- autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
zenda Nacional, ficou devendo o finado 2° es- Ministerio da Guerra o credito extraordina
cri:pturario da Delegacia Fiscal no MaranhãQ rio de 99.2$ para occorrer ao pagamento do 
Joaquim Mariano de Azevedo Perdigão; tenente-honorario do exet•cito Joaquim An· 

2a discussão do projecto n. 03, do 1901, ton.io de Oliveira Baduem; 
.ailtoriundo o Governo a abrir ao l\'Iinisterio 2a discussão do projecto n. 303, de 1901, 
da Guerra o credito extraordinario de autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
3:916$960 para occorrer ao pagamento dos Ministerio da Guerr[t o cre[.J.ito extraordi-
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nario de4:874$:332 para pagamonto de venci- de Carvalho, Castro Rebello, Neiva, Milton, 
mentos que deixou de re:!eber o lilajor do Tosta,, F.eli;'{ Gaspae, rvi~noel Caetano, Eu
corpo de estado-maior Er.ico Augusto de O li- gcnio Touginho, Vergne de Abt•eu;· Paranhos , 
veira, como professor da extincta Escola Mi- Montcnegro, M<trcoHno Mom•a, Dionysio 
lita1• do Estado do Rio Grande do Sul; Cerqueir11, José Monjardim, Celso dos Reis, 

2a discussão do projecto n. 304, de Samp~tlo l<'erraz, Henrique Lagden, Antonino 
1901, autorizando o Podor _Executivo a Fialho, Martinho Campos, Silva Ca'Stro, 
abrir ao Ministm•io . da Industria, Viação e Custodio Coelho, Aureliano dos Santós, 
Obras Publicas o credito· extr<Jordina1~io Joaquim Breves, Rangel Pestana, Estevãó -

-de 64:703$414 para ser applicado ª- liqui- Lobo, Francisco -Veiga, José Bonifacio, 11-
dação e regularização de dcspezas que se defonso Alvim, Penido Filho, Monteiro. da. 
deram em djversas sub-consignações do Silveira, Leonel Filho, Mayrink, Manoel 
orçamento da . ~epartição Geral dos Tele- Fulgepcio, Nogueira. Junior, Lindolpho Cae
gl·aphos; · · tano, Eduardo . Pimentel, Olegario Maciel, 

Continuação da 2a _discussão do proiecto Rodolpho Paixão, Miranda Azev-edo, Gus-
d " tavo Godoy, Domingues de Castro·, Oliveira. 

n •• 62 A, cr--t90l, alterando a classe 13
; n. l, Braga, Valoi:; de castro, Adol:pho Gordo, 

das Tarifas das Alfanuegas. Rodolpho _ Miranda, Luiz Piza, Pauliiio 

ACTA DE 24 DE DEZE!IIBRO DE 1901 

Carlos, Cincinato Braga, Alfredo Ellís, 
Azevedo Marques, Antonio Cintra, Her:
menegildo de Moraes, Teixeil'a Brandão;- ; 
Ovidio A brantes, Manoel Alves, Xavier do. 
Valle, João Candido, Marçal Escobar_, Fran~ 
cisco Moura, Angelo Pinheiro, Victorino . 
Monteiro, Pinto da Rocha, Alfredo Varella . 

Pr~sidenci<t do Sl·. Satyro Dict~ · (2" vice~ e Cassíano do Nascimento. 
prest'dente) -E, sem causa; os Srs. Carlos Ma.rcellino, 

Albuquerque ~e1•ejo, Sá Peixoto, José -Euze· 
Ao meio-dia p1•oced.e~se tt chamada, a que bio, ·Anizio de Abreu, Joaquim Pires, Thomaz 

respondem os Srs. Satyro Dias, Carlos de No- Accioly, Thom<tz Cavalcanti, Sergio Saboya,· 
vaes, Angelo Neto, Agapito dos _Santos, Luiz Lima Filho, Camillo de Holl~nda, Celso de_ 
Gualberto, Gabriel Salgado, Hosannah de Souza, Teixeira de Sá, João Vieira, Pereira. 
Oliveira, Indio do · Brazil, Cunha Martins; de Lyra, Medeiros e Albuquerque, Araujo 
João Gayoso, Ràymundo Artlmr, Virgílio Góes, Arroxellas Galvão, Raymundo de Mi· 
Brigido, Joã.o Lopes, Francisco Sá, Frederico randa,Rodrigues Doria, Sylvio Romero, Adal~ 
Borges, Gonçalo Souto, Eloy de Souza, Bricio berto Guimarães, Rodl'igi:t.es Lima, Tolentino 
Filho, Esta.cio Coimbra, Pedro Pernambuco, dos Santos, Eduardo Ramos, Galdino Lore~o, 
Fausto _ Ca.rdoso; ~eabra, Augus-to França, José Marcellino, Heredia de Sá, -Ieineu Ma· 
Francisco Sodré, Paula Guimarães, Adal- chado, Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, 
berto Guimarães, Alves Barbosa, Augusto {le Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, Raul 
F1•eitas, Pinheiro Junior, Julio Santos, .Mar- Barrozo, Barros Franco Junior, Deocleciano 
tins Teixeira, Oliveira Figueiredq, 'J'heophilo de Souza, Nilo Peça.nha., Lourenço Baptista, 
Ottoni, Esperidião, Alfredo Pinto, M,areira da Alves de Brito, Pereira Lima, Viria to Mas· . 
Silva, Dino Bueno, Bueno de Andí·ada., Ur- càrenhas, João Luiz, Monteiro de Barros, 
bano do Gouvei&, Carlos Cavalcanti, Paula Bueno de Paiva, Ca1·neiro de Rezende, Fra.n• 
Ramos, Francisco _ Tole:ptino, José Boiteux, cisco Salles, Adalberto Ferraz, Lamounier 
Aureliano Barbosa, Vespasiano de Albu- Godof1•edo, Antonio Zacbarias, Henrique Sal· 
querque e Diogo Fortuna (46). _ ·tes, Landulpho de Magalhães, Carlos Ottoni, 

Deixam de comparecer, com causn. parti- Artbur TorreS, Lamartine, Padua. Rezende, 
ticipada, os Sr;:;. Vaz de Mello, Gastão Fermtg4o Prestes, Costa Junio1•;Joa.quim AI- 
da Cunha., .Arthur Lemos, Pedro Chermont, varo, ·-Edmundo da Fonseca, Cajado, Bene· 
Antonio Bastos, Serzedello Cor-rêa, Ur- dicto de Souza, Lindolpho Serra, Alencar 
bano Santos, Luiz Dori:J.ingues, Rodrigues Guimarães, Lamenha -Lins, Barbosa Lima, 
Fernandes, Christino Cr;uz, Guedelha Mou- Soares dos Santos,Germano Hassloeher, Fran· 
rão, ' Nogueü•a Accioly, Augusto Sovêro, cisco A\enca.stro, Rivadavia Corrêa. e CampoS· 
Tavares de Lyra, Foreira Reis, Soares ·cat•tier. · · · 
Neiva, Trindade, Silva Mariz, Ermirio Cou
tinho, Gom~s de Mattos, Mitlaquías Gon
çalves, M01~oira Alves, Esmeraldino Ban
deira, Cornelio da Fonseca, Julio de Mello, 
Elpidio de Figueiredo, Affonso Costa, José 
Duarte, Epaminondas Gracindo, Joviniano 

·o Sr. Presidente-Respond~am 
â chamada apenas 46 Srs. Deputados. -

Hoje não ha sessão. 
Designo para quinta-feira, 26 da corrente, 

a mesma ordem do dia de hoje, isto é: 
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Votação do projecto n. 336 A, de 1901, au
torizando o Governo a. conecder em março 
proximo futuro uma nova época. de exames 
aos alumnos da. Escola Naval inhabilitados 
no corrente anno lectivo ua. discussão); 

Continuação da 2a. discussão do projecto 
n. 307, de 1901, autorizando o Poder· Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio da. Fazenda. o 
credito eKtraordinario da somma que setor
nar necessario pagar á execução da sentença 
do Supremo Tribunal Federal quo condemnou 
a Fazenda. Nacional a restituir a Corrêa de 
A vila & Comp. a importancia que de ma.is 
pagaram de direitos de importação de l{ero
sene no exercício de 1896; 

3adiscussãodo projecto n. 157 A, do 1901, 
declarando que, no caso de licença a um 
lento cathedratico da Escola Naval, será a 
cadeira regida pelo lente substituto a quem 

•. competir na occasião o exercício das fun
cções de I'epeti<lor UCSSa cadeira; com Voto 
em separado ; 

2àdiscussão do projo~to n. 268, de 1901, w
torizando o Poder Executiv() a abrir ao Mi
nisterio da Fazond<.t o cr•cdito nccossario :para. 
cumprir a sentença do Supremo Tdbunall<'e
deral que condemnou a Fazenda Nacional a 
pagar a Gonrado Alves de Medeiros a quan
tia de 24:000$, além das custas e outras des
pezas, como indemnização do gados e ca
vallos fnrnocidos ás forças legaes no Rio 
Grande do Sul; 

.3a discussão do projccto n. 218 A, de 1901, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Marinha o credito da quantia. 
de 6:121$701, supplementar á,verba 8" do 
art. 8° da lei n. 746, de 29 de' dezembro de 
1900; para pagamento de ·soldos que com
petem aos t>fficiaes transferidos para o qua
dro da reserva depois dcan nulladas as respc
ctlas reformas; 
· 3a discussão do projccto n. 324, de 1901, 
autorizando o Podor Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Fazeil{b ó credito cxtraord.i
nario de 2:l6:296$040 para cumprir o accor
dão do. Supremo Tribunal Fedm·al, do 18 de 
setembro do HJOl, que condemnou a Fazen
da Nacional a restituir a imp9rtancia que a 
mais pagou Manoel José Bastos, de direitos 
de ~mporia.ção de X<Lrque no Es~uo (la 
Bahm; 

Continuação da 3"' discussão do pro.iccto 
n. 205, de 1898, autorizando o Governo a 
manda.r pag-ar rws Drs. Francisco Antun~s 
Maciel <f .Arthur Antunes Maciel a quantia 
de 385:~00$, importancia do gado vuccum e 
cavallar fornecido á.s forças legaes durante 
o período revolucionario de 1893 a 1895; 

:Ja disc11.ssão do projecto n. 176, de 1901, 
autorizando o Governo ·~ <tbrir ao Ministcdo 
da Gnorl"a o credito cxtraordinn.rio de 
2:860$207, para occorrer ao pagamento do 

ordenado que compc~e ao escrivão do almo
xarifado (lo oxtincto Arsenal do Guerra do 
Pernambuco, Fra.ucisco Mauricio de Ahreu; 

3a discussão do projocto n. 207, de 1901, 
creando mais dois logares de fieis do tho;ou• 
reir-o da Recebe(loria da Capital Feuoral, 
com os vencimentos dos existentes; 

3a discussão do pl'Ojecto n. 299, de I 90 l, 
autorizando o Podm· Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraordi
nario do 65:447$480, para dar execução á 
sentença do juiz federal do Estado do Rio 
Grande do Sul, que condemnou a Fazenda 
Nacional a indemnizar a viuva e herdeiros 
do. coronel Ladisláo Amaro da Silveira; 

3a. discússão do projecto n. 43 A, de 19.91, 
autorizando o Poder l~xecutivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocias lnteeiores o 
credito extraordinario de 2:827$800, para 
pagamento a, D~ Eugon ia To r reão Corrêa de 
Araujo, viuvn, do juiz de direito em dispo
nibiliuado bacharel Lindolpho Hishollo Corrêa 
de Araujo; 

2a discussão do Jll'Ojecto 239 A, de 1901, 
mandantlo geu.uuar no posto iri1mediata
niento superior o oiiicial do exercito c dtt 
armada que attingil· o n. 1 da escala, com~ 
prehondidos ·os das classes anncxas; com 
emenda da Commissüo de Marinha. o Guerra; 

3a. discussãodo projccto n. 258, do Hlül, 
autorizanuo o Poder EXecutivo a abrir ao 
Min.isterio da Fazenda, o credito cx.traordi
nario da sornma quenocessaria fôr parare
stituir a João do Aquino Fonseca o Fonseca. 
Irmãos & Comp., negociantes no Recife, Ji~s
tado do Pei'namhuco, a importancia quo do 
m<l.is pagaram. á Alt'imdega <laquolla cidade, 
por importaçãó de l\.crozene,~ do accordo corri 
a scntonç:t do Supremo TriiJtinal Federal; 

2" discussão do projccto n. 22 A, <lo 1901, 
mandando dispensar (los exames pra.ticos <lo 
que cogitil.m os arts. 28 o 20 llo rogulamonto 
do 3ltló março <lo 1851, os ofllciaos c prtwas 
do. exercito hu bilita.(los com os cursos das 
a.rmas n quo pertencem é dm·oga a lei 
n. :39 A, do 30 do janoh·o do 1892, na }Ja.rte 
referente a este ~\S3umpto; , 

3a. discussão do projecto n. 273, do 1901, 
autorizando o Governo a pagar ao Dr. João 
José Pinto Junior, lente jubilado da F<wul
·dadc de Direito do Rocifc, os vencimentos d.e 
director in ter i no da mesma faculdade, du
ran~e os J)Brio(los do 4 do janeil•o a 8 do 
sotcmbro ile 1880 o de 2ô de mai'<}O a 2 de 
outuln•o (le 1890, o IJom assim a gratificação 
audiciona.l (!UO ll1c compete desde a data om 
que completou 25 annos do ser•viço elfectivo; 
com parecer da Commissão de Orçamento; 

3u. discussão do projccto n . 296, de 1901, 
autorizanuo o Poder Executivo a conceder a 
.Jcsuino dtt Silva Mello lL construcção de uma 
ponte meta,Uica. e de madeira sobre o Rio.· 
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Grande, no logar denominado Cachoeii-a. do 
Ma.ribondo, entre os Estados de S. Paulo o 
Minas Geraes, sob as condições quo estabe-
lece; _ · 

.oa discussão do projccto n. 264, de 1900, 
autorizando o Governo a prorogar o :prazo 
concedido â Sociedade Montepio Geral de 
Economia dos Servidores elo Estado, para 
indemnizàr o Thesouro Federal da quantia 
de que lhe ê devetloea, até que essa institui
ção regularize sua situação, podendo mesmo 
reloval-a. do pagamento da im:portancia em 
que ficou alcançada no anno de 1899; 

3a. discussão do projccto n. 103, dq_ 1901, 
marcando .o~ casos o a fõrma dil. revisao da.s 
co ndemnaçõcsi 

Continuação <la 2a. (Hscússão do projccto 
n. 285, de 1901, autm~izando o Poder Execu
tivo a ab1•ir o credito cxtraordinario neces
sario ao Ministerio da Fazcudn, para paga
monto a, D. Analia Brum Gonçal vos, vi uva 
do capitão Elouterio José Gonç\alves, habili· 
tada por· titulo de 12 de janeiro de 1900, do 
meio soldo quo lhe é devido desde 22 de de· 
zembro de 189$, em que fa:Iloceu o -seu ma-
rido, até 5 de dezembro do 1899; . 

2a. discus~ão do :projecto n. 225, de 190 l, 
equiparando aos logares de apontadm• dos 
arsenaos de Marinha e de Guerra o de apon
tador geral da Alfandega da Capital Fe-
deral ; · 

2a discussão do projecto n. 199 A, de 1901, 
autorizando o Poder Exectltivo a abril• ao 
Ministm•io da Marinha o credito do 47:·234$441, 
pam pagamen1io ao capitão do fragata Aris· 
tidcs Monteiro do Pinho, rofo1·mado :por <lc
Cl'eto de 22 do agosto de 1894 ; 

3a. discussão do projoct.o n. 43 n, do 190 I, 
l'cda.cçã.o para 3a iliscus:-:i'\o, omondn. dosta,
catla. om 29 discussão do projecto deste anuo, 
autorizando o Governo a abrir o credito ox
tra.ordinario de l: 16:J$97H, para pagamon t.o 
ao Dr. João ,Jo .. ~Cl Pinto Junior, lente .1ubilu.do 
da Faculdade do Dii'eitcJ do Rocil'o ; · . 

3'• discussão do projecto n. 271, .do 190 I, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministot•io da Fazomla o crodito cxtraor•tli
nario <lo 19:261$200,pam cumvl'Íl' a sontonça 
do juiz seccional uestn. Capital, quo con
domnou a Fazenda Nacional a I'osti l.uil• a 
Itombaum• & Comp., negociantes nesta 
pritÇa, a import.-weiit quo tio miüs paga.['am 
como direitos de import;&çã.o tle sal impor
tado om 1897; 

21
L discussão do pt•ojocto n. H:l2 A, do 1901, 

dispcnstmdo a Fazenda Municipal de adoan
tar o :pagamento do scllo nas cansas em que 
fôr autora ou ré, perante a justiça local do 
Distf'icto Fe<loral, o d1l out1•as providencias, 
com emenda da Commissã.o; 

2"' discussão do projccto n. 12G A, de I UO 1, 
reduzindo ele l5 ll, lU annos o J;om:po t.le SOJ'· 

viço exigido polo art. 335 do regulamento 
dos Correio~:~ da H.cpuhlica, afim de quo os 
respectivos carteiros comecem a perceber a 
gt·atiftcação addic.ionai: . 

2~·discussão do projecto n. 222, de 1901, 
determinando quo os officiaes do exercito, 
armada o classes annexas, reformados ou 
que se venham a reformar de accordo com 
os decretos ns. 108 A, do 30 tle dezembro do 
1889, e 19:{ A, de 30 de jancit'O do 1890, 
voluntaria ou compulsoriamente, teem di
reito á.s vantagens exaradas no alvará de 16 
tle dezembro de 1700, e resolução de 20 de 
dezembro de 1801; 

2"' discussão do projccto n. ll A, de 1901, 
autorizando o Podet• Executivo a abrir um 
credito da. quantia de 2:638$045, ao Minis
terio da Fazenda, para pagamento de for· 
ragens, agua. e objcctos J.c expediente, forne
cidos pela Compa.n hia. das Aguas de , Macei (I . 
c outros, por conta, uo Ministerio da Guerra 
dura.nto os exercícios do 1894, 1896, ISfJ7 c 
18!)8; . 

2a. discussão do projocto n. 80, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a. abrir ao 
Ministei':Ío da Fazenda o credito extrft.m;di
nario de 400$, afim de poder ser legalmente 
oscripturada igual importancilt que, á Fa
zenda Nacional, ficou devendo o finado 2a 
escriptural'io da Delegacia Fiscal ·no Ma
ranhão Joaquim Mariano de Azevedo Per-
digão; . 

2a. discussão. do projecto n. 03, de 1901, 
autorizando o Governo . n. a.brir ao Min·iS
terio da Guerra o credito oxtraordinario do 
3: 9H\~!Jü0, para. occoJ•rer n.o pagamento dos 
vcnciinontos do me:1tre da oxtincta otncina 
do corJ•ooil•os 1lo Arsenal de Guerra tlo Rio 
Grando uo Sul, Orozimbo tlrt Silva Marquos, 
cujos sm·viços f'ora.m upl'ovoitados na. In
tondencia. da Guor•ra; 

23 UiSCilSSãOd0 projec1;() !1, m, t10 1901, 
autorizando o novcrno a. n.brit• ao Ministm•io 
da IndustPiu, Viação o Obras Pub,licus o 
credito oxtr·aordina.rio do 24:685$800, para. 
pagar a Wilson, Sons & Comp., o forneci
monto de carvão do podrn. feito á Estt•a.da. do 
Ferro Sul tio Pernambuco, no excrcicio de· 
WOO; 

2adiscussã() du prujocto n. 211, do H>Ol, 
a.utori~u.ndo o Govm·no a contraot;tr com os 
engenheiros Apgusto do Rittcncourt Çm•
vn.lh() MeJ;ozos o Alfrerlo Roz(lndo d•~ S1Lva 
ou compunhia que organizttrem, o fot•neci
mcnto dn Ciu•tõcs-postao~ iUustJ•tulos, o <M 
outt•as pl'Ovidoncia:'l ; 

1" tliscus.ião do pr·o,jcct1J n·. 72, dn_l901, 
(2:!7 do WOO), dccin.rando quo gosn.r•ao da. 
fra.nquia postal a, corr0.spondoncia e as dte
vist.a.f;» dos Instit.u5os Hitoricos o Gcogrn.phi
cos do Brazil, do Pa.J•;í., Co:u:l, Balda., S:io 
Pil.tj)01 P:tl'a.ll(L c Ra11ta. CathaTina, e dQS h\~· 
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titutos Archcologicos de Ala.goa.s e Per- AC'l'A DE 26 DE DEZE!\IDRo DE 1901 
narnbuco; 

1 a discussào do projecto n. 56, de J 900, Presidencia do Sr ~ U1·bano Santos ( 1° Vice-
declai'ando de competenciét privativa. t[a P1·esid811/e). 
União dect·etar impo~tos sobro genero.:; ôn 
origem ostr<mgeil'a, o da.nllo otHr·a.s provi· Ao moi o-dia procetlc-se á. cltamn.ua, a. que 
dencia.s; respondom os Srs: Urbano Santos, Satyro 

2a discussã.o do projcc&o n. 17~ do 1901, Dias, Carlos _ de Novaes, Angelo Neto, Aga.
a.utoriza.ndo 0 Poder Executivo a abrir ao pito dos Santos, Luiz Guatberto, Carlos 
M · t · d t· N · r t · Marcellino, S<í. Peixoto, Arthur Lemos, 

. ims erw :t Jus Jça e egoclos n .erJOros Hosannahdc Olivoil'a, Indio do Brazil, Cunha 
o credito de 7:080$, snpp~ementu.r á. verb3. Mart

1
•

11
s, Francisco Sá, 'Frederico Bor-

14a do art. 2° da lei n. 746, oe 2G de dezom-
bt•o de 1900, para occol'l'Ol' ao pagamento ges, Bri0io Filho, • Julio de Mello, Estacio 
tle despozas com 0 matf'rial das rubricas Coimbra. Pedro Porn:J.mbuco, SealJra, Fran
«Repa1•tic;5.o de Policia~> e «Casa. de Detençã.o»; cisco Sodré, Paula Guimarães, Alve' Ear-

bosl\, Augusto de Freitas, Julio Santos, 
2a discussão do projocto n. 243, de 1901, Martins Teixc~ira, Oliveira Figueiredo, Theo

a.utorizando o Poder Ex:ecutivo a abrir a.o philo ottoni, Esperillião, Alfredo Pinto, 
Ministe1•jo da. Fazenda o crerlito ext1·aortli- Moreira da Silva, Dino Bueno, Urbano de 
na rio de 3: OOO$,para a ttender ú. restituição do Gouvêa., Lindolpho Serra, Alencar Guima
deppsito feito por Allolpho Gomes Netto ; rãos~ cn.rlos Cavalcanti, Paula Ramos, Fran- . 

2& discussão do projecto n. 24·1, de 1901, cisco Tol<>Iitino o Diogo Fortuna (38). 
a.utoríza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Deixam de comparecer com causa p<n•tici
Ministeriõ da Guerra o credito extraordi- pada. os Srs: Vaz de Mello,Gastão da Çunha., 
na;rio de. l: 178$567, pal'a pagar o ordenado José Boi tcux, Pedro Chermont, Antomo Bas
devído ao mestre de musica aposentado da tos, ser-zedello Corrêa, Luiz Domingnes, Ro
extincta companhia de aprendizes artífices do dl'igues Fernandes, Christino cruz, Guedelha 
Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul, Lou- Mourão, Nogueira Accioly, João Lopes, Gon
renço Franci::Jco da Cunpa ; çalo Souto, Augusto severo, Tavares de 

2a discussão do projecto n. 242, de 1901, Lyra, pereira Reis, Soares Neiva, Trindade,
autorizando o Poder Executivo a abrir ao silva Mariz, Ermirio Coutinho, Gomes de 
Miaisterio da Guerra o credib oxtraordi- Mattos, Malaquia.~ Gonçalves, Moreira AI
dario de 992$, p1ra occorrcr ao pagamento ves, Esmeraldino Bandeira, Cornelio da Fon
do tenente bonol'ario do exercito Joaquhn soca., Elpiuio Figueiredo, Affonso Costa, Josó 
Antúnio de Oliveira Baduem ; , Duarte, Epaminondas Gracinclo, Joviniano 

2a. discussão do p1•ojccto n. 303, do HlOl, de Ca.rvulho, C.a.stro Rebello, Noiva, Milton, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Tosta, Fclix Gaspar, Manoel Caett\no, Euge
Ministel'io da Guerra o c1·edlto extraot•di- nio Tourinho, Vergno 1le Abreu, Paranhos 
Dario de 4:874$'~32, para pa,gamonto do von- Montnncgro, Mat•colino MO!Iré~, Dionysio Cer
<limentos que deixou de recebct• 0 majot• tio quoit•a, .roaó Munjardim, Celso· do! Reis, 
corpo de estado maior Erico Augusto da Oli- Sa.111paio F'Ol'ra.;,, Henrique Lagden, Antonino 
veiea, como professot• da extincta E~colu. Mio Fiall10, Mu.rtinho Campos, Silva Castro, 
Jitar do Estario do Rio Grado do Sul; Custodio Coelho, Aureliano dos Santos, .Toa.-

. _ . quim !Jroyos, H.augcl Pestana; Estovão Lobo, 
2a., ~1scussao d~ proJc~to n .. 304, de .1901, l•'rancisco Voiga, Josê Bonifacio, lldefonso 

,. a.~t~rtza!ldo o f oder. Exe~ut!_VO a abr1r .)ao Alvim, Ponido Filho, . Monteiro da Silveira, 
M1.mster10 dn: Industrta, yu1ç.ao o Ob;as~. I u· Leonel Filho, Mayrink, Manoel Fulgencio, 
briCas o crçd1~o oxtr~o~d11?ar1~ do 04: t03;;;411• Nogueira Junior·, Lindolpho Caetano, Eduar

. par~ ser appl1ca<lo a lrqmdaçao c rc~ular1- do Pimentel, Olcga.rio Maciel, Rodolpho 
· zaçao de.desp~as que se deram om dlVCl's~s ·Paixão, Miranda Azevedo, Gustavo Godoy, 
s~b-constgnaçoes do orçamento da Repc.wt1- Dominaues do ca:sti'o, Oliveira Braga, Valois 
çao Geral dús Telegr·aphos; de cu.;tro, Adolpho Gordo, Rodolpho Mi

Continuação da 2" discussão do projecto randa, Luiz pjza, Paulino Carlos, Cincinato 
n. 62 A. de 1901, altel'anrlon. classe la, n. 1, Bt>aga, Alfredo Ellis, Azevedo Marques, An
das Tarifa.s tlas Alfandcgas. tonio Cintru., Hermencgildo de Moraes, Tei

xeira Bt•andão, Ovidio Abra.ntes. Manoel 
Alves, Xavier do Valle, João Candido, Mar
ç<Ll Escobar, Francis~o Moura, Angelo Pi-

..,....-:-- nhciro, Victorino Monteiro, Pinto da Rocha,· 
Ve~pa.siano do Albuqtwrque, Alfredo Vat•ell~ 

1 o Çassiu,nQ u.o Nn.scimento. 
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E sem causa os Srs. Albuquerque Sercjo, l 2a discussão do prJjccto n. 268, de 1901, 
Gabriel Sa.lgarlo, José EuzolJio, Anisio de autorizando o Poder Executivo a · abrir ao 
Abreu, João Gayoso, Joaquim Pires, Ray- Ministerio da Fazenda o credito necessario. 
mundo ;\rthur, Vir·gilio Brigido, __ Thomaz para c_umprir a. sentença do Supremo Tri
Accioli, Thomaz Cavalcanti, SergioSaboya, bunal Fe1leral q11e condcrnnou a Fazenda 
Lima Filho, Camillo do Hollanda, Colso de Nacional a pugi11' a Conrado Alves de Me· 
Souza, Teixeira de Sá, João Vieira, Pereira uelros a quantia. do24:000$, a.lém das custas 
de Lyra, Medeiros e Albuquerque, Araujo o outras uespezas, como indemnização de 
Góes, Arroxellas Galvão, Raymundo de Mi· gados e cavallos fornecidos ás forças leiàes 
randa, Rodrigues DDria, Sylvio Romero, no Rio Gra.ndo elo Sul ; · 
Fausto Cardoso, Augusto França, Adalberto 3a discussão do projecto n. 218 A, de 1901, 
Guimãrães, Rodrigues Lima, Tolentino dos quo autol'iza. o Poder Executivo a abrit• ao 
S:tn tos, Eduardo Ramos, Galdino Lo reto, Pi- Ministerio da Marinha o creuito de 6:121$70 I, 
nheiro Junior, Jos(1 Marcellino, Hat>edia de supplomontar á. verba 8"' do, art. 8° da lei 
S<í., Irineu Machado, Ncl::1on de Vasconcollos, n. 745, de 29 de dezomhro do 1900, para pa
Oscar Godoy, Augu~to de Vasconcellos, Sá. gamento de soldos que competem aos ofii
Freire, Raul Barroso, Barros Franco Junior, ciaes transferido.:; para. o quadro da. reset•va.· 
Deoclociano de Souza, Nilo Peçanha, Lou- depois do .annulladas as respectivas rofor- · 
rcnço Baptista, Alves de Brito, Pereira. mas ; · 
Lima, Viriato Mascarenhas, João Luiz, Mon- 31!. discussão do pl'ojecto n. 324, de 1901, 
teieo ue Barros_, Bueno de Paiva, Carneiro autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
de Rezende, Francisco Salles, Adalberto For- Mint~torio da Fazenda o credito extraordi
raz, Lamounier Godofredo,AntonioZacharias, nario de 236:295$040 :para cumprir o accor
Henrique Salles, Landulplio de Magalhães, dão do Supremo Tribunal Federal, de 18 de · 
Carlos Ottoni, Arthur Torres, Lamartino, setembro de 1901, que condornnou a Fazenda. . 
Padua Rezende, Fernando Prestes, Costa Nacional a restituir a importancia que a · 
Junior, Bueno de Andrada, Joaquim Alvaro, mais pagou Manoel José Bastos, de direitos 
Edmundo da Fonseca, Cajado, Benedkto de de importação de ·xarque no/Estado da Bahia; 
Souza, Lamenha Lins, Barbosa Lima, Soares Continuação da 31!. discussão do projecto 
dos Santos, Germano Hasslocher, Francisco n. 205, de 1898, . autoriz~\ndo o Governo a. 
Alencastro, Rivadavia Corrêa, ;\.ureliano manda1· pagar aos Drs. Francisco Antunes 
BJ.rbosa e Campos Cartier. Maciel c Artln1r Antunes Maciel a quantia 

de 385:500$, importaucia do gado vaccum e · 
O Sr. Presidente- Responderam cavallar fornecido ás forças legaes durante 

á chamada apenas 37 Srs. Deputados. · o periodo revolucionario d3 1893 a 1895; 
Hoie não ha sessão. :JII. discussão do projecto n. 176, de 1901, 

" autorizando o Governo a ab1•ir ao Ministo-
Designo para amanhã, a mesma ordem do rio da Guerra o credito cx.tra.ordinario de. 

dia, do hoje, isto é : 2:8G0$'207, para occorror ao pagamento do 
Votação do projecto n. 3:36 A, de 190!, au- ordenado quo compete ao escrivão do ;~lmo· 

torízando o Governo a. concedet• om março xarifa.do do extincto Arsenal de Gum•rn. do 
proximo futuro uma nova ópoca do exame,; Pernambuco l<'I•ancidco Mauz•icio do Abt•ou; 
aos alumnos da Escola Na.val inhabilitados ga discut~sõ.o do projccto n. 207, do IVO I, 
no corrente anno locti·vo (lll. discus:~ão)'; craando mal~ dous Joga.ro~ do fiei::~ de tllosou-

Continua"ão da 2a discussão do proiecto l'eiro da Rocebedoria d<L Capital Fodora.J, 
... " com os voncimon tos dos oxisten tos ; 

n. 307, de 1901, autorizando o Poder Exo- 3 .•. - .• · t 29~' d 1n01 
cutivo a abrir ao Ministcrio da I<'azenda 0 ' ulscus~no uo prOJOC 0 n. "• o " , 

autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
credito oxtraordinario da aomma que setor- Ministerio da. Fazenda 0 credito oxtru.ordi-

., nar nocessaria para pagar a execução da son- nai•io de 65:447$480, para dar execução á 
tença do Supremo Tribunal Federal quo con· sentença do juiz federal do Estado do Rio 
demnou a Fazenda Nacional a restituir a GI·ande uo Sul, que condernnou a Fazenda 
Co1•rêa de A vila & Comp. a importancia Nacional a indemnizar á. vi uva e herdeiros 
quo de mais pagaram de direitos o 1 mpor· tlo coronel Ladisláo Amaro da Silveira ; 
tação do kerozene no cxercicio de 1896; 3a. discussão do projecto n. 43 A, do 1901, 

3a discussão do projccto n. 157 A, de 1901, autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
declarando que, no caso ue licença a um Ministorio da Justiça e Nt'gocios interiores o 
lente cathedt•u.tico da Escola Naval, será a credito extraordinario de 2:8~i$800 para 
cadeira regida pelo lento substituto a quem pagamento a D. Eugenia 1'ort•eão Corrêa de 
competir na occasião o exorcicio das funcções j Araujo, viuva do juiz de direíto em disponi· 
de repetidor dess[l.. C!l-<letr~L ; com voto om bilidado bacharel Undolpho HisbeHo Corrê~ . 
sepa1'<\tlo; de Araujo ; · 
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· 23 discussão do projeeto n. 239 A, de 1901, 
mandando graduar no posto immediatamente 
superior o otfici<~l do cxe1•cito c da armaua, 
<JUe attingir o n. l da escala, comprehen· 
didos os das classes annexas ; com cmen(l:J. 
da Commissã.o de 1vlarínha e Gnel'ra; 

311 discussão (lo pl'ojccto n. 258, do 1901, 
autorizl\ndo o Podet> Executivo a abriP ao 
Ministerio da Fazenda o credito extraor
dinario da sommiL que necessari<t fõr para 
restituir a João de Aquino Fon.-;;eca e Fon
seca Irmãos & Comp., negocin.ntes no Recite, 
Estado de Pema.mbuco, a importancia que 
de mais pagaram á alfandega daquella 
cidade, por importarão de kerozenc, de 
accordo com a sentença do Supremo Tribu· 
nal Federal ; 
. 2a discussão do projecto n. 22 A, de l 90 I, 
mandando dispensar dos exames pratioos de 
que cogitam os arts. 28 e 29 do regulamento 
de ::31 de março de 1851, os officiaes e praças 
do exercito habilitados com os cursos das 
armas a quo pertencem e deroga a lei n. 39 
A, do 30do janoiro do 1802, na parte referente 
a este .assumpto ; 

311 discussão do projecto n , 27 3, de 190 I, 
autorizando o Governo a pagar ao Dr. João 
José Pinto Junior, lente jubilado da · Facul-

. dade de Direito do Recife, os vencimentos 
de director interino da mesma faculdade, 
durante os perio<los de 4 de janeil•o a 8 de 
setembro de 1886 e de 26 de março a 2 de 
outubro do 1890, e bem assim a gratificação 
addicional que lhe compete dosde a data 
em que completou 25 annos de serviço efl'e
ctivo ; com pa.reeer ua CommiS$3.0 ue Orça-
mento; · 

3" tli:-Jcussão •lo projocto n •. 290, de WO L, 
autorizanuo o I,oder Exocutivo a conceder a, 
.Jesuino tla Silva Mello a construcção tlo uma 
ponto metallica o de madcit·a sobt•e c1 Rio 
Grande, no Jogar· denominado Cachoeira <.lo 
Mal'ibondo, entre os Esta.tlos do . S. Pa.nlo 
o Mina$ Gcraes, suh as condições que esta
belece; 

3a. discussão do projecto n. 204, de 1900, 
autorizando o Governo a pr01·oga.r o pra.so 
concedido ú. Socíedi1de Montepio Geral de 
Economia. dos Servidores do Estado, para in
demnizar o Thesomo Federal da quantia de 
que lhe é doveclora, até que eS$a instituição 
regnln.riw sua situação, podendo mesmo 
releva.l-a do pagamento da importancia om 
que ficou alca.nçada, no anno do 18!)9 ; 

3" discussão do projecto n. l 03, do 1 !JO 1, 
marcando os casos o a fOrma. da revisão das 
condemnaçõns; · 

Continuação <la 2a iliscussão <lo projccto 
n. 285, de !001, autorizando o Pocim• Ex
ecutivo a abrir o credito oxt.l'<tol'(lilla.rio no
cessario ao Min ist.fwio ela Fa.zon«1a. para, paga.· 
mentu a D. 1\m~.lia Brum Goúçalves, vltiv:1 

do capitão Eleuterio J osé Gonçalves, habili 
tada por titulo de 12 de janeit·o de l 900, do 
ineio soldo quo lhe é devido desde 22 de no
vembro de 1893, om que f11lleceu o sou ma
rido, até 5 de dezembro de 1899 ; 

2a discussão do projccto n. 22.5, de 1901, 
equipa.r:wdo aos loga;res {le apontador dos 
Arsen::ws dn Marinha e do Guerra o de apon
tador geral da Alfandega. da Capital Fedei'<.l.l; 

.23 discussão do projecto n. 199 A, de 1901; 
autorizando o Poder Executivo a abrir ·ao 
Mini.;terio da Marinha o credito de 47:234$441, 
para pa.gamontu ao capitão de· fragata Aris· 
tides Monteiro do Pinllo, reformado por do
ereto de 22 ~e agosto de 1894 ; 

311. discussão do projecto n. 43 B, de 1901, 
reda.cçã.o para. :3"' discus.sã.o, emen<..la desta
cada em 2a. discu::;são do projecto deste anno, 
autorizando o Govel'no a abrir o credito 
extra.or·dinario de l:l63$978,pala pagamento 
ao Dr. João José Pinto Junior, lente jubilado 
da Faculdade de Direito do Recife ; 

3a discussão do projecto n. 271, de 1901, 
autorizando o Pod.er Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito ex:traordi· 
nario de 19:26I$200para cumprir a sentença. 
do juiz secciõnal desta Capital, que con· 
demnou a Fazenda NacionaL a restituir a 
Rombauer & Comp., negociantes nesta. praça, 
a importancia que de mais pagaram como 
direitos de ' importação de sa.l importado 
em 1897; 

2" discussão do.projecto n. 182 A, de 1901, 
dispens[l,ndo a Fazenda Municipal de adeantar 
o pagamento do sollo nas causas em quo for 
autora ou ré, perante a justiça local do 
Districto Federal, o Jú. outras providoncias, 
com cmcntla da Commissão ; 

2" discnssão do projecto n. l2G A, do HJOJ, 
reduzindo elo 15 alO a.nnos o tempo de sor
viço oxigi!.lo pelo art. 3:35 do regulamento 
dQs Correios da Ropuhlica, afim l.lo quo os 
respectivos cartoiros comecem a pol'cobor a 
gl•atificaçlo audicional ; 

2o. discussão do projecto n; 222, do 1901, 
determinando quo os offlciaes do exercito, 
armado. e classe~ a.nnexa.s, t•efoi'mn.dos ou 
quo se venham a 1'el'o1•mar do accordo com 
os decretos ns. 108 A, de 39 do dezembro do 
1889, o 193 A, do 30 de janeiro de 1890, vo
lunta.ria ou com]1ulsoriamentc, teem dh•eito 
ás vantagens . exaradas no alvar/1 de l6 <lo 
dezembro de 1700, o_ resolução de 20 do de· 
zombro de 1801 ; 

2a d.iscul:lsão do ]H'ojecto n .11 A, do 190l, 
autorizando o Poder Executivo a abrir um 
credito (ia qu:.mtia. do 2:(i:38$045,à.o Ministerio 
da F<tzendu., para pagamento d~ forragens, 
a.gnae ohjectos do expediente forneciclos pela 
Comp:.Lllhi:t da.s Agun.s rle Ma.ceió o ontt•os, 
por cont:11lo Mh1istm~io da. Guorrn. ,luro.nto os 
exercicios do l~\.J4, 1895, 18~)7 e 18\:lt;; 
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' 2a discussão do projectõ n. 80, de 1901, a.~
torizando o Poder Executivo a ab1•il• ao Mi
nisterio da Fazenda o credito oxtt•aordinario 
de 400$, afim de pode~· ser legalmente es
cripturada igual impm•tancia que, á Fazenda 
Nacional, ficou devendo o finado 2° escriptu
I'ario da Delegacia Fiscal no Mat•anhão Joa
quim Mariano de Azevedo Perdigão; · 

2a discussão do projecto n. 93, de 190 l, au
torizando o Gov~rno a abrir ao Ministerio da 
Guerra o creci.ito extl'aordinario de 3:916$960, 
para occorrer ao pagamento dos vencimentos 
do mestre da extincta otncina de cor1•eeiros 
do Arse-nal de Guerra do Rio Grande do Sul 
Orozimbo da Silva Marques, cujos ser
viços foram aproveitados na Intendencia da 
Guerra; _ 
. 2a. discussão doprojecto n. 97, de 1901, au

torizando o Governo · a abrir ao Ministe.·io 
da Industria, Viação e Q.bras Publicas o cre
dito extraordinario de 24:685$800, para pagat' 
a Wilson, Sons & Comp. o fornecimento de 
carvão de pedra feito á Estrada de Fel'ro Sul 
de Pernambuco, no exercício de 1900; 

2a discuiSsão do projecto n. 217., de 1901, 
autorizando o Governo a contractar com os 
engenheiros Augusto de Bittencourt Carva
lho Menezes e Alfredo Ro~endo da. Silva ou 
companhia que organizarem, o fornecimen
to de cartões-postaes illustrados, e dá óutras 
providencias ; 

1• discus~ão do projecto n. 72, de 1901 
(287, de 1900), dcchti'ando que gozarão da 
:franquia postal a. c-orrespondencia e aS'« Re
vistas>> .dos Institutos Historicos e Geogra.
phicos do Brazil, do Pará, Ceará, Bahia, São 
Paulo, Paraná e Santa Catharina e dos Insti
tutos Archeologicos de· Alagoas e Pernam
buco; 

Ia. discussão do projecto n. 56,de 1901, de
clarando de competencia privativa_da União 
decretar imposto~ sobre generos de origem 
estrangeira, e dando outras providencias ; 

2• discussão do projecto n. 172, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a· abrir ao 
Ministerio da Justiça. e Negocios Interiores o 
credito do 7:980$, Sllpplementar á verba 14a. 
do art. 2° da lei n. 74~, de 29 de dezembro 
de 1900, para. occorrer ao pagctm.ento de des
pezas com o material das rubricas «Reparti
ção de Policia» e «Casa de Detenção ».; 

2a. discussão do :projecto n. 243, de 1901., 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Fazenda o credito extraordina
dio de 3:000$ para. attender á -restituição do 
reposito feito por Adolpho,Gornes Netto ; 

2a. discussão do projecto n. 244, de 1901, 
autorizando o Poder- Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito t:xtraordina
rio de 1:178$567 para pagar o ordonado de
vido ao mestre de musica aposentado da ex
tincta companhia. de aprendizes artifices do 

Camara Vol, VIII 

Arsenal de Guerra do Río Gr•ande do Sul, 
Lourenço Francisco da Cunha ; . 

2a discussão do projecto n. 242, de I9Jl, 
autol'izand() ·o Podel' Executivo a. abrir ao · 
Ministm•io da Guer·ra o m~edito ext\'aordinai•io 
de 992$ par<.~ occort•or ao pagamento do 
tenente-honorario do exe1•cito Joaq_uim Anto
nio de Oliveira Baduem; 

2a discussão do projecto n. 303, d_e 1901~ 
autorizn.ndo o Podee Executivo a abrir· ao 
Ministerio da Guerra o credito oxtl'aordinario 
de 4:874$33.2 paea pa.garnento de venci
mentos que deixou de receber o major io 
co1•po de estado-maior El'ico Augusto de Oli
veira, como professor da extincta Escola Mi
litar do Estado do Rio Gt·ande do Sul ; 

2a discussão do pr•ojecto n. 304, de 1901, 
autol'izando o Podm· Executivo a abrir ao 
Ministerio da Industt•ia, Viação e ObrU.s Pu: 
blicas o ct·ouito o:xtraot·dinal'io dc64:703$414, 
para ser· a;p plicado <i liq uif!açã.o o regu1ari.:,. 
za.ção do <lospezas que se det·am em diversas 
sub-consignações do ol'çamento da. Repa1•tição 
Geral dos Telegraphos ; · 

Continuação da 2a · <liscussi'io do projocto 
n. 62 A, de 1901, alterando a classe la, n. 1,. 
das Tarifas dé.!<s Alfandegas. 

ACTA DE 27 DE DEZEMBRO DE l 901 

Presidencia do Sr. -vaz- de 1lfd to 

Ao meio-dia proce!le-sc ú. chamada, ~L qnc 
respondem os Srs. Vaz de Mello, UrlJa,no 
Santos, Satyro Dias, Cu.rlo.-:: de Novao:-3, An
gelo Neto, Agapito dos Santos, Luiz GuuJ
berto, Carlos Marcellino, I-Iosannah do Oli
veira, Indiq do Bra.zil, Virgílio Bl'igido, .Toã.o 
Lopes, Fra.nci::~co Sá, Fredcrieo Borges, Br•í
cio Filho, Julio do Mello, l~sti1cio Coimbra, 
Pedro Pernambuco, Sylvio Romcl'O, F:Lusto 
Cardozo, Soabra, Augusto Fmnça, Francisco 
Sodré, Paula. Guimar•ã.es, A!la.li.Jol'to Guima
r'ães, Nilo Pcçanha, Alves do Brito, 1I:trtins 
Teixeir<~, Theophilo Ottoni, Esperiüião, May
rink, Rodolpho Pa.ixão, Dino Bueno, U1·bano 
de Gouveia, Lindolr>ho Sor·ra, Lamcn lla Li m~. 
Carlos Cavalcanti, Paula R:1,mos, Frê1ncisco • 
Tolentino o Vcspasiano de Albuquel'LlllO· (40). 

Deixam de comp::trecer, com causa. p:tt'Lici-_ 
pa.da, os Srs. Gastãoda Cunha, José Boiteux, . 
Sá Peixoto, Arthm• Lemos, Pedro Chormont, 
Antonio 13P stos, Scrzedellu Corrêa, Luiz Do
minguas, Rodrigues Fcrnandes,Chl'isti no Cruz, 
Guedelha Mourão, Nogueira Accioly, Gon
çalo So11to, Augusto Sovcro, Ta,va.t·os de 
Lyl'a, Foreira ReiS1 Soare" Neiva, _1'l'indn.dc 1 

í'G 
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Silva Mariz, Ermirio Coutinho, Gomes de O Sr. Pre@idente- Responderam 
Mattos, Malaquias Gvnçalves, Moreil•a Alves, á chamada apena.s 40 Srs. Deputados. 
Esmeraldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, · · · - h -
Elpidío I•'igueiredo, Affonso Costa, José Duar· HoJe nao a sessao · 
te, Epaminondas Gracindo, Joviníano de Car- Designo para, amanhã a mesma ordem do 
valho, Castro Rebollo, Neíva, Milton, Tosta, dia. de hoje, isto é : 
Felix. Gaspar, Manoel Caetano, ·Eugenio Tou~ Votação do projecto n. 336 A, de 1901, 
rinho, · Vergne de Abreu, -Alves Barbosa, autorizando o Governo a. conceder em março 
Augusto de Freitas, Paranllos Montenegl'O, proximo futuro uma nova -época de exames 
Marcolino Mom•a, Dionysio Cm•queira, José aos alumnos da Escola. Naval inhabilitados 

_ Monjardim, Celso dos Reis, Sámpaio ·)!'erra~. no corrente anno lactivo (ta discussão) : 
Henrique Lagden, Antonino Fialho, Ma1•ti- Continuação da . 2a discussão do projecto 
nhJ Campos, Silva. Casteo, Custodio Coelho, n. 307, de 1901, autorizando o Poder Exe
Julio Santos, Aureliano dos Santos, Joaquirn cutivo .a abrir ao Ministerio da. Fazenda ·o 
B1•eves, Rangel Pestana, Estevão Lobo, Fran~ credito extraordinario da somma. que se tor- . 

•.cisco Veiga, José Bonifacio,- Ildefonso Alvim, nar necessaria pãra pagar a execução da 
Penido Fllllo, Monteiro da Silveira., Alfredo sentença do Supremo Tribunal Federal que 
Pinto, Leonel Filho, Manool Fulgencio, No- condemnou a. Fazenda Nacion~l a restituir a 
gueira Junior, Lindolpho Caetano, Edum•do Corrêa de A vila & Comp. a importancia qu~ 
Pimentel, Olegario Maciel, ·Miranda Azeve- de "mais paga1•am de direitos de importação 
do, Gustavo Godoy, Moeeira da Silva, Do- de kerozene no ex:ercicio de 1896; . 
mingue8 de Castro, Oliveira Braga, Valois 3a. di;:;cussão do projecto n. 157 A1 de 1901, 
de Castro, A.dolpho Gordo, Roiolpho Miran- declarando que, no caso de licença a t1In 
da, Luiz Piza, Paulino CarloJ, Cincinato lente cathedratico da Escola Naval; será a 
Braga, Alfredo EUias, Azevedo Marques, An- cadeira regida pelo lente substituto a quem 
tonio Cintra, Hermenogildo do Moraes, T~i- competir na occasião o exercício das func
xeira Brandão, .Ovidio Abrantes, Manoel ções de repetidor dessa cadeir~; ·.com votJ 

. Alves, Xavier do Valle, . . João Candido, em separado ; · . . 
Marçal Escobar, F1·ancüco Moura, Angelo 2a discussão do projecto n. 268, de 1901, au- · 
Neto, Victorino Monteiro, Pinto da Rocha, torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
Alfredo Varella c Càssiano do Nascimento. nis·terio da Fazenda o credito necessario para 

E sem causa. os Srs. Albuquerque Screjo, cumprir a sentença do Supremo Tribunal Fe
GJ.hriel Sf1lgado, Josó Etlzebio, Cunha. Ma1•- deral, que condemnou a. Fazenda Nacional a 
tins, Anizío de Abrou, .João Gayoso, .Joaquim pagar a. Conrado Alves de Medeiros a quantia 
Pires, Ra.ymundo Arthlll', Thomaz A~cíoly, de 24:000$, além das custas e outras despe
Thoma.z Cavalcanti, Sot•gio Saboya; :Eloy de zas, como indemnização do gados e cavallos 
Souza., Lima Filho, C<Lmitlo de Hollanda,Cels<J fornecidos ás forças lcgaes no Rio Grànde 
do Souza, Teixcü•a üc 8<\., .João Vieira,.Per·eira do Sul; · · 
de Lyra, MClloit'üS c AllJUqll€l'flUC, Ar<HljO sa discussão do projocto n. 21,8 A, de 1901, 
Góes, Arruxnllas G;tlvüo, Rayrnundo de Mí- q_uc autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
ra.nda. H.od l'iguos Dol'ia, Rodt·igues Lima, Ministcrio da Marinha o credito de 6:121$701, 

· TolcnUno un .. ~ :~ ;wLo:.;, Eduat·do Ramos, GaJ- supplcmenhr á verba 81\ do art. 8o da lei 
dino Lorcto, Pinheiro Junior, José !vbrcol- n. 746, do 2J de dezembro de 1900, para pa· 
líno, [-Icrcdia do Sá, ll'ineu rviaehado, Nelson g<.tmcnto de soldos que· compotem aos offi
llc Va.i:>conccllos, Osear Godl)y, Augusto d.e ciu.es transfcc·idos para o quadro da reserva 
Vasconcellos, Sü, Freire, Rcml Barrozo, B<H'- depois de aunulladas as respectivas reformas; 
l'OS Franco Junio1·, Dcocluciano de Souza, ::Pdiscussão doprojecto n~ 324, de 1901, au~ 
Lourenço B:1.pti~h, Pereira Lima., Oliveira. toJ'iza.ndo o Podor gxecutivo a abrir ao Mi
Figttcir·cdo, Viriu.to Ma~carenhas, João Luiz, nisterio da b~azenda o credito extraordinario 
Monteil'o do Barros, Bueno do Paiva, Cat•- de 233:29ó$040 pa1•a cumprir o accordão do 
neiro de Rezen(le, Fl'n.ncisco Salles, Ada.l- Supremo Tríbuni1L Federal, de 18 de setem
berto Ferru.z, Lamounicr Godofl'odo, Antonio bro de 1901, quo condemnou a Fazenda Na
Zàcharias, IIenrhtue Sallos, Landulpho de cióna.l a restituir a importancia que a mais 
Ma.galhi1cs, Cu.l'los Ottoní, Arthur Torres, . pagou Manoel José Bastos, de direitos de im
Lamartinc, P<tdua Rczemlc, Fernando Pres-_ porta.ção de xa.t•quo no Estado da Bahia ; 
tos, Costa Junior, Bueno de Audm.da, Joa- Continuação da 3a discussão do projecto 
quim Alvaro, Edmundo da Fonseca, Cajado, n. 205, de 1898, · autorizando o Governo a. 
Benedicto. de Souza, Alencar Guima.t'ã.es, mandar pagar aos Drs. Franci;:;co Antunes 
Barbosa Lima, Soa1•es d.os Santos, Gcr·rnano Maciel o Arthur Antunes Maciel a quantia. 
Ha.sslôcber, li'rancisco Alenca.stro, Rivadavia. de 385:500$, ilnpJrtancia. do gado va.ccum e 
Corrêa., Aureliano Barhosa, Campos C~1·tier c(tva.lla.r furnecido ás forças loga.es durant~ o 
Q Diogo Foriumt. periodQ rovohlcionario de 189:3 a 1895 i 
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. 3a. discussão do projedo n. 176, de 1901, 32 -discussão do projecto n. 296, d.e 1901, 
autorizando o Governo a abrir ao Ministe- autorizando o Poder Executivo a conceder a. 
rio da Guerra o credito extra('rdinario de Jcsujno da Silva Mello a cons-trucção deuma. 
2:860$207, para occorrN ao pagamento do ponte. metallica e de madeira sobre o· Rio 
ordenado. quE> compete ao escrivão qo almo- Grande, no Jogar denominado Cachoeira-dó . . 
xarifadQ do extincto Arsena.l de Guerra de Maribondo, entre os Estados de S. Pau1o e 
Pcl'narnbuco Francisco Mauricio de Abreu ; Minas Geraes, sob as condiçõe,í:', q_uo est<.tbe~- · ; 

3a. discussão do projecto n . 207, de 1901, Ieee ; . 
creando mais dous logtw~s de fieis do tht>- 3a discussão do projecto n. 264, de 1900;_ . 
soureh' o da Recebedoria da Capital Federal, autorizando o Governo a pi~oi•ogat' o Pl'azo 
com os vencimentos dos existentes ; concedido <.'t Sociedade Montepio Gern.l de 

3a discussão de projeoto n. 299, de 1901, Economia dog Scl'vidoros do Estado, par·a in· · 
autorizando o Poder EKecutivo a abrir <lO dcnmizar o Thesouro Federal da quantí<1 de 
Minísterio da :B~azenda o credito extraordi- quo lhe é dc:vodora, até que essa instituição. 
nario de 65:447$480.para dar execução á sen- regularize su:t situação, podendo mesmo re-· 
tençl\ do juiz federal do Estn.<lo do Rio Grande lrsva.l-a tlo :pagamento da importan:cia. · em 
do Sul, que condemnou a Fazenda Nacional que ficou alcançada no nnno de 1899 ; 
a indemnizar a vi uva e herdeiros do córonel 3"' discussão do projecto n. 103, do · 1901, .. ' 
Ladísl<io ~maro da Silveira ; · marcando os casos e a fót'illll. ela r evisão das- . 

3a discussão do IJrojccto n. 43 A, de 1901 , condemnações ; · . . · . 
autol'izando o Poder Executivo a · abrir ao Continuação da 2a discussão do pwjectct 
Ministerio da Justíça -e Negoc~os Interio- n. :285,- do 1901, autorizando o Poder · Ex;;.~ > 
res o credHo extraordinario de 2:827$800 ecutivo a abrir o credito extraordlnario ne,; 
para pagamento a D. Eugenia Torreão Cor- cessn,rio ao Ministerio da Fazenda pn.ra :paga:~:: 
rêa de Arauj_o, vi uva do juiz. de direito em mento a D. An<1lia Hru.m Gonça\ves, -viu va.: : 
dispo11ibilidade bacharel Líndolpho llisbcllo do capitão Elouterio .José GonçnJvos, httbm,.·_: 
Corrêa. de Araujo; . · · . ta.da por titulo de 12 de j~,noiro de 1900, do: 

2a discussão do protec-to n. 239 A, de 1901, meio soldo que lhe é devido desde 22 ele do .. , 
manda.ndo graduar no posto immediatamente zembro do 1893, em qne falleceu o seu ma~ . 
super>ipr o offi.cial do ex:ercito e da àrmadn. rido, até 5 de dezembro de 1899; 
que attingir o n. l da escala, comprehen- 2a discussão do projecto n. 225, de 1901; . 
didiH os das .classes annexas; com a- emenda equiparando aos Jogares de aponta.tlo1· do~. 
da Commissão .de Ma.rinha. e Guerra; ' · Arsenaes de Marinha e de Guerra o da apon·-' 

3~ d.iscussão do prójecto n. 258, de l90l, tu.dor gel'a\. da Alfandegü. d.(). Ca:Plta.l Fe7 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao deral ; · .·. _· 
Miuisterio da Fazenda. o credito extraordi· 2a ·discussão dO :projecto n. 199 A, de 1901~ ·:' : 
nario da somroa que necessaria íor para autorizando -<> Poder Executivo a al>-J>ir <~Lot 
resti'tuir a João de Aquino Fonseca e Fon~eca Ministerío da Marinha o credito de 47:234$441 .. 
Irrnã.us & Comp., negoêíantes no Recife, Es· pa.ra pagamento ao capitã.o de fragata Ari~.~:', 
tado de Pernambuco, a importancia que de tides Monteiro de Pin1JO, reformado :por de~ .. 
mais pagaram á Alfandega daquella cida.dc, ereto de 22 de ago~to de 1894 ; . . 
por importação de kerozene, de accordo com 3a. discussão do projecto n. 43 B, de 1901, 
a sentença do Supremo Tribunal Federal ; redacção :para 3e. dil)cus~ão,~mtmda destacada. 

2" discussão do projacto n. 2.2 A, de· 1901, em 2a discussão do projeeto deste a.nno, au- ; 
mandando dispen::~ar dos exames praticos de t()rizn.ndo o Governo a a.bl'ir o credito extra~ ::: 
que CC'gitam os arts. 28 e 29 do regulamento ordinario de 1:163$978, pa.ra pagarn;cm~o a(}/ 

, d(l31 de março de 1851, os ofllciaes e praças Dr. João José Pinto Junior, lente Jubilado-.~ 
do exercito habilitados com os cursos das da Faculdade de Dil·oito do Recife; · · .. _, . 
armas a que pertencem e deroga a loi n. 3!:.1 A, . 3a discussão do projecto n. 271, de 1901_, · 
de30 de janeiro de 189.2, na. parte referente autorizando o Poder l<~xeeutivo a abrir ao 
a este assurnpto ; Ministerio da Fazenda o credito cx.traordi·:· 

3a --discussão do projecto n. 273, de 1901, ntLrio de l9:26l$2ú0 para cump1·ir a. sentença'. :: 
autorizando o Govemo a pagar ao. Dr. João do jÚiz, seccional desta . Capital, que con-:: 
José Pinto Junior, lente jubilado da. Fa~ul· demnou a. Fazenda Nacional a restituir · a.·:; 
dada de Direito do Recife, os vencimentos de Rombaum' &: Comp.,negociantes nesta praça;' 
dir~ctor interino da. mesnia faculdade, du· a importa.ncia que de mais pagaram como .~ 
raote os periodos do 4 de janejro a 8 de se· direitos de importação de sal importado e~., 
tembro âe 1886 e de 26 de março a 2 de 1897; __.. ·, ·.' 
outubro de 1890, e bem assim a gratificação · 2a discussão do -projecto n. 182 A, de 190h?. 
addícional que lhe compete de:;de a data em dispensando a Fazenda Municipal de adean.;:: 
qu~ completou 25 annos de serviço efiecü:vo; ta.r o pagam{)nto do Sl!llo nas causas em:: 

· com parecer da. Commissão de Orça.mento; que fôr autora ou ré, perante a j11stiça lo~,< 
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· cal do Districto Federal, e dá outras. provi- phicos do Brazil, do Pará, Ceará, Bahia, 
dencias, com emenda da Commissão; S. Paulo, Paraná e Santa Catharina. e dos 

2a discu,;;::;ão do peojecto n. 1~6 A, de 1901, Inititutos Archeologicos de Alagôas e Per
reduzindo de 15 a lO annos o temp.) de ser- natnbuco ; 
viço cxigitlo pelo art. 3:35 do rogulétl11Gnto la di.scus:-;ão do - projecb n. 56, de 1900, 
dus Col'l'oius da Rcpublica, afim de que os declarando de compotencia privativa da 
respectivos cartciPos comecem a perceber a pnião decr·etar impostos sobt'e generos de 
gt•attficação a rl(Uciona.l; origem esLrangeü~a, e dando outras provi-

2a. discussão elo projocto n. 222, de 1901, dencias; · _ 
. dotoeminamlo que os o111ciae.:; do exercito, 2a discussão doprojecto n.l72, de l90l,auto-
arnuda o classes annexas, reformados ou rizantlo o PJder Executivo a abrir ao Minis
que se venhttm a reform:u' do accordo com tr,rio da Justiça e Negocias Intceiores o cre
os decretos ns. 108 A, de ~lO de dezembro dito de 7:930.$, supplementar á verba 1411 do 
do 1889, e 19:\ A, de 30 de janeiro de art. 2° da lei o. 746, de 29 de dezembró de 
189-0, volunta.ria ou compulsoriament.é; 1900, para occo1•re::- ao .pagamento de des· 
toem direito üs vanta.gen.-; exrm~das no al- pez l~S c'Óm o material das rubricas <<l~epar

. vm·<L de 16 ele dczembco de 1700, e resolu- tição de Policia» e «Ca~a de Detenção»; 
ção ele 20 (le dezembro do 180 I; 2a discussão do projecto n. 243; de 1901 • 

. 2" discus::-ão do projccto n. 11 A, de 1901; autorízandd o Poder Executivo a abrir ao 
· autorizando o Podce Executivo a abrir um Ministerio da Fazenda o credito extraordi
cretlito da quantia de 2:6:18$045, ao Minis- nario de 3:000$ para attender á restituição 
teeio da. Ft~zonrlit, p.tra p:tgamento lle forra- do deposito feito por Adolpho Gomes Netto ; 
gens, agua e oh,jcctos de expediente forneci- 2a. discussão do projeJto n. 244, de 1901, 

. dos pela Companhi.a das Aguas de Maceió e ant01·lzando o Pod~r Executivo a abrir ao 
. outros, po1' cuntu. do Ministerio da Guerra, Ministerio do Guerr,t o credito extt>aordi
dui'ante os oxcrcicios de 1804, 1896, 1897 e nar~o de l: 178$'567 para pagar o ordenado 

' 18D8; · · devido ao mestee de musica apo~entado da 
2a. discussão do projecto n. 80, de 1901, extincta companhia de aprendizas ·artífices 

autorizando o Podoe Executivo a abrir ao do Arsenal do Guer1•a do Rio Grande do Sul, 
=: Ministet' io da. Fazcmd<t o credito extraordi- Lourenço Francisco da Cunha ; 
:.zario de 4008, <tfim de poder sor legalmente 2° discussão do projecto n. 242, de 1901, 
·· scripturacla 'igual impoi·t[tncia que, <.i. Fa· autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
, cenda Nacional, ficou devendo o finado 2" es- Ministcrl.o da Guerl'a o credito extr·aordi- . 
ripturario da Dclf•gacia Fiscal no M:tranhão, ·na-rio de 992$000, par·a occorrer ao pagamento 
Joaquim Mar·iano de Azwelo Perdigão; do tenente honorario ·do exercib Joaquim 

· 2" discussão do pL·ojecto n. 9:3, de ~901, Antonio de Oliveira Baduem ; 
: ·autoriza,ndo o Gover·n o a abri r ao Min1:ste- 2a discussão do projecto n. 303, de 1901, 
rio da Hum•ra o c1·cdito extraordinario de antorizando o Poder Executivo a abrir ao 

' 3:9168960, p;tra oc:currer a.o pagarnen to dos Ministerio da Guet>t>a o crodito extraordina.rio 
· vencimu11bs do mestec u'~ extinctn. offlcinn. de 4:874$:~32,para pagamento de vencimentos 
·· de eorr·oeirus üu Arslmal <le Guert'a · do Rio que deixou de recebe!' o major do corpo-de 
>Gr•;mde do Sul, Ot'oziml)l) úa. Silva Mar(ptes, esta.do-ma,ior Erico Aug-usto de Olivciea, 
· cujos sm•viç:u.-: f'oJ'.l,Jll <tpl'oveitados.na Inton- como p1•ofess3r dil. cxtinct:t Escola Militat• do 
· .doncia da Ciucl'l'<t; I~stado do RioGra.nde do Sul ; 
· . . 2u. <Hscussão do projecto n. D7, de 190l, 2a. discussão do p1•ojecto n. 304, dn 1901, 
,autol'izando o GI)Vorno a. abril• ao Mi-nisterio autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
·da Indnstl'ii~. Vhtçãu e Oln·;~s Publicas' o cro- Minis·.et•io da. Iudust1·ia, Viação e Obras Pu
~\lito nxtt•;wt·,lin:tJ·ío de 24:1iR5$ROO, pu.ra. pagar blicas o Cl'edito extraor<linario de 64:703$414, 
!í'l,a vVilsun, Sons & <;ump., o fornecimento de para se1· applicado á l~rtnidação e regulari
:- ca.rvào d!~ pmlrrt feito á gstrcvla. do Fcero zaçã.o íle despezas que se deram em diver.:;as 
·:Sul de Poeoambuco, no exercício do 1000. sub·cons:ignações do orçamento da Repartição 
< 2n. discussão üo pt•vjecto n. 217, de 1 ~)0 I, Get•al dos Tolegraphos ; 
bautorizand.o u Governo a contracta.r com os · Continuação da. 2a discussão do projecto 
('engenheiro;;; Augusl;o de Hittencouet Carva.- n. 6·a A, de 1901, a1r.er·ando a classe la, 
;· lho Menozes c All'mdo ltozendo da Silva ou n. 1, das Tarifas das All'andegas. 
: :Companhiu. que Ol'g<1n iZU.l'Clll, O fornncimento 
;: de C<trtões-posta.es illu~tru.do::l, c <lá outras 
;;; p1·ovidcncias ; 
··;·. ·.la discussiio do pr'ojocto n. 72, de 1001, 
:. J237, de 1900), declarando que gozarão da 
; franquia. posta.l <1 corrcspondencia o as «Rc
: vista.s» do8 Instítuto's Historicos o (ioogra- . 
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·185!!. SESSÃO EM 28 DE DEZEMBRO DE 1901 

P1·est:dencia do Sr. VaZ' de Mello 

Azevedo Marques, Antonio Cintra, Herme
negildo de Moraes, Teixeira Brandão, Ovidio 
Abrantes, Ma.aoel Alves, Xavier do Valle. 
.João · Candido, Marçal Escobar, Francisco 
Moura, Angelo Pinheiro, Victorino Monteiro, 
Pinto da Roclla, Alfredo Var·ella e Cassiano 
do Naschnento. 

Ag meio dia procede-se á chamada, a que 
respondem cs Srs. Vaz de Mello, Satyro Dias;' 
Carlos de Novaes, Angelo Neto, Agapito dos 
Sttnt0s, Luiz Gualberto, Carlos Marcellino, E st~m causa os Sr.:;. José Eusebio, Cunha 
Albtiquerq_ue Serejo, Gabdel Salgado, Sá Martins, Anizio de Abrou, Joaquim Pires, 
Peixoto, Luiz Domingues, João Gayoso, Vir- Raymundo Arthur, Thomaz Accioly, Tho
gilio Bhgido, .João Lopes, Francisco Sá, Frc- rnaz Cavalcanti, Eloy de Souza, . Lima Filho, 
derico ~orges, Seegio Sahoya,Gonçalo Souto, Camillu de Hollanda, Pereira. de Lyra, Me~ . 
Teixeira de Sá, Bricio Filho, João Vieira., deiros e Albuquerque, Arroxellas Galvão, 
Julio de Mello, Estacio Coimbra, Pedro Per- Raymundo de Mirctnda, Rodrigu~s Doria, 
nambu<!o, Araujo Góes, Sylvio Rornero, Eduard"o Ramos, Galdino Lor·eto, Jos~J Mar-: 
Fausto Cardoso, Seabra, Augusto França, eellíno; Hereàia. de Si.i, Irineu Mac1Jado. 
Paula Gu1mn.rãos, AlvGs Barbosa, Adalber- Nelson de Vasconcellos, Oscar Godoy, Au
to Guimarães, Rodrigues Lima, Tolentinn gusto de Vascoricellos, Sá Freit'c, RauL Bar~ ·.., 
dos Santos, Pinheiro Junio1~, Nilo Peçanha, roso, Barros FI .. anco Junior, Deocleciano de. 
Alvesde Brito, Julio Santos, Theophilo Otto- .Souza, Lourenço Baptista, Pereira Lima; . 
ni, Esperidião, Alfl'edo Pinto, Moreira da Martins Teixeira, Oliveira Figueiredo, Vi._ 
Silva, Dino Bu.mo, Cajado, Urbano de Gou". riato Mascarenhas, João Luiz, Monteiro de 
veia, Lindolpho Serra, Carlos Cavalcanti, Barros, Bueno de Paiva, Carneiro de Re:
Paula Ramos, ·Francisco Tolentino. José zende, Francisco Salles, Adàlberto Ferraz, 
BoiteuJt, Soar•es dos Santos, Ger;mano Hítsslo- Lamounier GQdofredo, Antonjo Zacllarias; 
cher, Francisco Alencastro, Rivadavia Cor- Henrique Salles, L<mdulpho de Magalhães, 
rêa,Aureliano Barbosa, Vespasiano de Albu- Carlos Ottoni, Arthur Torres, Lamartine, . 
querque e Diogo Fortuna. Padua Rezend·e, · Fernando P1·estes, Costa. 

Deixam de comparecer com causa partici- ~unior, Bu~no de Andrada, JC?aquim Alvaro, 
pada 05 srs. Urbano santos, , Ga.stão da Edmundo da_F;nseca, ~ened~cto de . Souza, 
cunha, Arthur Lemos, Pedro Chermont, Lam~nha Lm., Barbosa Luna e Campos 
Hosannah de Olive!ra, Antonio Bastos, Indio Cartler. 
do Brazil, Serzedollo Corrêa, Rodrigues Fer- Abre-se a sessão. 
nandes, Christino Cruz, Guedellla Mourão, São succéssivamente sem debate appro-
Nogueira Accioly, Augusto Severo, Tavares vadas a acta da sessão de,2l o as dos dias 
d0 Lyra, Pereira Reis, Soare.'! Neiva, Trin- 23, 24, 25, 26 e 27 do corrente. 
<hde, Silva- Mariz, Ermirio Coutinho, Celso 
de Souza, Malaquias ·Gonçalves, Moreira o Sr. Carlol!l de Novaes W se·- · 
Alves; Esmeraldino Bandeira, Cornelio da cretario) procede á leitura tlo seguinte : 
Fonseca, lUpidio Figueiredo, A11'onso Costa, 

EX.PIWIENTE 

Officios: 

José Duarte, Epamínondt~s Gt'acind(\.. Jovi· 
niano do caz•valho, Cast1•o H,(}bcl!o, Noiva, 
Milton, Tosta, Francisco Sodré, l<'elix Gas· 
pat•, Manoel Cuotano, Eugenio Tourinho, 
Vorgno do Abreu, Aug11sto do Freitu..s, Para- Do Sr. l" sccretai•io do Senado, de 21 ~o 
nhos Monteoogt~o, Mo..rcollino Moura, Diony- corrente, enviando com emendas a proposi
sio Cet•quoira, Jo~ti Monjal'din, Celso dos ção . desta Cttm~ra que a?re ao Minist~rio dà. . 
Reis, ·sampaio I•'erraz. 'uenric1ue Lagden, Jus~Iç~a. c Nogocws Intot·wt•os ? cred1to de 
Antonino Fialho, Martinho campos, Silva· 6:8o0_$, supplom~ntar á v~t'b<L ()a do aré 20_ 
Castro, Custodio coelho, Aureliano dos San- d~ lm n. }4~ de 29 de dezembro de 1900-,
to.':!, Joaquim 13reves, R·mgel Pestana, Este-· A ComruJs:>~o de Orçamento. . 
vão Lobo, Francisco Veiga, .José Bonifacio, Do mesmo senllor de igual data, commuru- . 
Ildef.mso Alvim, Peoidc;>" Filho, Monteiro da ca.ndo quo nessa. data é promulgado pelo Sr • . 
Silveira, Leonel Filho, Ma.yrink, Manoel Presidente do Senado, na conformidade do · 
Fulgencio. Noglleira Junior, Lindolpho Cae· disposto no art. 38 da Constituição, o de• 
tano, Eduardo Pimentel, Olegai.'io Maciel, ereto do Congmsse Nil.cional, suspendendo e 
Rodolpho Paixão, Miranda Azevedo, Gus· prorogando por 6 mezes os vencimentos ~as 
tavo . Godoy, Domingos . de Castro, Oli- lettras, notasprorni.·sorias e quas4uer outros 
veira Braga, Valois de Cadtro, Adolpho títulos comrnerciaes da responsabilidade dos. 
Gordo, Roclolpho Miranda, LU:iz Piza, Pau- Bancos naciona.~s com séde no Estado de · 
Uno C~rlua, Cincinato Braga, Alfredo Ellis, Pernambuco-In~eirada. 
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Do mesmo senhor,de igual data, communi
cando que nessa data o Senado enviou á 

·. sancção presidencial -a resolução do Con
gres'jo Nacional, autorizando · o Governo, 
·a mandat· contar ao capitão de fragata Fran
cisco Carlton a antiguidade da data da pro
moção do referido ofiicial áquelle po3to em 
26- de abril de 1890.-Inteiracl.L. 

·. Do mesmo senhor, de igual data, com
. municando que- o Senado adoptou e nessa 

data enviou á sancção presidencial~ a pro
. :posição desta Camara, autorizando a aber· 
· ·tura ao Miuisterio da Justiça e Negocios 

Interiores do credito de 100:000$, supple
inentar ao n. 14 do ai't. 2" da lei n. 746, de 
29 de dezembro de 1900.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de 23 do corrente, com
-- :nmnicando que o Senado adoptou e nessa 
. data enviou d. Sil.ncção presidencial, ·a propo-

sição desta Camara que abre ao Ministerio da 
> Marinha o credito especial de 6:000$ para 
:.·,J>agar os vencimentos que, nos exercícios. de 
;. d900 o 1901, competem ao ex-secretario do 
:. extincto Arsenal de Marinha de Pernambuco 
· João Sabino Pet'eira Giraldes.-Inteirada. 

... Do mesmo senhor, de igu'al data, commu
nicando que o Senado adaptou e nessa dat:l. 
enviou á sancção do Sr. Presidente da Repu
blica a proposição desta Camara, autorizando 
a concessão. de um anno de rcença ao juiz 
seccional no Par•aná bacharel Manoel Ignacio 
Carvalho de Mendonça.-Inteirada.. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu-
nicando que nessa data, o Senado enviou á 

: · sancção presidencial a Resolução do Con· 
'./ gresso · Nacional, autorizando .o Poder Ex
. •- · ecutivo a abrir ao Ministorio da Guerra o 
. · ·credito extraorúinario de 4:225$800, pXTa pa
• gamento de ordenados a que tem direito o 
.. .. almoxarife do extincto Arsenal de Guerra de 
~'~.Pernambuco,. João Climacodos Santos Ber
>nardes.-Inteirada. 
',' .. ·Do mésmo senhor, de 24 do corrente, com
·i. municando que o Senado adoptou e nessa 

data enviou á sancção presidencial a propo
siçãodesta Camara, conéedendo um anno de 

~:~·. ·.·licença para tratar de sua~ saude onde lhe 
~~-~convier ao cidadão Antonio de Santa Cecilia 
~:· ·.J uniQr.-Inteirada. 
f Do mesmo senhor, de igual data, commu-

. ·nicando que o Senado ap.provou e nessa. data 
.... enviou á sancção do Sr. Presidente da Re· 

:publica, .os autographos da resolução do 
~congresso Nacional concedendo um anno de 
licença ao machinista de 2"' classe da Es-
trada de _Ferr•o Centt•al do Brazil, Achilles 
Arnaud Coutinho.--Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicàndo quo nessa data, o Senado enviou á 
sancção presidencial a r·esolução. do Congresso 
Nacional, concedendo ao medico contra.ctado 
pa armada Dr. Amaro Rodrigues de Alb~-

querque Figueiredo, uma pensão mensal de 
300$000.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nican·do que o Senll.do· approvou e nessa dàta 
enviou á sancção do Sr. Presidente da Repu
blica a proposição desta Cantara,· autori
zando a abertura do credito de 736:424$, 
supplementar á verba-Etapas-do art. 15 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900.
Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que o Senado adoptou e nessa data. 
enviou a sancção do Sr. Presidente da Re
publica a proposição desta Camara, autori
zando a concessão de um anno de_licença ao 
2° escripturario da Alfandega de Manáos, 
Enéas Ferreira Valle.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando quo .. o Senado adoptou e nessa. data 
enviou á sancção do SI'. Presidente da 
Republica a proposição desta Camara, au
torizando a abertura do credito do 13:300$, 
para pagamento do premio e impressão de 
1.000 exemplares da obra Theoria do processo 
civit e comme1·ciaZ, composta pelo Dr. João 
Pereira Monteiro, lente cathedratico da Fa
culdade de Direito de S. Paulo.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que o Senado, nessa data, enviou á 
sancção presidencial a r~solução do Con
gresso Nacional autorizando o Poder Ex-. 
ecutivo a abl'ir ao Ministerio da Fazenda. o 
credito de 477:121$620, ouro, supplementar 
á verba n. 35 do art. 28 da lei n. 746, de29 
de dezembro de 1900.- Inteirada • 

Do mesmo senhor, 'de igual data, commu- . 
nicando que o Senado adoptou e nessa data. · 
enviou á sancçã.o presidencial a proposição 
desta . Camara, restabelecendo para tod(l-8 os 
eff<~itos o decreto legislativo n. 657, de 25 de 
novembro de 1899.-·Inteira.da. 

Do mesmo senhor, de igual· data., trans
mittindo, com emenda. substitutiva, a pi'opo
~ição desta. Camara, concedendo uma pensão 
de 1$"500 dia·rio~ ao ex-empregado da E~
trada de Ferro Central de Pernambuco. Lmz 
Affonso Ferreira--A' Commissão de Pénsõés 
é Contas~ 
• Do mesmo senhor, de 2.6 do corrente, com

munica.ndo. que nessa data o Senado enviou 
á sancção presidencial o decreto do Congresso· 
Nacional, approva.ndo o tratado de al'bitra
mento para ·a fixação de limites entre o 
Brazil e a Guya.na Brita.nnica.-Inteh•ada.. 

Do mosmo senhor, de igual data., com· 
municando quri o Senado apppt•ovou e nessa. 
data enviou á sancção os a.utographos da re
solução do Cóngresso Nacional, autorizando 
o Poder Executivo a abrir· ao Ministerio da. 
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_Guerra o credito de 13:939$336 para. paga- Posto_ não haja tempo de votar es3a_ 
rncnto ao M:uechal José de Almeida. Ba.rr·eto, lei, desde já reconheÇo com o Ministro da 
_em virtude de sentença do Supremo Tribunal Inriustria a necessidade de vol-a _ recom-
Federal.-Inteirada. mendar e3te anno, para que no começodà. 

Do Ministerio dos Negocios d~~t Fazenda, de proxima sessão delibereis sobre 9 a.ssumpto, · 
26 do corrente, transmittindo, devidamente conforme julgarde~ acertado. _ _ 
sanccionados, dous dos autograpllos concer- Capital Federal, 23 de dezembro-de 190L 
nentes ao decreto do Congresso Nacional. or- -M. Ferras de Campos Salles-A' CommiS· 
çando a Recai ta Get·al da. Republica. :para o são de Constituição, Legislação e Justiça .. 
exercício de 1902. -Inteirada, enviando-se . Do Ministe 1~W: da Marinha, -de 26 do 
um dos autcgL'aphos a0 Senado. · corrente, tra.nsmittindo _ dous dos - à.uto· 

Do .. mesmo Ministerío, de igua 1 data, graphos, devidamente sanecionados,- . da 
transmittindo dous dqs autographos; devida- resoluçãu do · CongressG· Nacional autori~ 
mente sanccionàdos, concernentes á resolu- zando . o pagamento .de ditierença ·de soldo 
ção do Congresso · Nacional, elevando de-60$ ao capitão de fragata honorario a lo tenente · 
a 100$. a pensão mensal do alferes honoeario refJrmado Collatino Marques de Souzà, 
Antonio Paes de Sá Barr~to.-Inieirada, en- etc'.-,-Inteirada., enviando-se um dos auto-
viando-se urn dos autographos ao Senado. graphos ao Senado . 

. Do mesmo Ministerio,de igual da ta, trans- Do · C01Íselho • Municipal da Encruzilhada, 
míttindo, devidamente sa.nccionados, dou> de 6 do corrente,. ·no Estado do Rio Grande 
dos autographos, concernentes · á. Resóluçã.o do Sul, pedindo. a construcção de uma linha 
do Congresso Nacional, concedendo a D. Leo- telegraphica, entre aquella villa e a cidade 
poldina de Figueiredo Accioli, :viuva do do Rio ,Pard'l-A' Commissão de Ob1•as Pu
capitão de fr-agata graduado, Car-los Accioli, blicas. 

_duran-te a sua, viuvez, sem prejuízo do !Ilon- Acta da apuração geral da eleição a ·· 
tepio e meio soldo do seu marido, a pensão que se precedeu no 3° disr.ricto do Estaqo de · 
mensal de --200$, com reversão, no caso de s. Paulo, em 16- de ·novembro do corrente 
mor~e, p:1ra suas filhas emquanto solteiras.· a.nno.-::A' Commissão ·de Petições e Po
- Inteirada, ênviando-se um dos autogra- dere&. 
phos ao Senado· · , Requerimento de Luiz Carlos de Coppet, 

Do mesmo Ministerio, de 27 do corrente, propondo-se a construir uma estrada de ferro 
satisfazendo a requisição desta Garoara no PDtie o porto das-SeteVoltas-:..no rio Hri
ofilcio n. 208, de 25 de setembro ultimo.- lhante e Miranda, no rio do mesmo nome. 
A quem fez a requisição. (A~ Commissão -A' Commissão de Obras Publicas. 
de Orçamento.) · 

Do Minist:erio da lndustria, Viação e Obras O Sr. Presldent.e - Sendo este o 
Publicas. de 26 do corrente, satisfazendo a ultimo dia dos trabalhos da Oamn.t•a. na. 
requisição desta Camara no ofll.ciô n. 230, de actual sessã.o; passo, na fórma. dos estylos e 
1 de outubro proximo findo.- .A quem fez precedentes desta Casa, a fazer a lehura. da 
a requisiçãó. (A' Commissã.o do Orçamento.) resenha dos tr..~.b~lhos legislativos de que a. 

. Do mesmo Ministerio, de 27 dliJ corrent~. m9sma se occupou durante a dita sessão: . 
s."'.tisfazend • a requi~ição de3ta. Camn.ra. no · · · . 
officio n. 272, de 25 de novembro Ultimo.- . :RESENHA DOS TRABALHOS DA 2a SESSÃO DA. 
A quem fez a requisiçãO; (A' Gommissão de' 4a LEGISLATURA DA CAMARA DOS DEPU-
Orçamento.) · · TADos · 

Do mesmo Ministerio, de igual data, en-
-viando a seguinte . _Installadó o Congresso Naciona.l'no dia. 3 de 

l]la.io, iniciou a Ca.mara dos _Deputados im-
MENSAGEM 

· Srs. Membros do- Congresso Nacional-
Tenho a honra de levar ao vosso alto co

nhecimento a ~xposição que me apresentou o 
Ministro da Inaustria, Viação e Obras Publi
cas, p~dindo a expedição de uma lei que 
repi·ima e impeça a falsificação de sellos es~ 
trangeiros. A Republica. adoptou esta . obri
gação nas convenções postae~ de Vienna. e 
de Washington, e a maior parte dos Estados 
que a. ~ssumiram ig~a.lmente lhe teem dado 
execuça.o. 

media.tamente os seus trabalhos. · · 
· .Houve seis sessões pr.eparatorias, 185 sc~
sões ol•dinarias,além de oito nocturrias e tt•es 
'sessões secretas. 

Deixou de haver sessão 21 dias. 
A Camara occupou-se com -311 ~rojectos 

apresentados na presente sessão, 29 âe annos 
anteriores e em 16 do Senado (inclusive). · 
~nviou ao Senado 93 proposições, 17 raso· 

luções legislativas á sancção o quatro para. a 
formalidade . da. publicação. Enviou ao P<!· 
d~r Executivo 63 mensagens. 
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Foram approvados na Camara 114 pro~ 
jectos. 

Foram rejeitados no Senado oito projectos 
'da Cama.ra. . 

tido pelo Govern"o â aprovação -do Congresso 
Nacioual, em 17 de novembro do anuo pro· 
ximo findo; . · -

Essa Commis:são tem patriÓticamente des-
. d . t empenharia a sua mis<~ão, dando rapidó- an-

F.or_a_.!Il sancc.wna os.· 55 prO-}~C os~ damento aos seus trabalhos, com .o concurso 
Pubuc;tdos. · .. · .. · ·.. 4 Até hoje de illnstres jurisconsultos por ella convi-
Promulgado~.········ 2 dados a tomarem parte naquelle pesado 
Vetado.·········-···· ~- - encargo, au.xiliando·a com suas Jazes e 

·Foram apresentado~ 72 paré;ceres; destes, experh•ncia. · 
27 tiveram andamento; 45 ficaram sem so· ·Tendo terminado o prazo regimental para 
lução. a apt:esentação do seu rela'torio, o]Jteve a 

Foram apresentadas 11 indicações das Commis5âo, pelo orgão de seu digno presi
quaes tres foram approvada.s, ficando oito -dente, proroga<,-ão por duas vezes daquelle 
pendentes de parecer. . prazo; sendo a ultima até o dia 31 do mez 

Os requerimentos apresentados foram em de janeiro proximo futuro, em que definiti
numero ele 31, sendo approvados 16, rejei· vamente terá e!la se desempenhado do seu 
tados 11, retirados 2; um não teve solução e mandado. ' 
um· nã) foi acceito pela Mei.1 por incidir · Tratou ainrla a Camara, em sessão secreta 
em disposição regimental. requerida por seis de seus membros, da 

questão de limites com o Guyaua Iogleza, 
. discutin lo e votando o tratado firmado pelo 

Projectos e pareceres que, por sua impor- plenipotenciario brazileir·o em Londres e 
tancia,mais occuparam a attençlio da Camara .. que pende de decisão do Senado. 

O que suspende o decreto n.l64, de 1890, A Camara votou oa seguintes creditJs: 
para ·os bancos nacionaes quo declararem 8 ~ ':472$ para p::t~a menta de _ ordenados 
adotar o regimen neJla estabelecido. de J(1ão Leopoldino de Rego, fiel aposenéado 

O que fixa a força naval para o exercício de Arsenal de Marinha de Pernambuco. 
de 1902. · 120:000$ pn.ra pagamento de ordeoado de 

O-que fixa as forças de terra para o exer· funccionarios do Correio, demittidos e apo-
cicios de 190:2. sentado:.;, e mltis tarde reintegrados ern seus 

O que reforma a lei das fu.llencias. cargos (vetado) 
O que altera a classe ta n. 1 da Tarifa O necessario para pagamento ao Dl'. Nar-

das Alfu.ndegas. ciªo do Prado Carvalho pela puhlica.çã.o de 
O do crJdito de 100:000$ para diligencias sua obra Lições de Balística; . 

policiaes. 559:13!$823, para regularizar o pagamento 
O t · d't d 150 ooo~ feito por encontro de contas com o Banco 

que au oriza 0 cre L 0 e : .]i, ou- da Rêpublica á. Companhia.do Saneamento 
ro, para as despezas com rept·esentação bra.-
zileira na conferencia Internacional do Me- do Rio de Janeiro (rejeitado no ·Senado) ; 
xico. _150:000$, f verba «Caixa de Amortiza-

O que que croa no Distl'icto Federal mais çao» ; · 
45:997:':038, para a Casa. da Moed:\ ·, um officio de registro de hypotheca.s (tlo ·w 

senado.) O necessario para p:t.gainento a Camillo 
José Monteiro dos Santos e outros, contra

O qu1 concede a João Pereira Barreto au- mestre o ma.ndador da extincta offi.cina de 
torização que fundar um banco agricola orn correciros do Arsenal de Guerra destaCa-
Aracaj ú. . pi tal ; 

O que .organi~a o Corpo de Engenheiros 4:225$800, para pagamento do orderndo.. do 
Navao~. · almoxarife do extincto Arsenal de M&rinha 

o que orça a Receita Geral da Republica. de PJrnamf.Jucv, João ClimacJ dos Santo.J 
. Os de diff8re;1tes orçamento~ de despeza. Bernartles; 
O que suspende por seis metes todos os O necessar·io para pagamento dos alugueis 

actos referentes aos bancos nacionaes com do predio da 1•ua Humaytá, onde funcciona. 
séde na Cilpital de Pernambuco. , · uma estação de bombeiros ; 

O parecer relativo á. eleição do to districto 104:542$583, para pagamento de gra.tifi-· 
do Pará. caç.ões devidas a ,empregados. de varias al-

Alsm destes tt•aba.lhos, em cumprimento fandegas f . . 
da disposição regimental, foi nomeada uma 8:000$, para pagamento do alu~uel do 
commisaão especial de 21 Sra. Deputados, iu- prodi.:J em que. funccionou a Delegae1a. Fisc'al 
cumbiJa da revisão do Codigo Civil, submet- do Rio Gr~tnde do Sul·; . . 
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20:000$, :para a Caixa de Amortização ; 
20:750$, :para indemnizar o E.;;tado do 

Ceará da sotnma que recolheu aos cofres da 
União para a conservação 'das linhas tele
graphicas que a elle tran~feriu ; 

4:8')6$6~0. para pagamento de vencimentos 
ao major DBmocl'ito Ferreirada Silva. lente 
·da Escola Milita1• do Rio GT·ande do Sul; 

3:957$200. para vestuario e calçado de dez 
alumnos gratuitos do Internato do Gymnasio 
Nacional ; - - . -

30:000$ para as despezas com a recepção 
de varias estradas de ferro do norte, resga-

- tadas; · 
De 8:415$600 p:ua vencimentos do tenen· 

te-coroneUnnocencio Serzedello Corrêa (re
jeihdo no Senado); 

6:727$754 á verba «Pessoal da Secretaria 
da Ca.mara dos Deputados»; -

l5Q:OOO$ ouro, para as despezas com a 
representação brazileira _ na 2a conferen. 

.. ch · internacional americana - -no Mexico . 
_100:000$ para premio a-Sant<Js Dumont! 
16:000$ para.J>a~ament.o do ordrnado do 

juiz de direito em d'isronibilidade Umbelino 
de Souza Marinho; . 

53:580$940 par1 obras e melhoramentos 
no Lyceu de Artes e Officiós ; 

6:000$ para pagamento de vencimentos ao 
ex-secretar.io do Arsenal de Marinha de 
Pernambuco João Sabino Pereira Giraldes; 

2:671)$445, ouro, · e 2.954:500$332, papel, 
para . :pagamento de dividas de exercícios 
'findos ; 

736:424$ á verba.-Eta.Jns. 
47:229$709 para ·pagamento a Paiva Va

lente e outros, negociantes na Parahyba, o 
que de mais. pagaram do direitos de kero~ 
zene; 

477:121$620, ouro, supplementar á ve1•ba _ 
n. 35 tio art. 24 do orçamento vigente; • 

100:000$,. ouro, p_;;tra as de.;;pezas com a. _ 
missão especial que~deve tr•atar da questão 
de limitei co~ a Guyana Ingleza ; 

2:4l4$476 para pa,gamento de diffeJ•ença de 
ordenados ao major Jonathas de Mello Bar
reto ; 

O necessario para pagar a A. F. de Oli
veira & Comp. o que de mais pagaram de 
direitos de ker0zene ; · . 

O necessar]o para p::tgar a Luiz Affonso· 
Ferreil'a- a pensão a que tem di r oito (emen- . 
dado do Sen~do); 

ll:760$ para pagamento do soldo do vice
almir;_~nte Arthur Jaceguay. 

Além düsses crtlditos muitos outros ficaram 
pendentes de solução, uns·da Camara outros 
do Senado. . 13:939$800 para pagamento ·ao general 

Almeida Barreto, em virtude ·de sentença 
judicial ; Da.tas (la rémes.;a dos relatorios dos varios 

100:00$ á verba supplementar ao n. 14 Minlsterios: 
do art. 2° da lei do Orçamento vigente; Ministorio da .Justiça c Nogocios Intcrio-

1: 13~; para pagamento a· varios opera- res, 21 de maio. · 
rios da ·Casa da Moeda; Ministorio das Relações Exteriot•es, 21 de 

100:000$ supplementar á verba-Obras-:- junho. · . 
do Ministerio da Mat·inhà; Minh;terio da. Guerra, l do julho. 

6:850$,' á verba. -Ajudas de custo -(cimen~ Ministerio !la ~l:u•inha, l elo julho. 
dada.no S.enado): ·, · . . · · Ministorio da l~a.zenda., 15 de setembro. 

68:195$189 para pagamento de in- Ministorio da Indtistria, Viação o Obras 
demnização devida·· a Procopio José dos Publicas, 20 de setembro. 
R ois; 

O Tl'ibunal de Contas enviou o seu. reln.-
50:000$ p1ra ser entt•egue a Victor. Mei· torio em ·5 d,} corr(Jnte. 

relles de Lima pela montagem e custeio do 
panorama dadescooorta do Brasil; Em·5 do julho ulümo foi enviado o ba.lrtnço 

corl'ospondento ao exercício de 1894. . 
I :837$680, differença do sol!lo do Jo tenente Data d_a. remcs~a dos trab'l.lhos orç.amen-

reformado Collatino Marques de SlJUZa; tarios: · _ <~ 

60:000$ para as despezas com a rcpresen· Ministerio da Guerra, 12 de agosto. 
- tação de productos br·azileir9s na exposiÇão . . . . . . _ . 

de Buffalo ·; ~- ~ · M1ntst.er10 da Justiça e NegoCioa InteriO· 
, 

1 3
A .~>4 ... , . . re3, 12 de agosto. _ 

.. 2 : 't6<lJI :J6 para pa.~ar a A. Avemer &l . . · d 1 - t · d .. 
o_· omp. e a Chaves e Pinto,_ que de mais pa- M·m.Jsterw as Re a.çoes Ex e_ rior·e_s, 12 e. 
garam . de direitos na Alfandega desta Ca- agps_to · ' _ _ 
pita.l ; - . - . . . Ministerio da Fazenda, 12 de agosto. 

Camara V oi. VIII - . 76 
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Ministerio da Marinha, 20 de agosto. · 
Ministerio da Indüstria, Viação o Obras 

Publicas, 22 de agosto. 
Tambem em 12 de agosto foi enviada a 

exposição dá Receita e Despeza. _ 
Perderam o mandato, durante a actual 

sessão, os $rs. : 
Sabino Barroso Junior, Deputado peb 

gn districto de Minas, não tendo ainda sido 
&'Ibstituido. · 

·José Xavier de Almeida, Deputado _por 
Goyaz, que foi substituído pelo Sr. Urbano 
de Gouvêa. 

O primeiro daquelles ex-Deputados foi 
nomeado Ministro da Justiça e Negocios In" 
teriores e o segundo foi eleito governador de 
.Goyaz. . . 

Durante a actual sessão foramreconhecidos 
e tJma.ram assento os Srs.: . ··' 
· F. Rang~l Pestana, que havia. renunciado 

o mandato do Deputado do 5° districto do 
Estado do Rio de Janeiro,. sendo ree
leito; 

Francisco Veiga, que substituiu o Sr. Ro
dolpho Abreu, pelo Jo. districto de Mi
nas; 
· Carlos Ottoni, que . súbstituiii o Sr. 'Matta 

Machado, pelo · go districto de Minas ; 
PiÚt e Almeida, que substituiu o Sr. Flo

_riáno de Moraes, no 5° Districto de São 
. Paulo; 

Araujo Cintra., que substituiu o Sr. Die
d.erichsen, ·no 7° districto de s . .:Paulo ; 

Francisco Moura, que substi'tuiu o Sr· 
Gui_llon, pelo 1 o districto do R.io Grande do 
Sul; · . 
. Diogo Fortuna., .que substituiu o Sr. Azo
vedo Sodré, pelo 5° districto do Rio Gro.~.nde 
do Sul; 

Affonso Costa que substituiu o Sr. Juvencio 
de Aguiar, pelo 5° districto de Pernambuco; 

Thomaz Cavalcanti, que substituiu o Sr. 
JosA A velino, pelo 1 o districto do Ceará ; 

Rodolpho Miranda, que substituiu o ~r. 
Elias Fausto, pelo 4° ~istricto de São. 
Paulo; 

Urbano Coelho de Gouvea. por Gryaz, e 
que substituiu o Sr. José Xavier de Al-
meida.; -

Jos~ Hosanna.h de Oliveira,pelo 1 o districto 
do Pará, e que substituiu o Sr~ A. Mont~· 
negro; "' . ·· 

·José Medeiros e Albuquerque, pelo . 2°. dis
_tricto da Pernambuco e que substituiu o Sr. 
Herculano Bandeira. 

Deputados fallecidos durante a actual sessão 

Além dos .. Srs; Juvencio de Aguiar, José 
A velino e Elias Fausto, que falleceram 
e foram substituidos, ·tem a Camara mais a 
lamentar o fallecjmento d.o Dr. Joaquim 
P.el'eira dos Santos, pelo 4° districto do Es
tado do Rio de Janeiro; Necesio ·· José Ta
vares, pelo 7° districto de Minas; José An
toiüo da Silveira l_)rummond, pelo go dis
tricto de Minas; José Francisco Malta Ju
nior, pelo 3° districto de S. Paulo, os quaes 
ainda não ti-veram substitutos nas reSl)BCti
vas represí:mt~çõos. . 

A secretaria da Camarã. continua a fu:nc
cionar com regularidade, tendo em dia todos 
os trabalhos a seu cargo. 

Durante o corrente anno expediu ella 377 
otncios a va.ria.s autoridades, além dos a.u- · 
tographos. mensagens, etc.' ·de. que trata 
esta resenha, e do avultado expediente 
que se relaciona com a remessa de proposi
ções para o Senado, resoluções legislativas 
para a sancção, etc. 

Camara dos Deputados, 28 de. dezembro de 
1901. . 

Pela resenha que venho de fazer, ficaa 
Ca.mara dos Deputados orientada do modo 
pol' que empregou o seu . tempo durante a 
actual sessão legislativa. 

Cumpre-me agora. agradecer â Cama.ra. o 
concurso e o auxilio queprestou á Mesa. na 
dii'ecção dos seus trabalhos. Pela minha 
parte e pela dos mais membros · de Mesa., 
agradeço a. attençãó pessoal que os Srs. 
Deputados nos dispensaram. · 

A Mesa aguarda. a communicação do Se
nado -par~ o encerramento do Con·g1•esso. 
·Vou suspender a sessão até que-venha essa. 

communicaçã.o e para se lavrar a acta da 
ses~ão de hoje, na fórma. do art. 64 do RSJ7 
girriento. 

O Sr. Seabra-Peço a palavra • . 

O 8r. Presidente-Tem a palavra · 
o Sr. Seabra. · .. ·· . · 

O 8r. 8eabra-Creio que interpreto 
os sentimentos, pelo menos, da maioria' 
desta Camara, congratulando-me com Y. Ex. 
e seus companheiros ·da Mesa, pelo modo 
regular por que correram os trabalhos desta 
Camara. (jlluito bem.) · 

Ao .mesmo tempo, Sr. Presidente, em 
nome da maioria agradeço a V. · Ex. a. ma
neira digna e correc·ta por quê soube, bem 
como tQda a. Mesa, comprehender a. confiança. 
da mesma maioria, cumprindo e fazendo 
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cumprir o Regimento, conciliando as . suas ramento e para que os Srs. Deputados não 
determiLiações com o cavalheirismo, urba- fiquem aqui atê tarde, communico aos Depu
nidade e dedicação com que soube tratar a .. tados presentes que essa sessão, na fórma .do 
todos. (Muito bem; muito bem.) estylo, terá loga.r na segunda-feira, 30 do 

susnonde-se a sessão á.l hora da tarde. corrente, á l hora. da tarde, no odiftcio do 
.r~ Senado. 

Reabre~se a sessão ás 2 horas. Em seguida ê lida ·a sem debate appro
vada a acta da sessão de hoje, 28 do cor-

O Sr. Prealdente- Não tendo até renté. 
e;:;te momento a Mesa recebido communi-
cação do Senado; marcando a hora em que Levanta-se a sessão ás 2 horas e lO roi-
deve verificar-se a sessão solemne de encer- · nutos da. tarde. 
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. Sessão . solemne de encerramento da 2.a sessão da 4a . legislatura · do 
Congresso Nacional da Republica dos Estados Unidoz do Erazil 

Pre!lldenchi do Sr. Manoel da Queiroz (vlce-presldanto do Senado Federal) 

A' l hora da tardo do dia 30 do dezembro 
de 1901, achantlo-se reunidos no recinto do 
edificio do Scna;Jo Federal os Srs. Senadores 
o Deputados, tomam assento na Mesa os Srs. 
Manoel de Queiroz (Vice-Presidente do Se
nado), Senador Joakim Catunda (1° Secre
tario do Senado), Deputado Angelo Netto 
(2° Secretario dn. Camara dos Deputados), 
Senador A. Azeredo, :servindo de 3° Secre-.. 
brio c Deputado Est::tcio Coimbra, servindo 
de 4° Secretario. 

O Sa· . .P1•esidente - Está aberta a 
sessão. 

Si a Camara dos Deputados, como mt
cta.dora de t;Les leis, pôde,. ombol'a tal'de, 
discutil-as e Yotal-as, outro tn.n to não succe
deu ao Senado, onde o primeiro dos orça~ 
mentes da dO$pcza-o da, .Justiça e Nogocios 
Interioros, ·só foi ·r ccohirlo orn 23 de no
vembro, o o ultimo, o mais importante pela. 
gt•ande somma. ·do intol'osscs em jogo..;_o da 
J.<"'azenda, só n. 21 do corrente chegou ao seio 
da Comrni:.;sfio de Finançu.s, .iá convicta, · 
a.liâs, d:.t inutilidado d11 seu estudo, porque 
não havi<t mais ·tempo para serem qnaesquer 
emen1lts snaH consiclçradas, já. não diL·oi pela. 
Cttm:u·a dos Deputados ma.s pelo pr.>p1•io Se· 
n:~do! Senhores Membros do Congresso Nacional:

No desempenho do dovor quo CQl'rcl'lpondo I!:ntrotan to, sonlloroa, a prosontn sessão 
ao Presidente do Congresso Nacional pelo logisln.tiva, ubortn. no dir~ flxudo pela Consti
art. 10 do Regimento commum, cabfJ·mo tuiçã.o o prol'Oga.da ate hoje polus doc1•etos 
ainda uma vez a honrosa incumbonci:' do do 31 de <tgosto, 28 do sotombro; 30 do outu
presidir a. estn. :JQ!cmno sessão c do minis tt•a.r- b t•o o 20 ti e novembro, proporcionou um largo 
vos, embora em rapidos traços, a resenha per~ollo do ~itu ~ezo~, dentro do qual bem 
do3 trabalhos realizados nas duas Casn.s não podiam ter s1do d!scuttdas, com a pondera
só no poriouo constitucional, como du'rante ç~o _i_ndis:pl)nsa.vel, as. leis_ orJn;mentarias; 
as pror>ogações que se tornaram necessal'ias m~s mfelJzmon.te asstm nao ;oi_, e, a des-

. para que fossem votadas as leis de meios. petto.dc tent<Lttvas de a~uns 41stmctos. con-
E' sempre com verdadeiro constrangi- gresststa.;;, . para. q.ue nao se reproduzissem 

mento que mo refiro á circumstancia alta· neste _anno os mottvos ~pontadas em annos 
mente prejudicial ao credito do paiz, de· vo- a~tert~es como dctermtnante.3 do atrazo na. 
t~rmos_todos os annos, sem prévia o ampla dtscus~ao d~s O!çamentos,_ o facto é que o 
d1scussao nas duas Camaras, essas leis que mal amda nao podeser ev1tado. . 
são como o estalão por onde se póde aferir Além do PI'Ojecio de lei da Receita Geral 
da riqueza. publica o do criterio administra- para 1902, sóm..ente ·os relativos ás despezas · 
tivo de uma nação. orçadas para os Ministerios da Justiça .e das~ 
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Relaçõ3s Exf.Jriores puderam ser emendados 
e de.-olvidos á Camara dos Deputados. A col
labol•ação, pois, do· Senado na organização 
dos orçamentos da despeza limitou-se ao ·que 
venho de referir, mas convirois commigo que 
preciso se torn:1 umc1 providencia, qualquer 
que ella seja, em ordem a pôr· termo aos 
protestos que ainda_ nos ultimos dias se 
levantaram neste recintJ, protestos certa
mente legítimos porque partiram de uma 
alta corporação, que, como a Carnal"' dos 
Deputados, tem 11 respJnsabilidade dos actos 
emanados do Congresso NacionC;Ll. 

Devo, entretanto, mencionar como auspi· 
cioso aconterimento o decisivo passo que se 
me afigtira dado para que a Republica seja 
dotada com um codigo civil, ardentJ aspira
ção do paiz int:üro; ainda regido p)r leis em 
sua maioria obsoletas e já revogadas nos 
proprios p:1izes de origem! 

Tomando p.Jl' base de seu estuJo o projocto 
elaborado p3lo Sr. Bevilaqua, por incum
bencia do Poder Executtvo, e á Camara. en
viado em 17 de novembro do anno pas.:;adJ, 

:.foi em 26 de julho do cJrrente anno nomeada 
a grande commissão de 21 membros, incum
bida du estudo de tão importante assumpto. 
: Encetados os traba.lhos em 27, foram desi· 
gnados os diversos relatôres e aberta a dis
cussão em 1 de outubro com o concurso va
liosJ de notaveis jurisconsultos para esse fim 
convidados. · 

Já 42 reuniões ordinarias e 19 extra.Órdi
Iiarias foram feitas, e_ si levarmos em con~a 
ó traballu j:i executado, poder-se-ha talvez 
affi.em:\r que no anno vindouro featejaremos 
a grande conquista 'tio nosso dh•eito patrio 
com a promulgação do Codigo.: Civil Brazi· 
leiro. 

Por nã.o terem sido apresentados todos os 
relatorios dentro do prazo regimental, a. 
commissão obteve poi' duas vezes proroga
ção do mesmo prazo, dovendo ficar termi
l}.ados esses trabalhos om 31 de janoiro pro
ximo futuro. 

Além deste importante assumpto, o Con
gresso, em uma e outra Casa, occupou-.~e 
ta.mbem de alguns outros de interesse geral, 

·como sejam os relativos: 
- á fixa.ção das forças ·de terra. e mar para 
o exercício de 1902; 
· á reorganização do quadro de saude da 
armada; 

á suspensão, por 6 mezes, dos vencimen-
. tos da.s.. lettras e notas promissodas 

e qua.esquer outros títulos commerciaos de 
responsabilidade dos b:tncos com. sêde em 
Pernambuco; 

á. su::;pensão temporaria do decreto n. 164, 
de 17 de janeiro de 1890, na parte relativa 

- ás liquidaçõ~ fvrçadas para os bancos na-

cionaes com séde na. c:1pi tal do Estado da 
Ballia; · 

á reorganização· do montepio dos fllnccio
narios publicos; 
-- á cr0ação de um banco agrícola no Es
tado de Sergipe; 

á creaçã.o de mais um registro de hypo
thecn.s ·no Districto Federal: 

á alteraçã,o da cla-;se ta. no 1 da Tarifa 
das Alfandegas; 

á organização do corpo de engenheiros 
navaes; 

á transfe:rencia para. o dominio dos Esta.
dos dos proprios nacionae l que serviram de 
residencia aos a.rltigos presidentes de pro· 
vincia; 

ao privilegio conferido ás dividas prv
venieltes dos sa.larios do trab::tlhador rural. 

Como sabeis, o Congresso encetou na época 
cons5itucional os seus trabalhos da 2a sessão 
da 4a legislatul'a, e, como tive occasião de 
mencionar for:am ess.::Js trabalhos prorogados 
quatro vez3s, iiendo, entretanto, a Oamara 
dos Deputados necessidade de celebrar oito
::;essões nocturnas para poder apressar a dis
cussão dos orçamentos. 

Durante o anno o Senado reuniu-se cinco 
·vezes em sessões secretas para. deliberar so
bre nomeações feitas pelo Poder Executivo : 

na 1a, dus Sr.3.Joaquim A. Nabuco de Ara
ujo e José Maria. da Silva. Paranhos do Rio 
Branco para E. E. eM. P. aquelle em Lon
dres e eate om Bcrlin e do Sr. Alberto Tor
res para Juiz do Supremo Tl'ibunal Federal; 

na 2°, dos Srs. ·Augusto Olympio Viveiros 
de Castt•o para clirector do Tribunal de Con
tas; 

na 3a., do St•. José 1-Iygino Duarte Pereira 
para. E. E. e M. P. no Mexico emquanto 
permanecesse alli como rept•esenta.nte do 
Brazil no Congt•esso Pan-Americano ; 

na 4"', flnr~lmente, pn.ra apprová.ro tratado 
de arbitramento sobre a questão de limites 
entro o Brazil e a Inglaterra. Tambem, para. 
se oocupa.r desto ultimo assumpto, a. C amara 
dos Deputados realizou tres'iessões tambem 
secretas. 

Por proposta do Senado, a req11erimento 
do Sr. Senadoi." Virgilio Damazio e outros 
Senádores e ·annuehcia da outra Cama.ra, foi 
nomeada uma commissão de tres membros 
ele cada uma. das Casas, para o ftm de estu
da.t• as questões attinentes á ·refórma de 
instrucção superior e secundaria. 

A outra Camara tambem i10rrieou as se
guintes commissões especiaes: 'uma. para es
tudar um projecto de lei sobre a propriedade 
das minas e outra para·e3tudar osdifferentes 
projectos t•oferentos á exportação do café, 
pot· ulicitação do CongPesso de Agricul
tura. 
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E' com verdadeil'a magúa que menciono o 
fallecimento do Sr. José Thomaz de Poi'ciun
·cula, Senador pelo Estado do Rio · de Janeit>o 
e bem assim a do( Srs. Deputados Joaquim 
Pere.ir•a do.3 Santós, do Rio de Janeiro ; Ne
ce.>iv J. Tavares e José A. Silverio Drum
mond, de Minils Geraos e José Francisco 
Malta Junior, do S. Paulo. · 

industl>ia'I da Escola Í?olytechnica Jayrq.e 
Carlos da Silva. Telles ; 

De· ll :636$ t90, para pagamento do que é 
devido a Gustavo Sa.boya & Comp., em vir..;. · 
tudo de sentença do Supremo Tribuna.l Fe-

As vagas abertas ainda não foram preen-
·chidas. -

No coreente anno foram reconhecidos Se
nadores os Si'$. Si lverio Nery, pel.o Amazo
nas ; Herculano Ba.ndeira, por Pernambu~o ; 
Manoel Gomes Ribeiro, por Alagoas (} Ma
no3l Ma1•tins Torr-es, pelo Rio de Janeiro. 

Ein igual- periodo forarri .. reconhecidos 
Deputados os Srs. Rangel Pcshna; pelo Rio 

·-de Janeil'O; F. Veiga e Carlos Ottoni, por 
Minas Get•aes; Piza e Almeida , Araujo Cin· 

. :t.ra e Rodolpho Miranda, 'por S. Paulo ; F. 
. ·Moura e Diogo Fortuna, pelo· Rio Grande do 

.Sul ; Affonso Costa, Medeiros e Albuquerque 
· e -Juveucio de Aguiar, por Pernambuco ; 

Th::>maz Ca:valca.nti, pelo Ceará, Urbano Coe· 
lho; por Goyaz é José Hosannah de Olive1ra, 
pelo Pará. · · ~ .. • . · .·· 

Quanto aos tra oalhos realizados nas duas 
Ca.maras, constam da seguinte synopse: 

O Senado realizou 187 sessões, mclu:live as, 
=secretas, e a Camaeá. dos Diputados 196, in
·Clusiye ·as noctur-nas e secretas. 

Ao Senado, durante o anno, foram otrere
·Cidos 42 projecto.~. delei e á Caniara 293; 

_ A' outra Casa foram enviados pelo Senado 
. ~~ projectos ahi iniciados e ao Senado foram 
-enviada; pela Camara 93 proposições. · 

A' saneção do Sr. Ptesidente da Ropublica 
•fez o Senado chegar 61 resoluções ou decretos 

• •O mais trespara a formalidade da publicação. 
.A Camara. enviou para a sa.ncção 17, e para 
:a formalidade da publicação uma.-

Pe1o Prasiden-te do ·senado, ex-v~ do art. 38 
·da Constituição, for~m promulgado;1 . os 
·decretos relativos aos bancos nacionaes com 
.séde na capital do Pernambuco o da Bahia. 

Pelas Com missões no ·Senado foram offe
·recidos 224 pareceres, incluindo os das sessões 
·secretas, e pela outra Casa 72; pelo Senado 
oito indicações e 20 requerimentos, e pela 

_.()amara ll indicações e 31 requerimentos. 
Ao Poder Ex:ecutivo foram endereçadas 

J>elo Senado 91 men,sagens e pela Camara 63. 
Á's differentea autm·idades enviou o Senado 

:377 otHcios e a Camara. 377· até esta data. · 
'Foram c.:~tea os creditos approvados e en

'Viados á_ sancçiio : 

deral; . . . 
De 304$166, para pagamento dos venci

mentos do tina~o oscri vão do juizo seccional; 
no Estado do P~raná, capitão Damazo Corrêa. 
de Bi ttencourt. ; 

De 150:000$, em ouro, para occorrer ás . 
despezas com a repres~ntação brazilrira na 
2• conferencia internacional americana que 
se reunirá no Mexico ; · 

·ne 837$472; para. pagamento do ordenado 
do fiel aposentado do. extincto Arsenal de 
Guerra do Esb.do de Pernambuco João Leo
poltlino do Rego ; 

De i$:000$.- púa pagamento do aluguel da -' 
casa. em quo fi.Inccio:qou a Delegacia FiscaL . 
no R.io Grande do Sul, nos mezes de setembro 
a dezembro de 189G; . · 

De 4:806$6~0, p1ra cumprimento dase1:1:: 
tença do Supr81no TribUJia.l Federal qua· 
mandou pagar ao major Demoérito Ferreira 
da Silva vencimentos que deixou do re
céber ; .· - · . . · 

De 630$, para occorrer ao pagamento da 
diaria. a Candído da cunha Villela, por 
haver servido na . commissão . encarregãda da 
construcção . da linha telegraphica de Cuyabá 
a Corumbá; . . . 

De 20:750$000, para indemniz .tção devida 
ao Estado do Cea.1•á. da. sorn.ma. que recolheu. 
aos cofres da União pat•a conservação das 
linhas telegraphica.s que a.. ella transferiu; 

De 4:225$000, para paga.r o que é devido a 
João Climaco dos Santos Berna.rdes; . 

De 1:{:300$000, para premio devido ao Dr. 
João Pereira Monteiro; 

De 72:761$947, supplomentu.t• ú. verba n.- hj~·' 
do art. 43 da lei n. 652, do 23 de novembro 
de 1899; 

De · 150:000$000, OUI'O• supplomontar IL · 
verba - Caixa do Amo1•tização - e de réis 
45:997$038, our·o, supplemontu.r á vm·ba.-
Casa. da Moeda-no corronto oxorcicio; · 

De 6:727$754, supplernonta.r á verba -
Pessoal da Secretaria. da. Camara dos Depu, ... 
tados do actual ex:ercicio; . 

De 20: 00• ·$000, . ·supplementar á verba. .ga:~ :· 
art. 28 da lei n. 7 46, de 29 de dezembro. de· 
1900;. . . 

De 14:237$~16, para. pagamento de venci· 
mantos a'l Dr. Arlindo de Aguiar e Souza; 

Do 2:650$, pa.ra pagamento da gratificacão 
<levit.la a.:J pri3pa.ra.dor da. ca.tJ.eira de chimica. 

De 100:000$0::>0, supiJlementar ao.n. 14do 
art. 2° da lei n. 746, de 29 de dQzembro de 
19~; . • 

De 4t7:121$ô20, ouro, supplementar : á~ 
vel'ba. n. 35 do art. 28 da. lei n. 746, de 29 de 
dezembro dê 1900; · ._ 

De 6:000$000, para. pa.ga.mento de venCi;. . 
mentos a.o ex·sec1•etario do e:ttincto Arsenal. 
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de Marinha de Pernambuco João Sabino Gi
raldes; 

De 13:939$336, para · pugm' ao marechal 
Almeida Barreto; 

De 100:000$000, como premio ao aeronauta 
Santos Dumont,pela sua descoberta da direc
ção dos balões; 

De 736:000$000, supplementar á verba
Etapas-do orçamento em vigor; 

De 2:676$445, oul'o, e 2.954:500$332, papel, 
para pagamento de dividas de exercícios 
findos; 

De 4:100$, para pag.;.mento do premio de
vido ao Dr. Tiburcio V. Pecegueiro do Ama
ral por uma obra qufl publicou; 
. De 16:060$, para 1Ja.gamento de ordenados 

ao bacharel Um belino de Souza Marinho ; 
De 68:195$189, para execução de sentença 

quo condemnou a Faze.ndfl. a pagar essa quan
tia ao tenente-coronel Prucopio José dos Reis; 

De 100:000$, ouro, para desp3zas com a 
missão especial que deve h·atar da questão 
de limites col)l a Guyana Ingleza ; 

De 53:580$940,JJara pagamento'õ.e diversas 
obras c melltot•<tmentus no odificio do Lyceu 
de Artes e Oílicios. 
· Re:5ta-me ref'erir que a receita geral da 
Ropublicn para o futuro exercício foi orçada 
em 42.876:666$037, ouro, e 257.461:000$000, 
papel. 

Qmmto á despeza para igual exercww,. 
foi fixada em :33.592:171$580, ouro, e· 
237.921:888$054, papel, assim discrimin<J.da: 

Ministerio da 
JuRtiçae Ne-
gocias Inte-
riores ...... . 

Ministerio das 
RelaçõesEx
teriores .•.. 

Ministericr da 
Marinha .... 

Ministerio da 
Guerra ...•• 

Ministerio da 
In d ustl'i a, 
Viação e 
Obras Publi-

-Ouro Papel 

16.451:611$2:16, 

926:500$000 737:920$000 

24.379:29i$254-

... ,, ........ . 

cas ...... , •. 10.770:614$422 66.878:839$622· 
Ministerio da 

Fazenda .•• 21.895:05'7$158 83. !78:617$909 

São estas, senhores, as informações que 
po~so prestar-vos neste momento; e, ao en
cerrar os nossos trabalhos legislativos,é mCLl 
desejo que á vossa prosperidade individua.l 
se allie a da no::~sa patria,digna da nossa mais. 
decidida e patriotica collaboração. 

Está encerrada a 2a;~sessão da 4a legis
latura. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 10:08- Página 14 de 28 

70 

- cambial, estou. certo de que essa.'! · medidas, venei·a.ndo Thiers, que previu o cOmpleto 
m•ite1•iosaniente praticadas, salutares bene- anniquillamento da. sua Pat-ria, co:1tra q_u<.>rn 
:fiei os _trarão aos ·verda.deh·os intero3ses 1lo tudo então parecia conspira;\· . . -
commercio. . . Mas, senh:)l'es, atormentado p:>r tn.manhas 

E ·finalizam aqui as despretcncio3as consi· appr-ehensões, o g·rande patri-ota. nem por in- . . 
derações (nüo · apoiados) que me cumpria stantg.s se lemhr,.Ju de res~ringir a ' circulação , 
fazer sobro a nossa situa.çã.o :fi.nanceirá e ec<r :fi.ducíaria do seu paiz. · 
nomica, e o orçamento ila receita. · Ao pa.rlàmentõ pediu, som demora, auto 
· Affigura-se-me haver demonstrado, de rização para · amor_tizar annüalmente 200 

n:iodo evidente, as ca.üsas que manteem e milhões da divida do ThesourJ para com: o 
· aggravam a desco:il:fi.ança"'"-fa.ctor preponde" banco . · _, . ·• _ . . . 

ran te da. depreciação da nossa moeda. ; e E a esta. imdid.a.- de inspí rada prevHencia~ 
indicado, como devia, as medidas capazes de ass()ciôu a poliliica da. verdade absoluta, da_~ 
aft'rontar tamanho mal. · economi..a raal e da extl'erna serleda(ie,entcn-

Deveriamos. aeaso tentar a abolição · do dendo, e com razã.o~ que a · in·ímoira virtude 
curso forçado, sem havermos en-veredado do ministro da fazenda- é a. soriedado. 
pela politica da verdade, no equilíbrio orça• (Ap()iadosgeraes.) · _.··· · . .. • . . · ·. ·• · · 
mentario, mostrando ao paiz a situação real « Chamo fatl4r _ seriaméntc, dizia elle, fal-
dos seus negocios 1 . . . . lar de modo ctue. s~- nã.() ;:Presto. a n ciil~uma . 

Sem havermos amp~rado a agr!cu_lt_ura ~ - i!lllsão,.por issq .que as illusõós em iinanças 
Sem ~a vermos prQtegido o eommercw com cedo ou tarde -são ·funesta$.'» ·.. . . . .· . . 

·· uma poUtica. li_beral, pro~ur?-ndo libertal-o . E a a. dade·da Paúia a(J'railocida pelos · 
de mal entendido protecc10msmo ~ . 8 u . ·. · ·.· · . · ' · "" : d· ftll . · 1 · 
· Sem · h <~vermos fomentado as industrias .memoravms serv~ços de seu gri:l!J e · . 1o, P, I 

capazes de :florescer no nosso meio~-- · está, se?h~res, sobra · as suas ?1nzas · qu~n-
Sem, finalmente, bem aproveitaqos e bem das, aim1ravelme~e sy~bol~zaia nesta~ 

. distribuídos os nossos recursos com-.a me- breves . palavras, tao Slll0 ela) quanto elo 
lhor ordem e a maior econorni~. havermos ;.quentes: 
progressívamente valoriza'io a nossa·moeda 1 Veritatem coluit 

· ·· Não, mil vezes não, senhores. . 
De extrema necessidade é, pols, cuidarmos Pat1·iam. r1Uexit. 

primeiro dessa phàse preparatoria sobre que . . .. ... . . . 
deve• repousar, . com exito seguro, o inicio . (Mu~to b_e~; m~ttq. bem. O orador e 'ln-va• . 
desse melindroso problema. :-a cessação do .mente felzcztado po? , to~os os Srs. ~epu-
curso forçado. · . tados.) 

Pratiquemos a política da yerdade e do 
equilibrio nas finanças, cami.nho unico que 
nos poderá. levar 1t restatiração do ,credito 

-. 
-\--

que bem merecemos, e contribuir em breve 
para a ex.tincção dos vexatorios impostos que SESSÃO f)E 8 DE NOVEMBRO DE I901 
oneram o povo. -
· Ronunoiemos, quanto antes, á politica fi. v ido pag. i55 do r o yot. 
nanceira. radical, viza.ndo unicamente a Ides· . . 
truição do nosso meio circulante. · O Sr. Fausto Olu,;doso-Sr. Pre.· 

E sem nos .acobardarmos ante o abysmo, sídente, V. Ex. viu e presénéiou a Oa
quc já !lOS ameaçou de mais :perto, filhos rnara que votei pelo req~erimento do nqhi'e 
que somos desta querida Patria, inspiremo· Deputado pela Bahia, . S:r- . . Seabra, . podirido o' . 

· nos todos na fecunda e sublime lição da. encer.ràmento ·da disctissão ; · requerimen-to · 
- gloriosa França . republicana. que. por falta" .de nun:ioro, se declarou pre-

'Em 12 de agosto dé . l870 allí .se decretou. judica.do. ·· . . . ·· · . . :~ . . 
o cu!'flo forçado, e a circulação, apezar de Votei-o,porque acho patriotico encerrar-se 
limitada· a l.SOQ.OOO.OO') de francos, elevava- esse debate. (Apoiados.) 
se em 15 de julho ·de 1872 • á assombrosa Votei·o, porque ostá. a terminar o anno, e 
sómnía de 3.too.ooo.ooo de francos. não ha um ~:~ó ol'~amento discutido e vo-

Sobre esta extraordinaria cifra empresto11 tado. : 
o .. banco . ao Governo na~i1 . menos de . Votei~o. porque 'soi quB tlis~uraos nãl) 

: 1.530.000.000defrancos. . · .. , influem em deliboPacões parlamentares; in· 
. ~st~ angustiosa. ~ituação, na.tural- · co~sa- . fluem, sim, v . .i~os,, o estos ~ão inaltoravuh; d. 
. quencta dos success1vos desastres soffr!dos acção da eloquencm e da loglCa., por mu.l1:1 Ptll'• 
pela nob!'e França e pelo fabuloso tributo suasiva que ,seja esta. ~ ma.i:1 suggo~tivllo quo 

.. de guerra com que teve do l'esgatar o se1r seja aquella . . P.or essas razões, apoiet o t•ó· 
sólo sa.grado; commoveu :profundamente o querimento da maioria, e declaro alto e bom 
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8')1Uque; apozar do ÍJ,Ielluli VOl düVQl~, da. na;- individualtdade do estofo daquelle heráe da/ ·~ 
cessiu.a.de ino!utavel quotenho.de me occupar lenda- <Jriental, que, impavido, :trá11quillo, 
da pohtica fj.na,nceü·a da Ropublica, dos-isto indifi'erànte, fôra aocimo de -alcanti11i<la ser~ . 
i .mmedla.tamc_nto da p~lavra, si m_e atiirNrn".- rania conquistar o precjosiss~mo -hlisman 
rem que, as31m p~·Jcolondo, a dtscussa<> sJ que, . debalde, até então, desafiara -os brios 
encerra. · - · · "" · dos rriais. ousadós herôes; · · · 

0 SR. EsTAcao c iiMBRA.___:_SLV. Ex,. deixar _Defendeu-o ainda, em · eloquente·e indi· 
atrjbur._.a_, out_ ro_ a Óccllpará_. · · gnad~ :oração, o nobre Deputado pelo Pará; 
. - eqtão como agora., refator da reeeità., Sr.·' 

O SR.' FAusTo CARnoso-Bem. Neste caso Serzedello Corrêa·, que o apresentou como · · 
discut~rei o .· projecto e o discutirei · sob ª' a · synthese do sen tiinento republiéano da 
inspiração das me.smas idéas e dos mesmos Nação~.. . .· . _· . 

· principias, á luz dosquaes-~e ·me desperta- . E hoje'? Hoje, os que, então, o defenderam; ·· 
· rain e se me concateu.aram os raciocinios que. já desfr..aldaramcontra elle rubras bandeirà.if 
desenvolvi sobre a doutrina administrativa, de guerra, e lhe dão o mais decidido C!Jffi-: < 

:.economica e ·financeira dó .Sr. Ministro da bate; . · 
· Fazenda, qUando, ha um anno, aqui,· S9 de-. .. O Sl". Cincin~to. Braga, que tantos e. tão . 

bateu_a lei 'da receita. vigente . . -. . feri~os ápartes esfm·iou contra rriifu, · o~ :.... 
Como se . mudara in os tempos ! Como se defesa d.o · accord<> do Banco da Republica 

mud:tram . os tempos ~ · Não. Como · o tempo .com o Thesouro, . e de outros· actos de S. Ex., .. • 
alterou a a pparen-eia . · das ~ co usas, si é · q u~ já-se peni tencibu: publicamente do seu erro, . :; 
não alterou a yisão dos homens I E; o quB eu vindo conqeJTI.'nar da t:i.-ibunx esse ~ccord_o e > 

. ·devia dizer.. . ·. ·· . . a .r .ebrganização.do. banco que lhe seguili, é 
- Então, eu·eraa nota unica. que díssónava· níalsina.r. o ·seu autor pela criminosa. · pre•·. 
no seio . da _afinada e magistral orchestra tenção de fazer d.o Brazil uma retorta de'. ·. 
que .. tangia bymnos-âs doutrinas do Minis- theorias economicas_ e financeiras, abstra- ·· 

. tro, ·a unica voz qlie dissentia no· côro uni- ctas, não experimentadas, não comprovadas . . 
· so-no e'harinonico que lhe entoava louvores OS!'. Barbosa Lima, que o reputou um po~ 

á i deliberações e aos a c tos. . · litico destinado a. . se aureolar no tb.turQ 
E, _quando, .desse concerto unanime de ho-;- com o nimbo divino dos grande3 hel~óes, O . 

menagens eapplausos,que, de todos os lados, ~onsidera hoje um pigmeu~ e um· :pigmeú 
lhe choviam: sobre a cabeça, atando·lbe á criminoso. . : . . · . 
fronte um resplendor de genio e dand<J-lhe Só o nobre Deputado pelo Pará o.'sustem~ 
á theoria o brilho e a e:tncacia. de suproma ,Mas o sustem como~ :Sem enthusia&mo e 
verdade, d.ivergi. par·a lhe affirmar <J. inexa~ sem fé, como um cyrinet1 a ajudar .. o_ ~r .• 
ctidão do~ .princípios, a. inconveniencia. dos Presidente da R.epubl!ça . a carregar a cruz 
,processos; a imriloralida'lie, a. impiedade e o dessa maldicta politica :financeira ;. cruz em 
uesazo dos actos, em :urna palãvra, -a falsi- que, desilludido, esto se deixa sacrHica..t" dia
dade.da. doutrina e os pre.juizos da adminis- riaq~eute· na impronsa o .no parla;mento, 
tração, meu verbo produziu o etroito de pelos erros e caprichos accumulado.s . do seu; 
unia blasphernia entre um povo que rendesse Ministro, GOmo Jesus se deixár·a crucifical', 
graças aos céos por lhe h a vor en viaúo, para pelos crimes tfa humanidade. , 
o sa.lva.r, um Messi!].s., Sim. Foi a 'm~'lba. Fóra. do S1·. Sarzedello, mais ninguem · 
palavra como um insulto no meio do UJJla defende esse ministro; . sim, nioguam mais~ <: 
prece. _E --eu '? .Eu fui · condemnu.do co1no· um· Porque hoje não ha no pai~ um · só ci< 
--sa.c:rllego. . . . · . , . .dadão, na . imp1·onsa,. 'um só jornalista, ' 

A elle, ·a.o Ministro salvador, não lhe fal· no · Congrésso, um só parlamu11tar • . na. 
taram defensores. . . · administração publica, _um só funccionaf :: 

1!..1n apartes. onob~f>,Deput~dopor· S !Paulo, rio; que, · com sinceridn.d.o o convieÇã();
Sr; Cinciriato ~raga, durante: dias cons3- escori) a . doutrina, om ·· nome - da qual; o_~ ; 
cutivos, lanç.ori víolentissimos protestos con~ s.Ot!S rehitorios, annualmente, . em protQil~ 
tra as allegaçõa·s do. ig.:subordinado, e; .:lll- ciosa.§ introiucçÔe3, ó 81< Murtinho S'J' dirige ' 
thusiastic~mente, assegurou ·o acerto ·~ as ao Prosidcnta da. Republica !' ··. : 
vant~gens dos actos, dos processos c dos :. E' um . vencido es3e Minist1·o ... _veo,cido ., 

.· prin~ipios, p~aticados, .- empregnados_ e de- pelo~ factqs qu~, st.zrdos, in~iiforontes;)n~. :: 
·. tendidos ~pelo madno sacerdote do ·.ct·~do fi., . sensLve,lSI maltera.vo1s á su~ obra ftna11c ur~' '· 

nariceiro então dofuinarite. · .. . . . . ·. . _, . · . arti-ficial : e . aerea, se enca. 'ninlm.m para .:·() : 
Em fqrmidavel discurso; o . honraqo depu- norte e emqua.rito · .. o des~st,r~do .spenc·el:i~~ 

tado ·pelo Rio G1•ande do' .$nl,!, Sr. 'Barbosa lh~s apç>nta. 2 sul e. for.1eJa por ~L'OP;-.;,ll.ll.;.os.; 
Llinn., ~e responde~ ás alleg~ç?es,, d~fendeu nesta d~ecçao . .. . ,.- . . · . . : -~, : ·~:· i 
u. acionc1a. o as medtdas admm1strat1vas do .. _· · Venc1do pela. . op1n1a~ :(?ubhca, .· _qu~d,~".; 
ut•chl·tlnuncoiro do Brazil, e o sagroa como ge~ua, o,gmndá.ra. po~ .llls~~ntes _t\som.~~ll,\ 
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· cias da g~nialidà- de poli_tica e ftnan~ )- ira.,e, o-m 1- - Ouçamo-lhes .a palaY.rJ. dessa ~-~I>Oca: D~ssa : 
subita revolt..;., o arrancqu dah1 e o arro- elle : - · - _ • __ . · _ 
ro~ssou su~cessivamentB a? odiD, a.o desprezo, - « Sulm1·Jinemos paciente c corajos:.t-
ao.esquecu~euto ; e;q~ecun~nto, desprez~ e mente a nossa expansão industrial áps-
odw que -sao, por as~1m _ d1zer, as estaçoJs quenhez dos ---noss_;>s recursos · ecónomi~ -
por-onde passam .os 1dolos, quando se lhes cos,·e limitemos a acção governamenta.l 
re~on~oe~r a fa:Isidad.e, se }he3dosfaz a ad~ .. ao que ella. póde offerecer de mais utu~ 
ro1raçao mconsctente _que os au~eola, tom- --e do mais salutar -ao desenvolvimento 
bam no sol? e so perdem na p:Jeira confusa indristriai de ·nossa.-Patriâ : ordem por · 
das vulgandadcs . · • _ _ meio da libel'dade mantendo ·-t.t .·. todo 

Vencido P3los desastres . de sua a.rlmi,nis- ttanse e fa::.en,do de'sapparécm· torlas q.s 
· tração a pelo desprestigio de sua posição n:l pêas reguJameJtta;-es qu,e . en'or-jJecp~ os · 

Governo, onde, ~peza.r de St].areconhecidaso- movimentos da- actividade individual.» 
be~ba, permanece em plano. se~undarío, dé~ Essa doutrina , elle 'à exaggerou tanto e· 
po1s d_~ ha.ver occupu.do o pr1mo~ro. tanto a, €:Xtremou que foi ató propor que. o 

Vencid<tpolas proprias declarações qu~ lhé Estado 'so liberta~e do Clous. servJços. que, 
-rematam· a introducção do relatorio ; decla- por toda parte, sa_o pol' elle crca.iios e:man-_ · 

-:r~ções que equivalem á confissão categorica tid Js: o dos corrmos.e do3 telegraphos • . 
de _ serem seus princípios, sons processos, - Escuf;om-no : _ _-- _ _ __ _ . 

: seus ~ctos, conforma o decl<!:rei, falsos; per i- · « -A idéa socialista C"stá ·se infiUranJo· 
·gosos, inconven_ien;~s; de que a sutl. doutr.ioa · eril nossa. or~ª'nização_sociaLde Um lriodo . 
é erronea e P!OJU(hctal. _ . · insid-ioso··; não téiUOS · p3.rl.ido sôé.iaHsta 

-- Realmente. Qrie prégou o Ministi'o hon- arregimentado, - mas . o soçiali:snio está 
: tem~ Que préga elle hoje~ Vejamos. Asua invadindo o ospiritodos homens publi~os 

theoria é a-deSpencer; Spencer, de <1uem elle do nosso -psiz~ : · , · _ . . . · 
-.se fez seetario intransigente, e cuja'> fórmulas . .O.principio, hoje corrente, · de que o~ 
sociólogicas proclama com enthusiasmo, e in· soryiços de · cot•re:os, telegraphos, estra~ 
conscientemente, cegamente, _va.e applicando das de --ferro . e fórnecimento .de agú:l. • 
a.o Brazil.E' o Estado comprehenclidtl como um devem ser feitos quasi que só â. expensas 
ser diverso da sociedade, e vivondo no seio · do Estado, é uma. manite~ta~ão clara -·e 
della.J~' a sociedad~ considerada. como um or~ evid~rite da conquista ' gue . aquella 
ganismo que se movo, fie coordena, se desen..:. - es~ôla rett•og1•ada va.e:f4zonúo no Brasil. -

. volve, morre e se decompõe nocessaria e -fa.: . - - O que nã!J se comprehen_de- da parte . 
·· talmen'te, consoanto as leis que lhe regum a daquellesqué acceítam esse -principio é 

estructura o as funcçõ~s. E' o Estado conce- a inconsequenci~ e a faltíl. .de logica,_ 
bido como or.gão destinado a di1Stribuir jus- qae revelam, aêccitand'o a. ·sua applJca-. 
tiça, isto é, funccionandq de rn-Cdo que cada - çã.o em certm casos e _ repellindo-a em-

· cidadão não obtenha. nem ·mais· nom mQnos · casos perfeitamente scmolh:.mtos. ·: -·- · 
· .do que lhe devorocolher· a. activiJ.ado... Si fosse apré'~entada a-idéa de em épo-

< ·E isto por que ? Porq_ue a sua; intervenção ca.s no~mao.l se estabelecerem scr:viÇos 
além deste • pol)to levaria uma d istribu:çã.o · de fornccimeqt'J de -generos a-limentícios 

õ.artlficial de beneficios ; acarretaria uma por preoo inferior Jl.Q_:custo dó producção 
':distribuição arbitraria. entre os esforços em· _a quem o. solicitasse, devendo . os gran- .. 
:·.pregados pelos individuós e o_s r·eaultados co~ · 'des deflcits provenien~es dess~ operação 
.lhidos. E' em uma prilavra, no .organismo so"· serem pagospeloThesõur9:Feder!af, essa; 
o~al, o Governo roduz:ido ao paJ)cl'do coração idéa ~eria -r:opellida sem; exame c --sem 

; .. nos orga.rtismos vivos: um orgão que· rleter· hesitaÇão~. _ . . _ · __ . . · . ·- ___ · 
- mine alli a circulação da justiça como aqui . ·si_, porém, so ·ostab_eloeeih.servi<;os,para ~ 
/:, 'a'q uelle detei·mina a' circulação do sangue no' a ' t'ransm_iss~o do pensamento POt'<Càrtâs ~ -
:_animal, üma bomba d:~. ordem publica,.como ou telegramrnas, para. transportá depas- -

·o coração é ·uma. bomba da. ordem vital.· sageiro.s ou cargas por linh~s ferl'Oas-, 
: · ~ Tal é a. doutrina. em nome da qual tem_ tudo por Pl'CÇo inferior-ao custo de pro· 
. S. Ex. até agora faltado o agido. ducçã.o, coJrt>ondo us reapec~ivos dcfi_cit:s · 
·. ·Em nome.d.ella, se dil•lgiu ello em 1897, por conta. do Estado, quasi todosappla.u· 

,: .·como Ministro da Industria, ao Presidente Clem a. tJéa e a dofendorn c.::>in calor e 
, . . de ~ntão, condemnando o protecclonismo; · t11transigoncia contra ' aquolles quo· cóm-

·maisque isso, tc)da. a intervenção do Estado bn.tem tão grande incJnssq~onelo..- ,__ . 
,..na ordem . sociaL;_.· intervenção a· que erra :Entretan~p. o primeiro-dC3sses serv.,iços 
· .·d~mente 'dou o nome de socialismo, qtie, satisfaz _ a.s necessidades mais' : urgentes,'-
, como se sabe, expríme cous:~ easencialm('lnt.e ma.is' ünperiosa.s- e_. mai& impol'tantàs que: ·. 

diversa.. ~B . quo· são sa.tisfeita.s pelos ~egulldos, - ·. .-
;;) .:: ,_ 
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- · . 1Fpela; applicação' ;Iaquell~ prfuçipio. · f•·anqueza e -since~1dad~,(li~er: qu~es a.~ 
. ~ socia.listQ. qu3 -estamos a reduzidodos .os. . idéas que _fq:r;-mam o se~ prog~~inma, 
a.nno.~as taxas ~elegr~phieas ede estra- . qual o ca.minho qó.e pretende percorrer._ 
das dJ forro.:. . · . . · .. · E' por is:3o, Sr·. Preside::Jt3, que julgo 

· Na._ pr(l.tica; ·não . se pód~ · ac1:m8alha.·~~ de _·dever asse:verat· . que o despoti~rho eco·.: 
mqdofi)lais ·complotó a JtppUcação de um~ nOmico é. a. causa dàs ditnculdades finan.:..: 
doutrin.a ·á. vida .. de ·_ 1.1ma Nação. - E' o·spen- ceir,as_·com que luta;-âc Repü'blica; .. de8p.j,;: 
carisnw puro etllimitado. . ·· . _· ·. . ·. , -_ t~smo econom!co; impondo cm·so forcado 
. • Ma.s, va.mos .. M1ante, Passemos as paginas. ao. papel-moeda emittido por<bi:.l.i:woa; · 

. . e veja.inoscomo s:J ultim~ a introducção do -despotismo economico, impondo éatodo ·o_ 
relatorio de 1897: - . : paiz contribuições para . sustentar in:~ 
·" . . «A· causa d l tOdos _ossos_ males, ·o in~ dustrias. artiticiaes ; . d('spotismo · eco~ 

. :· :hnigo •a, comb:.t.ter-éo . ideal .· socialish . · npmióo, ·. impondo a rn.uitos . ramos de .. 
qu) ;:inftltrando"se.·om iJ.ossa socbdade, --- _commercio pêas_ e embaraços_ com o firi1 · 
transforma .cada..uin da .. nós oro um meu- iUusorio.de evitar. factos naturaes; des ~ 

, digodó Estado. ·· .. · _··. · · . ·.· · .·' . ,. · potismo economico, impondo a, tod'a .C'3 

.· _E' a-. :cp~f,·aria da podintes:,qJ.Ia se és• . Nação .. cOntribuições pa:r;-a •: otl'ot·e.cer a 
· .. tond3 por tõdo. nm3sO -~ar1•itoriq; - ·_· _ . ._· · . alguns . indtvid,uos. serviços _quast_ gra~: 

· -E' . necos:!~rb. reagir ·.· com · corage~ e 'tuitos, gratificando D.ssim a justiça, a: 
tan.ac~d.a.cl..-> 'PI'oporciotia?s· á, g'i'andeza da --góne1•osi'dade ; . e . t~q~os . e .· tantos o:utros 

·-::-o~+·a. a . ~el.Hzar; ·implantando .' em:nósso -··4aspotisrncisque seria, longo _.enumerar. e 
'--EJ~piJ;iito .· () ·_ id~al.indtvicbialis~a , jd.oal da ,que coii~tituem ._ aáúbstabci't-_ .do • gral:lde: 
eâor.giá1 . iúoald () ~rabà1h0~'- de indei>eii·. · _ , n ú.mero -de .· leis _·: decretad,;ts" pel~ . Repii+~ 

. jiencia,J\ quo o~ povo· t:ngli)Z 9-eve; toda' a ·blica: · .. ·. ' · · ··.·· .· . . · _ · · . . , · .. : . · · 
sua. enorme grànd~za.~ : _ . . , . - -_ - Só -à. pratica·. franca, ·decidida e sem 
. ~ E' . _pra~is<f convenceJ!rrlO~nos .,dJ; que o he.3itação dos princípios de_ liberda~e em 

_ Estado n_ao _-:t(}1ll- o dever nl)~ pod:or dl. nossa administração ·poderá. curar o.s 
·_·cta:r;;nos directa.menta. a . felicidade seni __ nossos . male:I.; e si os mesJ.Aos princípios 

.·, : ·esfo1·ço de nossa partê, ·más tão simples- : __ de liber)>ade com .que .procuramos re• 
< ID{)ntr a liberdade-; para. o traba.'lho e ~a solver os nossos problo~ás políticos Iião 

ordem a-a justiça para. garantia.do pro- nos mE~recem confiança na solução elos 
dueto de Iigsso esforçQ •. . .. · ·. · ·. _ · problemas (>Coilomicos, então é forçoso, 
· O .. Estado.:n.ão pOde n13m deve proteger oonfessár que não merecemos onome _de 

a indivíduOs'' ou ·· ol~s9es, m~s sim aos republicanos. · . . _._ -- · · 
. clireitos ·de '. cada'um,. nã.o . os f~lsos di~- E' por isso que convém dizer bem alto 
rei tos · creaaós por-_ leis,-, que, ::por., serem q ue-:consolidar a · Repu blíca. não. é . sim-

. deor.etadas por governos .republicanos, plesmente defendei-a cpn tra ·os actos .d~ 
· , --DOll:i :~pÓr ·iSSQ deiX~ITr .de. sez'· .a;lgumas aggressão Violenta dos SeUS jním~g(}S:, 

-·· r~zes '.despotica.s, mas ~· aos. direito's que . ma.s .. é sobretudo, e ~I"incipalm;-!lte, im· 
sio_ ai _etn.an~Qão da.. jüstiça,~ ._ . ·. .. pregna.r, ·embeber ~ã.o s~mente . a . nossn. 

E _como : esses direitos_ rião sã.o t;rUis l)Qli tica,-m~s a nossa a.d minis•,r.ação e os 
-. quo o_ co~ollario da. l~i d~ . lgu~l · liber- .nossos co~tumes ~os pr~n~ipios r. de li~~r~ 

dade, ê em torno -dessa. lt>1 que devem dada. ·• .· . ·. , - .. · .. . · , .· . 

. :AU~~ os ~:os~~ gover~ ",:Pú·: .•.. '~~~~~~~M;o.;••si~én~·~I'u~t~ 
•· ; _-1l_o~~~$~6100~~d:!:ar~tl~~J!l~~e~~~~~~ · -:Ei_$: ,ah,i · ·~t(l.io.;_:-·; áyÍ~~n~~i : ln<l~c~tiy~l; ,()• 

,. : -de . !iirigi~ á _Po1it~ci.i }):O.rr· ~eio'.de p~in:- per;tsamon~~ ·do ~r. ~u~t~llho, e~!a~. M1n1str~ 
: :. : .. elp~os,. q'!le, 81, nem . seJl).p~~ •. p()cl~m - ser. d!' I_J;ldl:lst~Ia . . ~ a. .PohtlCa d~ nao ~~e-~.v~n:

; : . · · .:: seguidos.:: em .·.: á.bs()l.titd/ ·'·nttnca .. • d~vem-, : .~o ' ~_pura.da;e • se_I.ll 'm~~Ja·. ~ :- · :.. ·. · .. - •·. ·:·, . 
· · ·- entr~J~ritO.~· >·sar pedlidos· de yist&:~-- - ... ::, . . Em ,nome dessa polltlc:J.,·.fal,Iou elle:-am~a. 

. ·: Riem-se: dó _que 'ellés eni .· 8w., :-ig110_- ~o ~r. P_!'esid~nte d~ Repuphc:J., .. ~m a s~.a 
.• ___ r_ .. à.p.é!a._._: !J_h __ ---. _!J._ma_ )_n_ t ___ he~_ r· !.·a ___ s_._ .· _·_··_.~-- : 'p~e._t· an __ .lldem_·.· _mt_rP_ duccao_ •. uorei,ator __ .. lo .. d .• e' l -899_,_· _!h._l, _depoiS __ ·: . :r~·r:nêdu~r to4os~ '?'~ - ~ales :pubJicos odm ~' se _definirem as- ca~sas dos_ ma!l:s econo~ut~ 
· :nle4.~~âff pâlllativas q u·~, · s1,, çq~~f}g1.l~ID. · ,~~s e ftna.11ooiros ·quo ,. n9s devastam, se d1z_ . 

, ~:tten~M~ ~os . m.~tie~ ;no ;·.pre$_eilt~,·~;p~~~ ·· ; .. .. ~-'!'~és São, .. Sr ~ Pr(l~idente, ~s . cons~~ 
.. . .- ~ar~f!l- - o. ;'d~,senyoJXli,De_n~~- ._ ~e ~EJ.l~~~íJ ' ->· deraooes , gerae!L que .•Jlllguel, CJilVO~l.-

. r . e~~1~~~f~Jf'~i!~ts~ ; e ·é~~n~-~ - -~ria· · ···. /·_ :fa.~ : ~~~·~~e~~~~d;~ss~t~:~~n~~~nfg~~ 
· · , .:· ·:· as -~C?Qi~d~~e~ :. :S~';. s_e .::. g~~·r:~r~~-~ ·~~~ · ·,·g_~~n~ .... .. ~~i.ni-~tr:~cã~ .. qu~. ·. ~ ~~~-n~~s~ .. ·· . .. _ ~:;: __ :_> :~ 

-: de __ ~_ :·-_vr_ 1 __ n_._· (llP.los: __ -.e. ::._· ___ q_ u~_ · cad._a._<_· bom_ ~m __ __ ~I> __ ~11_ · .:_·· ·· ~_u_~_ s_ a.p. _ont_a._m, de_. ·_·m ___ odo _· ~e ___ t;r_ cl_a_. __ r_-.. o ___ ·_- ~_· .bJ.i_eo.:· ~e_m:- .o_·. dever ·de,- com _ lea.lda.~e,· . a.s ca;usas·q ue com ~a,is : ~ntenst~~{Je ;lieo~ 
. , · Oama~a Vol,. VIII' - · · · · · ~ -: · i O. · .·.:.;: ·; 
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~ :·.~.; - ~· 7;:, 

Para. e1ie todos os 1~a!es qua nos afflígem . Assiríl,-pênsarid~, _ ~~e fez S. Ex. par~ .Iro~: · ;.::'; 
em~n.aram da,prÇJ.tica da, polit~ca opposta., a salvar · desses males .. Contentou-se ém im~ ··: ,. 
dalnt'erferi3ncm do Govei•no na ordem social; pedir, âe então ~em deante; a intervenção. dq ' ; · 
adaacçãodospodore~publlcosno· ~ovtniento Estado~ · · - ·· · , ·. · ·< . ,, .. 
e desonvolviineüio'do-corpo sociaL;, ppliti~a. Não. · Fez mai~. Além do encurta-r,· a.té o :·· 
·que eHe, erroneamente, chama,-: como' disse, fazer desa.pparecer, o diamétro da politi!n de ·,_, 
sociãli'sm~. revefa.udo a'ssií:ri ·i~norancia prq- interven~o. que a ·suª' theoria .. condemna~- , ·i: 
funda da signifiêação. d-éstlfv:oéabillq ~ · · . . sahiu de él wa e ~spon.ia a flestruil· por .;:· 
. ~Como-se sabe, as · caus~s detet•initíantesd~s . tó:d~ parte. o+ q~e en~e nós, -à.-té é!) tão, es~a· :_'.

crises · ecoriomicas e . ftnaneeiras do paiz' pohtiCa ~ons.r~m~. Nao ~b.e pa.rec~u s.ómen:t;e 
foram em seu opinar estas : . -. n~cess~rlO -ehmmu· _futuro~ males _Pela. : 

' . ·. · ·· ~ . ' .. · · · .. ·. · . _ . ·. cessa.çao da causa; qUiz, como bom pa.trrota1 . 
-« D1scordanç1a .entr.e a P!oducça.o do aht'lullar os males já .produzidos. ·E, as13im, : 

café_e seu consumo,._ d.eteim~nando are,. não s(> tratuu de impossibilitar quaésquel' .·-' 
· ducçao -do preço~~aq_U'31le genero, e como beneficios õfficiaes á lavoura · como ou toro-ou ··• 
· consequeQ~i~ o· •empJbr.ecimento diJ.l~:- ·amn. ca,pltali;)ta . os direit~s creditoliiotdq -·,:: 
· vopr~ dopa1z ~-- ·: . :: . · . . . . ... ·· · . . Theúuro sobre as .faz,endá.s que, antes, .;p~ra.'<: 

:~ ])iscordancia en~re a noss~: riqueza . g~rántfr favo1·e~\se hypothecaram a? Esta.do :·_.::, 
annual 13mouro, representada palovp.lor. para que esse fehz plutocrah despqJa.S$e <lD"': ·-' 

. da exportaÇão e a massà. .de pa·pel~m6eda numeros . cultores de ca(e:de suas te'í;r.as~~-:a {: 
inc-onvertiver em circulação, produzindo. · producÇãô deste, a.ssini :diminuindo; baixasie '· ·;;'i 

., rcducçã.iJ do preço _·.do papei,pàixadâ até o consúll1o,a fa.llada/ diséordanciad~sá.P,:~ >:'!:' 
ca~bio.~· etnpoprecimento .da circ~lação p·arecesse, a val0r1zação qa tn,ercadoJ•_ia ' se · ·..:~: 
nacional ; · · . ftzessse, . o spencerismo vencesse. · .· . -: ·. 

· Discordancia entre . a ..receita e · a des~ ·- Assim pensando, não. só torno:u impossi,v:el ,, 
· peza f..ederal, · produzindo . deficits . orça- emissões que~ :porvonttir3:, em casos de - ex~,· 
· mentarios novas -emissões novos em· trema e Pétlpltante necessida<je o Estaclo_ de· · 

pre.;;timos,' e, ~ como conseq~encilh ·o des~ ve~se fa~m·, conw !llandou o manda incinerar · 
credito no exte1•ior l> . , • · a::; que antes se fizeram, . até que a massa. do · 

· · • ·. . . . . . pap(}l incõnverti vel se ponha rente com a 
· Mas, pergun~o, quª'l, av -JUIZO do Mu;njtro; eKportaÇão, e, dest~arte, se valorize · af}uelle . ··. 

_a. _causa _max~ma, . ,fundamental, preCI~ua, ~ d~sapareça. a. discordanciaqUEf.a intm·vençã.o:, 
a que se vao_ flltar . essas ca.us~s secund~r1as~ anterior cr'eara. . · . 
~ t?ierven.çao do Estado, a. mtervençao do . Assim pensa:ndo, ·augmentou imp.os~os e· 
Est,tdo e!fi tudo, em to4a.s as ~ous~s. · cQrtou despezas. E a.s cortou·. como 1. Ma.ri·< 
· Intervindo, o Estado ga.ra.ntm J~ros para. dando . cessar com indemnizações laraas .· Q · 

se fu.z~r.om est~atlas de fe~ro ; :a.ba.~xaram-se , indebitas a co'llst1·uG.cão ·do todas as est'i·adas·· ; 
. as .ta.rtfa.s, ~anu.llz?u-se IJ., unmtgl.'aça.o p~ra. o de re1·ro em: obra.; mandando parar traba.~ .: · 
. ~:ttz, aux~hou·so a !ayoura com cm~rcs~u~~s. lhos ~ublioos do grande utilidade iniciados o::·; 
. E .(ISS~ .mt.ervenoao acar~eto~ u~a. d1vtsao que Jli.·.nos ha:.vlo.m custado grandes somm~.s j:~ 
arttftc~al de bonetlo_los, urna. dtstrlbuiçao ar· mandando interromper, oru summa, tud() .: 

·. ~tt1:a~1a eutre. os esforços .emproga.d2s, pelos. quanto, em boneflclo do indlvidúo e da. so;..;( 
1ndtv1duos .e os resultados por eUe~ OOlúidos. ci'êda.de,.o Estado creara., . man~ivero. ~ -des.r. 

E ;;.essa. iJ;t_terven9ã.o determinou essa,: pro· · envolve:~· . _ . . .. · ·· . . _. \ 
.. · .duccwo de~p;roporctonaldo café,que se elevou . O cMmtstro,• pois, .. nao se .limitou a :re':' :' 

acima do ccHtsurno ·e· gerou a· discordancja, ·stringir a. acção· do ,Estado pelo. esta.lao -·.d~: 
que.; nQ . concei'~o do:Ministro,: -nos .ma~a .• , · sua doutrina·. . Foi . . niai~ longo:.· <l~strui~j·,' 

. ·\ ...... ~ ·· . ~ ln_terv-in~l'o. ;· _o :-~Sta~:O e.~itti~.párr~.·.sa· ~foinep.~ . l ~pagou: .o ·.que _·. ~ssa· a·c<;ã,o .. ant_~~ prod-~zira~ .. / 
· ---ta:hmi indtistriàs e,, .sá :f~vorece1• ·o·, coriuner- : · Tal·foi •e'tem sido. a poUtic.a . dt> - Miriis.tro~ 
' ;cio:, se .<\ligrneiltár a pr.oduqção ná.ciorial.' . da .Fazenda.; ·E .q® prej~ÍZ(}$ . ella. _no[:! : àcár~ :: 

·· .. . '.E essalnter.v.erição,:p~oduziu-·a. di~cordanda. · retou rCollossa~s; inçalcula.voi's;:· :Sàsta:diz.B~/ 
·.· eº-t~e : <f • J.l~PeLi~con~-ertiv:eL e. o:·.valor · em · qú~ sóo :a~cor~ó.do }~hesouro ·com: o - .:~~9-~~:! 

· ' ~ - ~J.U~·o ·d~ ·. n9ss.a .. r~que~• - q:u.e> ~ . a .1:1egúnd.1. da ~epubhca, . fclto ,em trom~: dessa . po~l!il~.<ti; 
· ca.usa . . ... . · _ < ' · · ::- " , .. . : . : - ' ·· ···· .. . ·nos-levou: 214 mil ·e tantos contos. Ah L'be~ · 
~ .; .. ;I~térvindo; <>··'.Estado m:.a.fitem-servi9oa da· ~ c.urios~i · · ·c.atculo '- f<A.ria :q.uepi···· á.:vatta;sae ·.~ 29,8: 

"' toda· sor~e;qúe g~~~m -~~or!rie~. ~.~ª.P~z~ú(iuião p1•~jtli.zos q;u,e · no~ ~carro~ e.ssa p()J!tica, ~fiJ3ª-1l!.~ 
pro~uz~JI1; reªda.,s~ ~ ~oll':lo;: f3lltr.e Q:tJ.~rps~ . o. dos c~1_ral. Mas, qu~ ' lmport~;t, .· s1 .ella. es.tá . . a<~~~~ 
.t~legL•aphos,: qps :cpr~e1os, dps,:.tra.Qspor~es, ~mg~nr _o t,óco. dos. nossQsmales 1.• SIC;)IJ]; ,ell~ 
~·.etc~ :; . • •. • · .~ ..• I • .•. ,:. . · •.. ·· .', , '•\ se. avag~l/nl OS,·mal~s· q1;1e deste:fóçp ~e~v.r.op~~: 

·.<~ssa,-,:~n~~:~rr~nçã() :- ~e~ .. lo~a,r . ~ :teróei~a g~ram, .noJJensa..r. doo~9.e~~do ~:llpLstro.l; .:}, 
causa , qu~ n~s a.nntqutJa.: . a .. d1scord.ª'ilp1a. .'. O cur~9~o; pOi'éiJ1, ,:é que a. es~a :P.o~ltJ.c.~h 
entre a.· re9elta. e , a desp~za publicá.. ··.·.. ·· . que se·arma.ra de claYa E3 espoDJa para. 1~~ 

. :~: 
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'p~dir a ihtervençã0 jlo Estado e destru:r e: ·180. 000:000$, a cõrtà.r os vi_nculós de um 
apagar os rriales que ella;·já. produzira, já so estabeleciníento de . credito com o érario, e 
começam à-depor, poepalavras e actos, o .os cortar p_ara que_·.·· .à.quell·e·.···. p.rosperil,ss_e •. ~ .. 
proprio Ministro ~os · mais proximosauxi" que, d~pois, para que o mesmo· banco não .· 
liarcs, conscientes e incooscientes,-de sua ·po- morpesse, - reata. es;e.; laços, dandó~lhtrparà 
Uticil/ de hàrmonização das discorda[).ctas, isso milhares dE:\ conto;~ em apolices- e riü:- · 
de onde. no:> promanam as infelicld.~d*ªs eco- lhões .em ouro. · ·. 
nomicas e financeiras. - . - Leiamos A Nqticia: Eis. o qué - ella, em. ;. 

E' assim "'que, eni relação- ao éafé, ·cuja tom ofticial, diz: - - · · · · 
pt~oducção se reputou súperabundante -. a · · 
para cuja• reducção se deú a.ó BanQbHypà- ;uTratava-se de uma situaÇão dé.factit; 

. thecario tl~ B1•azil, por 3.000:000$·, direitos como de fact.o. fo.t a situação da ériso,:om 
.credilorios sJb hypotheca. no varlor de que o Governo_.Coi obrigado a intervir-. 
40 000 000$ · n- mnntó de 0 · s E' pueril -. avocar doutrinas quando in· 

. ·· : . • '-' .· pensa '! . ~ qu ·. es e tercori•em cl·rcums1;anCias . des·;:;a natu. · · 
- banco, despojando pelo sequestro os proprie- u 

· tarips: de suas fazendas, a producção dimi_. reza: em ambas não :·se trata v-a .do fazer-
·. ~ nuil•ia; acontece · o seguinte : , o 'Mhlistro; · 1;n'n:a :· organização, não se t1•a.tava . de· 
: que.dlssm•a. ser preciso dim,nuir-lhe a quan:.. uma iniciativa, ma.s de prover a cousa, · 
-~idade, declara em a introducçã,o .do relato- a existente, _com remediol quo : não po~ 
riodesteanno :·.. - · · · diamser .discutidos 'no vago térreno das 

· .· · · · ·· · · jheorias, :sinão praticamente deante da . 
. . « Hà. . sem duvida .. diffieuldades . . em 'condições. e;;tabelecidas. Tairn ~em sesti~-- : 

muitos .la.v:radores, · comoha em -todas tenta. qtie:a ·competição industrial ~eve' 
as ·cl<l,sses, mas não ·se .:pôde dizer ·que 'o ser. deh:ada aos seus -propriós elementoS:- -
pa.iz es~á empobrecido. como se grita;· s m nenhuma inter'venção, nem ~mesmo 

, pois que .a sua expor.ta~ão ·nesté. anno, de indirecta, -mas nem -por.- isso hàverá~ . 
' ·35 milhões esterlinos, não é infer.ior á quem conteste que. é :iil.disp'ensavcl 0 · 
dos anteriores.· · · respeito aos grandes interessE>s de capi- . 

··· seja, porém,, como f8r, temos necessi- tal .• e de . trabalho representados · hoj~ · · · 
dade de augmenta1· a producçaó do pàiz, pela nossa industrià., aliás creada . e des- · 
desew"olver suas industrias e todas as envolvida pri]leípalmente- .com · o subsi~ _ 
outras fontP.s de riqueza 1 prômoveilrlo ·dio da.s tarifas. Não _. se pódé affirmar si 
assim o seu progresso.» · · foi um bem ou si foi .um rrial, quando -

. Mais. O proprio banao, que se incumbiria. todos · observalll' as condiÇõe#) preca,ria.~ 
· d9 papel de· diminuir a producção do cafê d~ nos~ a producção indus~rial :pelo .trop 
· . pelo seque.-Jtro, de auxiliar pela acção di- p]ein da. .producção ~ com a_._f(t.lta .do 

·l'ecta da lei e do p1•ocesso a eliminação dos mercado, ·aggrava.da. · pola.s condiÇões da 
fracos, dos venei.dos pela selec_ção na'&ura.l -7' crise em geral; mà.s todos _ qui;\ntüs em 

. o proprio banco em _urn ·dos sous ultimos -thesc se oppõeril á aggra.vaçãg::;·~os di- . 
:. ·rela.torios formula a · idéa do Estado .' auxi- reitos de impor.tação, que nem siquer . 
)iar ·a lavoura .do café ·. com ·· 50.000:00G$, trazem, p·ara. _corppensà.t•- a diminuicã:o 

->idéa · que, nesta Casa, tomou corpo em -. da receita, o beneficto -<le linpedir. ., a ex;. 
~ .. projecto de lei, apresentado por -timmemijro ·-portação de c_api:t·aes~via~o ~omàconti;. · 
·. ' da Mnca.da rio-grandGnse, coilfeªsadamente nt1a~se . a pagar n() 'exterior ;a matería. 
-~ :._ aqepto da .poli tica ftna~ceir~ .· do Ministro. ··v rima · importa(la,......,_eJS:és ·; me~mos . nã.o ~ 
:·. . , M~is .·. aiilda. · . Depois . do • acco~do dó The, _ aQonselh~riam ·- que · · se)e'stráng~lâ.S~e - o 
, · soU?o· ; com . o Banco • da:Republica; accordo capl:tal íml.u8triai ·· ·a · otra:ballí_o:~que, 'nelle •: 
:-/inconveniente. illegal, . immór~l. prejúdi- _ ea~á. eiripregado• -A administr~c-~ó·_ . nãú . ·é : 
>:;; pi~~;lissimo, e feito _para que,. li~ertado, pros- .. ~ uma. causar ab.;.tràq_t_a; 'qu~ se : l;'esoly~ eJ:Ii, ;_: 
,<:,:.péras.Je esse . banco que, como se sabe, . se leinmas, e. os pr'Qprio,~. viéigl:peco,nhô~í-..-. 
:·.>.açha,va -fallido, que t'ez o."' Ministro~- ·Volve . . dos de tradição .não po,dem -ser ·extirpa- : 

-, ,:para a parede as aguÇadas pontas dos 8eus dos de um dia· para_. outro.~ . . ·. · 
:i · prinéipios e reata as relaçõei; do . estabele- E'. o cas~· . do . dizer-se: 'si assim . . é,>si a :· 
·.: ~ ciniento . inerte o sem vida com o Estado. ad.mirtidraçctó: nllo:. é um'(l co_us9- abitrac.!a que 
!;,'.:~~~a e .vasa de novo o 'dinheiro e ó credito $e . r~solya. . :~m. lem11laS, . P9rqu~; . qe uma . 
~;.: jl~'Qli.co.s nas bUrras do exhau.Jto banco •. ': · do~trma- phil~:tsoppica, .fez .o . jniriistro: .ba.n- · 
~; ~:- · •: : ~· _CUl~icisci ouvir A Not'ic(á, em artigó pu- . deira éêoáon:iica. e ·t;tnapce,ira '1: .: . . . •. . •. · .. ·• 
~; :;'bhcado a.l.5. d~ novem pro do ann~ . p~ssado, Não ]>âra, porém; .. ahL · Aindà: na.· mais~ 
· · e, ·em· segmda., transcr1pto em varwsJorna;es Para se ·. n·os · va:lórizar., a moeda e · leva.r~àe 
~~ -matutinos desta cidade, explicar esta; mons~ regularidade e ~rdem, ao nosso . znundo~·eco.: . 
<.:-thiosa. contradicção .. do Ministro com os n~mico e ·· financeiro, . incinerã.ram-s~ê·~ até· : 
i>· princípios que o levaram· a abrir mãl>'<le então, ss.ooo:000$000~ · · .. · :· 
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,. '• ' 1, , '~· , . .I • .: · 'I ' 

~ Essa i~cineraçi.o creou unia ér.ise aguda, I movi.merito de qua a SO(}iedade· é a fÓrnía, a .·: 
tremenda. Como se lha poz, n::rmomento, funcção de que ella é o orgão, a alma de qtie. · 

·cobio·I · > · ·. · . · .. :- , . ··. >:-: :; ella''é ocórpot '.; ... ·_ .· ... .. _____ .. .. · ,_.· .. . ·=". ~,; 
. : .·Cop1:0, se .:lhe _d~riyqu o ést~-do â.gu~o? :E~J~~ · .. -··_ Co.mo ~i . Es,t~do e.· soéied:1_~é - n~2' .. for~M~:: >: 
·tindo~3e ··-100.0QO:OOO$em , titulos,- - qu,~, em·· sem um·. sô e mesmo ser .: o orgamsm:r -· po~ :; 
Qs~i~nc_ià; ' . :eqúJvalein>: a. ; pa.pel-~o~t:fa:; ·co.n.i 'litico.:t _·· •· -_· __ .. . ·_ .: .· .. .. .. •--· __ ._·. ·:. ~ · _ ... . :J·,. :: 

- jiu•os _ : ; as ,·;cha.m.~d~~;insci:'ipções ; E' , re~l:. --; :,_Vamo~;_pp~é~, adoánte.·· Em. s_e":l ·rel~tori~r: ~ 
méil'te.mcriveL! . _. ' · · -: ·-_· -.. . · . ,- ·. .:. · d~J899; d~crtmmandó;'consoante;a smuntuL~ 
·· o eJtadu·. ag-údo .. da criso, é certo, .pasiJa.; çao·, o papeL.do·E'3tado d~ um lado, . e do-o.u.; _ .. 

· o J!i;~.l, pp~~rJi; nªo· ~assa.: : .t(}l'na.,s·e · e~rq_nJ~ó.- ~iy o d<?s ; in di vi~uos . à d~s. di versas é'oi'P20: .·:· 
. E -porque:J>assq;i :o e3t.a-lo agudo? Porque se· _l'ações soci{:te.3, dtsse o M;qns~ro em relaçaÇJ _,_ 
· ·atirar.J.·a _ práÇ:tfnstrunientos de troca; ~que,. _á. .lavoura·: ... ~:::· : 
~ mâ.F(IU'_bam( .suhs.tituiram·.os 'qu1, 'dahi; pela . «.Ao Governo ca.b(l, fu~mando o nosso ·. 
· queima, se .rétiraram. · · · · ·credito e valorizando a noss::t moeda," 
' Mâs vêde os· inCOI!'Venient'JS e os prejuiZ03 . 'provocar a entrada' de novo.:;' clpitii~s 
dessa: medida. : qu~. p()r tinrtnstante;·v'eiu· cor- · . :'· .q_ae. · venhám. do ·. <exterior · desen-vohrer ·-~ 
rjgl~r · · as niâs :consequencias· da polit~(}a, d<\ : · _ noss:~.s riqael:às. A'· lavoura, p,orém~.· 
<quel!'J:la~:· · · ~m vez dos83.000:QOO$ retu·adCJ.S · ; _. ca.bJ modiliclr· su' org:1.njz1ção. viciosa., .· 
da.- _ci-rcul?-Qao·, ·entz:aram.JOO.OOO:OOQ$: em.. - ~ · para quo e.3sos capitx·Js não·s3 trcmsror- 1 • 

. vez da . respiJnsabilidaded.o ·Estado po_r -: uma: · · mam em olementos de 'destruição dà ;' 
qua-ntia. . menor, assum:_iu elle . responsa-bili~: ~ - . fortuna. n:J.ciona.l~ . · · . . .. . . 

.. · dado por. uma-maior e -conijuros; :em voz de . _ Ao-'Govorno_ competó a legislação quê :: 

. so ·deix-ar na· circulação um vehiculode _facil ga.rant-1 da. _m.elhorf(}rm::t. n.s instituiçõos: 
moyiinent(); o papel-znoeda, o. tróc::~.ram por · do creiito a.gricola : a lwoura,. porém; 
outro de movimentos lentos ·e pesados: a. dava os ta. r certa. de q U() nem hum govorno. 

:'inácrip~o .. · · · .. · . · · · ·· · .· . . · ·. t»n o podar do -crJa.r o _credito agricol:1, -· 
-- .E~ 'como se ~Jgu3mr viaján.do, destruísse que .só póda sar constituído polo traba.· 

• uma carruagem puxada PC>~' bellos cavallos; lho, pJla economia ú pah pontua.lldidJ . 
-nácorivicção dá que ell:t - era.~umpes();l.lm nos pa.ga.montos. . _ . . 
t1•ambolho; e,. adeante; :tivesse. necessidado de · E' dever do. Governo fa.cilihi' a, c ir·. 
tomar; -por muitO mài.Qr .preço, .para. · ~o~ · . culação dos nossos productos no3 :pai· . 
seguir a ·viagem, um · ca.rro ar.l,'astado pol' zas ostrangeiro3 ·; . só os pro.prios l3.vra.· 
bois ! ! ·-_. · - ' .: -~ · ·• · . . • · dores, porém, consiguirã.J levar a.otroito' , 

E-do es:'orço do . . _Mini~tro, no sentido <le a prop:~oga.nla, do qu} do v J r.Jsult:l.r o 
· eli.minar a. discordancia on~re a receita. e a. augm1mto do consumo-
desppza., que resultou~ -- N:.\da_de bom, nada Ao Govorno co

1
n:pJta a. r,Jdueção d::t : 

de .util. _, .· · · .. · · exhnsão da cjrculacão, para, va.loriz:J.r á · 
Depois-de se nos dar os mai3 e:draordina~ noss1 mooda; só, porém, 0 paiz,. augm~n· ·· : 

rios prejuízos- com a.·· subt~a. c~ssacão das ta.ndo o va.lor ·do sua. producção. pód .1 ' 
obl'ªs de todos oJ matizes, qt1e ·I)-Estado man- õvihr a noc()ssida.d_, do uma rvducção 
tinha e· ,de3{mvolvia.,-cJss::tção que no~ aca.r- quo niotlitlquo prufunda.monto · r.Jl:.J.çõoi 
i'otou du .s serie~ do prejuízos : perda de · oconomica.s, important )S; da. vida. n -~-
_capital; tt•abàlho e -material já empt•oga.do e cionu.l. » 
indemniiações, devidas o indevUas, que ~e·, · - . - · -
fizer~m .::::- a.ugmentaram··se impos ~os e ~e Po's bem, osso~ Miqistt·o, qu~, nssir.a; s...a .. ·· 
c..>l'Gl.ll'am despoz~s · cega e desnortea.da- exprimia.. no rJlatorio -\doisu ann9, n9 do 
mente. , . ··· -~ · actu~tl assim se pronuncia. : :_ 

E para que 7 Para so .. arranjarem saldos. - «. -••• temos· necessidade· de augmen- ·. 
ficticios .. e se queimarem. E, todavia, não se ·tar a producção do paiz, desenvolver -· 
logrou· ·estabelecer· a. harm.on~a entre os dous suas indus trias e todas as outras fontes ·· 
. cavallosque arrastam a escangalhada. ~ar- .de riqu~za, . promo'Vend{) a.~sim o seu . 
roça financeira: -:- ti. reéeita e despe_za, ~on- . progres~o. . . -~ • . .·· . . . . ;, . 

. form~ ~qui ·o demonst_rou o . nobre DJpuhdo .: . . • -Para Isso, torna-se necessarw um cpn
pelo Rio deJa.nciro, Sr.,GustodiocCoelho·; .. · 'Juiictode medidas .q:ue <:~.'Penas esboçarei/: · 

.- -Que ,se cdnsoguiu, pois .Hsto : _ desafogar- ·- :por não me caber tna.is a tarefa. de des~ _,,.. 
se •o· Théso.urq~ matàndo•saa Nação, ;~ remir- envolvei-as -a pôl-Q.s em ·pra.tica. _ .··· _., 
se o Estado; sacriflcando~se a .soci-edade~ - · . . . · ;Tr<ttanào-so· d;e um paiz ·novo_ como ~o. ::· ' 

·•·· · Como si a soçi~dade ·e Es.ta.do"fossem cousas. . .· nosso, a pri'rr1eira necessidade a. .satisfa< 
·divcrins,· dütinc~:.ts, oppostas em seu~Jnter~ .. zer é a entrada de 'capUae.3 e braços es~ ' 
esses, .em seus destinos !· . . · · ' . · · trangelros; e a condição indispemaveL· 

Como. si o<Estaclo-não fosse ·a imagem da pa.ra reJ.lizlr esse deside1·a(um é a valo·-.· 
· unidadl.l no seio da plurarida.de ·collectiva., o _ -riza.ção e a. ftxidez do valor de nossa. ' 
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moeda. oora iniciada pelo Governoa'ctual 
o que deverá. ser continuada. pctos go-
vernos futuros. . -- . 

A outra necessidade urgente é o des~ 
. envólvlmento das nosaas vias~forreas. 
· · k.Estra la de Forro Cen~ra.l, tendourria 
renda. bruta. de 32.000:000$, póde com 
administração·. particular dt\r- rêníla 
liquida de 5.000:000$ ii 6.oo:>:oOO$ an-
nuaes..- -

Entregue-se essà estrada por arrcn
-damento a um grupo de engenheiroifna-· 
cionaes _ e com esse.s 5 .OOJ:OOJ$ ou 

· 6 .ooo :ooo.~ pod,womos continuar,- nãp só 
o prolongamento da mc3mn. · Central, 
como auxHiar a construcção · de .outras · 
estradas de ferro nos Estados. 

A quantia do 5.000:000$ Oll6.003:000$ · 
com um bom cambio, é já um · elemento 

· podcrvso para ·esse emp!'ehendiníento de, 
que depende o futuro do BraziL : . · 

Necess'dade, não · menos Ul'gente é a 
c.msGrueção de alguns portos e princi
palmente o do Rio d(} Ja.noiro. 

Si as companhias q_ue teem concessões· 
em-relação ·a este ultimo · n~o consegui
rem levantar os capit:ics,_ eu opin~tria 
pJla construcçã:) realizada por meio do 
uma. emissão ele titulas. cujo sor·viGo de 
juros o amortização seria com facillda._lo 
feito com os lucros do S3rviço do mosmu 
porto. - - ~ · 

Sei ·qno h a quom se. proponha a reali
., za.r obra tão importan to n;,ts c..~ndições 

_quo acabo do cxpJr. ,. (Interrompendo a 
leitura). · . 

Sanhuros, tenho um rnelo horrível, que 
mo faz estremocer- pol:1 .ful·tun:L publica , 

. quando ou:,:, o ;~o Ministro di1.m· ~tue sabJ 
du alguem quo se propõll l'a.zor aJgurn:tcouS'l, 
lembro-mo do Banco da Hepuhlica,do Sr Po
teraun, das vautagen~ annunéiatl:ts, dos 
pr :juizos colhidus, tremo aterrado. (Con-
tinuando a lcitw·a.) -

· «~a cons.trucÇ'ão rlo porto do Rio de 
Janeiro, oncontr-ar-se-hia trabalho para . 
os centenares ele homen$ qnc ompi'e
gavam sua. actividade . nas emp .·ezas or
ganizadas no tempo das omi5Sõos e que 
se liq uidwam . . -

Nada dil'ci sobre os mõios de fixar e 
desonvolvtlr innumeras culturJ.s; que em 

r nJssq pJ. ~z podem dar rosulr.aclos extra-
. -ordinarios, pCJr sJr isso mati da compl3- · 

ton.cia do meu co !lega da Industr:a. _ · . . 
Peço, poréin, '·Jicençà . para. cha.mat: a 

.· a.ttenção pJ.ra. a _ exploração ,dtt~ nos3aS 
miou. · 

Embora · os capita.es para esses empre. 
hendimentos possam ser forneJidos om 
pa.rte pulos estrangeiros, penso que a 
exploração deve ser ·feita por compa· 

nhhs nacionaes. A :exploração da.s minas ~ 
. é ~liita diversa da. de estradas_ de ferr.o, . 
de portos e :de outras, . que; além <los 
lucros dírectos, a.càrretam ·:Vantagens 
indirectas de incstimé\vel valor.-~ , -

Si . uma. estrada de ·ferro QU um p·orto 
é explorado pôr l}ma. ·· cOmp:mhia os•_ 
trangeira, os lucros directos d()ssa.s_ em-

. prJzas irão • pari fóra do . pa.iz, __ mas · 
gosaromos . de todas as · vánt~.ons . ~Jidi~ 

. _ roctas, · de:;en volvim(}nto do Q()mmercio; 
· · das.inúmtrias, úa. agricultura . e idJ_ o«tro~ . 

elen,tentos de civiliza.ç~o. · _ .. - · __ · .. · · __ 
O caso muda com a _ oxplóração -de . 

minas; que não çle._ixa van~gi3m algú-' · 
ma indirocta., . a, não serem · ~esQui· 
_nhos impostos de oxportaçã.o . para os 
· Estados, e cuj()s ,product()s dír.~Ct()S vão 
torlos para o exterior, quand() ;:to oxplo·. 

· ração -é foi ta por comp1nhia.s e~tran~ -
geirn.s. _ . . . 

E' o que se .esttí. daqdo oiltl'O Uó3: 'M 
no.Has riquezas, o ouro do ' nosso solo 
está sendo drena.rlo parJ. fóra.- do paiz; 
s lffi :vant::tgem alguma. positiva par-a 
nós', quo, entr.,tanto, _;:to inda auxilia. móª
essas comp:mhias com iscmção de impos~ 
tos natCalfa.ndegas. - · · . _ · · 

Por ult.rno, Sr. Pr Jsidon-h, convem 
promovei' o (losenvolvin1ent() do bancoa, 

. quo aux.iliom ctflcJ.zmento a lavoura, 
as industrla.s e o commcrcio. · 

Isto so eun .oguirá com uma. legi la
çã;o quo atteoda a este .. dous ponto3 cn.· . -
pitu.o.3 : a assimila.C,ião dJ ct>odito agtli· < 
cotu. o indus~l'i .l ao ct•cdito commorcial 
o a gn.ra.nl.ia absoluta. tu.nto quanto pos-
s. y,,l do cr-.JU!JI'. · 

Oa capit~~o.-; ·:;et•ii. j onca.m '.nha.dos pa.i'U. 
esses . es~abolccimont 1s IJela acção dl) 
propl'ÍO Govomo, l'O.:lgManllo a . sua di• 
vida. int(~rna.. 

Os 500.000:000.~, que constituem es.;a 
di v ida. e que foram sugado~ pelo Govet•no 
á sociedaue, .a ella. voltarão e f<l.talmen~e 
irão procurar collocaç~o .na.s inúus~r :a.s, 
na la,voura. e no commeecio, .dirocta
mente ou por intormeúío dos bancos. . -

Poy isso, torna-se necessario dar desim.
voh-.men_to á caixa de. resgate da' divida. 
internn., · que peetendo deixar organi-
zada. . . · · · 
· Penso mesnlo, Sr ~ Presidente, .quo, 
quando tivermos uma s\tuu.çã.o bo;stau·.o 

-tl.rmo quo ' no3 ga.ran ~~ - &: pàrmaneneia. 
. de um · boni cambio, · não deVOF{3nlOS·. 
· hesitar> . em eontrahir úrn cniprestii:no 

externo, que venha auxtuar.- .o resgát3· 
da d.vl.da iotern~, pois nos pa.·.zes -novos 
a divida; .nterna é uni grande ob3taculc> 
ao desenvolvimento, ao progresso _o á. 
prosperidade na.ciona.l. 
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. São m.edidas que, sem -g1•ande8_ COpl-· àbjecti~o para o~ subjectivo:-do corwreto ~ 
.pronlissos para o ·The~ouro,>podera.os~r- piril. o a.bstract>{ da I,J.atareza -q,il;d::t. · 
postas em prat~ca.. com. o fim. A e •rnalh~:. _ niat()ria. para o (}Spirito ; e fa~s._as ~1.s: que, 

1 
• 

rar- a·situaçãoecon9m1ca.. . .. , : . ao contrario, desci~ril da. : mentQ · pa~·a~ , 
São medidas que . não· podem . ser sus-. · . réalldade, , do. su_bjoc :.i v o pa~a o objeéti~ : . 

:pensas dep()is cl~ ini~la;4as, . .sem grand~s. . vo;-.~ ·do abltracto parJ. · o concre~o, do 
i:riconve.!Jien tes; pop 18~() ca~erá a() fu;turo: - )spirito para a n~tureza : ci~ para-a bis: 

.. . ... g_ o v e_ rn. 0 a _iilissão de· tey_aL-as· .a e_ífet!o .. » : to ria~ E; .as theo~1as do Mtnt:stl'O, co~c.lu1 
· · · · ·eramtálsas, pois qui lhe de~ciam .. da/ 

' . Taes são as tiltim~s _·pa;lavras 'do Sr. ~h . mente para a re:..lidade ecol_lomrca.-ftnan-
n:i:3tró d<i Fazenda. Nellas sent,>m os-esprrz- · ceira da ·Nação; ·não subhm desta para 

' tos ~ que · lhe_ seguom .. ·à administração s~rn · aquellas, pois . qtü o.i seu(J?rinci;pio3 ~ - · 
trán'spal'.iilcia qpe a · in~uição :eeonom1ca: <>~som~ processo!3· de adm1mstrJ.ç~o re-
tloa.n~efra ante~loi• selhe :V'ae·transftgurandq . s\iltavam-não de , .uma conce_ntraçao. lO~_ : 
aó conta.Çto' dos factos que ·o· cat•éé,lom e .lhe~ . · gica. dos~'fac&bs·; que s.c lh l ciesdo]:>ravam 
minam ·destruindo:a, a ·base .dE> princípios _á visté,lo, sem qu.}· eUe lhJ3s entenrl.essc a 
em qu~ se ll}e asse~tava a . Politié?-~- E }sto · lio"'ua&ein mudJ. · e eloquente, ma.s ª-" 
Uã.O fie admlra. a ffilffi ·qUe ... O Cla83lfiqum de .. erro .q ti. e.' lA~ prl)dUzira. .· · UO CSpirito O 
gr~nito. E não me admira, porque ·.á acçãq encontro.de ·dúa.1 vardades Qppostas na.. 
constante das ~orrentes, que os cingem, os . pratiéa.: a de Ha.hnemann e a de Spencer. 
blocos dà mais rij:J. .pedra tam~em _setor- .. · . ·: . ,· ~- . . . . _ · 
~e 1!U, se :remodelam, se tr~mtiguram. . ··; A e3S!1..;.Prova. a prwr~·- !l,ue, entao~ .~a . 
· Agora;sr.,.lJeputadoS; p. odomos co_ n_ clmr: mexa_ c .. tt.d(.to, d. ~ · .. mconvemeoc,a ~ ~o _p_,rloO : o Sr. Ministro da Fazenda. é um vencido da_s .~cta.~, dos . proces~o3 .o dos .. prmmplo3 _d!> , 
confe3s6. · . · . ·. . . · ; · ·. · M1~I~or1o·:da Fazenda,_ )Untei .PrJvas a pos_-

·. .· 'd . . . · · · fi - tertor~ evtdentoa, P..>Sltlvas, mcontestave1s 
Mas, .s1 const ora.rmos . qut:~ ess~ con s~ao quando . em se"'uida. lho exn.minanclo a a.l-

e!lv:otve a sentença. eondemnatorta. d~s .Prin- ·ministr~ção . e oas cbndiçõe3 , historicas do 
c~p1os, -dos processos e do!!l ... (.tetos admlJ!IStra.:- ·a]z, mostrei, em alto relevo, a. discordancia. 
ttvo~ -Pr9cla_r,n~dos,.empra~ados o . ~rat~cJ.dos · ~isivel; palpa:vel, indiscu~ivel, ontr~ e:-Jtas e 
por oll~ na._ gerencH\. de duas ~a.s .. as_ · a da aqtiellas, entre as'neceas1dades publicas o as 

. !ndustrlit em .1806, o 18Q7, . ~~da F~zenda ha.. deliberações ministeriaes, os males da ·Nagão 
JIL : trea longos annos ; :Bl . consid~~armos e os remedios· do cllra.nuoil•u. 
quo, d-urante ease tempo, · elle, gu1·1do. por · . . _ . . . 
es)es princípios e por- meio desses processos, 4 zsso se . vom J~nt'\r hoJo uma ~lrcm~
intluiu. di.re~ta, act~va, pr()~undn, . absJluta- stanc!~_que me eS()Jlmn. as. u.l~rmaçocs eQ~g 
mente na v1da nacionaL; st considerarmos conclu~ocs do tod11o a duvHJa.. a confis~a.o 
qu l, em ~o-mo ~dessR. doutrina, olle manJou do réo. . 
diminuir p_~lo soqucstro de fazonda.s, o. pro- ora Hi «VOrllado» 6, no supremo conco1to 
ducção _nacional,rost~ingiu o meio circulanto, da pl{ilosophia mo1l13rna., o ,juizo do~nonstr.!,\· 
pl'oduzmdo uma crisCJ, .mandou cossn.r corn vel 0 uemonstra.do duplu.rnonto p 'r ·lDducçao 
prejuízos cnormissirnos 'Vias te:·roas om cQn· -e dcducçiio, a fu.lshJu.do dti. thooria minuta· 
strucçãa; si consi~~r<Lrmos isso o o m~is quo r·ia.l e o pm•lgu •ir~ lJUllticu. íinanccit·a quo 
otlo fez, a. .concltrsao é que esso Mlmsti'o é dolla. decorre constituem o mu:is inatacavol~ 
um grando criminoso, pois quo Jlü!' ~() dos mous assertos. 
d.ilatado t >mpo gvv Jrnou o sou p~nz '.á •uz ·Senhores, não lta. duvida alguma de qu(', 
de. pr·incipios fa~::los, que dizia SJr Jm ye~da· na esphera econornica c tlnan~oiru.,~os a.JUiga 
dmros ; · por·mew . da .processos per~gosos, um grande ma.t. A sua ex11~tenC1a nao s:J 
que a~rmava _sorom fecund~Js i. l?ra.twan~o discute. Todo.) o reconhecem. O Pre::lidente 
actos ~nc<;>nvc>mente.3 o praJUdtcia.eJ, CUJa da Republica, o Ministi·o da Fazenda, . o Con 4 

otflcae1a ~ (!pportunidade o.sseg_urara. .· gresso, . a jmprensa, ,o cida.dão1 .todos os que 
: · O Sr. Mm1stro 1ia Fazenda~ po1s! é !éo con.- pensam e todos os que trJ.ba.lham o.-sentom. 
fesso -d~ crin;te que, J:ta um anno,l_h~ 1mpu~e1, . Qual é, porém, esse mal? Qüae;3 ~s -cau.;as 

: qua~do, aq~1, d~cutxa actua~)~l da :r:_ec~r~.: · que· ~ ·produziram:~ QuaLo rerned~o que , o ·. 
·,o ~r1me do ·sacr11i~a. r· a.. ·a.dm!mstraça9 pa· pode~á 'c:..trar~J Tn.~s sl.o as. ·que~toes 8~bre 

·h11c~ a uma ·d~ut~lga . . ·. fa.hsa,.mconvemen~e,, qu~e~, vari'ao juizo do~ ·homeus e lhes poem . 
per~$'osa ; ·8: J?l'l·nzip.os, · proc~Ss«;)s, .actos .çon- as opiniões . em· conflwto . . ~ · 
tl."'a.rws á~oliCl_hçoes econotmcas e ftnance..tr~s 'Re tlínànte . não ha. sobre esse . o:1 esst: s. 
UO ~pa!z. . :· . . · . ··.' ~ . l . . . - pro!Jle!Üas, vensamentós quo Sf'jà.m .aCC()'rdes,-

En.tao, ·definindo as verdadeiras · e .. as falsJ.s nem ·vuntades que se confo.rmem. 
th3orias, dissa : o Pr•asidcilte diRepublica o o Ministrada-

que 'Verdadeiras eram as que s~"!>iián Fazenda, elles mesmos, dívergem nJ com
da l'Oalidado pa.ra. a monte, do ·mundo pr9hendel-o, julgal~o e reso~vot:;_o, pois, corno 
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oàUeguere o d3mOn3trei aqlii, _ se encontram provoquE)m,o despertom, :Pergunto, pois,:_aó 
na · adniini.itraçã.o · publica. pega.tlas ·de . po~ oobráDeputado: -qual o phénomeno e.xterior· 
liti<la.s tinanc'~iras oppostas. Mais.Nemme_:;;mo · q1,1e 'determinou esse phenomen() int3rno? 
os que ·. contestam as . causas; o diagnostico,. Qual a~causasocialque produ~iu e3se effE)i.to 
o prognostico .e 03 remPdio.:; do GoveL"no, se moral; qti~, _ por ·sua. vez, se fe~ causa ~ubjé< 
êomprehendem e S3 combinam_nQ copceber ctiva do malexterno· 1 · --· . •- .. ·_. -- -
do m:~.Le no peaticJ.i' ·do tra.tamento. Tgdos E8Sas causa.s; disse; ': coinô · vlrrios, S • . Ex; . 

,_ dis;ent~m profu1da:nente sobre._esses pcmtos. que as .deixava em silericio por serem rririito 
· Eu,, por exemplo, discordo inteira e a,hsolu- conhecidas. P<Jis bam. E11-o . ·confesso: -. :não as 
tameri te do nobre DeptCa.clo pelo Rio de. Ja- ~o.iJ.heço.(Pausa.) · . - . .· .. _ -__ ... · . . 
neiro; Sr. Custodio Co~lllo, que é, como eu; . o SR.. CUSTODIO CoELHO-:-:- SãÔ as .nicsii13;s 

·c'ontrario·, .á.os· processos ,financeiros do Mi.,.. q1,1e mantem e aggravaiÍl íessà do~confi!).nc&: , 
nistl'o. Etfect1vamente, .·não .· conheço nada ;,.;.déseqüilibrio · o~çanie~_til.rlo ; dej3~q.~ilibrio : 
mais iUogico e mais contradictorió- qlif3 o ·seu econoníico, carso forçal<> .•. Nã~- qUer.J, en:. -
estudo sobre as causas desta situação_ aflli- trai" nas causas políticas.- . .. · ·: ... 
ctiva, na; qual, parece-me, OÜ temos de parar O_ .sa. F.\.U . . STO_ c.A .. R. DOSO .. -.. -. P_ei·dã_:o_.• . .. w. -._·p-_re .. · ~ . 
.inertes na historia, ou. de. abrir caminho 

.• pela revoluçã.o. ( Voltanlo-se pa}·a 0 · Sr:·. ciso qüe nos .. mo:vamJ$ logicamente .. dent1•o 
Custodio (Joelho.) · .· · _ · . . . _ do circtiJo d~s a.ffirmações fejJas~ .: , . · - ·· 

. Este juizo ·que formul()e e e~sa diverg-::mcia V. Ex., depois de indicar . a;. de~collfiariça. 
· . . que a,.:;sjgnalo, a. respeito de ·vossa·obtaa, nã.o como a causa. que. pertu.rba-a sttuação finari

querem, de ·.· Jl!.Odo algum, . diz~r · ql!e ·não ceira., opprime a· vídà cconomica, ággr.il.va o . 
seja.e3 tàlanto vasto e _ espírito elevado. Si- estado pathologico do commercio, como cen~ 
gnifica apenaS -- que estan;1os deante de um tro, emfim, de <>nde se-irradia a discordancia ·_ 
phenomeno ·complexo, onda errós,possiTeis detodo3 os elementos constitutivos da . circu
não deslustram fir'mes pensares. laçãg e do movimento,de permutas,-diz tex-
. Registrada essa homenagem ao or~dor a. tualmeiite: . . · -- · 
·quem muito-admiro, permitta-se-ma que lhe --. «Deixarei arri silencio as 'causas que . a 
anJ.lyse os:conceitos do dj.sc.urso_ aqui pro- produzelil (a. desconfiariça. ):· ·sã.t> por 
nuõciado a. 30 de outubro findo. · · · demai::l conhecidas i. 'VeJ•llios, porém, ~s . 

Estudando-nos a situação economica e fi- que entretem e aggravam es~ descon· 
nanceira, diss~ elle : · fiança.» , · · · · 

«Quando refiicto no estado melindroso E em seguida. as aponta: · dosequilibrio 
da nossa. situação fina.n~eira e economica, orcamentario-a economlco, cur11o forçado e 
acodé-=ine sem pro á monta uina palavra agiotagem ••. Pa.t•a V, lix., pob, ha duas 
fa.~al-desconfiança-na.tural consaquen- Ol'dcns do factores quo n.du:Lm sobre a des
cia ·de erros nossos, :passados e pre- contla.nça. Uns a. _prodilz()!ll ou a produziram; 

· \ sente-i. · ou1it•os a. a.ggra.va.m, a-mu.ntom. 
Sim, é a desconfian.çl que perturba. a Mais. Mntl''l p1•oduzil' e .entroter .um ph_e

situaçã.o financeira, opprime a vi-da eco·- nomeno, vu.o muita. dllfer.moa.. Produzi~; e 
nomica .e aggrav11o·o estu.do path.ologlco manter não l:lão a. mesrna cousa.. Vou da1• 
do nosso commorcio i é, emtlm, ° C(mtro urn exemplo. A-recebe em uma das pJrna;s 
de ónde se iNadia a discordancia. de to~ um golpa pL•oduzido por in~mumento cor
dos o3 elementos c:mstitutivos da cir- tanto. Mas, d:J.do 0 golpe; a syphilis, que lhe 
culaçã_o e cto movilnet1to d~s pe~mutas. corrompo o·organ~mo,· inter.vem, lhe man• 

Deixu.rei em silen~io as causa.s q ue·a tendo, lho aggra v ando a ferida e a. tl•J.nsfo~- _ 
produziram: são por demais conhecidás ; inau«!() em ch;J,ga. · . _ · . 
vejamo.:~, .porém, a.3 que entreteem e ag· Abi está, · neste_ ·exemplo, po_rfeitament3 
gravam.es!la de.:~confta.uça. · , · São no meu fraco entender: 0 das- estabelecida a diffe·•·enci~, a distincção, entre 

ca.usa~ que :próduzem m:a.l e .as que o en.-
equilibrio dos orçamento:;, o desequili~ tl'e_liem e 0 ~_a.gg t·avam. . . . _ ··• · _- · . · 
bcio da economia nacional, . a oir--eulação ··ora, si . essa desconfiança. de ·qúe· :se :. fali~~ 

. de CUrSO forçado e a a.giotagen.x. » . - . -_tem causas (}_UJ a próduzira.ni e· CaUSU.S. qlie 
··. ·;:Como se ·vê; são clarissimasàspála.vrasdo a; . aggravaram~ êlogiéó+ e~tas.:·não· .~e podem 

orador. · A descontiançJ. é a causa. ,do· mal CQnfundir com aq~~Uas. E o no.bre Depü7 
que rios devora traba.l~o, economia, _riquou. tado~ _ qu·J, . CI)n;t :todo o:direit<?, se "Vein collo
Nã.o se póde enunciar juizo mais Jlréciso, ca.r entre os que se repn ;a-m aptos. para nos 
.mais evidente,· mai::l jwsitivo a resp3fto .'de libe-..•tar do géande ma.l qu~ no.s devasta, 
-um facto: a causa é a. desconfiança.. · Mas, deve, uma vez que se · _p·1•Qpõe _a. remedial-o, 
desconfiança é phenome[lt;) moral; nã.o se enunçiar as p:imeiras com a mesmx clárrJza 
produz. sem que circumstan~iâs externas o com· que anounciou as segund~s •. 
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0 SR; CUSTOIHO COELIIO~São OS erl'OS _ 0 Sli~ FAUSTO CARDjso-Ei'ros do pa.s3ado :· : } 
; pa.~s~do e do presente. . - _e d~ presc>nta~ São . coiisa.s ruui~à .iagisi~ :: _ ;~ 

. o Sa.~ F).USTO CARDOSO- Quaes :são essês Decltne um SÓ. çteqe:s. : ' - . . -. ' 
. ~rr.o's ~ - .· .. •. . ·. .. . _·· _ _. . _ 0 Sa·:·GUSTODIO COELHO-:-AS grandes . Ó!Jli.s~ ---;; 

_· O~R.. C(jsTQDI9 CoELHO -. 01·â ~ nii'F J>osso. soes, -po~ ~xe~:plo. · · · ·. - :. __ , > ·"_,\ .: 
está. r~ li?CliD;al-os. Estão no d~s.mrsJ ·que . O Sa. FAusro CARoo~o--:- -~-missões produ- '. ·:. 
V. Ex. p1oferm a 4 de .S(}tembtJ _do a.~nno z1n~o .. ?-e~c~nfianças! Admittamos; Ma.s, si ;· 
pa.ss~do~ . _ . _ _ . asstm ·e, st o nobre Deputado· acredita na. · 

O SR.~ FAUSTO CAatioso-HonrJ.-mo i:nuito des~onfrança como centro ·de, onde se nos il'.;
:. que, pa1·a-falla1'; -se tonb.a. -o nobre Deputado _ra_d~a a penu~·ia, e_causa. da situação afHi;. ·' 
:inspirado om -oraçõe J minhas . . · . c ti v a. . do patz, · ontao, · o mal, pa1·a. si; . se . > ' ·. < •. . .· . . . .. ' - ; ' . .. . . . de~e resolver no excesso. de papel-moeda; .· 

. .· () S~. CusT?DI? qo~LHo:-Nao. E~to,umos~ . emttt.Ido, e a. cura. deve estar na. eliminação :·· 
t1-ando~ contradiCçaode.Y ·Ex .•.. :. ·_ -·. . _· d~sse exce3so; NeJte.caso, o Iogar de v.-E:x; .·· 

9 SR• ·F'A.USTO CARDO.~.o ..:.... Contradicçãg ·nao é entre os que c~mdemnam a queima; é ._ . 
~ .. ~t!l-~a}. · _ __ , < , - ·~· · , ._. _:. _.· · .. aolaiQ., do Mm~st~·o da F~zenda; que_, na _ 

Cqmo; si nada affirmei aiiid~ -~ Si ~:perias crença de se o1~1gmar o, m~l ~eexc~~ ~e < 
: formuleL p~ro-unta.'3 ao nobre DJptitado l pa~el-:-moeda, procura remediaJ-o, dum:..; 

' . . ' . . o . . r · ' . _nu~pdo e3te pelo. fogo~ . ' ' 
~cr.ttar~se-hla; porventura, s~ Ex .. por- . M · . s E · · · t ·. · · .... ·· 

que.lb.e critico () discul.'So ~- Ou ·dar-s(}:..}uL 0 · · as, · L _, go_verms a. no ma.~s,; na()_ 
· q~so quo S. Ex_. houve3se . proferido aqui' fórrna nest~ ques~ao - ao lado do .MI~Istr()-. , ·' 
uma,·or(\ção só .. pa1•a :quo lh'a. _oi.rvlssemos~ Aoco~tr!lr1~d~ ap_tor .da emenda. que~anda 
lh'a les3emos mas não lh'a examinassomõs ~ cess_[.tr . a Incmeraçao. ·. _ _ .·. . . 
-:- . , ..:. _ , . - ' .:. · . · · ,.,. - . . .. . . Por_que~ ÜI1;Q[LIDO'l. 0 nobre Deputado, .em 
. Nao tt.em. ~ao co~proh~ndo_ que, . C?_r.o. seu dtscm•so, parece explicar essa ineônse• '' 
ta.nto tempo, t::tnto trabalho o. ta?ta soh«?_I~ quoncia. ·Diz olle: : · 
tude, se.,fizesse obra só :para ser v1sta e nao · · · · · 

.. examinada, POI'que, esta; como esses vasos . . ' «Ha exc~ssg de pa.pet moeda, mas:-
muito dclicados;m~itoJeves . e muito trailspa- . ~em prefe~t vel é . a sul.~ supera.bundancia 
~entes que se Illfram e ·não se toc~m, se· _a.- sua r~tu~·ada arbitraria o violenta.-
póde quebrar. • · . . mente fetta.» · • - _ 
· · Não éreio.. Ma.s;··nein . mesmo .si .· assim Senhores, retir.u>, àrbitraria e violenta.-

. fo~e · so deveria l'espeitar essa ·. obra, por mente, p:-.rte de alguma ·co usa que existe em 
mais fragil que ·· fosse, porque . dift'drente excasso, é retlmr sem medida, som ordem 

· -desses . vagos, que nada. conteom, es~e dis~ R.etiraJ;" sem ordem e sem· medidn., é reti: 
c.urso est!L repleto deidéas fd.lsa.s, e as ideas rar de mais ou de menos do quo ê justo · do 
falsas, disse o nobro Deputado om sua. q:ue é util, do que ê necessario. ' 
oração do · anno · pa.sia.do, quo aqui 'tenho, . Ma.s, . si a._ conseqaencia do tirar sem mo
pro_duziram sempre em todos os tempos _md.os d1da,~ tlra~·-so de menos o. não de mais, ne-
1'esuztados. . nhum perigo novo haverá. nisso. Ao oon· 

Ainda. mais, enunciadas com a autoridade tr~rio, 80 a.ttonu:trll. a.ssim o perigo já. 
do S. Ex., 03SM idéas produziram:',gi ando extstente.: a demasia. 

fl'i ·t P pori~o, pois, de se diminuirem quo,ntl· 
.e et o ... · : ·· d~d~s arbttrat•iamente,á diminuil-as de ma.ts. : 

.· . 0 SR. CUSTODIO CoELHO-E V. Ex; quer DtmLDUO:SO uma. cousa de mais, quando a 
_de3mmicha.r est() atreito '? · conseq uepc~a é a fJ.lta. dessa co usa, que, 

O Sa; F~usTo CAanoso-:-"Nã.o. Quero su- antes, existta em excesso. . . · 
__ j~ita.l~a~ a .urna critica. justa, logica, vorda- . ()ra, a . juizo. _do :propr~o or_ador, issonão . 

deira, pa.1•a. lhe.:~ impedir os .resultados ma.- a!J(>ntece.ás I'etiradas, ariHtra.ruts e violen-taS 
lignos. · . · . ·· . . · . . .·. · .· . de.p~paLmoeda., · porque, ap~za1• ·da. dimi-
: ··]?ro3igà.mo3. Diz s: . Ex. : Dei~arei de nu!?a.o deste, V. ~x. crê que ene·ainda· 

.· parte as causa~ que prod.ú'Zirama desconfiança; I e~t;:~~o em excesso,. amda superabuu.da. • ... ~ · · 
si'lo po~ dema1s conhec;.das. · · Nao cabe~, pots, · pela.s desastr;;td~s . qtlet-: ;._. 
· Eu já. o declare! fr<\nca.menta o de novó. o" mas suçcessiva=:~, censuras .ao Mt~tstrQ por< .. : 
faÇo: Nã.o a.s conheço. pa~~o do nvbre Deputado pelo RIO de . J~. ; : 
. Não _ a.~ conhéQo e peço a V, E:<. que m'as ne~ro. . . · . .. • . -: · _ - - - ~- 
indique, ._ m'as mencione, . para que ou as ~ M.a.s _a cnsa, q_1:1e ahi esta, pr!lduzlila_:peltt, ·•· 
discuta .. ·· · . . · . _1alta de nurnerarw, como a exphca 0 ()ra~~:r, -_. · 

·. O Sa. CusTooxo CJELIIO - São os erros do 
passado ._ e do ·p1•esonte. 

Cam~ra. Vol: VIII 

que,sem emba.rgo de s11a- crença no . exce3so ···-. 
depa.pel moeda em circulação; a reconheee e 
a con fdssa. 1 · · ·· ·· 
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A crise, pensa: cHo :tiloütdo em · LaJa.yctto, 
é devida ao fn.cto 

«de, em .determina.dtu3 quad1·as U.o . a.nno, 
ô .papél moeda refluir em qnantida.ue con
sideravel :para certas regiões, havendo 
ém outras grande penuria de IDGiO cir
culante.» 

Esta. proposição, talvez exacta -na bocca 
desse illustro Minl~tro da Fazenua, <lo 
Iiliperio, e ta.lv<iz justa naquolle mo
·roento, é applicadQ.__ á situação actual, pro
fundamente fil.lsa, completamcnto absurda. 

. Para que regiões emigi~ou o numel'al·io, $i 
em to'do o pa.iz sé sentem as mais palpi-_ 
pitantes noces::;idades delle? Si, ,ror toda 
parte, se üninóbiliza a vida economica c 
comriiercial da Nação? 

Adinittamos, porém, que a. áctual . detl
ciencia de nume1·ario so filio a esHas düi:ilo
cações periodica.s, que, na phrase rio oi·adOI', 
se davam nó Impm·io o se dão n;t Hc1mblica.; 
admittamos quo só haja. :penuria do dinheiro 
em certas partes do pu.iz, que nas outras o 
haja em fartura--qual a. conclusão? A con
_clusão seria que a quantidade do papol em 
etrculàÇã.o é doftcientc, precisa sm• nugmen
tada, e não é, como pensa S. Ex., :wpcra
btiridari t 1 . 

RéalinE'nto, si o dostino do numm·ario, é 
prover ás i:locos.~ida<los da troca, 1ltcilitar o 
curso das tran~acçõos dC' um pu.iz; si, entro • 
nós, em certtts c determinadas épocas, ollo, 
.neste ftm, si oncamiolm em maior quanti
dade para este> ou aquC'llo Jlonto, verifican
do-se, pol' isso, nas outras, falta dello ; si 
assim é, a ninguem é licito concluir a sulfi. 
cioncia rlo moio circulanto, uma vez qu0., om 
determinados tompos,elloso precisa. ttpr·osen
tar orn maior «tuanliidaüe cniloga,r·e~ cerf;m~. 
e, nossa occt~siã.o, fa.ltn em ou Lms, )lel·tur
)>ando ahi as pct·mttl.us, e, lthi pl'ejudicttntlo 
.as transacçõcs. ' ·. . 

· . ~Não se pótlc, dada c:;ta falta, V.!rifica.da 
·essa deficiencia, afli1·mu.r quo o numm'<WLo 
:seja bastante. Como, pois, garante, o uolJre 
.Deputado que elle é excessivo ~ 
· Seria cr•ôr_ sup<.>rabundantcs as aguas do 

, :um l~go destinado a irrigar e fertilizar ccl'ta 
porção de tm·rcno, que, e1n certas occasiões, 
.a.s . exig·indo, em regiões determinadas, em 
;maiQr volume, sentisse f<Lltn. tlellas mi1 
outras. _ 

Essa loglca, eu a não comprol1óndo. 
. Emissões produz indo tlcsconfianç,a ! Mais· 
logica, pelo menos nas appa.rencias, terlu. <t 
a.ffirmação de serem as emissões determina
das pela desconfiança. E is.m foi o que. eu, 
comparando a situaç:io artificial do Impcrlo, 
com a real, em que, com a Ropuhlíca, se 
viu, de. subi to, o paiz, <I isso no discurso do 
4 de setem1Jro do a.nno passado a fJlle :se rc_. 

.ter lu S. Ex. · · · 

Permittarn-ri1c romomor;\r essas pa1avras: 
«Entfi.o, as ym·ias ~ circumstancias- que 

o·eram o credito o fuvoreeiam- r.ique· 
~as : natum.es, futum . promi~sor, pon~ua
lida·de nos seus COJ11proin!ssos, e, -~C.ÍJ,llJ1• 
de tudo, o seu regimen . polit~q9 , d:omq
narchia i·cpresenta ti:va pu.i·lai:nêpt<J.~ .. ~ -o 
seu renome de · povo pacifico e ordeiro, 
no seio de .um continente agitad'o por 
lutas intestinas e comrnoçõe's :politicàs. 
Por isso con.seguimO's durant6 J·ongos 
annos omn.•ecm• ao mundo a imageü1 de 
um povo de fina.nÇlas prosper<ts e pro
ducçã.o nuHa, um povo financeiramente, 
rico.o ocoriomicàmoilte miseravel. 

Esta facilidade, porém, , ~m , 4,~~J9Çar 
caiJitaes ost~angci.ros, mutM . con.<tBHP'U 
para nos 1mped1r o dcs~nvolVlme~to 
:tgricola e i nclustrial . . Para :que pro~uztr, 
si a va.lorlzaçho artificial dà • moed;t 
d<~.va aos nacionacs, po1• Ih•eç'ós. minimos; 
os prod uctos estmngeiros, melhorés e 
1'na.is l.JCllos ·~ 

Afiní1I; a Republica., ilnposh:p:llo fab~ 
lismo da.s lois histoJ•ic ~~s.- sm•go i~espe
radamonte, c o B1•a.zil entra na rog1·a. 
go:a.l tla · e·volução p3litica f\ quo todos 
o:; lJOVus, som · oxc )pçrí,o; . ostivoram 
sujeitos e a quo o estão hojo os do con· · 
tinonto [Lmm·ic mo, o cJmoça. .a p:n·tt. 
c;pa.l' d.n.s :~gitaçõo.i militar!lS;.quu, pOl' 
to~ta n pa.rtu o om tcultl:l os. tompos, ,pl'Q· 
Cíldom a ol'dcm cónstitucioila.L 1las ná· 
çõcs. ' : 

Com isto, a principal condição do seu 
c.·ctlil.o uoSU.llPt~ :·ccou xubitu.munte, o, 
rot ·ahill1; cst.o, l-lo tf.osfdZ o m•titltio 
1in;mcoi t•n. O puir. tt.p :·osontrtl'a-so tt\L 
c11mo N'a - sottl p.·otincçilo, som indus~ 
t~ia, sem ca.Jiita~s, c a Slta},H<?Oúu., qun 
nn.o c·,·;L a. ox:p:Ol:l).lno vortladoua do sua 
riqucz ·•,, ::;c clopi·ociuu. . . _ . , 

O Minlst1·o das Finanças do ontao, o 
eminente Sr. Ruy Ba. ·bos~, -~~mtó .a. 
l'tmlidad(} das cousas, o traça, pàl'<L lho 
aparar o g·olpe, . um pbno financoil•o, 
ond J, on t-i·o outras medidas, . procur~ 
romodia1· o mal, J.'Or meio d.e dup.~. prin~ 
cipaos:- cobrança, U.o iiDlJos"to do Impol'~ 
ta\:ão om . ouru o g1·anll.~t. e:qliss~ , do 
})U.p!ll-moeda. :pela pl'imeir.~, ,,,!lS~Vp. 
obter 'ü óurq, qno o _cre~itQ. Já D,.ílf I).O.s 
fomccia ; pola. segunda, Ci'OI!il'. ca.;p1t~~s, 
no intuito do dcsunvulvm; as.mdus~I'J.US · 
() . olovn.r o uo~so csh.do eco:honiico, 
doscumdo pnlá monarchia ~ ; . . 1 ... . . t. 

Em o cn1p·i·ego do um a1'ttflC1p ~q~· 
nomico, necessm·io o jus'.o, no pon~a· 
1mnt() de quo o . dinhóL:o . e!,!litt.i~.o 
circuh1·la pelo paíz t'4ai1sfor'ímtndo os 
do;,ertus om Vl\>Stus cont1·os industriaos, 
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Innumoras emprdzas indusiií!iaes, ·"(l 

certo, s~ formar<.nn, ·e, neste sentido, 
),n~oduziu~se no ospirito publico .uma 
1ebr.o. que . tocara- ás raias de loucura. 
Mp.~ tudo .Çl.e3apparocou sem resultado, 
ç9p:1,0 -~·. ftimo .de uma .. í'oguei'ra que ar-
de~~á sem. ~o.star o só lo. . .. . . 

O dinheiro nã.o. circulo a pelo patz, 
faz1ndo brotar industrias, não ponetróu 

.. o to1•reno para o fertilizar, não se 
díffundiu a rosa dos ventos, para ar~ 
rancar da t:~rra o fPuoto. 

Ficou circumscriptó ao Rio de Janeiro,· 
om um redomoinho assustn,dor e infer
nal da_ exploração o jogo. 
·, . EJ,_dost'arto, á obrà do Inmorio, que, 
nadan<lo em ouro <1lhcio, so esqucc('}u 
de ádquirir o 1woprio, vemjunt':.tr-sc a 
Q.a Republica, que para cvit<11' as con
seqüenciàs daqueHc erro, suppoz favo
recer a• pi•oducçã.o do paiz, despejando, 
neste fim, sobre ellc, um:t grande 
1Ila.s~a.. de . papel-moeda, som de leve 
sup:pol' que este, em voz do so dor
r8tn;u:m ·pelo paiz, como uma rêde vas
tissima., do · rios fcrtilizantos, cahi:ria, 
~o:QJ.o . ca.hiu, em )lm só ponto, como 
uma _eataracta dovastadm•n: o ensilltn.-

. , monto ~ >~ .. · 
, -Mas as a.guas quo assim cabem sobro a torra, 
cstm•ilizu.ndo-a o n. devastando no momento 
c no logar- du. quêda, se csp1•aimn, so disr;ri
buom o se ca.na.lbmm <tlirml, fot'tiliz<trHlo o 
solo. 
· E foi o q_ ue se dou com a grande massa. do 
pa.pal.;.moocla. àmitt1da. Cahiu como uma ca
ohoolra. em um só ponto o elo chof'rc, em voi'. 
de so osp~~olhn.l' polo paiz, como a chuva. 
por sobro nm tor1•ono. Mas a. pós os primoit·o:; 
instantos, em quo prodn:du ofl'eitos llosastt'n
dos, a.lagou a Nação o lho dobrolt, lhe tripli
cou, si niio lho quudt•uplicou a pl'oducçi'io, do 
modo a ol()V!Lr a oxp1rtu.çã.ode ?54.00C-·OQO$, 
de 1889,·ultimo anno do Imporio, u. 832.000 
contos de r~is, de 1807, setimo anuo da,Repu~ 
blica !-. · 
· '· Como, pois1 condemnar, af,tribuindo-lhes 
a . .qrigem da decantada desconfiança, de onde 
JIOS emanam os males, emissões quo domm 
tão assombrosos resultados ! 
:; (Je{lsure-sé-.. aos. quo a fize1'arn, o niodo 
por .que a fizeram. B' justo. Mas não se cen-

-sure, nem se condemne o facto em si, as 
emissõe~ .. pr,opria;monte,. quo. oru,m .então, 
comó o são lioje, nocéss·aritts e indispons<:L
veis. 
· Não as 1lzesscm, c a Ropublica. so asphyxia
:ria n.o nascm•. E porque as Jiz;crarn, olla 
viveu e accusa hojo su.ldos ospan to.~o::l, que os 
~.Q.n()poUzau()res do on1·o u do cu('é nos engo .. 
lem, como nos engoliam hontCilll os poc1nonos 
Sl\ldos do Im perio. 

Onde, pois, o mal d.as emissões ? Como jül: 
gal:·as factos de desconfiança., si a de,'!con•, _. 
liança a preccJ.ou, o o~:; resultados dellas foi· . 
este: inclinar exessivamcnte em noMo fé~-.vor•. 
a balança dos creditos c debitos interriaeío~ · 
naes~ 

Não. Descubram outras c msas pa.ra essili 
de.;;confiança, que se diz a fonte dos nossos ma..; 
los. Pelo ostalõ.o da logica, esta não dú.. Não· 
sorvo. 

Isto me faz crer que o nobre DepU..·'· 
taüo não tem clara.s . e definidas no espirito · 
as causas que srtppõe ter produzido n, desC()!lr. 
fiança, donde, no seu dizer, nos ornan~m tão 
grandes maleficios o não n'as dlz, porque 
não as conhece. . ... · 

Ou acrcdita,r<.i. que a ca.usa. dess~ descon;; 
fian9n. foi o movimento politico que se pro· · 
(luziu a 15 de novembro P t1·ansformou .... ·<1.. 
e.~tructm•<t politica da Nação, o .o não, ~oU:~ 
fedsa com receio <le se lhe descobrir má fé' 
republímtna.?. 

Não creio. Acredito serem bem crystali-. 
nas as crença$ políticas de todos- que aqui, 
•3ffi nome da Ropublica, se sentam .. 

Causa de desconfiança, a Republica ! . · 
· Mas, u, Republica é a fórma,sob aqual.evo~ 

lucm as sociedades americanas com a mesma. 
fatalidado com que, sob a monarchia repre
sentativa, evoluem as ouropéas, sob a:ari~
tocracia militar ovoluira.m as .greco-roma·, 
na:->, o sob a toor·l'<~ei<t os imperios ftsiat·icos. 

E' a roupagem politic<~ de quo natural
mente se revestiu ossa dcmocraclano:va,des
conhecida, origina,l, quo surgiu na Amei'ie~ .. 

E' um phenumcno gm·al. · 1~ por si só,phe
nomono do ac(;ão tão vasta, tão logica, tão 
natural, não pc>de produzü lJOnoficios aqui e 
ma.lofieios acolü. 

Pu,r<t qtiC, puis, ::;e lhe defiru.m oseiTeitos, é 
misto r q uc, onde se lho mostrar maligna a. 
a.cção, circumsbncia.s concorr•am, lhe per
vertendo a. iníluencüt, llle <tlterando as con
seq uencias. 

Sim. Isto é possível, é certo.. O sol.·~ 
o mesmo, ondo quer que lhe caiam os raios· 
dardejantos, mas a sua acção sobre as c.ousas 
não é absoluktmente a mesma, : vat'ia con .. 
í'o1•me estas. Ao seu con tacto, o ba.ri'O .·se 
enrija e a. cera se derrete, a flor desprende 
parfumes e o pantano miasmas. · ...... ··· 

E ninguem de sonso e pensar lhe· levará .á. 
conta os miasmas do pantano e os perfumes 
d<t flol' ~ 

Bom atl \'Ol'titl<t,a. razã.o v ao lmscat' na. diver
shl<ttlo iutt'ilu;eca dos ohjoctns <L diversidade 
dos rcsult:t1los ]ll'uduzidos polo ag-on to com· 
mttm, go:·al. 

Ao nolH'O Dopntatlo, poi~, si J•en.lmonto 
a.crotlita. ser a. ltPpuhliml, o motivo ua. uescon
fhtn9U. quo aflligo a N<tÇ\tw, COllllJOtia, ·como 
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·- .economista. o fin;wceieo, que 1\ fnquel'ir, tlisco1·dancia é effeito, não causa, e, no 
p.:1ra as der;Unae c as inculiil' no espírito . CJ.:iB vertente; que as discordancias 
publico, as caus ts especiae3, quG, entl'e nós, . registl•adas, não .são . causas da crise, 

·· actuam no sentido ue se convort: r em ·doi'os s~o manifestações della, seus sympto 
o contq.cto ·da mais vasta, da mais prog1•es- mas, a pt•opria crise revelada» • · 

· siva, da. mais liberal, da mais humana das . De~Gquilibrlos de · orç~mentos e do pro-: 
fórmas políticas i de se mudar om miseria à ducçao, causa.s de perturbacã.o, oppressã.o e 
riqueza de to~o um povo ; do fazer des- :aggra.va.ção do es&ado financeiro economico 
.apparecei·, por uma abeetm'a inobstruivel e ·e coinmeeciat elo paiz ! · . 
occulta, os fr•uctos da, activida/lu nacional, 
os ll.wros das classos producto1·a.s uo paiz, D3scctuilibrios de orçamento e producção, 
que, novas danaidcs, a.hi, atiram o seu tl'a- forças propul:::oras do centro de onde se nos 
balho inintel'rupto, o qual, sem que ella.s irradia. a. discordancla de todos os elementos 

· se apercebam, se escoa, c se some por constitlltivos l).a circulação e do movimento 
frestas invisíveis. . das permutas ! 

, E isto, S. Ex. o não fez. E isto eu o :venho Eu, sLo não ouv:sse, si o não lesse; si nã.o 
fazer. · tivesse, aqui. ante os olhos, ta.es palayras, 

Sim. Quero, de]Jois do rebater a falsa lo- n~o acre .·.itaria que as pl'Oferisse quem, um 
gica de qae se serviu o nobre Deputado pelo dia, lett uma pag-ina de Economía Politica 
Rio de Janeiro, p<m:t assignalar o descqui- e abriu um livro de Physica. 
librio orçamentario, , o descctuilihrio eco- Descg_uilibrio não é causa: . é effeito, um 
nomico e o cut'do forçado, como causé~S que -facto que se produz. e se revela, dot:}r• 
ent1•etem e aggravél.m a desconfiança, donde minado poroutros. ·· · 
nos promanam os m<ücs, apontar, vitlivcis e Dizer-se que as desharmonias notadas são 
palpaveis, ao Congi'esso, ao Governo, á Nu.- causas da situação maldita em que, já. ca.n--

_..,ção, as frestas por onde se nos vae a ri- s~dos, quasi vencidos, nos debatemos, é como 
queza publica o pat•l.iculat•. Qaoro ind,cal-a.s st se assegm•asse quo as conchas de uma 
e mostrar que essas feestas se podem e s~ balança., influenciadas por pesos dift'erentes, 
devem obst1•uir, que esse somidout•o enormo, se movem em sentido contrario, ilã,o por 
de fundura incalculavel, se tapa. causada desigualdade das cargas que sobra 

Prosigamos. E prosigamos tomando o peso ollas actuam, m·.ts em virtude das oscillações 
á affirrna.ção do nobl'e Deputado, sobre as do fiel. 
ca.u$as que entreteem e a.ggravam a dos- E isto faria rir·. 
confiança, que,so diz, nos annu!Lun as fol'ças, 
nos atrophiam us energias, nos aa1niq_uiUam o Agmitta-so, porém; quo assim seja. Sup· 
trabalho, nos consomorn os ludos. Tomemos- ponliam-se as vorda.des rPinando inverti
lhes o peso e lhes vm·iJicamos a. resistcmcia. das, as lois na.turaes influindo em sentido 

Estas caus:t:i, vó:'l lh'as vi~tes sahir dos co~tr!tr~o. o n.creditamoa quo ta.es desiquili
la.bios e, ainda a~ol'êt, m'as vistos repi·o- !.mo.~ .r:1 IJtl.ln r~almento n.s causas da.s assi· 
duzir. São o du.~e?uilib,·io dos orçamentos, o gnala.lus desgl'aças. Serão, porém, ainda 
·de;çequif.iln·io da 11conmnia. nttdonaf., a ci1·- <LSSÍill, ~ob B~~o pt•isma., CBl'tll.S as afilrma.ções 
cul-ação rle cw·so (o1·çarlo e a ogiolclitem. tlo nobre Doputu.do i 

Antes de tuüo, pot•mitt.a-mc o i1obrc col- Não. Vou mostl'al-o. 
lega uma pondcruç\ão: dcsec1uilibrio nilo é 0 Sn. PRRPIDENTE _ Ln..m· bro 

110 causa, é efi'oito. ·" .., nobl'O 
E isto eu já. o fiz sentir aqui, hn. n'mis de doputa.do que e.:~tü. esgotada. a hora. 

um anno, quando, nesta. tribuna, submetti á O SR. FAusTo CARnoso- Vou a.ttender
mais justa das analyses as fórmulas em g_ue vos. Ao tas, porém, vos d'iPei com o coração 
o Sr. Minis.trõ da Fazenda rcunin, como na.s mãos: votei pel() encePramento da Re
ca.usas de nossa depauperação cconomica e· coita, e, si me ga.ra.ntem que, deixando a. 
.financeira, a.s suppostas discor(lancias entre tribuna, a discussão se encerra, me calo im· 
· a producção e consumo do café, ontl'e a medio.ta.mente. Mas assim nã.o acontece pois 
nossa Piqueza. em ouro e a ma.s~a do papel que, si eu desisth• da pa.lavra, outro 'a to4 
em circulação, entre a despeza e a receita mará. · · 

federaEL. t- d' D. . d . O Sa. EsTACio CoiMBRA- E' verdade. 
1~ o que, en ao, 1sse: « 'scor ancta · · 

entre phenornonos quot• di?.er de.'lequi- O Sn. FAUSTO CARDoso- Neste caso, peço. 
libl'io entre <tS ·forças qae os detcmni- que, consoante ásl!_raxos, se meresorve a pa
nam ; desequitün·iú :,:ignilli!1L rumpimento lav~a, }H1l'i1 <~om.anha. Eu vos ficaria por isso 
de um equililwh ;wLoriot·, instavol ou mmt) agra.dec1do. . . 
esta.vol, pela inlluoncia 1lu ca.usa8 proxt- O Srt. PRr~SlDENTE- O nobre Deputado 
mas ou rt.mwt<~s. E tudo i,;so mustru. quo será a.ttendido; 
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O SR. FAUSTO CARDoso___;, Perfeitamente. 
Sento-me e prometto que, amanhã,quando 

voltar á t1•ibuna, farei a minha viagem ele· 
ctricftmeilte, restringindo, para não-toma.r o 
precioso tem:po desta assembléa, o mais pos
sível a.s minhas observaçõessobre o discurso 
do meu lwarado collega pelo_ Estado do Rio, 
a. situação economica e financeira. do paiz e 
sobre a desgraçada política do Ministro du. 
Fazenda., que ainda nos devasta. (Muito be·m. ; 
n~u i to bem.) · . · 

SEsSÃo DE 9 DE NDVE~lB!tO DE !J . 

~ · ·~ ' ....... . 

O Sli._ FREDERico BoRGJis-Isto é phanta,.;.-- y_~:; 
sia. .· · _ _ · . · ·.·':; 

0 SR. GERMANO HASSLOCJIER-Não é -tal::. ·,_:' 
-phantasia, estou apresentando ·factos, factos · : }~ 
que demonst1·am que a emenda foi ápr~Ii-. - : .'·; 
tada com o intuito de illutli r á Camara.·:e ! · : ·:~ 
metter mais estes 5 o /o nas mães dQs empré'!"~:: :~:~( 
zarios das loterias, quando o imposto devi~ .; . ' .:~; 
ser cobrado de ma.neirá a que a Companhta. ·::·: : ;~ 
de Loterias fosso obrigada a recolher a.o Tne:..:-: 5:.~:! 
souro importancia correspondente a- ~es·:': 'i~f·f; 
premios antes da sua extraéção . . _ .• · · ·.,.Lj;~ 

Assim, vamos dizer á companhia que · el~~\::O"! 
· fi<lará corri ·a faculdade de pagar ou não 9X~~: 
imposto e deixamos~ lhe nas mãos um meiO: (iê~ '~ef; 
illu:Iir ·o povo . do beocio '· que é · estie. :polJr~::\-~ 
Bl'azil. · . · · - ··.. · · : . . ;:_.·:: 

<.Vide .P"g. 179 do vol. 7o) . · O mais é tapar~se o soi eo.Iii uma peneir~.v·;;;) 

. O Si-. Germano . Ha&~loeh~r Tenho dito, .. . -- -: ;;t~ 
~a1·q encarriirth_ar avotaçc~o ):-sr ... Presidente, , -}ii~f!~ 

. i7$ifEVW~;~!~;=ri!%:~~~~~ _ . · --_--_ _ _ . . .... _:_::_: __ •- _!_·_._·-·~---".: __ ._!·_,_i _[ .'_l_! _:_,_: 

das loterias· n;.wionaeS: por mais . sete aimos, ' _. 
~stà.belecen.~o-, como uma. das condições;_parà. SESSÃO DIURNA DE '27: DE NOV~MBRO;~~i~ 
ess~ fav1!tr, quo ~~ commi8sãó de 2 o f o que ora ·• · .: · DE 1901 :-·· -._:,~-:::t 

. ::~~a!fe;ad!~~~~j~; ~c s~~~o~;~t~~c~or~d~~ . vide · nng. saz 7o' vol. . . · .j~~ 
rico Borges· apresentou uma emenda redu· - . . .· ·. · .· · : ::::8~ 

' zindo <:'Sta.·· commissão· .do 1/2 °(0 , isto é, . · () Sr; LaiDartine ......; sr~ Prosi:.;_;;:~ 
reduzin_do de~3 a. 2 1/2 °/0 • __ • • doilto, foi · com · alguma surpreza que ouv~;;\f 
: Por outro lado, . a. Commiilsã.o estabeleceu: Y. Ex. a.nnunciar . a. 2a. discussão do . pro;;:•f; 

. quq ~li(d(js onu~ que-p~sariam -so.bre. a,Com~ jocto n. 62 A! que altera ,~m parte a aJ~~f,j 
; P __ anhi_ a. d. e _ Loterta.~ ·Na_ c_t _on_ aes ·c_ onsis.tir_I_a. na. 1_a. das Tar_lfas . das . Alfa.nd_ og.3ts, por_ q~- - -~:_::-~ 

_ q~ota. de 5 o/~ sobre o ·prémio de 200$ . para este p1;ojcc~o . figura ha qu~si qu~tt'~~~f 
· euna.. ·.. . . . .. . •. ·. · . . · _ · . ;mczes em diversas ._ordens.(lo d1a: dos nossos-.·if: 

. qra.1 o Sr. ~rederico Borges modificqú ·~ste · trab!).;lhos. ;com:pletamento entalado · o;~;~4í~J 
. enun<na.do, dlZendo .4ue esses 5 °/0 sertam que··at6 hoJe pudesse ter andamento; 4~-vide~~~ 

eobrados só no acto do pagamento dessoa pro-' a . má collocaçã.()-; nfí.o direi proposital, · ·q!J~~~ 
: .miosa.os portadoroe de bilhetos. · lh.e tem roscrve:~do . a Mesa.. . ·. . ··_ : · ~'-~c;,:{ 

.· ~ De fórma que uma lotoria da Capital do · l!i' para -· estranhar ·· qtte asstimpto .iiõ.~~ 
2QO:OOO$,que disti"tbue 450 contoS.!JilTp_romios, importante cr ele vit;~l intel'osse pa.ra ·. a,·;; 
sendo 339 de premios SUJlOl'·iOl'OS a 200$,· ta.l induStl'ia pastoril tonha. sido, pol'· . VeZ~i::':; 
lotéria. dever~a pagar 16:000$ d,o impo::~.to preterido nu. ordem das discuss·ões por pr~~;-:·;: 
sobre os prem1os. · · jectos de menor nwnta e até mesmo. por:{':' 

Mas, pela. emonda (lo Sr. FI•edcrico Borges, <Llguns outros, visando -inte1·essc:•; meramente:'~ 
não serão cobrados estes 5 o 1 o sinão pelos individuacs. . · -. . ·; ~'_:;,: 
bilhetes apresentados no balcão, o que quer Não· tomo V .. Ex. minhas palavras colll.9;~,{ 

. dizer que o impoilto · não será pago e mais uma censura., porém, sim, como ~w~;~ 
uma vez . sot•á. illudida a;·- Camara. dos . queixa·justae fundada. Pai'a que possa; ~+;ç 

· Deputados, pela. razão de que não será co- niteilci;:Lhdo-se da má. collocação que~ ~~i 
brll,do tal imposto, porque nas agencias em dado ao projecto; · d'ora avante colloc~l~~~ 

·· que se: vã.o· r~ceber os va.rios preniios· não ·melhor o · assim coD:tribuir pàra a. mar:c!f~'tl 
existem fiscaes, pois a . comp~i:t.hia só . tem celcre de assumpto de tamap.ba relev..a,,~ci~ 
;fiscal aqui no Rio de . Janeiro. · · : e instantementc reclama.<lo, este anno~ :PQ.ll:~i 

. Assim, si · tiver de. pagar ·um premio de milhare~ d~ braziléii·os, qu_o _explora"?~'·~: 
duzentos contos no Pa.râ, -Pernambuco ou no das ma.ts nnportantes ·smao a ma1s - 1~·-~ 
RiQ Grande do Sul, ella deixa_rá de recoll~er port<~ntc da~ no:ssar,; _ inll.ustrlas-a tradi~~9i:: 
.ao Thesouro os dez contos do nnposto opode mü mdustna, pastoril. ..· . , 
dizer que os bilhetes foram réc~mlJiados · ,Yoti entrar em matol'ia c farei o po~s~fi 
pela agencia. vel . para sm· breve .. 
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Si este projecto prestigiado nosttJ, Ci.1Sí1, 'liu com <Lltivcz ehotnbridadc, contra esta 
coill._ a assigna.tura do grande numtn•o do C<tlabril1 digo eu, que conta em ·seu b()jô um 

· comp<1nhairos de b::wcad êl. , com <L a.s :>igna- Lavrador que de lavrador só tem o nóme ~ 
_ turn. da honr<1da deputação do Goyaz c um Sálgado já. bem salgado de ·rico ã ciist~ 
. -de ill:ustrcs collogas de QtÜl'OS E::~t<tdos, dos boiadêiros, criadores e-inVIÜ;nistas aos 

brilhantemente justificado ao ser ap1'e• l~:>tados de Minas, Goyaz e Matto~' ' Gfõs~:«('à 
sentado pelo illustrc Sr. Rodolpho Paixão c d.i --especuiacãc torpe e indeceb.'te ' feita á 
re}ata,.do . pelo Sr. Pa.du<t Rezende, digno pacifica, ordeira,. · laborio~~ ·-e~--dÍ'go ijÍe~Mq·; 
memJ:n~o d<t Commissão de Tarifas, na pJ.I~te soffrodora população destá Cà.pi~ªr; -~)l·tif a~ 

. q_u.e diz: gaâo VaCCU1n C?n prJ OH abaf.ido, irn~ poder SOr, mui'l;o ]Jl'CV~, 1UÚá;realidad,é n'p 
.. pór~ado pelos JJo1·tos mal'ilimos da ReptdJtica, Distrícto Federal o principitfecorio'iri.1d:i· qa · 

' H_(J<:'f,OOO, fosse aporns assim redigidr): . gado offerta c da procura, e.:;ta'Qelocendb~sê·defirii; 
vacçttm, 30$000:..-por cãrto, não viria neste tiva.mentc a matanç<t livre, respeitada assim 

. ·. momento occupar a :preciosa attonçã:ô da a Constituição de 24 de fevereiro• · . 
. •. camar(1 para explu.m~r considerações tchden- Eu; Sr . • Presiderite, tenho o dever de tor4 

: t~s unicamente · a justificar Ul11;t OlllCI:lda nar bem claro e patente que a honrada ban· 
: ~ ;.que • reputo necess~~ria e quo opportuna- ca.da · de Pe1•nambuco não' impugnou o pro-
.- mente mm1darei á Mes<t. jocto, p:1ra poder· dm· uma respO~ta ao meu . 
.. ;--:E, Sr. PI·esidcnte, o meu . procedimonb distincto amigo e patrlcio; o ·-digno redactor 
·· -seri:l. este-,-o de continuar na obse~uida.de a d~J .[m·nal do_ Çonm_?-~rcio_, . il_Il~~r~an~g toJha · 
_ que voluiitttriamcnte me impnz, <tncdio da du.~rta. q1m se publtca ·n~ pr~sl,Jpp~ ·cl({a~~ 9.~ 
:··.·tribuna, deixa.ndo-a a outros mais compc- Ju1z -<le FÓl'<L-'ó . Sr. De : AntOí1IO CarlosRt· . 
c' .tentes, .mesmo porque este projocto, r1u;mdo boil~o do Andrade~ qüe foi 'jriJüáto qo1l:í~a -r~~~ 
; _.figurou na. ordem do dia em 1~ (Jl~cnssão, peesentação de Minas~ s: E*:, qá;n,(lo~·cfq1.'Jt~ 

c.:· ambora a!'npl.amento dl..;cutiflo pot> illns:. a.os cus numm•osos·. leitores ílos·' d~l::iátM 
:..- trea collegas o prestigioso.3 amigos, enjos desta Casa, em úm _qos 'nlthiios úuirié.'iiós 'c do 
i'\--ni>ines ·paço licetiÇf\ p<-n·a. declinai', os St·s. moz do ' set~mb1~o, dó · seu ap'!'~ct:íqo;}qt:tf~r.'~ 
.:: N~iva, Mw~il'a Alvos, Affon . .;o Costa., Tei- de··nome feito no ' E~:tdo · I{Ue'~~~h~: ~ ~9!\t~ 
, .,xau·a de S:t, Celso de Souza, Pedrv Por · de 1~eprcsen~ar; · lamentou · qu~ o. prbj~Gto 
_· :nambuco, Pereira de Lyra, c . out1•os, nKõ n~ . 62 · A,-·-"al1gmeritando as ' tàrif6.ê '" pà1:-ã''~ · 
:,; .:foi •po1· ss. EEx~ impugnado. · g;ulo importado; ': cmbor~ 'fort'olrie'pt~r · çoil\~ 
·-;-;-· -41guns.dessos col-logas aproveiütram-~o da !Jatido e .impugnado ·óom mu.'ito â.i'~P! -, ~~llt -
-, opportuntdado para tr<~ ta r de assumpto 111 ustro bancaqa de Pernambuco.: nª'o ·ttv~~ê 
· · ·diverso e não fizeram siquer a. menor allusão encont1•ado na I'ept•esentaçãó'de ~inas utna. 
:: ·<'·.a.o ·projecto; outros va.lora.m-so da. largueza só voz que se fizessci · ot~vir êril sdll. ·dó_fé'sa·; 
~.' e!at;nP.litmle do dcba.tc .P~l'a. fazeJ~ , beilhan~ . Devo . dizer ao. : ú1eÚ illust.rê I ~ri;lig~: q~e 
. ·te_~:'_'dtscursos do oppos1c~w . ao govm·no do s. I~x. · foi injusto o'.-- injusto· g·ratüítat1l~nto 
-(:;' -~r. c:amJ?os Sall~s, c s~ .Inctdontement? ~~ pttra ~on:~ .. a rel?re~en,taçã.o ~o ~inas, p~~,qi1e . 
> .. r~fer~ram a o,to proJecto pár.\L a;(Ilr mar tL esta; nao ass1st1a. o dever do vlr á. tr~buna 
!,:'- IJ,Ile, ' OJ?bOr<L lhes pa.~eco~:;~. Ul~l pOUC:.> ele~ llu.fen.dcr· 0 qi.Ic· ~~O foi'itnpugna~o, 0~~ . · ~~~· • 
,-_- , vàdo o 1mpo~to, todayw, ~1.1rMm o sen v~~o trLbuu1do; por e .;;sa fó1·ma, })U.r/l pr-otelar, o 
·.:: a; ~s~a mmlJd:·"· de Yttalinterosso pwa a n~- 1lcmorar a passagem dessa ·modida <lo· in· 
: dustrm, :pa~t?rtl o, por sua n:Li·urc:n, p:1lp1- teressc tão relcvanto paru. u. in(lti:itr\u. pas· 

,;·, tanto_ e madtavcl: . toell. A bancalla. minei r~~. ao on vez de so,r 
_. .. Apen~s .dons 1llustres coll~gas o prost1- consm•;ula, devia. tot• morocillo·do S. Ex., 
mosos amtgos, os Si'~. P~ll'Ctra do L.yt•a. e níto dii•ci oncomios, a.o monos o Flilonc~ri, 
Pedro Pot•Jmmbueo, d1~cutm~n o Jll'u,Jocto: uma vnz <lllO a.giu com muilio critól'io, t~n'õ - o 

,- . ? to, entt·o. outms consulora<;~oes <lo so1.nonos pa,triotismo nu;:;sa. qúcstã.o. · 
.. 1mportancta, n.trit•mou esta;· convonculo <lc --, , d,. , .: • - tt - 'l t 
, -.'qtle não temos gado SLti!icicnte pal'a o consu· 1 ~~. Uoro?ch~ e ,em a ~~?ao ~os 1 l~s ro~ 
L 1IDO; o 2°, o Sr. Pedro Pel'nambuco, do· ?Ollc,.,~s fi~c ~Z~lp.tn °?~mvaçoe~ 3:0 p~o 
~;:;: ·pois' de longas considcr;-tçõcs, aduba,ua,s de Jeçto,, .J.nto~ t!~ .Justifi~a.r. ac~~.nda. proc~r.lli'
~: :_~~i~3:' l}lOi'daciuadc c ir~nia, roveland~-se ~. ~e1 ~cmonstrctr _qt~c~ o:s tLos E~ados ~b M~J!~S_, 
~;'Ex' -conlrecedot', como ntngucm da lnstot'la u.o~az 0 :Mn.tto Q~ 0·~0 tee~ >=>aft? su~c1ente 
~,·dó· gado,· perguntou qnom recl:tm<tra está ~,u a o sell. consumo-~ pau o consu.mo qo 
~ ;á.lterà~ã.._o !lo ti.l.riths, si por ventlll'a o.; in te- S. P~ulo, lbo de Janeu o c des.ta SltPltal. 
;;~ 'ressados foram ·ouviuos c ter>minou com O SR. GJmMANO l-IASSLocnER -- E·- P.~i'a o 
z···muito patt-iotismo O SlJU brilhante lli:>CUl'SO, llOl'tO ~ - . . . '. , .. ·., . ·"· · 
'i, ·animando n. reprcsentilçã.o do Min:is, nesta 
V,"Casa, a continuar ne.>S::J, cn.mpanh:o, ha tanto O Sn.. LAMARTINE-Ouça-me. 
· tempo oncetada contrn. e.':lse rtmlsinado mo- O SR. PEDRO pgRNAMJÚ;co-Vamos yer l\ 

nopolio do éarncs vcet1eR, que sempre ropol- p1·ova. ' · · · -- ·. · ' : ·· ·-:> • '"' ' 
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· O · SR. LAMAIÚINE - Demonstr"ci que radeiró á importação platina, que si eOJiti
actualmente existe excesso de producção so- m1asse ou persistisse por mais temp(), acar
bre:o cpnsumo; quo a alteração de tarifi1s, retaria a ruina da nossa.industria similãr, 
nesta par~e, foi instn,ntemente reclamada,· que viveu sonipre á mercê da sort~ é a,6an- . 
este ann()~ por milhares de brazileiros que, donada até então por completó dos po~9r:ê's 
ten,~o iil~~resses, d,irectos e indü:ectos -peesos :publicos. Representava, éu, Sr. Presídênte·, · 
á indqstr,i;~ pastÇ>ril, ~spirain para ella a. o meswo ~istrictq_ qtie aing(l, hoje ~n§~_<Wta. . 
pro.,speridad,~. a que ~em direi.~~ incontcsta- com a sua oonfiança, .e recordo-me. de que, .. 
. Vel ; que~ havendo.l!ypa:rprodl!CÇãO, O COll-' just,ificando ufr?.a l'epr~S~nt~ç~q ~~,ig~a,~a. ':.',: 
sumQ,tam ójmiuuido de fórma espantosa no por 600 das ma1s res:peltave1s firmas com- ' · 
merca,do ·: ~9u.Sumid,or· . - ~mti.s imJ.)ortap~e, de merciaes des.ta qapi~al, · dir.igí\l,a.· ·aõ P®~ • ~
S<tnt~ 0ft1Zí desçl~ .o ipicio do IIIOUopolio ; e gi'es:lo Nacional, . solicitando ·um iUWQªt~. 
que. est~ cliJ;tiinu,içãq de· <iP•smno n~o deve. pxra ~ gª~o imp,or.tadó, tivo ensejo· dó- ~-e.êr,~.:. . f 

. s~ri <tttrF!ni~(l.a. <t crise por. 'que ·atravessá; o rn.a,r cio ~t~. ~r.estdento da_ Repu~lic~, g. t~n~~ -::, 
pa~z; .poréJn,; unica e exclusivt~,monte a n,ão. rando .ctdad::w ·Sr. Dr-. PrlJ<lente ,de Mora,es,~ : 

· s.er. w~ta Capital abasteqida .P.elo regünen da no seutidõ de ser _-cumprídãt a t~i ôr.çiúnêu:...; .: 
·lhre ma~~nca~ . FiQalmeri'te, deruonstroarei; tá:ria e' cohraAa a taià , qe 'e*p@~e'Il,tê, -~a;:ç~'· ()· :;, 
que o imposto pedido no prq)ccto e que p·a~é· gad~_- import~d()• ~ttéP:did9_, ·~ LW..i?~l'1aÇ~o ·:;:~. 

· ceu. ~m. pGU.GO elevadoa'Js illustr-es coUegas, pl;l.-tma, .que, comoJá fiz ·ve,r, tm,h~ sld() ele- ·. 
os· $,rs. Atroilso Cos_ta a Mo~·eiça Alves, n~o, và~issima )lOS nove priwei~os . J,li~~~ê; · ~í~F '-· 
o.-·é, e·pelo·coritrarJo é mon:o~protéccionista .n.unt sens1yelmeute noult1mo tr11nestre~e ·, 

:do .. ql~!3 .intp9stos .·.similares. cl.e alguns . paizes 1896, e o· · gado .riaéional, a~é então . affàstado··· 
d~ Eu~o;pa c que estão longedasactJ.I~es COll·, çle .Sanh Çr.uz. a osse mel;cq,dO concorreü'é' 
diçÕ.~S do· Brazil, i~to _é, que pt•ocisam élt~ndai em ll\llllBl:o igu~l ~o d~ ga~o pJât~~~rW:o · ~ 

. dl;lt 'illlpOr.~_ação .·· e~~r;angci.ra •para . as. sq~B a.nuo s~gum te,. c.orn . o . unposto. a,dúª'né_IrQ~< '~ 
nec.e.ssidad.es;-ao passo que já, contarnos· :SU-" ainda, eni viO.or de· 15$ po.r éabe~· ·c~t.i --· 

.. · p.er.p~ ... Odl:lyçã,Q. . ·· ·· ~ :- . - ·' ·I , por completo a impOrtação platiiíá ~~t~ Ó~·nm . ~ 

."Q ·~A('~E~~~o. H~ssLdCIIER ~§i 11ssi1R; t!p~~~g· J1~~~~0°~::~~o~ g~~ó ~~~~r~aqi-~: :: , 
.f?-~0:~ ~~9, ;J?f~?1s,~r~~~.os d~. pyqt~~ça;o~ .. · ~ · sim o modico imposto 9-e-15$, porque à t~xa. 

~l SR: · ~?tlAR/~'!NE.-.,.. V. Ex. tenha. J;nais. éa)n~i~l ora: bftiX~ ;prec.is<_t'Vamo~.· l;lç!'~~li~~r::< 
um. -p;ouco. ~e. pac1enc1a e ouça:-me. · · · . . _ .o co,miD:cl'clo de gadq, naçton~I, ~~~:r~1l!P:.4g,·.~ 

Sr. Prestdente, a tê 1896, o gadovaccum 1m-. novamente . a C$30 . . mercado COJ1SUmÜJ:of.lm· . 
po;r.t~d9. ~~o~~ta.va. suj.ei~o, a im. ~osto .. adu.à?oT- · ':por.tantJssiii?-() d . . <3.· ·sa.ri. ta. ·· ~.r .. u.) ó. ·m·~ .. )· Js ' ~JA .. ~.-~ .. - ·.( 
ro. e~. expe.du}nta, que nao c_onstdero um tm- .Porqu13 (a.ztamos o maXImo empeAho enc 
· póS~<l O. Stm unia t~&a.b_g.nó:(lciaria, SQIDp~e é11- dem.Qn.strar· C?ID. O, ~orrm: dos a~*<?~ ~_' #.l.1J.J~S · ;, 
car~d~ co,mq retrlb!:!lçoes qc.ser.vlcQs.alfapqo- collegas, deS3JOS<?S ~e . <;:ogabor.ar ~-~no~tP11 J.,:·, 
gar1o.s.a ·<la qual nao ostaya .Isento.. o gado. porém,que entretanto mostrava.m.-se re.~o-· · :. 
irnpo~~clo, j~ma.is t'ôra co:?rado. Com ta~'t~ sos de que .~ Pl'Od\HlÇ~o·naci-ol:lal'~~9. b,â~ti1~ . 
-regalia~ to.manha p_roteaça.o, ora natural.a. :para o con.~1:unp; quo os s_e,us :l:'éco_lÇ~ t,'~a.~· ,-;. 
aflluoncm do -gado platino, qu_o tom mats mfundados e. quo,pelocoJ1trar10,o.q~9 af'flrrnar
peso, ao mercado consumiU.o!' m~is . impot•· ya.mos or·~ u~a. verdade, ist~ ~' <i \i~ ó~ pa._~ . 
tante1 o_de·Sa.nta CriiZ o_, coo~llgllmto~\mt.o, Jil. pl'Ou~zta. ~astl\nt.(} par~ o ~-'?~~~.qn:o. e. a. 
cn~átrahJinento, _ o a.tr<~st;unonto do ga.'do n:t- pro:lucça.o muzco lJl'<~va o excode~.1a~ 
cion·at desse merca.clo, protiuzlmlu esto <J.Stado Dur·ante q'uu.tro annos consecu~~ voJ'' 1~,~7 p ·: 

a.nom~lo ~~ n.ossa industria.. p:.~,st~ril. a l~ltl'll.· 1.898, 1899. o 1 900,_ freamo~ comple~~-~~.\l~e 
lyza.Ç<w. do. 1mporhnto oommot·c~o <lo Mtnas, ltvro.1 da. ll)lPOL'Ütçao Illatina o os 1mpo.r-. 
Goyaz o Matto Grosso, poP Sll<~ vez repor- ta.n to.~ mercado~ consunli(loros do S .• PaUlo~ 
cu\ind,o c_ de fórma b~m sensível nas praças Nitltut•oy . o . d~.;ta Ca.pital fo~-á.~ abá.~.~eC?i
co,lm:neJ;"claea_ do S. Paulo_ o Capital F_od~r~I. dos oxclust v~mcnt~ de ~<~do nac~onal ~e~ (].U~ 
qua · 0\1\:f.ete~m. . tt•an.cçoe::l .a'\l;ultadtsslmas este faltasse, um du~, s1quer,o pe.lo. C!)ntl~~l':l.~, 
-COD:l o ttn_port~nte commerc19 d~stc.s trcs havendo·<? ~CID:pro 01~ a~u!l~ancta t~l e. ~.{);t~- · 
Estados, essenctalmentQ pastoris. . . · .. · . mas condt~oes de sor abattdo qu.e nos. trouxe. -

::SÓ. 6!ll ~8~6., de .1 d,e. jan,éjr(} 'a.t~ 39 do SB·: i\ certe~11 O a · ponv~CQãO inabá~(tY;6f 4~.: q~(J :. 
tembrQ;·· (Ql'am 1mport~_a,s . e. aba!.Idas 110 produZI!IlO:S 1n.a1s do qüe cohsuiillmos,, qo.n.-: 
Ma.tad;o,U:r() . de s_anta Ci·uz ()9.736 J,'ezes p~a- · firniiild.o-sci assim as nossa.s p_révisõe(âe ' 
ttnas o.u qQasi -2/3 Q.a inédi~ annua.I da-l,IIa- 189-6. As .. feiras do Es~ado de Minas r~gistraín 
. tança, actu,almente l Como éra de. prover~~e. sempre grande·· stock d,e gado; 'tinia . 'média> 
surgiram ·grande U1Jmcro d.e representaçõss I di<tria de 12.000 rezes, de muita IÍI,()Í'OS.ig~de ' 

. d.-. irigi~. a. s ao Congresso Na .. cional por milhares a sua v_end.a, sendo. · certo .quQ. b .. s. b. oia-d.·- ·:eii".9à .. · 
do bra~U~iros. lesados, pedindo providencias ahi permanecem 40, 50 dias o D,la,is ~- espera. . 
que puze$Sem cobro, que puzessem um pa- de cllogar a sua voz na oscala pa~a. d.zspk,~~!n ' 
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APPENDiCE 

das boiadas o são qaasi sempre lesados no 
peso c preço baixo por que·lhes pagam os 
maio1·cs compradores-os p1·epostos do mo
nopolio escandaloso que aqui impera, ha 
quatro annos. As invernadas, quer proximas, 
quer mais distantes dos pontos de emb:Lrque 
das estradas do Forro Centi-al do Bra.zil, 
Minas e Rio, Muzambinho, Oeste de Minas e 
Mogyana estão repletas de gado gordo, de 
·superior qualidade, que não tem a sabida que 
era para desejar, não .SÓ porque O seu nu; 
_mero é extraordinai'io,não sendo exagero cal
culai-o em 300.000 bois gordos. eni condições 
de serem abatidos e numero talvez duplicado 

· de gado enxuto, isto é1 gado que ainda prQ
cisa permanecer nas uberr-imas pastagens 
de Minas, alguns mezes, pa.ra completar a 
sua engorda, como tambem porque, liv-res 
da importação pia tina até o fim de ·1900, 
importamos, no · corrente anno, milhares de 
rezes e contribuindo -tambem em grande 
parta para aggravar ·ainda. mais a diffi.cil 
situaçao da. industria pastoril, a diminuição 
extraordinaria .do consumo nesta. Capital, 
devida unica e exclusivamente ao monopolio. 
A situação do desalento em que se acha a 
industria pasto'ril, oriunda da hyperprodu
cção, da importação platina no· corrente 
anno, da diminuição excessiva do consilmo 

'nesta C~pital e do rcgimen do monápolio no 
.mercado mais importante, etc .. se reflete d~ 
fórma. bem sepsivel o desfav~ravcl nos invei'
nista.s e criadores de Minas, que, forçttdos ;a 
não venderem o gado gordo por 1alta. ac_ 
compradores, teem prejuizos, retardando-o 
um anno e mais. O. gado; nestas con
dições, . perde de peso,·. emmagrcce com 
a. entrada dà. secca . e indisponsa vel 
é SUjeital•O a uma nova engorda. 

. Os exportadores de Goyu.z e Matto Grosso 
e os boiadeiros do meu Estado, em numero 

· u.vultu.do, quo u.nnualmonte, em uma época 
certa, levando enormes comitivas, fu.zondo 
sacrificios do toda a sorto, pagando muitas 
vezes com ~t propria vida, uos sortõos doen
tios e sem recursos o ttrrojo do .sou amor ao 
trabalho, em dflmanda do Goyaz o Ma,tto 
Grosso para fazerem compras do gado, con
duzil-o a Minas, afim de ahi ser vendido c 
invernada, tambem sofl"rem revezes, porque 

·lutam com difficuldades para vendel-o· . e_ 
quando o conseguem, o fazem aos inver
nistas e por preço jamais compensador dos 
sacrificio~ de tão penosa viagem, porque a 

' estes superabunda o gado gordo. _ 
· ·'Finalmente, o importante commer~io- des
ses tres Estados. apontado tradiCionalmente 
como exemplo de honradez e probidade, pa'
ralysa-se com a escassez das vendas de gado 
e vê-se obrigauo a ficar em atJ'azo do JJaga
mentos com as importantes praças commer
ciaes dos. Paulo c Capital Federal, qu(), lJor 

sua vez, .por esta e outras causas, estão atra
vessando uma das mais torriveis crises de 
que ha exemplo na nossa hlstoria. 

Depara-se-me a occasião de responder ao 
illustre representante do Rio Grandq do Sul, 
o Sr. Germano Hasslocher, quando no . co
meço das miDhas considerações honrou-me 
com este aparte: «E para o norte?» . 

Ninguom, nesta. Casa, poderá deixar de· 
affirmar com fundamento e justiça que to~ 
dos os Estados do norte, excepção dó Pará e. 
Ainazonas, produzem em abundancia, para. 
seu consumo e que no Maranhão, Paraby"ba,. · 
Ceará e Piauhy ha excessso ··de prudueção, . 
que exportado _ para o -Pará . e Amazonas 
abastece com muita vantagf}m os seus mer-
cados. · · · 

Quanto aos Estados do Sul, o · illustre 
Deputado sabe melhor do que eu que'ha ex
cesso de producção. O Estado que V. Ex. 
dignamente representa nesta· Casa. produz 
tanto qué xarqueia 500.000 rezes por anno, 
a quanto monta actua.lmente o excesso . de 
sua prOducçã.ó, e o· Paranâ, . não de hoje, . 
porem de ha. muito, exporta milhares de re
zes annualmerite pa1•a s; Pa.ulo~ Diroi ao 
illustre Deputado que esta medida proteccio
nista tambem é reclamada por alguns 
Estados do norte e não irâ beneficiar ex
clusivamente á industria pastoril de Minas, 
Goyaz e Mdtô Grosso, porém â.de todo o 
paiz. · , 
· E' tl'iste, Sr. Presidente, porém, é meu. 

dever, no momento em· que reclamamos 
uma medida. do p1•otecção indil•eota. · 11 lndus· 
tria pastoril, confessar que o paiz que produz 
gado em excesso,- ajfastada a ooncm•roncla. 
similar estrangeira, durante qua.tro annos 
consecutivos, tenha. om .IQOl, dovldo á elo· 
vaçã.o da taxa. eamhial, importado mll11a.res 
de rezes platinas, po1•q ue temos commettido 
o crime de l<JSo pati•iotismo -u.bandonamlo a 
nossa tradicional industl'ia á mcl'Cê da sorte, 
o não seguindo o exemplo salutar dos Jili'itados 
Unidos da Amorica do Norte,~'rançl\, Attstria 
e Âllemanha., quando tiveram necessidade 
do se garantirem contra as importações 
estrangeiras. Numerosas foram as rcprosen· 
tações, esto anno, dirigidas ao Poder Le· 
gisla tivo,por milhares de bra.zileiros, pedindo 
a elevação do imposto para o gado impor·-
tado. · 

E para nãó fatigar muito a attenção dos 
meus· collPgas, -citti.rei apemts a represen;o 
tação justificada. nesta Casa- pelo hOnrado 
representante de Goyaz, oSr. (!oronel Bran· 
dão,. do commercio. desta Capital, que reve
lou-se airida uma vez, patriota, identifi
cando· se coii1 as justas aspirações.· dos 
boiadeiros, criadores e invernistas.do Brazil. 

Demonstrando, Sr. Presidente, comas con~ 
siderações que :fiz, que ha. excesso de produ-
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éção sobre o consumo e que·a alteração de 
tarifas nesta. parto foi · reclamada pelos 
interessados, · passo agora a mostrar que o 
consumo,em vez de augmentat• gradualmente 
ou pelo menos conservar~se estacionaria, 
tem diminuído,- devido exclusivamente ao 
rnonopolio, no mercado de Santa Cruz, _de 
fórma a..causar assombro e a deixar aquellcs 
que oomo eu desej<~m a-prosperidade da· indus· 
tria pastoril, apprehensivos pelo seu futuro. 

:Nesta CapitaL,onde se deveriam ·abate1· no 
minimo 500 rezes diarias e o ltilo de carne 
deveria ser v.Ondid~ nos . açougues a 600 ou 

700 réis, pr·eço corrente em Nitheroy, onde 
ha matança livre, é tr•iste asseverar que se 
abaterá no anno de 190 l o mesmo numero 
de rezesqne ha 12 annos an,cs, 1884, quando 
a população não excedia do 400 mil almas e · 
assim mesmo vendida a carne por preço não 
acce.~sivol a todas n.s bolsas! Não seria capaz 
de a.ffirrnar uma. in verdade e para. prova. l-o 
vou comparar o que se passa no impo~tanio 
marcado consumidn• .de S. Paulo, onde a 
matança é livre e o que se observa na. Ca
pital da União, sob o regimen indecoroso do 

· monopolio . · · 
•. 

. • . - . . . 

Quad:J:'O demonstrativo da matança do gado e seu augmentô' no mercado de s. Paulo. 

~.1 

BOVINOS ABAUDOS 

Annos 

Ob servaçoés 

------~-----~--~-------~~----·------~~~--~ --~--~~----· ~--~~----

1894 •••• 36.007 

1895 .... 38.281 )) 

1896~ ••• 45.017 )) 

1897 .... 51.436 » " )) 

1898 •••• 51.910 )) 

1899 .... 51:·267 ,. . )) 

1900 •••• 52.060 )) 

1901. ••• (I) 53.720 » 

Pelo quadro n_ • . 1· a Ca.maNt facilmonte 
verificará que a. matànc;:a om s·. Paulo 
não deoresceu, um anno siquer. e ainda; 
mais, comparando-se a matança de 1894 · á 
do~ a.nn9s seguintes, · convencor-se-ha de que · 
a sua progressão foi sempre crescente~ 
• E- porque ?, Porque em S. Paulo sempre 

·houve liberdade de matança, o Governo .do 
Estado, o Tribunal de Justiça e .a Canu1ra · 

Augmento da matançã ~ompàr_ado á; de H~94· 

2~274 

9.010 

15.429 

ló.903 

·. 15.260 

Municipal respeitaram sempre . ~ Cónstituí~ 
ção do 24 de fevereiro e estas aves de a.rd~ 

· bação qae assenta1·am suas tendas na.ca., 
pital da. União não ...lograram aindà, ejá.inais 
lograrão, apezar de varias soi•tidas compl& 
ta.mente burladas, fazer seus ninhos na · Ca;: 
pita.l paulista, que, félizmente, tem nm ~· 
vernohonesto e patriotico. Vejamosagora,o 
reverso da medalha . 

(i) Ü numel'O de rezes abatidas no_ anUO de 1901 até 30. ele JUnho foi de 26.860; e]ev~i~o a( 
duplo para calcular a. matança tot.al do anno. 

Camara Yol. VIII · 12 
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9u.adro demonstrativo da nat:mça. de gado e su.a dinünutção no mercado de Santfl. .Cruz 

N. 2 

BOVINOS ABATIDOS 

Observações -

----------~-------·-·-----·------~------------~ I 
1883 •••• 120.703 Mitúa.n~~a livre ... , ..... , 

164.415 
Diminuição da 1natança compa:ra.;da ~ qe. ~897. 

» 1897 .••• 

1898 .••. 148.83G 1 o anno de monopolio .••. 15.579 . 

. ·. 1899.... 182.470 2'' » » 31.939. 

1900.,,. 136.574 :;n )) )) 27.884. 

1901, ••• (2) 130.1:30 4° )~ :34.285 •. 

. Do examo O mais SUllOl'fleial do quadro elcYado do kilo de Cal'llC Yérdc llO Districto 
· n. ~tira-so a illtt~~ãu tio fluilo scnsiv-el tem FederaL ConYençn-se o ac(;uat prefeito do 

sido a. diminuição do consumo no Distriéto que, si houvesse liberdade da. . matança.,. a 
Federal, compara.ntlo-so o numct·o de rezes cm·ne, pela superpNducçff.o exi-stente, esta· 

- . ~abatidas nq ultimo i!.nno do m:ttança livre, ria mais barata e forgo3::l.mente este com· 
. 1897; aos dos qtutr·o annos seguintes, sob o mercio teria de obedecer a.à princip.io. ec()n;a;. 
: guante de ·ferro do monopolio mais oscan- micó da offerttl. e da pro~cura. ·A p1·ova do 

. _ :daloso de que ha. oxomplu. .· · que ·affirmo está. no pteço da carne e~· l~U-
Adifferença. pal'a monos m1 matança com- theroy; menos 200 l'Êlis em ldlo e transpor

paradà·â de 1807, ~ondu de ·15.57!) rezos, no bda para esta Capital ainda é vendida mos 
· I'!. anno,35.939 no 2°, 27 .8H;1 no 3° e 34.285 no açougq,es :Por menos ·100. l'éis do que a f~rne: · 
·4° anno, attingiu ao t.otal dc·l09.6G4 ottá mé- cida. pelo monopolio. Não siga S. -.Ex: .• ~- ·'o 

· dia annual b3m nuttLvol do 27.400 rezes eni exemplo de ·seus antecessores. no governo 
que foram sacriticados ós intore>3sesda in- do Sr. C::mrposSaUes, que foram antes. :Ver-

. dustria pastoril, o hem estar (L>, p)pulação. dadeiros advogados administrativos da em
do Districto Fodoral· em I.Jonetici.o exclusiYo prezá de carnes vet•des doque funccionarios 
dos Srs. monopolisti1s,quo por patriotismo se capazes de zelar pelo3 int~rasscs desse povo. 
:locupletaram. K;to.~ :tlga.t·ismos fu.llam mais já. cansado do soffrer; prJmóva som demora 
alto do quo tudo o tlllO so podoria dizr.e deste <1 rescisã.o do3tc contracéü escandaloso ; Yeto 
monopolio, são oflicia.o:.; e est.ü.o cxara.ttos c1ü o que o Conselho <la Intendencia. produzir de 
duas certidões quo obtive tla. Profcituea. de contrario iL Constittiiçã.o o que vise interesses 
~. Pa1,1lo e da Dieectorlu. tio Hygicne desta. pJs.:>oaes o terá a.ssim prosbdo não só a esta 
Capital. Capital, porém a todo 6 pltíz o ma.iOl' serviço 

E .nem se diga qué a diminui,)ã.o dL) con- quo os ropubUcé1nos toem o. dü·eito de es-
sqm,o !}esta Capital~~ dovidu. á Cl'ise, lJl)I' que pera. r do S. Ex. · · · .· ·.· · · 
atl~M.vessa o paiz! Não. Em S. Paulo, a. crise Sr .. Presidente, procurarei agora. .domon· 
~ (),in4a IUél,ior, diz-se me.'nno que a !'tdta de strri:r que o imposto peiliuo no proj~.êto ·6.2' A, 
J!UIDefariÓ é muito lll'tÍS S~msivcl atli; ontl'C- C que pareceu Uffi pouco elevado aos 'hon'· 
tant~, obserYa"se justa.mcntc o contra.l'io, o ra.dos reprcsenta.ntcs de Peeilarr1b;Uco, ús 
augmento sempre Cl'O::lcent3 da matançn.. Srs. Aft'onso Costa e Moreira. AlYes; não o é'; 
Exclusivamente ao monopr>lio deYe se1• a.t- pnlo contrJ.rio, é. menor do que impostos s~
tribuida. a diminuição d0 matança c o preço mila.res cobrados ema.lguns paizes da Eur~pa 

(2) O numero de rezes àbatidas no anno de 1901. até 30 de junho foi 'cte 65.065 ; elevei-o ao 
duplo para calcular a matança total do anno. 
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que· não estão n:.ts condições do nosso, isto ú, cmcnd.<1 quo vou mandar á Mesa dàrá outra 
que peecisam <.tinda da importação cstr'an- rcd~cção ao projecto. Mando supprimü<do 
geira.. para a.curlirom ás suas necc:>siLhtdes. proJBcto estas pala.vraq ou abatido é ; pelos 
Encontrei no· Balletin de l'agrz:cuttw·e, 14° portos nw?·itimos da Rep~tblica;porql}ê a·scol).· 
anno, Pariz, o.> dados scguintos: «Na. Italia sidm·o demeces.3arias o até inesmo 'inconve
paga o boi p::üa t:l.rifa geral28 francos; na nicntos. S(;ndo cu o primeiro a' re~o!lhecer 
Suis3a30 francos; na Austria 37 francos e 50 q_?e os iptuitos _do ilhi~ttjC autm: . do~projectó 
centeS!mos, na Allemanha 37 f1.·ancos e 80 sa? proteg~~· a •. 1ndustr1a pastord, ·nao pos,;o 
cep.tes~mos. . . clmxai' de afi1rmar que S. · Ex. cochilou~, 

Nao é este ultimo o direito niais elevado· quando o elaborou.~. Ex .. se·:eeferê' nãos:ó· 'ào · 
a Frànça ·co?ra mais pob importação a·6-gado _em pé como ao a:bat.l~o, esqu~can4o-s~ 
g~d,ó y~,c·?_ ~ill· -~is 0 'q:u~ djz qau wes,· pí•ofcs- . tal v~. z u.e q~e es_ t~ ui; ti mo Jâ:e_stá tl•IJ-mta.~o e 
s'lr. d~ 'economia .POhtiCa da Faculdade ·de d~.forma piot~cctomsta, ~~de 1~96, ~ag ~~·
Direito de· Pariz. <<A Austl'ia (1878) ·0 a rtfas das :.l\líandegas- onde , diz :_ · · · 
'Allemanha (1879) sentiram . antes de nós a «Çla.ssq_ 4~, carnes vorde 011 fr~!=lca pqF (fk 
neces~idade dé se garantirem contra as im- gonficaçao ou outr.:> processo·, de ' · va(lca 
·pprJa.Q9es_estrange~ras. Na França a ünpor- carheil·o e .pn·co --:--100 réis'o k~lo»; · 
taç&P-Italuwa teve sobre todas um enorme · O peso do gado lll)portado oscillando entre . 
geseqvqlyimégtó, 50.000 bois; na ·médiil. p8r ·400 e 6.qo kilos e ha.ve~do naSta~ifas ·o~~pqsto 
ánr10 · "(dQ 187§·1880).' A tarifa. do 1881 adua,nmro do 100 róu- por ktlogram\tr~ 'elo 
tó. r_ ·.n· <>_u. ~s_e_ : ·_I ___ m_ ~.o. te ___ n. _te_·-_,, lJe_'_n. c~nH?_ a_. do . .. l88_5_ .. a. __ -j carne_. verdo o. u f~·e .• :;ca_, ii?por_t .. a. _ ~u. ___ ·, _c_ onc. lu~. ·_s,e 1887. PostOl'wrmente, os dtmttos foram no- que () gado abatulu cst<L SUJeLto a um :Ul'l'- • 

· ta'veJmé:ite· ü.ugmerltados 38 -'- fmncos por . ~~sto m1tis el~vado~o qu13 ?' pa~id~ n,o pro-
boi. -.. . ·. . ·• . . -. .·· · · .· Jecto. Além dt~i.lo, nao c~mprehendo com(jse 

· : l~sta~ tarifas dcrmú -dous ré~IJltados: 1 o, possa tribút~tr ()gndp abq!.~ilo ·a- :iiQ.o ;~~i' ·üm 
-13mbài'áÇ;j;ram· ~ a . importaçã,o , Platina que .tanto p~r luto ou cortonum~ro 4~ ·!t~}o~--~~ 
doscet:H~in--1890 :i 6:500 bc>is,: c 2°; •anima.ram mo cxpllco. Supponha:, a Ca~a~f); q~_e ~:-c~~ 

· a::éb3ação lJovina, •. . augtrientando cx&i·aordi"- por~a ~ado u.b~ttrlo pa1·a o ~J,'~~1L· ; ·-~a_()_- quel'., 
nariarrfente o seu n u·ínero . · A lei aduan eit·a entr etd.n to, m_amlae CJrto.s f}_·-.· qe~~F:g:t ~n~dq.s · 
de ll de janeit•o de 1892 adoptou outra tarifa,: peri~ÇOS . COllSldO~lLlO ~~ d~- mfepor_:~.tph4.a:d~ 
êm logar -do imp:Jstopot• <)abcça, ostabelec_e . porcx,em~lo, 0 'P~-icoço; os. ~~rr~~~; ?~: ·q~J· . 
o im:Qosto de !O francos-por> 100 kiloo·t'<tnunas naque~, a .carne d~ faee es1m .. apd1l~~c~.r:!!e .. 

· P,#~"~~ '~'ÜyinCis. :'() pes(fméd,io (oi - ~âlculado do 'P1' 1~e~~~ q~alidade,. o.fl~:~ fi._~ot~( co:x~p, .. 
éin~·5&l Itilosj)ara ôs 'bõis é 350 kilosp·arà as molle ,o pattnho, a alcp~tra; () - 1Jp~a~ · d~~g--~ . · 
"itc~'S'- e·ÍitivHliO:i:>o ·'Iitip!J~.tt( ' seri'd(t1é~ to o fil~~ de costel~nd ·: per~g~~?; c~~o~: ~~'!fr~t 

. 1Wtncos p_or ·Ioo kilqgraJiimas~ segue~$c que a ~ste lrnP9~t.o; si ;lli ~aiD;ara ~~~l?~T~r o. _:p~·~~ _.· 
Ft•ança tributa um ·bói <le 500 kilo:f em 50 J9e~.() s~m· supPF1rr:t:tr a;: ·p_al.a~~a -:-:- ·a~·~"~-~ 1 
tra.ncos, guê :C()rrespoqdem a 40~~ :da nossJ. re' ~gando . ~s-:t~n o q~u~ dts~ps;· <~ . q~.a.~S.~ '4 
ll!:Qe<f.(l. (l.O;cambi(). de-l2d,inqoiro l; impQsto ile n. 5é> das ta r tf<ts em vJ:go_r 1 · · . -'"' . . . ~-
?,,Q ·~(o I,Ua;~s oloyado .dQ qué o pe,dido no proje"- Francamente, .St• Pres1danta, nª'o compee
cto. P.ol'· úm boi im ppr_tado ~obrá 'a Austl·ia 30$ · ,hen,dó . qual pos~~ ser o _c~ itm',i() dos age~t~~ '4o 
c. a Allemanha · 30~60 da, nmsa -moeda, ao fisco para dosfia1•em tao emaranhada meada• -
caffi..Qio de 12 dinheiros.. · . ·,;' . · .,; Deixemo-nos dó. · innovaçõe.:l · nes.ta : · pa1•te~ ; 

·Não 'rrio can:;ai'ei de ropcttr ainda. um;l. yoz o. gatlo aba.tit~o j<.t e.1tâ tr•ílJhtà.q~' ~~f ü~P:~ 
9 que. t.~11ho c_ongt.<tnte_lllCI),tc afiit'm<tllo: que fo~ma, q_uo s~;tsf<~Z o é~~. un~~a P.os_sr;ot, - -~~ 
9~~0~ \~po.stos 9-i~on; rodl1eiGo a pttizes om~e proporçn:o dv 100 . ru, P~.I h.llo~paww~-· 
a pgQdl1~ção 6 198Ufl~etcnt_<l, ·ao · pas.'lo ctue no Mn.ndit a emenda ta.mhem supprimir oS~ tas· 
Bt•azil existo supoi:·producçã(). Cl'CiJ quo os palávra:·J: «po!o·s po1·tos irúi.ritii;nos da R.epu
illu..;tre.; coUogtM:l aos quac:;; parccet~ olcvado ólica.». E' possivel, Sé. PresfdeJJ,te, que a in~ 
õ iinposto, depóisdGstaH ()lJ.~ot•vaçõos, dovem toPpi'otação que dou a «i~sa~ p:ilavras .seja 
estar convencido..> do contrario·.· Vou cntl'a.r órronca: mesmo u.8sim,a emenda deve ser ap.: 

~agora :propr@mente na parte que lliz ro~ prbvarlâ pola_.Camara,porqu6 ~om pelo menos 
speito á; justificação dli minlu:L emend .1. Eu o modto de dar ao projectó r3dacÇãq ig\l(lrá 
disse no começo das minlws cJmidoeaç~õcs qucoxistc nas ·&al'ifa.s das Alfaridega~;n(l,'class:} · 

-q:Uo, ··si osto·projccto, na parte em que é la n. 1. Entendo, porém, · qu~~ a· sei·~rn, córi- · 
assim concebido, «gado vaccum em pé ou set'va.das no p'rojecto as\~alavras:-pélos ptÚ."~ 
ábatido impol'tado pelos porto.:; m.niLimos tJ~·màritimos da ReP,nblté;\-chegaremo.s a _() 
da. Republica» fossC .I'O(ligido nestes tormos: ab.mrd9 de podarem alguns Estados da União 

· · 4·gado ·~accum 30$ », não viria occup:tr a importar gado eJtrangeiro, sem ficar este 
a.tteóçã.o :da Camara. Devoro, pJis, os nossos sujeito a. imposto algum. A classe Ia n. l 
··mu.~tros colleg,ts comprohcnder q_ue a das tarifas é concebida nestes termos: gado 
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vaccum 15$()00. De sm·tc que o ga.do impor- SESSÃO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1901 
tado pa.ra..todos o5Estadosda União, excopçã.o 
ieita do gado .que tra.n~ita. pela. f ronteira do (Vide pn.g . 11J1 do t>re$c}ILo ,·olume) 
Rio Grande do Sul, e:st<.i. sujci~o actua.lmente 
ao imp()sto de 15$000. A l1.pprovaçã.o do O Sr. Paula Rumo@ (')-Sr. Pro· 
rwojecto · sem a SUJ>pre::Jsão das palavras- sidente , não é tarnbom o desejo de fallat• que 
pelos .portos maritimos da Ropui.Jlica-não me traz .. á tribuna, o.ba.sta a convicção quB 
irá dar lQgar á. entrada livre do gado estr;m- nutro de que não· sou oroador e que difilcil· . .. 
gciro pa.ra. a lguns Estados da União que tcem inente comsigo attNhir a att oilção de meus 
portos fluviaes 1 Parece-me que sim, mawimé collega~. a. não ser pela -coherenéia que 
quando o imposto aduaneiro em vigor é o_ mantenho em todos meus actos -nesta .ca.
resulta.do de uma emenda á- lei da. rocei ta ma.ra., c pela logica com que cbstumo ;:~.rgu-
de 1897, concebida_ nestes termos-gado va.c.· mentat· pa.ra. justitic.u•-me. . _ - _ 
cum irnp->rtado pelos portos _m aritinios e O . Sa. MOREIRA DA SILVA_:_ 0 que não 
fiuviaes,· 15$000,· - · · · 1 quer dizer que seja sempre u;npecc~ve . 

Ohega:rei a inda a esta conclusão: de que ·0 SH .. PAULA RAMos-V. Ex. é- testcmu~: -
o projecto approvado sem a·modificaçã.o que nha de ·que fui chamado nomina.lmente á 
proponho é contra.rio ao ·a.rt. 7°, § 2°, da·Con" 1 ill t 1 t d · t d 
stitnição de 24 de feYei:eh·o, que claramente tribuna pe 0 us re re a. or 0 ·.proJec 0 0 

determina que os impostos decretados pela Orça.men to da Viação, meu amigo,. Deputado 
Unfã.o sejam uniformes para · t odos os Es- pelo eea.r·á. . . 
tados. A.. uma emenda, que será apresentada_ -. o SR. FRÀ.'NC~SCO ~A.--E'm resiíost3. _ao' um .. 
á. Cama.ra pelo honrado Deputado por Goya.z, a.pa.rte. · .· ·• · . . · · _ - · , . -
o Sr. Hermenegildo da Mol'a.es; má. o dando · o St~ . p AULA RAJii9S ....:.... S. . Ex. rofct>iu·sé · 
suppriinir do art:-. 2°;-.§ 34, das disposições espe~ialmente á em()nda .que apresentei ao. 
preliminares das tarifas do gado vaccum, Ül'Çameiito.da. Viação, I'Ola.tiv:l a trabalhOs de 
dei a, minha. .assignatnra, convencido_ da. es&radas de ferro, o disse que essa medida. 
su~ necess~dade ~- justiça.. Abstenho-me de tem ·ca.ractar per·manentc . . 
fazer con11deraçt?es a essa e1nenda, porque ~ · i · · • _ -

estou certo de que S. Ex,, competente · e .. O s.a • . FRANc~sco SA-Tarito q:uanto ,a. 
illustrado como é, a. justitica.rá com brllhan- que eu a.prcsen}m: · _ . _. _ .. ·- -. _ . 

• · t:iSmo com ·que ja.mais cu u podcria faz-~1' . O SR.. · PAui.A. RA:Mo;s...-Tanto fJil!l.nto a: que . 
· 'São e~tas a.s consíderaçõ~s que eu tendi dever s .. l!;x. a.pres<mtou, 0 diss~ q~e ·cpa ·uma; il,le~ :. 
fa~r, no· iiJ,tuito; não ·de elucidat' aos _ meus dtda. Iwva que se. introouzia no .· orçamento,. -_
ilhistres. C()llega.s~ eni ass~pto d~. 'ta.t:na.nha ' O· s:a; ~'RANCIScoSA-Dissó: qqó ~ra. .tuúa. . 
relevancH~- para ~ mdus~l·Ht pa:)tortl, porém eínendii. como :1. de v: . Ex.·.-' • . : ·. i 
no de j11sti1!~ar a emenda que, esJ?ero, obterá - 0 .sa! P .. ÚrLA RAMos-v:·· Ex::r~fariu~se' ao _ 
a app~~nça.o lia Ca.ry.ar.a. · : . . _-. que. c.o.nsta do pt•ojêCto · apresentaf:l.o pela 

Retu·ando-me da. t~·1buno., agt:_a.dcço aos commis~. que rião·contiilha; a disposição a. 
~eus uigno.s collegas - a attcn~o que se. que c~ estou ·meyeferirido, ·mas o iflustre 
d1gna.ra.m .dl~pensar:roc e .fa.ço yotos p~ra Deputa(lo -pelo C~rá. ap!-escntou l_\ma. emenda 
-q·oe o patr10t1smo su~a o umco fa.na.l a gum.t• conecbidn. nos seguintes ter,mos :· · 
a Cama.ra., quamio tiVN' do homologar com o . . t ·.,o • , te ~ .. 
sou vote> esto projccto,do v ita.l interesse para _«Ao ar · 0 accresc?n :se .: · 
a industria pas~oril, a qu,~l ser~i.. 1iã.o om _ « .. • c a.8 auto~1zaçoes ~o~stantes do 

• tempo romoto, como ponsa: o Sr . Clovola,nd, mesmo art. 2~ da.l,ot n • . 746, do I !)00, ns.- lX, 
ex-Pl'OSidente dos Estados Unidos dv. Amorica ·X~ I. XIV, XXH, XX V e o art. 23 da. mes!lla. 
do Norte, porém muito breve, a (Lio-na. rival lcJ, » . . 
da sua. industria similar, que si ~egou ao Sala. da.s sessões, 31 de outubN de 1901.-
a.pogeu de seu desenvolvimento e prosperi·- F1·cmcisca Sd .)> 
dade, foi porque encontrou da. J><Lrte uo seu S. Ex.; nio eontente em mandar reprodu· 
governo a protecÇão a que mcontcsta vel· t d · · 
mente tiniUl. direito Q que hoje tambcm rc~ zir es as isposiçõea, quiz que a, . Camara-eo· -
clama.mo3 pa.ra. a nossa industría, com muita nhccesse quaes-oram ellas e diz: · · • 
firmeza., esn~>rança e p<~.triotismn. {M?.~ito «As <lisposi_ções qu•. a emenda. revigora são 

rb- ·o d . a.s seguintes : .. 
bem i muito em, . o~·a 0 1' e cumpnmen- IX, n. adoptar o alvitro que julgar mais 
tado.) · conveniente para. concluir o prolongamento 

1l<L Eilt;rada. de Ferro 1.1" Cacequy a _ Uru· 
gu<tyam~ o executar o ramal de Sant'Anna 
rlo Livl':~monto , não _podendo dar garantia. de 
juros u nem subvençao.l'> 
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O SR. FiiANClsco SA-Creio c1uc é a mesma.\ Q~1ô.nto ao par:tgeapho unico, é 1 ~m pa~te., 
cousa que a em9nda. de V. Ex. . I cop1a_!iel do proJecto e, portanto, nao ham-

.. O Sa. . PAULA RAMos-Foi a emenda de 1 novaça? alguma. . . . . . 
V. Ex. que mandei I'edigir de oatro .· mod;o. O ~n~co a~g~Imento qu~ se p~de~'HL !nvo;ar 
~~· uma. disposiÇão das leis orça.mentana;s contu ella era o de que a me<hdrPdaiâ lo0 ar 
ante1•iore.s,q ue nã.o bm caeacter permanente, a augmen to d.e !'lespez~. 
'Visto que annualment~ é reproduzida. Responderel que nao, porqn~ o Governo 

póde, para o prolongamento da Central e 
O Sa. FRA~crsco SÁ-_ Oh! paea o alargamento da bitola do ramal de 
O Sn. •. PÀ'uLA RA-r.ros.,-Porque o Governo 

podfa perfeitamente... -
0 SR. FRANCISCO .·SÁ-A adaptar O a;l· 

vitre o Governo podia emitir apoliccs, le-
vantar empr~stiinos, etc. · 

0 SR., PAULA RAMOS-Dentro de um anno 
podia. 
.. Mas, Sr. Pre3ideii.te~ a. medida consignada 
na mjríha emenda é esta : 

. «Additivoao art. 4° : .· 
A disposjção con~tante do n. IX do art. 22 

· da lei n. o52, de 23 de .dezombro de 1890, 
que o art. 4° do projecto n. 247 B mant~m. 
será assim redigida. : . : · . . '· 

< !1ica o Poder Executivo autorizado ã 
adop.tar o àlvitre que julgar mais couve--: 
nienta pa1•a concluir' .o prolongamento da 
Estt·ada de Ferro de Cacequy a Uruguavana; 
executa.r o ramal de Sant'Anna do Livra
mento; pr.llongar a .Estrada de Fm•ro Gen-

. tral do. Brazil a.té Curvello; alargar a bitola 
do ramal de S. Paulo; constrnil' o ramal da 
Estrada de Ferro Central de · Pernambuco 
para Pesqueira; pr·olongar a g :;; trada de 
Ferro de Baturité ; construir o ramal da Es
trada de Ferro Conde d'Eu, da Lagoa Grande 
â Campina Grande e construir o ramal da 
«Central Bahia tta.Hway» pat•a Mundo Novo -; 
não podendo da.t• garantias tle juros nem 
subvenção. · 

§ 1.0 A execução das obras da Estrai_la, de 
Fer1•o Cent1•al do BraziL tlcu.rá. a caJ•go da 
directoria da mesma estra.da, ·a. exeé uçã.o 
das outras, porém, si o Gove1•no entcndor 
que não as devo fü.zee por administra.cã.o, 
será confiada . a quem melhore 3 vantagens 
ofi'er~cer mediant3 concurrcncia. publica.» 

Sala da.s sessões, 30 de novembro do 1901. 
-Paula ~ainos.» 

Ipsis -verbis ·a disposição do projecto. 
0 Sn. FRANCISCO SÁ- Qner dizor que 

uma di:3posição encerra mddida tão pel'ma
ne.nto quan.to a outra. 

0 Sa. PAULA. . RAMOS-A minha cab3 na 
de V. Ex. 

E' a. mesma · di::~posição do projecto, tor
nando a medida extensiva a outr...Ls estradas 
de ferro. 

S. PMio, utiliz::tr-se da. disposição do pi'O· 
jecto. 

O Sn.ADALBERTO FERR.Az-H,t uma emenda 
que manda supprimir. 

0 SR. PAULA RAMOS-Esta. é a minha; é 
um agdendo â medida suppressiva. 

0 Sn.. FRANCISCO SÁ.:_Supprime uma que 
consigna credito limitado e autoriza ·o Go
ve:rnç a abrir crodito illimitado. 

. 0 SR. ADALBER.TO. FERRAZ. - Podendo 
augmantar extraordina.riamonte a despeza.. 

·O Srt. PAULA R.A.Mos-Quanto ao prolon
gammit;o o o ra.mal não ha. augmento dEJ 
despeza, porque as duas cort•em: por conta 
da administração, confiadas á . directoria da 
Central, e não ha augmento,.porquA a verba 
está consign~da. no projecto. 

0 SR. ADALBER.TO FERRAZ-Mas supp:i'i
me-so a disposição e umJ. é conSeluencia da 
outra. 

O SR. PAULA RAII!O.'i- Perdão. 0 Regi
mento diz que não se póde, em 3a discussão, 
augmen.tar de:;pe:t a creada em 2a.. Ora, esta. 
clespeza está croad 1. em 2a discussão e, 
portanto, não hO: augmen to com o prolonga
mento e ramal. Quanto ás outras estradas 
de fer1·o.. • · 

0 S It. FRANCISCO SAi;>- V. Ex. não diz 
quo se façam e:~ses prolongamentos com ossa 
verba, deixa ao Governo o alvitre que Julgar 
mais c;:m veniente, verba esta quo já não 
existia , po1•quo V. Ex. mandou incorporar no 
orçamento geral da H.epublíca.; ahi e~tá. a.. 
incohe!'encia. 

O Sn. PAULA RA.Mos-Ab3olutamento, não. 
Estou mantendo u. minhi1 doutrina. 

O SR.FRANCisco SA-Naturalmento não vê 
o proprio erro. 

0 Sn. PAULA RAMOS-Não queira levar a 
questão pa.ra esse terreno, porque assim 
serei obriga[lo a retaliar. . · · 

0 Srt. FRANCISCO SÁ-Pois shn; acceito 
a. re&aliaçãrJ. · 

O SR. PAULA ltAl\ros-Quanto ás outra.s es
tradas de ferr·o,pe.rgun ~o: o Gove1•no não pó de, 
uma vez que essas estradas de f~rrJ, com e)t
cepção de uma, e.3t.ão arrendadas, contractar 
n const.rucção desse.:~ ramaes com os proprios · · 
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arrendatarios, com a c'ondição de dar-lhes o O nobre Deputado pl'ecisa fazer uma dis
direito do os trafegarem por um certo prazo, tincçã.o entre os projectos em geral e os pro
sem des'pczn, ricnltumt.t '? jcctos d_Q orçn.mcn to. As emendas_ apr,esen-

O SR.. FítA.Ncisco SÃ-Mas 0 Governo póde tadas ao~ pi'ojQctos em geral, que não são de 
1 t l . - . leis annuas, sã_o .. fundamentadas ou _pod~Jri 

auop ar o a Vltre q_uc qmzer · ser fundam.ent~das pe~osspus auto~~~ _i3 9-ê: 
O Sn.. ADAI.BERTo FERRAz- O Governo vem ser apoiada.s pela Camara, para qúe 

tambem pôde deixar do o fazer·. possam ser votadas oü enviadas ás Com-
O SR. PAULA RAMos-Mas, para· lançar Imissões; as ?menq._as ~prei;;entauas ap~,~or9~

mão de qualquer aivitrc,cstâ ellc autorizado mcntos, porem .•. nao sao ft.mdam~nt~da$, ~P 
~a dous annos, c o nobre relator proroga apresentad<~s a M~ m c os&~, ~epo1s de .es-· 
ainda esse prazo.. . _ . tudn.l-a.s, remotte a Oum_!nis~aQ. respeciava 
, f'ara . essa~ _o.stracb.s. dG forro póclo. não para. dar parccel' ás que sao regrmenta~s._ 
haver augmento de d<:speza, como ac::tbo de o SR. MoREIR.ã DA SILVA-'-Na:o teêmés~ 
provar. . tudo. 

0 SR. _ADALÍliRTO FlmRAz--Ta:nto lla. quo 0 Srt. PAUI.A .RAMOS-As emond.<.W api·e-
ó Governo e.stá gastando dinheiro.. sentadas aos orçamentos nã.o são fttnd<ú11en~ 
. ,O SR.,. PAÜLÁ ~AMos--si adaptar o [dvitre tadas pe:os seus autoPos, são dcpo'sitadàs 

que lernbt•o, não gasta.rá. s,JlJt•c a Mcs:1, duean te cinco sassões, diurnas, 
o. SR. FRANCISco SÃ-Então a rodacção da si se trata da 2a. discussão, ou durante tres 

émenda devorh s'êr: «Fica 0 Governo auto- ~cssões diurnas, si se trata _de 3a_ à.íiú:iüssãC) •. 
rizado a àdoptar o alvitre, do accordo com a v. Ex. já vê.alli _uma distiilCÇ~O .~_nti'~ .âl 
opinião do àutOr da eínend.a». emendas <tos projcctos em geral e. ~~··-~.:ro:en7 

das aos projcctos doorçamentoS.. Quaj].tQ ás 
. _o SR.", PA.uLA. .RAMos-Não quiz limitar a primeiro.s, os oradol'es teern o dir.eito de fu,n-

acção do Governo. daú:umtai-às, quanto ás segun.dàs, não; âs"jlr•i-
-o_ Wllst.ro Deputado poe s. Paulo indagou ineiras são sujeibs ao apoiamento da Câ-

tanibem quaL erà. a minha opi.nião. mara; as scgunda.s, não. 
O SR. MoREIR.A. ALVES-Sua reconhecida o SR. PRESIDENTE-Pêço ao nobre n'eph~ 

co1~petoncia. . tado que resúma as su.as considerações, por· 
. .C> SR. ,PÀULA RÚIOS-Deixo de par~e a que a hora do.cxpediento ~no fim. · 

qomp.otencia, para ter a def'erencia pcssottl 0 Su.. PAULA RAMos-V. Ex. vê qt1e fui 
com S. Ex.· ' cham:vlo nominihnente á tt•ibuna o tehho 

S. Ex. comeoou a. aflirn,ar que, om face quo responder ao.s oradores quo mo Jlreco. 
dn. nossa Constituição, qn_alquor Son:tdor ou ueram. · 
Deputado tem igual d iroit.o 1le apt•csenta.r Qua,n to ú questão da Mos<t ter compoten-
projectus á. sun. J'o::;pccti v a Ca.mal'a, pia uu não pam cstmlu.l' u,s emenda~, V. Ex. 

o Sen:Ldor· niio tem 0 rncsmo dit•oit-o do onwntl'a.rtt, lontlo o ttd. 1~, par.tgrapho 
iniciativn quo o llep 11 i;ado, pol'c1uo 0 Senador unicn, <.l.J l{ogimento, a seguinte disposiÇão. 
não tom o dil•nito de apPe.~onta.P pl·ojecto (L8.) 
solJro impostos,nem o tio inicial' a !liscus:t'io o· Sn.. Mont~mA DA StLVA -- Es's~ attt•l· 
dos projccto~ de:' leis annuas, e msc di- buiçã.o é conlla.da ·á. COJiHnidsão do Ol•Ça
reito cabe unica o exclusivamente tt Camal'a. monto. 
dos Deputados. 

Mas, Sr. Prosidcn te, não posso concordat· 
com a detlniçã.ocluo.S.Ex. dá do quo emenda 
e projecto são urn:1 e a mesm:t cous·a ; nã.o 
são absolutamente. 

.. :Mas_, Si'. PresidQnto, o nobre Deputado .le
vantou uma questfi.o a quo S. ~x .. çhamou 
cqpstitucional. S. Ex. diz que a. Mesa dá Ca
marà rião póJe cercear ao Deputado a ini
ciativa de apresentar emendas aos prüjectos 
de orçamentos: De f'ac~o, a Mesa até ho,je não 
tem cerceado a nenhum membro desta. Casa 
:a iniciativa do apresentai' emendas; ellct, 
porém,ó a cumpddora do Regimento o riossa. 
qualida.de não pôde uccoil;;:u· omcndas quo 
infrinjam o Regimento. 

0 SR. PAULA' RAMOS- V. Ex. me. fará 
o fuvor de responder á uma pcn•gU:n~a: si 
qua.lc1uor projccto do orça.monto apresentaclo 
pola Commi:;são c c1uo ó posto so~ro, a nie.~~t 
clurani.c cinco!li:ts, na 211 di::;cussão, contiver 
qualquer disposiçã.~ de carltctcr pe!:mu.nente, 
ou alguma. creu.çao ou suppressao do om-
prego ... 

0 SR. MoRElllA DA SrL "V A- A Com missão 
diria em seu parecer. 

0 SR .. PAlJLA RAMOS~ Mas, Si a Com• 
mis.;ão jú. apre.;cntou o seu projecto.. . 

Si o projecto formul:1do pela C01~mJs· 
, ão 11ão contiv<n• medida do cn.ru.ctol'. p_er.ma
nontc ou contiver augmonto ou diminuição 
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.tio ordenado, crea~_;.ão ou ·suppressão do em- SESSAO DE 17 DE DEZEMBRO DE 1901 . 
prego .•• 

o SR. MOREIRA DA SIJJVA - A Mesa. n[o (Vitlo pag. 4~,~ 1]1) l•l'C,'if\Hte volumo) 

póde re-cusar o projecto. 
· ·· · · · O Sr. EsnteraJdino Bandeira 

· ., .. OSR .• PÀÚLA RAMos-Pôde, e é 0 que tein -:- sr. Presidente, era proposito meu, e de 
r~jto ,_.(J.~sde que entr•ou em vigor-a reforma meus companheiros do bancada. não tomar
re~iD+~~~v.td~ ,1899., • . · . . . . lhos parte no debate da emenda. :ipreseutada 
.. 1\.". qtsposiçao ant1ga do Rcgimcnt9 da v a a. ao Orçamento da Fazenda. pelo illustre 
Cój:i:itüissão de Orça:monto exclusiva.mcntc o Dcputu.do cearense, Sr. Vi rgilio Brigido, 
tlil•é1tõ df' erear ou Sllp'primir emprego, a'ütm·i:::;ando o Governo a liqu·idar as suâ.s 
aügfueritàr ou diminuir ordenadç; etc. contas !';Om 0 Banco Emiss01· de Pernambuco 

Foi â reformá feitaem 1894 por proposta rkt (onna po1· que liquidou com os ouh~ós 
~dó sr; Olycerio ~ ' - . . . . . .• bancos ernissol·es. ' 
. .. . A C~Il!.ara. em 1899 nao qm~ mais que a Mas para o vital' que a espíritos mal o:rien.· 
. Comr~nssao ·de 9 rçamento gosar:~se dç_ssa pre~ tados pos3a parece~· que· essa nossa attitude 
,rogatzva .e ~bohu-a. . . _ · ·. . . . n,os é imposta, ou pela convicção da...carencia 

. ·: _q S~. MOREIRA DA SILVA- Nao no Reg1- do direita daquel~e banco á liquidação referi· 
manto. . . . . . . . . . da, ou pela.convoniencia, menos digna .e hon
. ·o 'si,l.. ~ , PAULA RA:t~ios-No Rcgir~wnto. P ois rosa , do um:1 qualquer martobr_a: eu~ de 
si dRegiinorito an~igo lliziá. «excepto quanclo :Lccordo com os meus homados co"mpanheiros estas ri:uididas forem aprescntad os pel:1ma.io- de representaçlio, .quo bro o proposito a . quo 

. rlà d·a éommis8ão . de Orç:tmento » ! A re- a._ cabo do aUudir e venho dizer com fran
~o#n.ª-:c}~ }.~~9 aboli ti es~á excep_ção; ;portanto, q_ucza e dcsassomb~o á Cam~ra. o <;!Ué sei ê o 
a · Comnussa.o de Orçr.men to nao podo f<1zer (lu e penso sobro o caso em dtscll!f.lsao. · . . 
iss_b, ê sf não póde fazor, . umá vez que eHa. o . E sinto-m~ perfeitamcnt<3 bem colloca4ones
f~9~ .. D?tprojectos de leis annuas, qual_é o te ~ebate,pol'quanto affi.~moa.lto âCas~, Jiegt 
podê r competen &e para cbamal-a a l'espeitar hoJe, nem hontom, nem .Junto ao govel'no ao 
o :R.eghnento ~ · Sr. Campos .Salles, p.em junto - ~~ ~o_yérn.o 

É' á :Mesà do Dr. Pz·udente de .Moraos; sohcrt~çao ou 
· · · . ,, . pedido algum foi feito llol~ . qualquee .dos 

_O SR. _MOREIRA D~ SIL':"A---:E a .Commis· mernbros·do pa~·t;ido rcpu7Jlicano de Pernam
~a de Orca,mcn~o. na ultima hypothos~ das buco em favor tlo incontostavel direito·do 
leis_ orçamentar1as. . ba.nco nome:1do. (Apoiados da bancada pe1·· 

O SR •. PAULA RAI\ros~E' a Mesa a compe- 1utmbucana.) _ . . . . 
tente, mesmo no caso dos projectos. No c .. ~so Si no governo do Dr. Prudente de Mol'aes; 
das emendas,. é a . mosrna cousa ; .si ·oH as at~ governo om que mou~J amigo.:; políticos ti
tentam contra o Regimento, n. Mesn. nKo as nlw.m valo1• real e real prestigio, occupando 
recebe ; envia apenas ü. Commissã.o itqucllas mesmo algunsdcllcs 0 :1 mais altos postod do 
omonua.s so hro a qwtes clht póde du.l' lJat·c- confianç:t na a.<lministraçff.u supet>ior da 
cer; aquella.s, porórn,quo attcntu.m co1lt1'<t o Repnblica, j;i.mais plcitoal'am os .diroitos do 
Hegimento Itão são romcttitlu.s á Commis~ão Ba.nco Emissor, hoje ningncm pódo racional
de Orçamento. mente suppor que n. poli~ica. pernambucana 

O SR. MortEIRA DA SrLVA dá um apal'te. haja. murlatlo de eon~u~ta., pois todo .o mundo 
. o~s~~ PAULA RAMos- Si n, Commis~ão ~<Lbe ~uo é uQ opP.os1çao a. s~a attttutle ao 

apresentai' .um projecto nessas condições, .,o.vc! no. do S1 • Dr. CampoS' Salles. 
qualé o p·roccdimcnto da Mem quo deve (Apowdos.) . . . · . 
cumpril• á Regimento ? E' fazci· oÚminar do E ~uus ~n?v?ril, 1gualment~ digt~os e ~espet:: 
~rôjecto as disposições contrarias ao Re(l'i· tavms, diC&au.m~ ~emp~e css? PI?cedimento 
mérito. · . "' Üe meus corrchgiODi11'10S v~s-a-1m do ·Go-

V. Ex . .. encontra nos Annaes di versos jul' ver no Federal: . . 
gados~ 'este respeito. lo, o escrupulo ?optr<1. a IJOSsivel, embo:r::~, 

São estas, Sr. Presidente, as observações perversa, : 1nlPJ2°Slçao de quo .P~nna~ ~lles 
<itJe qu~th\ fazer, em resposta ás considera· ~.m ~on~r_tbm~a? ? se?. pres.tl~IO pohtico a 
Ções feltá.s :pelos meus ill ustres collco·as quo fa. vor de m tcw~ses par tiCulm es,. . .. 
me prooêderam · na tribuna. (ll!ul'lo bem· 2~ , a. confi.~1.Dç31 que m•u.m obrigados a d.e-
mWto bein j ' posttar na _d1gn1dade e na lwnra ~o Gover~o 

· (la Rcpnblwa que, por cel'to, nao podor1a 
illudir licitamente, com e:xclusões.injtistifi· 
caveis, a disposi9ã.o oxprossa. do art ~t . 5° ·.do 
decreto legisl<Ltivo n. 183 c, de 23 de .de
r.ombt•o de 181)3 que o ~ulori~(t'V~ ç~ entra~ 
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em accm·do com os diversos banco~ emissm·es, 'com to1ct -a clÚeza. o topic.> em debate. ·. 
sem ex.cepçã~ ~e um só, pa,ra_ a ttansferenciaj peço _venia_ paea ler as pt•opl'Í<\':1 p_at:wras do . . 
d e sua,s em1ssoes · e 1·especttvos . last1·os, NO alludtdo plrecel' . . . · . 
SENTIDO DE INDEMNIZAJ"·OS das 'Oantagens e «A âisposiçCío que a emenda marida. SUp
díreitos que f.hes foram cassados pef.o dec1·eto pdmir foi.a.ppeovada. contra o plrecer e o 
n. 1.167, de 1892. vo~o da Commissã.o de Orçamento. 

São palavra.e textuaes da lei. A menos que Longe de modificar sua. opinião, ella só 
nã.o seja. a isso directa c (}Specialmcnte pro- tem · razão para par3evei•ar nella, pedindo 
vocado, não empenhar-mB-hei -agora em toda a atta.nção rla. Camª~a para o assumpto 
uma longa exposição dó que se passou em que se lhe afigura da. maxima importancia, 
juizo com os diffcrentos bancos emissoees; attentãs as relações jurídicas com que joga.•,. 
bastando-mo rccorda·l' que após t ·es sen~ · o Banco Emiss()r de.·· P~t·na.mbuco JULGou- -
tenças iguaes do Juiz Federal da Secçã.o deste SE: COM DIREITO DE: HAVER. . DO THESOURO -FE• 
districto, sobre o_3 direito3 dos b~ncos . de DERA.L uma indemni;aç{to pela. cessação de 
Pernambuco, Bahu e S. Paulo, . somente o seu diraito de emiasã.o. - · 
primeil•o foi então exclilido p3lo Govm·no da . . . 
liquidação que reali:rou com os dous ultitno3, Prn~~1rame~te raclamou perante o P~~er 
tendo feito sustar, comes ;e intuito, 0 anda- Exe_cut1vo e, nao s::mdo por este atten~1d~, ... . 
mento das a.ppellaçõe3 interpostas d':l.s sen, I~ut~o regularmente appellou para o J';ld_I· · .·· 
tenças relativas aos bancos d 't Bahia 0 de ctar~o, e obt_endo sentença fa.voravel do JUIZ 

· ·s. P<~.ulo, ontra.ndo com esses em a.ccordo e se~cwnal, f.Jl est:l. r~forma1a pelo _,~upremo 
Iiq uidando as respectivas contas, indepon- T 1'1 buna.!, por accordao de_ 18 de ,Junho (le 

'·-dente de julgamento do supremo Tribunal. 1898, CUJa. summa. é a segumt_e : « E REFOR· 
· ~mbora esteja agora mesmo perfeitamente MA.DA A SEN1'ENQ~ DE PRIMEIRA IN~~ANCIA E 

apparolha.do c~m documentos para ·-essa J,ULGADO O A. S!!:GUNDO APPEI .. LA.N'IE-BANCO 
exposição, julgo entretanto inutil c mioso EMI~SOR DE PERNAMBUCO, CARECEDOR DA. 
<)_Ualq_uer esfol'ÇO neJSe sentido, pol'quanto ACÇAO INT~NTAD~ CONT.~A A FAZENDA FE~ 
sobt•e cousa dífforonte versa. a au·torização D~RA.L, ped~ndo 'tndemm .. açílo DE PREJurzos 
do illustt•e representante do CJará. RI::SULTANT!i:S DO ACTO OFFICIAL PELO QUAL 
. Para logo accentt10, sn.Jiento e friso a FOI CASSADA A FACUIJDADE . E!IIISSORA, DE QUE: 

confusão e O equiVOCO em quo-labora a hón- USAVA, CESSANDO OS DIREITOS E VANTAGENS 
rada Commis~ão do Orça.mento om seu pa- <-WE LHE ERAM G-A~AN.TIDOS, NA FÓRMA DA 
recer so bt•e a. autorização em do bate. LEI DE suA CR~A ÇAO ••• » 

Assim é que alli ·confuntlà indemnizaiZço • · • • • · · · · • · · • ··· · · • • • · • • · ·" • · •.• · • · • • •• • • • • 
com liquiJaçrto o se oqui voca, a;tfirmando A esta. decisã.o do primeirv e mais gra: 
que a.quilio quo agora propõé a emenda. duado trib-unal da Republica, opp'lZ o banco, 
incorporada. a.o Orçamento .da Fazenda, já segundo foi informada a. Commissã.o, o re
foi dcclu.t•a.do improcedente pelo Poder iu· cursooxtraorJinario o supremo da acção re
lliflia.rio. · scisot•ia ; mag, ainda uma véz, suas preten-

Enga.no c equivocJ de que se nã.o apel'· çõas foram rejeitallas pela justiça, ficando, 
·cebeu a illustr·e Commissiio e quo, ;3em a de· portanto, em completo e inteit'o vigor o 
vida. cor1•ígonda, poderá. induzir em et'ro a mBa.:ionado accordão, que julgou o referido 
Camara dos Deputados, f.t.zondo·a votar sob bane.:> eal'Jcedor da acção inten tacla.» 
um fa.l1:1o supposto. (Jpoiadus.) Dai pa.lavrasq11~ acabo do lm•,jáorlginaea 

Mais do llUO nunca pt·ceit)o da a.~tcnçiio e da. propria commissiio, já ·transcripta.s dos 
gentileza do meus collegas pa.t'a a argumen- accordãos por ella citn.dos, fica em plana 
tação, ou melhor, exposição qu3 vou pro- evidencia. que o <tue bem ou· mal julga'ra o 
duzir, poid, creio bem que s'3m prop )Sito, o Supremo TribunaL foi o petlido do Banco 
p:1reco1· em discussão fez-se éco ne;:;ta Casa Emissor a uma indemnizaÇ(ío contt'a. a. Fa
das accus:tçõe::~ infunuall<u que v~o correndo zenda Nacional pela cassação de sua facul-: 
lá. f'ôt•a. · dade emissora o demais vantagens decor-

A simples leitura desse pa.rocm· evidencia rentes. · 
que seus dignos signa.t:1rios n.creditam oue Entretanto, note a Camara: que_ é que 
a autorizà9ão dada. agora. ao Governo pâ.ra m::tnda a emenda do Sr. Virgilio Brigido; já . 
liquidar suas contas com o Baneo Emissor incorporada ao 0I'çamento da Fazenda. e 
de Pdrna.mbuco fot justamente o que fez que se pre.tende agora. infirmar com-a accei· 

· objecto dá acção em tempo propos~a pelo tação da. emenda suppressiva em debate~ ... 
dito banco contt•a a ~'azenda. Nacional, acção M.mdará., por' acaso, como aventa o pa• 
em que, jllei.dica ou injuridicamente, elle racer, que a Cam.J.ra autorize o Governo a 
decahiu. rever uma decist!o do Pode1· Juc.Uciario ~ 

E' osse o punctus ~:aliens da questiio. Para Mandará, por:ventm•a, que seja a.ut()rizado 
evita1• contestaçõc~ descabidas e pt'ccisat• ·o mesmo Governo a. d.ar ao Banco Emisso~ 
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a indeinniza<}ã.o que jus~a ou- injustamente poder emittir o duplo desta deposito, sendo 
lhe foi negada pelo Poder J udicia.rio 1 no mez de janeiro, cento e cincoeó.ta e oito 

Não, absolutam3 nta não. mil libras esterlinas (~ 158.000) no valor de 
mil quat1•ocentos e quatro contos seiscentos 

Não é i:;so que se contem n::t. emenda dis· e vinte mil réi3, (1.404:620$1JQO); no mez de 
cutida. · maio, cem mil libras esterlinas · (~ 100.000), 

O que essa emenda simples e exclusiva-· no valor de .oitocentos e oitenta. e nove con
mente esta.tue é que o Governo fique auto- tos (889:000$000); no mez de junha, setenta 

· rizado a Uquidar S'~:'as co~ta$ com . o Banco e tres mil e setenta e sete· H bras esterlinas 
Emissor de Pernambuco. · ( ~ 73. 077),no valor do seiscentos quarenta e 

O Sa. FR..ÀNcisco VEIGA-E foi isso o que nove contos seiscento3 cincoenta e quatromil 
o banco procurou obter perante os tribu~ quinhentos e trinta réis (649:654$530);no mez 
naes. · de julho, quarenta e quatro mH-libras es~ 

O SR.·- E'3MER.A.LDINO BANDEIRA. _.:: Ant"" terlinas (f. 44.000), no valor de trezentos e 
= noventa e um contos cBnto e sessenta mil 

de provar com dacumentos â Cama.ra que a réis (391: 160$000); no mez de agôsto, qui
liquid~ção . das contas entre esse b·.tnco e o nhentas mil libras esterlina') (~ 500.000), no 
Thesouro Federal é um facto que se ·impõe, valor de quatro mil qüatrocentos e quarenta 
por isso que ha entre ambo3 contractos e ·e. cinco contos (4.445:000$000). 
obrigações reciprocas a sol ver, vou re;;pon· outro;im, certifico -que · nos mezes de 

·der ao aparte com que rne honrou o illustre f~vereiro, . maio, junho, julho, agosto, s~· 
ropresentante de Minas. tembro e outubro da 1891 o The;~ouro au-

Pal'a respondel-o,porêm, é-me iEdispensa· torizou a entrega ao inesmo banco da 
vel fazal'um ligJiL•o historico dos factos que q_uantia. de quinze mil quinhentos e cin· 
precederam . e determinaram a p·rov-ocação coenta e oito contos oitocentos e sessenta e 
do pronunciamento do Pode!' Judiciario so nove mil e se .sl3nta réis (15.558:869$060), 
broa espe~ie em questão. tendo, porém, a Caixa do Amortização en-

Sabe a Camara que, de conformidade com tregue apenas a importlncia de quinze mil 
os decretos ns. 165, de 17 de janeii'o e 251, quinhentos a cincoentae oito contos e du
de 7 de ma.rço de 1890, que regularam a zentos mil réis (15.553:200$000); sendo, em 
emissão bancaria da Republica, organizou-se 17 de fevereiro de 1891, dous mil oi tocen
o Banco Emis~or do Pernambuco, .cujos es- tos e nove contos a duzentos mil réis 
tatutos fura.m approvados pelo decreto n.8BO, (2.809:200$000); no di,~ 28 de maio de 1891, 
de 18 de outubro de 1800. mil cJntos de réis (1.000:000$000); no dia 1 

Tendo posteriormente obtido, p r deapa· de junho do dito anno,setecentos e cineJenta 
chó -do Ministro da F:tzenda, de 21 de outu· contos do r~is (730:000.~00 >J; no dia. 19 de 
bro do 1890, com funúamento no art. 1 o do junho (mosmo mez), tt•ezentos e cineoent::t.
dccreto n. 782 A, de 25 de setembt•o d) contos de 1•éis (350:000$000); e no dia 25 do 
mesmo a.nno, p~rmissã.o para ilüciat• o sou mesmo mez e a.nno noveí}entos o cincoenta. 
lastro pelo deposito em om•o, depo.ütou no conto 1 do réis (\15 '):030.~0 JO): n') dia. 16 de 
Tilo5JUl'O ~ 875.077, da.:~ qtiU.03 400.000 lho julho do mesmo annl, oitocentos contos do 
foram orn~)reatada.s, meuianto con~rac&o OS· t•éis (800:000$01)0); no di<t 20 do moz de agosto 
cripto eu. JUL'OS, polo pt•opl'io Thosout·o. · . do mesmo anuo, doui mil quinhent,os e cin-

Hu. po1• a.hi quem ncgull a olf13ctividade coenta. con~os d~J rúii! (2.550:000$000); no dia 
dessa depoüto; mas pa.ra aca.ba.r de voz cottt· 29 do mustno moz c anno, seiscentos cJntos 
semelhante insídia, poco permissão p:ua lor de réis (600:000$000); no dia 1 de setembro 
á Camara dua.s certidõea que compruva.m do mosmo anno, dous mil c:)Qtos de réis 
quanto acabo do narra.r. (2.00J:000$000); no d.ia lO do mesmo mez e 

«Certidão do ThaJO!lro. - Rm cumpri· anilo, seiscentos cuntos de réis (800:000$000); 
manto do despachv r(Jtro do Sr. dit·ector no dia. 21 do mesmo mez e anno, quatrí)
da. Contabilidade do Tll !Souro Fe lera!, centos cvn'tos de róis (400; 000$000); no ·dia 
certifico que consta nesta repartição dit 22 do mesmo mez e anno, m1L contos de 
conta de «DepositJs e Ca.uçõei!» ter o Bll.Dco réiA (1.000.000$000); no dia 8 do mez de 
Emissor de Pernambuco, no.; mezes .. de ja.· outubro do· mesmo anno, setecentos contos 
ueiro, maio, junho, jlllho e agostJ de l8t>l, dQ réis (700:000$000); à, :finalmente, no dia 
depositado no cofre do mesmo thesouro, 14 do me3mo mcz e . anno, mil e quarenta. 

· oitocentas setenta e cinco mil S6tenta e S9te e nove contos (1.049:0~0$000). · 
libras esterlinas{~ 875.077) que irnpJrtaram Certifico ainJJ. que, qtmnto aos arts. ns. 6 
em sete mil setecentos e setenta e nove con- e 7 da lei n. 183 C, de 23 de setembro de 
tos quatrocentos e trinta e quatro mil qui- 1893, e decreto n. 1.553· E, . ~ .30 de se
nllentos e trinta réis, (7. 779:434$530) ao temb1•o de 1893, que autorizavam ao Estado 
ca.mbio de 27 dinheiros por mil réis, para a. constituir um emprestimo interno cor- . 

Camara Vo!. Vlll i3 
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respondente á sornma das apollces da di vida r· Junior- .-Jose Eustachto Fer-reira Jacobina.
publica e lastros metallicos depositados por A1~tonio Barroso Fernandes. -José Pe1·eira 
diver-sos bancos em garantia de suas emis- Guimarães Junior .. Pelo Banco de Credito Mer
sões, o Governo não deu oxecução a taes de- canm, Anârelino Leile Barcellos, director-
cretos. nresidente. 

E por ser ver.dade, ~u, Oscar Borma.n de 
4 

Está conforme c. A. Naylor.» 
Borges, 3° e . .;cnpturarro do Thesouro Fe- ,. . . , . ' 
deral, com exet·ctcio na primeira Hub-dire- hc<~ assun n:rr:fragavelm~nte p1•ovada,Jlor 
ctoria. de Contal.Jilidade, passei esta, aos 14 do~u1?ento:-1 ofhcr~:t;;s, a reu.ll~ade .do dGposrt~ 
de março de 1900, quo vae assignalla pelo refundo, cumprmdo-me :nnda. wfo1·mar a 
Sr. sub-director dJ.. mesma ropartiçãGl.-0 C<trn<tNt que da::~ ~ 5oq:ooo dmpt·esti:;\&d.as 
sub-director, Fmncisco Fen·8i1·a da Costa p0lo Thesouro, 12, 100.000 Ja lhe fo1·arn pagas 
Junior.:. pelo lJanco nomeado. 
Termo de cont?·aclo de emp1·estimo a juros CQm o lastro indic.Ldo ficou o banco 'habi-

celebJ·ado entre o Banco Emissor dePernam- lita.J.o a emittir 15.558:869$060, du.plo da
buco, como mutuario, e o Thesouro Nacional, quella somma. de ouro ao ca,mbio par, como 
como mutuante reconheceu c asseverou em seu relato
« Aos dezoito de agosto de mil oitocentos e rio de 1896 o então Ministr0 da Fazenda, 

nov~nta e um, na D~rectoria. Geral do. qon- Sr. Dr. Rodrigues Alvos. 
tenc1~so, PCl'aJ?.!e o s~n!l.Ol' dout,?r ~1.d:mo Entretctnto, só emittiu elle 15.558:200$, 
Agap1to da, Ver"' a . Jumor, procu.r ado: fi:scal quc:m tia inf(jrior á que podia emittir, como 
do Thesour ~ Na.cron3;1, comp!l1 eceram. 0 demonstra a certidão a cuja leitura procedi 
senhQres Jose Eu-stachto Ferrerra Jacobma, lm pouco · 
Antonio Barroso Fernandes e José Por·eira ' · · 
Guimarães Junior, o primeiro presidente e E que <:l!e jámais exce.dou a ~missão- que 
os dous ultimos direct·Jl•e.:; da e<1ixa. filial, lhe Ol'a hc1to f;uer convence amda o facto 
nesta cidade, do Banco Emissor de Pcrnarn- llc lhe serem entregues os respectivos titulos 
buco, e disseram que, do a.ccordo com a por- poli:lJ Caixa do Amortização, mediante ordem 
taria ue quinze do corrente, de su;t excellon- cxpre~sa ~o Thos~uro, ct.uo, com certeza, não 
cia o senhor Ministro da Fazeuda, vinham llll(Ol'Izarra uma lileg:thdade. 
assignar o pl'esea to tormu pelo 'lu~tl o The· Desomponhundo-se lealmente de todos os 
souJ:>o Nacion:tl ~mprocst,a a.o H.aneo i':ll~i...:sut• de deveres impostos por lei, auxiliou com ele
Pet•nambucoqumlw!J~;L,.;JIIÜ lli?I'a~{~oOO.OOOJ mlh quantia á lavoura, e tendo co!ltrahído, 
q~e o banco so o.lmga a 1:~:-;!.t Gllll' 01.11 cam- pu e clausult~ cxpros"a de seu contr<wto com 
bw.es a u~vorytaclla::; pn!•L turtna, scgt1111to: o Tltei:iblll'o, o compromisso de emprestar. 

Com m.1l JJIJI'~~s iL fllliiiZU ·<lu outubro, du- !O.OOú:OUO$ a juros do 5 °/ 0 ao Estado de 
ZO!Iti~~ m.tL a '1 tlltlZo do nuv.e1111Jt·o o utl~en&as Pern~tmbuco, choguu a entregar a esse Es
mll a quwzo tl.u dm:orniJt'o tlo cuyrolltu u.uno. &<.ulo a quanti<.t de6.000:000$, não realizando 

Pa.r:a g~t·an tia dos to Olll p t·e.-;l.uno, o. ha,neo u. • totaliJado do cmpees.Gimo por ter siuo 
deposttu.r:t, no prazo 1!0 so.~sont:L dw.s, nu íntcrcortontementc cassi1da a todos-os ban
Thesouro Na.ciumd ~~ surnma. do dez rn~l cos, el.lo inclusive, a faculdadé emissora. 
contos do J•eJ~, J'OJlro~ont~Ltlus om dez mll 
apulicos do vnlm· do um couto <lo réis cada 
uma,, do Estado <lo Pm·rHtmLuco, as:'lignando 
tamb)m o presente CI!OtracLo o BancJ do 
C1•edito Mercantil, ropeosentado por· :suu. dire· 
ctoria, que fica responsu.vol como :fiador e 
principal pagador. 

O Banco Emissol' de Pel'nrmbuco pagará 
mais o juro de quatro pul' cento, om ouro, 
sobre o 'Valor total do empreslimo a partir 
desta data. 

E pGlo senhor doutor J!l'ocurador·.fiscal foi 
dilio que, em nuÍne o l/OI' par~c llu. Fazenda 
N<teíonal, acceitava uprosl!nte contracto em 
tolos OS SBUS Oll'Oi LOS. 

Eu, Pedro Teixcit';L Soares, o IUciliol d:1 
Dir..~ctol'ia Geral U•J Cl!n tcncioso, o c:-::cr'ovi
Salvo a entrelinha quo diz «do cm·ronto 
anno ». -Ped1·o '1'eixei1·a i::Jom·es. Sal v o a 
entrelinha que cliz «a noventa dias »-.--Pedro 
Teixeira Soa1·es. -Didímo Agapito da Veiga 

Por cer·to ninguom ignora que o decreto 
do Poder ExocutiYo n. l. 167, de 17 de de· 
zenilJro do 1892, por llisposição expressa em 
sou art. 3•, incurporoll ao Banco da Repu
blica·.a faculdade da emissão bancaria de 
todos os esGab3lecimentos de credito_ da 
Republica. 

O Poder Legislativo, porém, tomando co
nhecimento de;;so decreto dictutol'Ütl do 
Executivo, approvou-o com a modificação 
e,;t:lt uiua rto <l<"creto n. l . 8:36, de 23 de se
tembro de 1893, quo, om seu ·art. 5°, auto
l'Ízou o Governo a cn~rae em accordo co'm 
os divorsos ba,ncos omissore:;, no sentido de 
indemniz,ü .. os. 

P<Lra dat· cumprimento a esso ultimo de
creto, o Governo expediu o do n. 1.553. E, de 
:w de setembro do IIIOsmo anno, mandando· 
í'azor a. inscf'ipção no livro da Diviua Publica 
Interna do um emprestimo corr~spondente 
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á importancia dos depositos em apolices e O SR. FRANcrsco VEIGA - O Governo 
em lastros metallicos, feitos no Thesouro está sempra c habilitado . a pagar, ou, p3lo . 
pelos ditferentes bancos emissores. , menos, a reconhecer as suas d ivillas. Por 

Não tendo, entretanto, chegado a accordo consequ~ncia, si é verd~ttle o que V. Ex:. 
o Banco Emh;sor de Pernambuco e inais itl- diz, e que -eu nã.o ponho em duvich1, é com
guns ot1troa com o Governo, a respeito (Ia. pletamon te desneccssa.ria a autorização do 
alludida. indcmnização, como,cxcepção unica,, que se tl'ata. · 
chegara o Banco Popular, recorrel·am ao O Sn.. Es~mn.ALDINO BANDEIRA- Si nã,o 
Poder Judiciario; obtendo todos sent:)nç<t procedem as allegaçõos que acabei agora 
f'avoravol no juizo ferlet'J.l de primeira in- mesmo de fazer sollre a necessidaue de u!Ua. 
stancia. autorização especi<ll p:ua resolver um ca 10 

O que se seguiu a eiisa sentença, com 1'e- que é regulado por lci.3 tambem especiaes, 
ferencia ás appcllações interpo!<lt:l.s, já in- a que vem a Commiss1v de 01•ça.mento dizce 
formei em começo .á Ca.mara; escu:;a, por- em se~ discutido pa,·ecer quo se oppõe a 
tanto, repetil-o agora. . ejsa mesma autoriz :tçã.o, J!Ol'que o ban~o, 

Basta-me ter pl'ova lo, como acabo do fa- como foi· julgado, não tem direito a indemni;. 
zel-o, que aind:1 não foram ao menos liqui- zaçcro alguma~! -
dadas entre o Governo é o banco as suas 
mutuas obrigações e seus creditos mutuo3. A Commbsão discutiu em seu parecer 

Ninguern :seriamente poderá negar, depois cousa inteiramenGe diveraa. daquella sobre 
da leitura que ftz das cel'Gidões do Thesouro, que vers(l. a emenda do Sr. Vir•gilio Bri- :· 
que nessa repartição federal fez o Banco gido · 
EmiSS01' deposito de f:, 875.077 e co-q1 O 0 SR. FRANCISCO VEIGA. dá um apart3. 

mesmo Thc.:;ouro realizou um emprestimo a 0 SR. Esl\fERALDINo BANDEIRA-Eis 0 que 
juro de 4 °/o em ouro. . ·. diz essa emenda: -

Ora,essas obt•igações e esses direitos ainda . 
estão :por liquidar, e a J·elilpectivaescriptu- «Fic.a o Governo autorizado a liguidar as 
ração pol' encerrar e concluir. . suas contas com o Ban.co Emissor de Per-_ 

Sendo assim, é de inueclin::t vel neces.>i· { nambuco da. forma por qu~ liquidou com os 
d-ade a. -_autoriza,çlo ora impugnada, wfim. de'[ outros bancos emi~sores .» . 
poderem O Banco. O O T~CSOU!'O n~rll?-a.llzar 0 SR. FRANCISCO VEIGA- V. Ex. está 
as s_uas resp.ect1vas sltuaçoes J Ul'tdicas. ~fazendo questão de :palavras. 
(Apowdos.) l 0 SR ES~ImAWINO BANDEIRA.- Sinão 

Ha n~da. m~isjusto e mai.i racional~ ha. que~ confunda.liquidaçcto com indem.ni-
E' admissivel que se pretenda deixar sem ::ação, como é que diz V. Ex. em seu :pa

soluçã.o um caso urgente e jil. muito demo- l'ccer que a alludida emenda. não devo ser 
rado e em que, por igual, estão ernpBn1tado.~ app1•oyada, P.ot•que o banco nã.o tem direito 
os direitos do Banco Emissor de Poenambuco a ser muemmzauo :pelo Governo~ I 
e a _!lonorabilidade do ~ove~·no 1 . • Só poi' distracçã.o ou má M se póde fazer 

Nao ha. quem pree1samente 1_nte1ra.do do semelhante confusão. 
assumpto responda pela affit•mattva â mtor- . . 
rogação que ahi d~ixo. (Apoiados.) A tton t11., por6m, a honoralnltdade de cada 

.. um e do tudos o . .; illustt•cs membros da Com- · 
Foi, cm·tamont~, tendo om vi~.ta. tu~lo 11JisSilu do O!'~~amnn to, o.~tou convencido de 

quf\~to fica expost? o fa~ondo n. 'l!st.Inc'.'iLIJ ,1uo pur cUstracÇ~ãtl ê que üisserúm propor a. 
rudnnentai' emre ~ndem.mzt.tJ' o lt.quula1· tfiiC Pmend!L 1lar ao banco a indumnizaçâo quo 
o honrado repl'oson t;~nto do Uc:Lrtl oJfot·ucou 1 h o fura ne(•adu. 110 Juizo Fu<.leral. 
ao Ot•ça. rnento da l~ar.onua a omenda quo l'ui . ,. -. ~ . . . .. , . · . , - · 
approvada em 2~ t.l.iscu.;s:lo pola Cama.ru. dos Pt~:n mdmumz,L_l ~. quo o. Governo na.o 
Deputados. · p~cc~su.va uo aut.oriZ~Lçao O::lllectal, porquu.nto 

d1spoo expre~::;arnente o art. 5° do uecr·eto 
l<''rislativo n. 183, de 23 de setembro de 
ltll;.l3: 

O SR. RoPOLPHO PAIXÃO - Para. liquidar 
contas, o Govel'no está sempre habiLitado. 

0 SR.. ESMERALDINO BANDEIRA - Não 
apoiado. As re :a.çõos ju t'iuimLs e as di vorsas 
transacçÕ3'3 contr•a,ctuaes entra o b:mco · e o 
Thesouro foram sempre rugulatlas por leis e 
decretos especiaes. 

Sendo a~:o~sim, é indispensavel tambem uma. 
. autoriz:~ção esp~cial do Congresso pal.'n. 

normalizar de vez a situação jurídica de 
ambos. 

Para execúç:üo do dec·reto de 1.7 de de.zem.bro 
de 1892, na parte que providencia sob1·e quni
dade da emissao bancaria, é o Governo auto
rizadtJ a entl·a1· em accordo com os dive1~sos 
bancos emissores, pa1·a a transferencia de.· 
suas ernissoés e respectivos Zast1Aos no sentido . 
de inclemní.zal-os, por conta dos recursos des- 
tinados d constituiçao do fundo de gm·antia. 
das vantagens e dil·eitos que lhes stio cassad~.!~ 
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. e devendo guaesquer _differenças a (a1Jor dos Vou- demonstra l-o. 
bancos ser ~e,adas às contas dos respectivos Como disse em começo, o BancoEmissor 

- debitos para co_m o Thesour-o. de Pernambuco foi organizado na conforini-
Por essa indemnização ê que pleiteou em dade dos. decretos nd. 165 e 251 de t890, 

juizo o' Banco Emissor e apeza.r dos termos tendo suas estatutos a.pp_rovados pelo decreto 
positivos do artigo de lei, cuja leitura. acabo n. 880, de 18 de outubro dessa mesmo anuo. 
de fazer,- negou-lhe o Supremo Tribunàl por Por despacho de 21 do· dito in_ez obteve 
maioria de votos o direito a essa mesma ín- elle perrn1'1são do Ministro da Fazenda para 
den:iniza.ção. começar suas emis.~ões sobre lastro em ouro 

Proposta. posteriormente pelo erudito Sr. e havendo depositado no_ Thesouro as 
Dr. Rodl'igo Octavio, advogado do Banco, a ~ 875.077, a que se referem os docunientJs 
respectiva. acção · rescisoria contra_ o accor- que-li e. exhibi, emittiu. 15.558:200$. duplo 
dão daquella Tribunal, foi essa.. ultima acção do valor dessás libras. ao c::tmbio . par, 
julgada incompetente, pol• inadmissível ,na menos 669$060. quo ainda podia emitir sob1•a 
especie : o que, aliás, foi vencido, não por aqueUa. base.' · · -- · · 
unanimidade, mas por• maioria. de votos, Depois dis3o, realizou empri)Sti mo. á la
contra a reapeitavel autoridade do Ministro voura e ao Estado· de Pe1•na.mbuco de 
relator, o 81·. Barão de Pereira Franco, e quantia suprrior a 7.500:000$~09 •. 
de mais outeos ·co negas seus, que 1·econhe·. Estava, pois, perfeitamente organizado e 
coram o direito do Banco a set• indemnizado desempenhando-se com lealdade de seu::; corn• 
·das vantagens e direitos que lhe foram promissos, quando H1e foi cassada, bem 
cassados. · · como aos demais bancos, a resp.3cti va fa-

:É jamais se discuti11 em juizo a. autori- culdade emissora. 
_. zação, que agora se debata, para liquidação Es~e acto do Govl)rno, cassando-lhe a allu.;. 

de contas. - di da faculdade, não significa uma medida da 
t d - disciplina ou repressão a abusos que o banco 

Mas não bas a ar ao Governo uma sim- pudesile ter praticado porque, si assim fesse, 
pies autorização, é· preciso mais, é preciso teria. sido nece:ssario que· antes de tudo ti
estabelecer os moldes nos quaed deve elle vesse havido audiencia. do banco e se hou
,calcar sua acção nesse sentido, · vesse procedido a üiquerito sobreos pontos ou 

Ora é força cJnvir em que nenhum outro artigos que _constitui:3sem o objecto da. in-· 
.·_ criterío se impõe ao acatamento dos poderes fracção, segundo o est::.ttuido taxativamente 

publicos maid do que aquelle com que agiu no art. 37 do.decreto n. 2.711, de 19 de ·de~ 
o honrado Sr. Dr. Bernardino de CampJs, zembro de H60. 
quàn"do Ministro da Fazenda. .- Na:da disso se deu, o que bem mJstra a 

Por_ isso (; que diz a emenda : i liquidação cor1•ecção do pr9cedímento desse instituto d.e 
daquellas contas será feita da mesma forma credito. - , -

- por qúe se realiz~ra a dos- outros bancos Melhor direiti do que o desle não tinham, 
emissores. · portanto, os bancos de S. Paulo e da Bahia., 

.Ninguem, com certeza, dirá que o illustra com os quaes o Governo entrou em accordo 
Sr: Dr. Bernardino da Campo.3 andou mal e e liquidou as respectivas contas. 
obedeceu a censuravel criterio, liquidando, A'> contral'io, o dimito do Ba,nco da Pui·· 
pelo mJdo por que liquidou, as contas dos nambuco et'<l: o· é rnelhor qu~ o da Bahia, 
Hancos da. Bahia e S. Pa..ulo~ · porquanto este ult~mo, por termo lavr;tdl) 

Pois bem, si is~o é urna verdade acima de em tempo na Dlrectoria do Contencioso d? 
toda impugnação sel'ia, e si a Liquidação Thosouro Federal, abriu mão da. faculdade 

- das contas dos Bancos Emissore3 da Bahill. e de emittir e de quilolqusr reclamação a tal 
de S ~ Paulo nã,o foi effectuada, ex-vi de titulo. isso antcM ·. de rea.lizLl.da. a sua liqlii
sentença. do Poder Judiciario, porquanto o ctaçiio; o que nunca f~z o .Banco de Pernam
Supramo Tribunal não se pronunciou sobro as buw ; e ainda melhor do que o direito do 
app ;llações interpostas, mas por simples ac- Banco de S. Paulo, pois esr.e, C·1mo aquelle, 
cordo extra-judicial entre aquelles bancos e o não auxiliou cOm emprestimos á lavoura e o 
'l'hesouro, como ex~luir de liquidação iden- Estado. · · 
tica. o Banco Emissot• de .Pernambuco~ I Como em vis~a, de tudo isto excluir apena~ 

Tal voz S() diga, sem aliás poder isso- in- o banco nomeado de liquidar, siquer, as suas 
fluir nos 1i3rmtJS da. hypothose em questão, contas com o Thesouro Federal ~ l 
que a sltlla.Qii.o dosile ultimo b:1nco era. des- Melhor inteirada. da vet"dade, a honrada. 
igual ou mesmo inforior• á dos outrvs seus Commi.ssão de Orçamento, certo, reconside
cangonoros. rarâ o sau pat•ecer, harmol}i-zando as pres-

E' um:~ a.tnrm~tlva. osterll I!Jbt•e ser in· cripções do direito escripto com a realidàde 
ver~dlca., dos factos expostos. · · 
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Resta~me ponderar que ainda não tem 
razio a critica final do dito :pàrecer sobre a 
fórma de emenda ao Orçamento da Fazenda, 
dada a autorização discutida; bem- cqmo, 
improced.e () alvitre que suggere de ser a 
mesma autorização· destacada do referido 
Orçamento para constituir. projecto a parte, 
no caso de ser ella mantida. pela. Ca.mara dos 
Deputados. 

Rea1niente, nã.o tem razão aqmilla critica, 
porque a execução total_ da medida'autori
zada esgota-se _dentro do pe.riodo annuo da 
lei orçamentaria. ~ -

E' sem contradição alguma perreitamente 
cabível em uma lei de tal natureza. 

Vou~ terminar ; antes, pot•ém, decla.t·ô _co;, 
ram populo que a. Camara. não precisa. de es~. _ 
timulos estranhos para cumprir com dign1~ _ 
dade, independencia e patriotismo seus altos 
deveres constítucionaes e que, portanto, nã.o · 
produzirá effeito algum sobre suas del~bera
ções a campanha de aleivosias e diifamaçã.o 
que hoje se começou a fazer lá fora. 
(Apoiados ;· muito bem, muito bem. O orador 

_e vivamente cump~imentado e felicitado.) · 

SESSÃO DE J8 DE NOVEMBRO DE 1901 

(Vid9 pa.g. 328.do yo yolnme) 

E illlprocede o alvitre de 'Ser a men,cio-: () Sr.~ Guedeibà Mourão (* }- · 
nada medida destacada em _:projecto .espe- V.enho, Sr. Presidente, tail!bem eu combater 
cial, porque ella é- -d~ todo pertiiiente ao as emendas apresentadas ao Orçamento do. 
Orçamento da Fazenda; Exterior; ·su ppriinindo a legaçã.o brazileira.· '· 

E 
. . . . _ _ junto <1.- Santa_Sé. _ . _ . . -

"m. ~onsczencza a propr1a Commzssao nao Es-tas emendas suscitam uma questão ·de-··· 
pensa. de modo di verso a esse respeito, por direito constitucional, uma _questão. de di..:.. 
isso que autorização igual sob fórma. iden- reito in_ternacional e uma questão de con-
t .ca eHa acceitou e acolheu no .mesmo Orça- veniencia política. · . · · _ . -
:i:nento • _- . . · - - - ·· _ . <Parece-m~ ter deft:q.ido o estado da. questão 

'Eis a .proya: o_ art. 9° § 4• do Orçamento da e delimitado o ca.mpo da discussão em que 
Fazenda-dispõe (text~aes): -- · · desejo ·empenhar.;..me. . - · _-

«Fica 0 Governo autoríz~tlo_· a Uquídor ~s Uma questão de direito .constitucional: a. 
Constituic;ão de 24 de --fevereiro veda ao 

debitas dos bancos, pro,enientes de aurciUos d Bmzil, a:ffirmam os·. illustre) signatarios das 
la'lloura.», • emendas que- venho .. combater, te~ uma 

. . 0 SR. FRANCISCO VEIGA.,-A autorização a' legação junto á Santa Sé. -
que V. _Ex. se refere é reproducção de uma. Porque-a Constituição veda-nos ter .uma, 
mediila votada aqui nos ultimas orçamentos. legação junto á Santa Sé~ 

Porque estamos na vigencia d_a separação ' 
O SR. EsMERALDINO BANDEÜt.A·- Não sei da Igreja do Estado, separação elfectuada. 

nem importa saber si ella. IA ou não simples em -virtude do decreto de 7 de janeiro _da 
l'eproducção de medida votada, sob essa. fór- 1890 0 confirmada.-- pela Constituição de 24 
ma, pela Ca.marà; basta-me apenas sabor., que do fevereiro. , 
essa auto1•ização é iden·tica á que venho' dis- A constituição veda, em virtude da sepa
cutindo e que tão fortemente tem sido im· raçã.o da Igreja do Estado, que o _Brazil tenha 
pugnada por V· Ex· uma. representação perante o ~hefe da_ reli':' 

O SR. FRANCisco VEIGA dá. u~ aparte. gião Catholica, Apostolica, Romana. · -
Creio que são. estes os termos das allega· 

O SR. EsMERALDINO BANDEIRA-Não tenho ções dos illustres signatarios das emendas. 
~bsolutamente interesse· ou p1•oposito de 
apontar contrl\dições no :procedimento de O SR. GERMANO HAsstocHER- Por mim, 
qualquer de mdus coHegas, cuja correcÇão o não. . · · 
digniâade folgo em proclama.r. o SR. GuEDELHA MouaÃo~A simples se-

Mas no exercício · de meu direito de a na· paração da Igreja do Estado veda; :porv:en
_lyse e de critica sobre 09 _trabalhos :par la- tura, termos uma representação perante o 
men tat·es, mo permitto- a liberdade de--exter~ ·chefe de uma dada. religião 1 
nar as minhas opiniões com lealdade a fran- Si valesse este argumento; o Brazil não 

, poderia te1• uma representaçã-o perante o 
queza. • . b d I 1 t A. h fi d so erano a ng a. erra, que o o c e e e 

- Por isso e 11or se me ter afigurado que a uma religião-o ;anglicanismo. 
honrada Commi8são de Orçamento. não se _ o sa. GERMANO HASSLOCHER- E' o chefe 
inspirou nos princípios de verdadeira equi- da nação ingleza.. . . ' 
dade quando teve occasião de se pronunciar 
sobl'c ·as discutidas autorizações, é que a.pon
tei a incongruencia do par~cer em debate. (') Este discurso não foi roviet() pe:o oradoL·. 
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; 0 SR. GUE"OELIIA· MOURÃo-E' chefe de umà 
religião. Estou examinando este :primeiro 
ponto. 

Si a simples separaçã.r) · da Igrr.ja, -do Es
tado vedasse to_rmos uma lcgaçã.o junto á 
Santa Sé, por ser o Pap:1 o cheio da religião 
Caí;holica, Apostol~ca, Romana, t<nnbcm nos 

' seria vc:lauo ter umít repre.-;Gnttção per<1nto 
o sobe1·ano da Ingli.Lterrn,. quo é o cbefc da 
religião anglicana. Não ha para onde fug-i e. 

Si este argumento peev<Llocos>c, igual· 
mente esl;aria o Brazil inhibido 'de ter uma 
representação perante o Czal' da Russla, que 
é o cl.1efo {la igreja grega ch<1mad.a ortho· 
doxa. · 

Logo, a simples . separação -,j:t o illustl'e 
representante do Rio. Grande do Sul que me 
honra· com a sua presenç:1, parece · concor· 
dar ... 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Nã.o,senhor. 
0 SR. GUEDELHA MOURÃO- ... não inhibe 

quo tenhamos um representante perante um 
soberano, chefe de uma igreja; logo o Brazil 
poderá mantar uma legação perante o Papa, 
chefe da Jgreja Catbol ica. 

Mas a Constituição brazileiriJ,, insistemos 
meus illustres antltgonistas, explicitamente 
veda a representação hrazileira no Vaticano. 
E' uma questão de direito constitucional,e eu, 
mero -dilettanti, peço venia a tantos eximias 
cultoreR da sciencia juridica pa.ra. estudar o 
texto constitucional, affiemando que o farei 
com a maior lealdade c sinceriJade. 

0 SR. SILVA MARIZ-E competcttcia. 
0 SR. GUEDgLHA MoURÃo-:-E' bonlla.de de 

V. Ex. 
O texto constitucional ·allcgado õ o § 7° 

do art. 72, quo diz: «Nenhum culto ou igt•oja. 
gosar;í de subvenç~ão otncial, nem tot•ú. rela
ções de depende·ncia ou alliartça com o Go
-vemo da Uniiio e dos Estados». E' este o pre
ceito de onde deduzem não ser permittido ao 
Governo brazileiro manter uma legação 
junto à Santa Sé. 

0 SR. BARBOSA LIMA dá um aparte. 
0 SR. GUEDELHA MouRÃ.o-Vou por minha 

vez examinar o texto constitucional om todos 
os sou;:; termos. 

A Con ~tituiçã.o prohibe relarrjes. de depen
dencl:a com uma determinada igreja. ? 

De aecordo ; mas as relações diplomaticas 
não são relaçõJs de dependencia, muito ao 
onvez, são rotações do ir}rlependencú~, são a 
expressão concreta. o positiva da soberania. 
O· fim essencial da diplomacia., como ensina. 
Calvo, com ·outl'os ínternaci.jnalistas, é 
assegurar o bem estar dos povos, manter entre 
elles a paz e a boa ha1·monia. · 

A ombaix:ada junto á, Santa Sé significa 
mutm1 cortezía o a existencí<t de reciprocas 
intol'essos; · são relaçõ()s de potencia a po
tencia, ·na ordem internacional, que eviden-
temente excluem a noçã,o de dependencia. · 

No extinci.o regimen, não podia.m brazi
loiros acatholicos exercer cargos publicos, e 
Deputados que recusassem prestar o jura· 
monto do 6antor a religião Catholica, Apos· 
tolica, Romana não toma vám assento na C a· 
mara. 

Era uma dependencia. do Estado em re·. 
lação á Igreja; a Consti.tuiçã.o eliminou~a. 

Os parocbos eram obrigados, em virtude 
de lei, á p1•aticar uns tantos aetos do culto 
divino oro determinadas funcções ofilciaes. 

1~1·a uma dopendéncia da Ig1•eja em relação 
ao Estado ; a Cons~ituição eliminou-a. 
Nenhum culto ou . igreja tua estas e õutras 
relações de 'depenrlencia com o Governo da, 
Unir1o ou dos Estados. -

E' isto o quo ustá veda,lo e nã,o rotações 
diplomu.ticas, quo não são relações do depen
doncia. 

O SR. BA.n.uosA LtMA.--E as relações de 
alliança ~ 

0 SR. GUEDELHA. MOURlo-As relações de 

Esta questão, em 1897, foi larga. e proft
cientemento discutida por Vltrios oradores. 

Exacta.mento es;e texto foi apreciado por 
oradores da competencia do Sr. Luiz Do
·mingues, do St•. Paulíno do Souza, que sinto 
não tnr continuado na roprcscnt:u;ão· nacío· 
n:~l (tqJO?:arlos) o elo St•. SoJ•zodelto Corrilu,, 
cpHl l'az tio ui r·oil;c) constit.1wionn.l objecto 

allia.nçn. consistiam, no extincto rogimen, 
'em uma tal ou qual inteeferencia do Esta(lo 
na jurisdicção e administração da. Igreja, em 
uma tal ou qual interferencJa da, Igreja na 
jurisdicção e administra,ção do Estado. 

espceiut do i!Cll!'l o~tudos. , 
Mrtntrw umn. logM;ã.o ,innto (L Santa Só niio 

viola a Constituiç:lo da Ropnbi.ica., Foi esta 
a opinião de todos ollo.:;, brillvtntomcnto jlls
tifi.cada, o a qnG a ·camaea dou sou assonfii
monto por gran{le maioria., em vof;ação no
minnl, como consta. dos Annaes do Congresso 
Nacional. 

gra assim quo no ant,ígo regimen a Igreja 
não pJditt nomear bispos, conegos e viga· 
rios collados sem a.presentação prévilt do 
chol'e dl) l~stado, o, em compnns:v;ão do pri· 
vilegio tã,o precioso, o Govemo da nação 
g:u'<1ntía.-lhes a congrua sustentação, con
·reria-lhes honras civis o ttté respeitava-lhes 
as immtmidades, dava-lhos foro especial, 
como succedeu com dous bispos, quo foram 
processarlos pelo Supremo Tribunal da Jus- , 
tiça. 

Estas e outras relações de alliança· é quo 
a Con:~tituição da Republica a;b()líu; · era. o 
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regimen da concordata ou do padroado, onde, como entre nós, todas as religiões são 
que dmappareceu, dando lo$'ar ao de in- iguaes perante a lei, mais ímpe1'iosa. havia. 
teira sepa.ração da ordem espiritual e tem- de ser naquelles onde, como entre as na<;ões . 
poml. - . protcstanj.es, impéra, com privilegio mais 

A Constituição di:::tinguiu no individuo ·ou menos exclusivo, uma confissão theolo-
o homem do cidadão ; ao lado da soberania. gica e politicamento hostil 11 Santa. Sé.» 
exterior da lei croor1 a soberania intima da. Para Rny Barbosa. «a questão não vem a .· 
conscioncia religiosa: _ ser de dtrBit:J pulJlico, mas de política inter- , · 

São estranhas ao Estado a'! leis da lgroja., naciom1l. E' um problema de altos in teres~ 
· não obrigam no foro exterior os cidadãos, ses, inclependeütes da fónna que a Oonsti

mas t:tmbem o Estado não pôde immiscuir-se · tuição interio1· do Estado imprimir d situação .. 
nas doutrinas e disciplina da Igreja., não do. poder publico em relação ds confissões re- · 
tem · inter ferencia de q uàlq uor especie ·na ligíosas». . . . . 
vida raligiosa· e no culto que os brazileiros O Papado ê uma soberania, «unica na es-
adoptam. · pecie, que se exerce e se revela pm· effeitos 

Ora·, relações dtplomai;icas não são 1'elações da 'rnaim~.importq,ncia material sobre 200 rn.i· , 
. de aUümça, subsistem e' podem suhsislir, lhõesde conscíencias Awmanas~>. .:·; 
haja ou não haja altíança. . . · <<Não se oppõe a isso absolutamen~o, côn· ;.;: 

· · Logo as nossas/relações diplumaticas éom clue 0 douto jornalista .e Senailor,_o princi.:. <\: 
a ·santa Sé porlcm. perdurar, embora com pio da indcpendencia dos cultos (leclarado~ ·,: 
ella não possamos fazer os tratados de na; ConstituiÇão br>;tzileira. Esse dogma do · 
alliança chamados concordata_s, ernbora nosso direito nil.cional nunca. teve, /no<:· 
fosse radicalmente ex:tincto na Republica o di- pon.:>amento dos que 0 promulgaram, ·a . , 
rei to de padroado com as consequencias expansão irrelígiosa de- hostilidade ao Cá;~ :-:·• 
que delle emanavam· tholícismo, que lhe attribue a superfieiali··: · 

Par\). amparar a minha ·hUmHdc opinião dade dos·_ nossos radicaes. E' apenas um~ '· · 
na.jntorpretação dotexto constituci.onat,sinto principio de-organização intest_ina, 11;ma _lei !] 
necessidade de soc~orrer-mo a essa. autor·i- intra muros das nossas frontmras, rmposta. "' 
dado que é geralmQnte acatada, a do·Sr.:{luy pela tolera_ncia dos .nossos.costumes e pela.\'' 
B~rbosa;que foi magna pars na. separação da regra fundamentao! da politicà americana,,._ 
Igreja do Estado, havendo até quem affirme essencial meu te cosmopolita: a fraternizaçãoi !.. 
ter si4o o decreto· de 7 do janeiro redigido com o estrangeiro, a solução· civilizadora. ·:• 
por S. Ex. Seja como for, tinha·cllo.na occa- QO problema do pçwoamento pelaemigràção.> 
sião ros:pon.3abilldado maxima, como aquella ilas raças superiores.» 
quo tom um homnm do oxtr~dinario ta- dá t 
lento o grando erudição, exercendo por tal O SR. BARnosJ\. LIMA um apa.r e. ._.· 
motivo enorme influenciít em quantos oro- O SR. GugnEuiA. MouRÃo-Sr. Presid,ento, .'.; 
doam. · a Igreja Gatholica está separada do Estado 1 ·2 

E' ta.l e tanta aautoridadodo Sr. Ruy Bar- De accordo. Mas, pergunto aos honrados.· 
bosa que passou a ser logar commum cjtar Deputados: o Estado officialmen.te horot~co. · 
o seu nome ontraelogios pomposos. não estará mais separado ll.a IgreJa Cathohca.· ,. 

o SR. BARBOSA LIMA-Mas acceita om 011• Romana do quo o· Estado simplesmente neu-'~-~ 
tro ou ínuiffer'onto ? · · 

· tros pontos a sua competencia. ~ Ora, a Prussia ó um Estado oJncialmente 
0 "SR. GUEDELIIA MoURÃo-Em 3 de ,junho hcretico ... · 

de 1897 escreveu o Sr. Ruy Barbosa ria Im,- 0 SÍt. GERMANO HASSLOCHER--,...Nã.o apoiadq~ · 
prensa, da qual era director, l>ellissímo ar-
tigo com o titulo-A legaçtlo do Vaticano- O SR. GuEDEJ,HA. MouRÃo-... a Russia. é 
om quo ref'orma a opinião extornada vinte um Esta.do of!icia.Imonte scliismatico; e, :: 
annos ar1 tos no livt•o-0 Papa e o Concilio- apoz:.u· db;so, não se julgam e,ss~s Estados· · 
porque 1~esteparliculm· o Juizo dà mocidade inllibillo::: ll.e tcL' uma· reprcsontaçao perant~ 
nell<\ cedera 4 ?"eflerctío da idade madu?"lt. o chefe da. Igl'cja. Catholica. Um Estado 

«De quo, ensina, o eminente jurisconsu.lto, l!erotico ou nm Estado schismatico está mais· 
o Jloirliítica.do <i uma. poi;onciu. c~piritual uão tlista.n to 'da Igreja. Catholica. do que um ?: 

se concluo a impossibilidn.dc jul'idim~ do ro· Estall.o neutro, indiiTercnto on smn religião• 
!ações ont.ro olln e os Govornos sem conta- o SR. Gr-:RlllANo HASSLocmm-Nã.o h:t tal. 
cto interior com a Igreja .. De que a Consti.- A Allemanlw.--G::~ta (~ a verdade- não tem 
tui9ão de um prt·iz divorcia. a: Igreja doEs- legação por ante tL S:1nta8ú. 
tado não se sogne nccessarlamcmte que o 
obrigue a ignorar na sua representação ex- O Sr-t. GUEiliiLIJA MouRÃo-Tmn. '" 
terior a existencia do Papado, Si ossa con- O SR. GERMANO HAsswcHER- Aposto com<i~ 
clusão fosse' logica no tocante aos- regimens V. Ex. em como não tem. . <!;í 

,:.·~:f:';J 
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O SR. GuEDELHA MouRÃo"'-Tom. O Sa. Gu:EDELHA Mo.uRZ.o- ... sem indagar · 
o SR. GERMANO HAssLoci:IER __ v. Ex. ·não os títulos dessa soberania, em face do direito 

confunda a Allemanha com a Prussia.. ·- internacional. . · 
O SR. GUEDELEA MOURÃ.O- E' _0 imperio 0 SR. THOMAZ CAVALCANTI-NãO apoiado; 

· allemão que tem. indaga. 
0 SR. GUEDELHA MOURÃo-Perdão; ·y, Ex. o SR. GERMANO. HASSLOCI-ÍER dá um. aparte. não me deixa argumentar-. _ - . . · . · 

O SR. fiuEDELHA .MouRÃo-Ao nieu argu· . Estou apenas estabelecendo ã p1•oposição e 
·· manto, porém, não importa -que seja a Alle· v. Ex. antes da conclusão, interrompe-me! . 

manhã oU: a P1•ussia, _é uma. circurnstancia o papa.~ verdad.eiro soberang, .·exerce SO't 
que absolutamente nã.o .lhe altera o valor: be1•ania l'eal, e:trectiva, segundo o dir~ito in-

. V. Ex, quer que seja a Prussia; pois seja. :ternacional. . 
~ias a Prussia .é um paiz officialmente E' esta a these, ·que vou demonstrar. . · 

protestante, e claro está que Estado heretico Não !la codigo ~scripto de 'direíto ·inter-
é theologicarnénte -hostil á Santa Sé e della. na~ional. Até -a epocél. actual; ex-c~pçilp;. 
-vive mai::1 divorciado ~o que ~m.paiz, como f~ita de alguns convenios estipulados entre __ 

- o nosso, puramente lmgo ou mdiiferente. varias na.ções e · ac<?eitos por outras; o di~ · 
Si o ·primeiro, adoptando officialmente a rei to internacional consta ge tradições, uso~ · 

heresia, póde ter relações · diplomaticas com ·e costumes. . . . . . ... 
-·.o Papa, porque ·o . segundo fit>ará .· privado Isto declara Blun tscllli: ~Não lia · codigo ~ i ~~ 

. . dessa fa.culdad~ pelo facto de esia_belecer na ternacional, nem mesmo leisinternacionao:;:, 
sua Constituição a plena liberda(lede cultos? obrigando os div"'rsos interessados e permit~ 

Bompard (Le Pape et le droit des gens), a tindo resolver os conflictos; Mas as leics nau 
proposito da influencia do. Papado, escreve: · são senão a expressão· ma.i.s éla.ra ~ mais ea:~ 
«Este motivo (influencia política) impellia a ractel'izada do d~reito ; ellas não são a Stla. 

. -Belgica a crea.r em 1832 uma lega'Qão em unica fonte. Entre todos os povos houve uma · 
·· ·Roma, bem que suas transacções com os Esta- época em que não' e:üstiam codigos,~ e on.lo : 
,: dos Pontificios fossem· nullas e que a. ~ua entretanto existia o direito. Na infanciadiJS . 

ConstitUição prohibisse ao Governo toda intc~·- povos civilizados, ha.v:ià ·casamento, dil•eitu · 
ferenCia (immixlion) em negocios religiosos. de successão, de p!'opi'iedade, de créditos e 

«Aos liberaes belgas,. quo em cada sessão de Jlivldas, .~as não leis ~egulando ~uns r~- ,
reela.mava.m a suppressão do en-viado junto ã. la9oes; puniam·S3 os cr1mes, e nad' ha v1a. 
Santa Sé, como aos deputados.francezes, que leis pen~es: . . . · . . . _ 
ha. dez aunos reproduze~ periodica:rn,ente a . «O dzrer~ expresso ~as InstltUiçoes na· 
mesma moção, se lhes, responde . sempre: ciOnaes,, ooP~sos e. cosJume~ _do~ pov<?s, é, 
cO Papado é uma potençia política, uma- p~rtanto, . ma1s ant1go. q~e a le1 ~..;c:1pta. 
força moral consideravel que do vemo.~ temor, Nao é! po1s, p~ra adl!.llrar que o .d1rmto in-
e eom a qual convem negociat'.» te~na~wnal, amda tao novo, DOS appareça 
, · prmcipa.lmente sob a. fórma. de usos, coatu-· 
O SR. BARBOSA. LIMA dá um aparte. mes e praticas admittidas pelos dilferontcs 
O' SR. GUEDELHA. Moun.Xo-Na.turalmente, povos.» 

cito os autores favoraveis á causa. que de· Assim, todo direito . ou privilegio de in· 
fendo. dote internacional prova-se pelos usos, cos-

. . . tumes e praticas e nã.o pelos principios 
O SR •. BA~nosA. LIMA -Nesse -tempo. po- scientiflcos. Collocado neste terreno o direito 

der-se-h1a diZBl' q~e era ; agora, deJ>OlS do da embaixada activa. e passiva dOs ·papa'!, 
20 de setembro, nao. :mesmo como chefes esp~rituaes da Igreja. 

O SR. GuEDELHA. MouRÃO- Irei lá. Catholica,tem raizes tão profunda.s;.como não 
E• uma questão de çlireito internaci-onal, as possue nação alguma âo . mundo. Algre

. es1abelecerei a . minha these nos seguintes ja, instituída embora para ·· fim espiritual, 
termos : - mas vi vendo no meio dos homens, para oi:! 

_. ·. \ O papa, chefe da Igreja ·. Catholica, é -a.ctu homena e com elementos humanos, com um 
.~:: 'almente verdadeiro soberano ~ • chefe :visível indepc:mdEmte do podet• civil, . 
:_:·,· .. ··:·o SR. Tno:MAZ CAVALCANTI._ Simples- com uma gera:rchia. nobiliss~ma, auxiliada 
·: mente espiritual. · ·por um ex~rCito de .· evangehzadores co~sa- . 

· . ~ · grados a um .. r na mesma fé todas as naçoes, 
O. SR.' GUEDELHA M_ouRAO - Para que dellas formando um só rebanho, appa.rece 

se apressa? Responder~l em tempo. . com os caracteres de potoncia universal, vi
. o papa ~ -verdadetrp soberano; exerce sivel e real. Este . é . o facto -verit:cado na 
real e e1fect1va. soberama. · • · historia., desde q.ue- o papado adquiriu a ple· . 

O .SR. Tno~uz CAVAJJCANTI- Espiritual. nitude da sua hberdade, no exeL'cicio de sua 
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missão uni versar sobre o homem civilizado gene!al. Kanzeler q uecommanda va as tr.()pas_ ou ·selvagem. (Trocam-se . âpartes entre os pont1f)..mas, por ordem do papa, pediupara 
Srs. Barbosa Lima, Gasta" o da Çunha e Tho· parlam~nta.r. · . · :·· • ·. · 
maz Cavalcanti.) ·· · · - · . · .. Entr_e os dous generaes, chefes. . das: .· 

_ 0 SR. GASTlo DA CUNHA.:......., Os meios ordi- força'>, lavrou-se o acto- da capitulação · d·o 
narios de fazer à guerra não são . ·caracteris~ ex:erclto pontificio, composto de . dez - mlJ , 
t_icos dª soberania e a prpva é que_ ·ha paizes homens. . . . 

-neutros, como a Suissa;· que não podem~fâzer , As bases dessa capitulação forain po-3- · 
- a guerra e não deixam de ser .. soberanos. No teriormeut.e acceitas pelo governo italiano ~ . 
direito-internacional" moderno ba um ponto que lhes:deu -vigor de lei. - · ·:·_ . · · · ; · · 
que não tem discussão e é .que o papa é enti~ ·· E~sa capjtulação estipulava que às .for~ •. 
dade soberana; como tal as nações o aecei- ça.s do gen,era.l invasor. deviam parar junto --

' tam. · , á :ponte do Ca.stello Sant'Angelo, fica_ndo -em 
O SR. GtrEDlÚ.HA MouR.Ão.· .;_·vv._._E.Ex. t.ê_r ...• ·.· liberdade . :o Vaticano e o -~airro, que s~ > 

~ . -minaram'? . .- (Pausa.) .. _,_·_,·_. . -. ~.• . . · .... chamava cidade leqnina. Por consequ(3n-· 
cia ficou garantido o Vaticano com as suas 

~t 'E' acceHa a minh·a these portQdos os Illes~ dependencias • .Desde e9sa~poca . nã_o ·· sedé11 .· 
.res do di~eito int~rnacioD:al, que-é formado .alteração -alguma entre · a.s partes · beUige,:. . 

yelJs - Costumes~ ·usos, tradtções · e .çonsenso ra.ntes, 0 papa e 0 rei da Italia. o invasor 
das<nll,ções Ci_vilizada.s.. . · · - . . .. .. · : · .· não foi além, não transpoz às·port::ts do . 
.. · ... · Ora, _ por çonsenso das principaes na.yões ·vaticano, e o papa ficou dentro do Va
civiliiadl:).s.<r papa.é tido e h(l.Vido conio ver:. .ticano com. seus jardins, com a sua :po- -
dadeiro.soberano. · · · ·. . : Ucia, com oss'eus guardas, exercendo todos 

Essàs . nações manteem · perante ·o papa.; os actos de sober'api~ elfectiva~ · · · . 
como perante .um so:t>e:r:ano verdadeiro, _· .. o·. 8· R· .. -GA·. s·TA-·0 ·n· A' Cu!'j-H·A· ·- . ·com· ·.a d·ac'.Ia· r· ~- ; ... : 
os- s~us ·represe.ptantes. · . _. · · · · · a..-

Assim J>Í.'()cetiem a Allemanha, · ª' Russia., çã.o d~ que .a ~ua· pess()a ~ inviolavel e sa-, · 
a _Fránça., a Austria, a Hespanha, Portugal, grad~~ · ·. ·; ·· .. · · . · · · 

· a Hollaridá.' e a maior . parte ·das republicas , :o SR. GÜEDEDHA Mou~Ão-Diz bem o no~ : 
latinas. . . . • bre Deputado. · Portanto ·o Papa coritf-

Porta.nto, ·pelo· co~senso das nações civi• nuou. · como. um soberano;, c?m os seus 
lizada$, o papa é soberano,. como :tal ellas o· subdltos, e com o .. seu · terr1torw, pequeno, . 
conside1·am e o ·honram mandando-lhe em-· sem 'duvida; mas nã.o ha. um só inte:rnació· 
baixadores, como mandam a. um soberano na.lista que exija, para a noção de soberania 
verdadeiro, e recebendo -os embaixadoras perf~ita, grapde extensã.o de territorio,e tão · 
do papa, como recebem o de qualquer so- sob3~anó é o chefe da. Republica, .de San 
bora.no. · . Marmo como o C~ar de toda$ as Russias . .. O 

Para satisfazer o meu. distincto collega, o- Papa-continuou, pois, nes~a situação, sem 
nobre Deputado .pelo ··ceará.; o Sr. Thomaz pedir favores ao invasor e, pelo -contrario, · 
Cavalcanti, que me honra com a sua.attenção protestando sempre, e disso pódem da.r tes· 
e que mais de uma. -vez tem afftrmado que tem unho · quantos· vão a Roma e teem a fe· 
o papa é unicamente soberano esp_iritua.l, licidp.de de penet~ar no Vaticano; e· alli está 
pa.ra. oontent~~tl·o, repito, abordoJinmediata- o meu nobre am1go Sr. Adolpho Gordo, que 
ment.e esta questão; o papa é um sóberano teve a vent. ura de ver .o chefe da. Igreja e _ 
templral. Está. satisf~ito 'l (Aparte.) poderá. dar-nos o seu testemunho. . : 

O papa á sobet•a.no na ordem temporal. · o SR. AnoLPHO GoRDo-Tudo quanto diz é . 
Logo, por terra o castello armado pelo nobre exacto. · · · : . . · 
Deputado t : . - . · ·· . o papa~ soberano na ordem temporal. .· . 9 SR. THOMAz CAYA~CANTI-:-Dando-s·e un1 

Sr. Presidente, para discutir esta questão crtme dentrp do Vattcano, quem é_ ql}e . o : 
convem examinar . devidamente a·· situação e pune} .· 
.ver qual a condição . do ·papa antes da perda O SR . . GuEDELHA MouRÃo ·~ Ha hibunaes 
dos .. seus Estados e . a condição e~ que, elle estabelecidos no Vaticano, de primeira e se"' · 
hoje se ac]la. . ,> · gunda instancia~ tribunaes creados. pelO : 

. Examinemos os factos. Os nobres Deputados papa, sendo esta uma das. razões por 
_não _podem rebellar-:-se contra·. os factos, que Fio1•e e'outros, conside1•ando o exe-rcicio 
·podem rebellar-se contra theorias, contra do podei' judiciario um attribu~o da sobera· ; 
argumentos; contra os factos, não. - .. - nia política, lhe concedem soberania real e 

Em 1870 um exercito italiano composto de e1fectiva. · .. · . , . · . 
60.000 soldados, a cuja frente se achava o· De facto, Leão XIII, por seu .motu propriq 

· general Cadorna, in vestiu . contra. a ~idade de 25 de maio de 1882, ·creou no V~ti~ano tri~ :· 
de Ro~a.; feita uma brecha na Porta Pia, o b1;1naes de_ primeira e segunda -instancia. .~. 

Oamara. Vol. VIII · ' H 
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·:rulgam Iegitimos e.3tes_ tribunaes os ih· 'internacional a Igreja Catholica. Romana>>, e 
lianos Bongbi, Miraglia, Casella, Bruniatti, definindo os direitos internacionaes da mes· 
e gera 1mentc os interna.cionalistas de outi•os ma Igreja, a3severa <<que a inviolabilidade, 
pa.izos, como Leroy-.Boaulicu .. Veea Armigo a irresponsabilidade e a isenção da jurisdi· 
e Geff e ken. · cção ordinaria, que .competom á pessoa, re

-- E' esta, Sr. Presidente, e continúa a ser a present~ndo o Es~ado e attribuidas emquan· 
situaçã;.) do ch[.)fe da. Igreja. Seguntlo o di· to e-xercem o summ.o poder publico, devem. 
reito da gu<'r;·a, o d;)minio do vencedor não se1· igtlalmente attribuidas ao papa, quando 
se estende além dos Iimiccs- vcr·Ufea.dos pel,~ elle l'Cpresenta, como cabeça da Igreja, o 
·occupação militar. Logo, ao menos o Vati-'- supremo podel' ecclesiastlco». , 
cano com seus jardins e. de.pemloncias, ando · Fiore cha.ma esta soberania., emquanto in· 
_nunca Pcn~t.ra.s '1?-ado üaltano, ne~ tromu· depende da posse torritorial, sobe1•ania; sui 
lou a. bandmra Hal~a._Ea,perma:nec3 Qm pJder generis, . 'mas sohet•ania . ve1•dadeira,. quer 
do papa, nas con~1çoes anterwres a') 20 de emane do consenso g~ral das .nações cultas, 
setembro de 1870 , lo~o, o p~pa, em~:10~a ro~ quer nasça das proprias entranhas•da socie
deado. P.or um1 potençm hostil, cont1nui1 no dade religiosa, denominada - ·Igreja ca: 
exerc1c1o da soberama temporal. sem que o tholica Romana. ·· . . · ·· · · · · 
invasor tenha aá.q liirido este rosto de ter- 0 · . . -- , d OI' · ·· t . ~ 
rito~io pela · _cessão voluntaria ou pola vi o- uçam agora 0 lll~1 qc~ez ~e Ivar e . . ~ 
1enc1a das armas ; logo, juridicamente . a « A posse. do ~err:rt?r~o na;o é a ?ondivao 
po~içã.o do papa. I! a de um suborano, cujos i:Jssenmal <la subJeCttvidade 1J?ternac10pal. A 
&tados tenhJ,lll shJo conquistados. restando- terra é sómente ut.ll ac~e_:;~sorw e um lnstru
lbe · todavia uma . nes()'a de sous dominios meat' posto á . d1sposzçao da vontade dos. 
onde cx~rce 'jurisdicção"' soberana., e .de onde homen~. mas são estes ultimos q~e form~m 
.protesta contra os . usurpadores. a~ n._a.çoe,s, . · ~ os E~tados. E . asin~ CO!fiO. o 

Esta condição juridic:.t do papa, applica.- ~treüo clvll admttte a . Ulwversttas . J'/11'1~, 
-dos devidamente os príncipios de direito, ia- mdepend~ntement~ da natureza e da.1:eah.
. torna.cional, om ll dô setembro de 1882, por da~~ de S!!us bens, de~e-~e reconh~cr msth 
occa.sião da ctue~tão Martinuci, era, clara- tutçoes analogas U()dl,'elto da'l gente~. 
mente - definidai pelo eminen tíssima cardeal «0 que t'l indispensa.vel·é que tenha o espi· 
Jaeobini, então seDrebr~o de estado de ritus -pitaUs, a con.sociatio jurís atque impe
Leão X tu, em nota diplomaticl a.os' rninistL'()S rium, que,-segundo. Grocio e Vico,cop~tituem 
acredit!.l.dos junt() á Sa.nta. S6: a cousa publica. O reconhecimento inter· 

«Occt1pada Roma a 2.0 -d.~ sot13mbro de nacional d,a.-sociedade africana do Congo, o 
1870, foi polós invasores l'espcitad.o tauo o systema, empregudo nas ·Oolonizações mais 
recinto ·do Vati~ano, ond~ o Pontífice com -maent~J, _ demunstm,m quo em nos!3os dias 
seus guarda'' o Mus ininistL•os, ro1le:.tdo do. o direito das gentos se afasta. cada vez rnais 
amor «J felicidade de scms subdito.i continuou da. velharia da tda.1le média do territorio 
a e::re'l-'ce1· a stonma de di1·eitos, de que se como sondo a condiçl.o primeira e neco~sa.
achí.l. va iavestiaa -a,nte.~ àe 2.0 rlc sotembrQ; l'ia do di.reito de SJberania, E como a Igreja 
assim como !te direito nunca doixou do ser Catholica Romana é precisamente uma das 
soberano do Roma e de todos os Estados da organizações juridicas <lo -p.>pulações unidas 
Igreja, tambem de direito e de (àcto con- entre si;mn vista <la realização de um fim de 
tinuou a sel-o no recinto do Vaticano que. interess~ ethico o social, cmquarito o Pon
por doze annos ficou inviolavd. » I fice Romano for o chefe dà, unidade central 

Logo, Sr. Presiuento, a.pezar dos prótosto.-:> 1 da Igt•eja, todo soberano que tiver subditos 
dos nobres Deputados, o papa é ainda so- catholicos poderá pretender o dh•eito de 
beran) na ordem temporal, poi~ ainda entreter relações intorna~ionaes ·com elle 
possuo um· te?_?eitm·zo & neJJe LWel~ce selll paPa n. tutella dos inter~sses.espirituaes e 
peias as funcçõos sobera.nasjuri.sdictionis et sociaes do subditos o d(i ·seu propi'iO Es-
imperii; ~cncirlo, n:i.o fngiu'nem couen. _ tado.». . 

N nom i'tütarn intel'naciona.li::;tas de notJ. Defendem nota.veis mestres do direito 
que ensinem ser a so1Jerania do papa, indo. intormLcional a sobera,nia · do papa, inda
pendente do tel'ritorio. . paudentc do territorio, mas· era indispen-

Cito,rei duus profl'Ssores illustres. Fiorc G r::avellevat' o nobre Deputado pelo Ceará ao 
O li va1·te, um na I ta lia e outro na Hesptmha, sou dorracleiro roducto; ··· . 
ambos gosando do autoridade o farna univm•. Sr. Presidente, parece estar demons-
saes. trado que o Summo Pontifica, chéfe da 

Pondm•a Fiore (Tru.ttu.to di Diritto in-ter- Igreja Ca.tholíca Romana, foi no pass:tdo, é 
nazionale)<rq ue entre todas as a.ssocin.çõ.::s re- agora. o ::~orá sein]>re soborano v ..Jrdàdeiro. 
ligiosas ·no o:3tarlo actual das cousas só se Foi a.ssim reconhecido antes 9,ue tivesse po

·pódo considet>.ar como pessoa na sociedade dor temporal e é reconhecido tal, 'inesmoes-



Câmara dos Deputados- Impresso em 21/05/2015 10:19- Página 31 de 34 

.·APPENDICE 107 

poliado de seus Estados. Si considerei o 
papa como sober·ano ·temporal, foi para sa
tisfazer á.s exigencias de meti distincto col
lega o Sr. Thomaz Cavalcanti, que queria 
um territorio, para quo o papa seja tido e 
havido como soberano. ·-. 

Dei-lhe um territorio, pequeno.~ verdade; 
mas territorio em que h a um mundó de ri
quezas artísticas e muita gente empre-

' gada. . . . 
E' -yerdade- que conquistaram ao papa o 

melhor dos seus Estados, mas pelo . direito 
intr-rnaciona1 contim1a verrladeiro soberano 
e o Vatl.can·o ainda é -a primeira casa real 
da Europa.. Esta demonstração era aliá.s es· 
c usada,· po1•que os :melhores intcrnaciona
lista.s contemporaneo~:~, como disse, r13putain 
a posse . territo,rial cousa. accessoria ao 
conceito de soberania real e etfectiva. 

o' s:R.. GASTÃO- DA CUNIIA__:_Entee eÜes 
Heffter, que é protestante. . 
, 0 SR:. GUEDELHA. MouRÃo..,....Sr. Presidente, 
vou tratar em ultimo logar da.. convenien
_cia de -termos um representante junto á 

· Santa Sé. · " · 
· As questões theoricas, questões de direito._ 
constitucional e d~ direito internacional bem 
ou mal foram discutidas, restando apenas 

-examinar a q uestã·o de politi<Ja interna. 
··Será. conveniente ao Brazil mantnr junto 

á San't(l, Sé um representunte seu~· Afiirmo 
quo nã.o só é couvl3niente, ma~ indispensa.vel 
aos altos int<:'resse;; nacionars a continuação 
da representação brazileira no Vaticam. 

Sr. Presidente, quando todas a~ nações 
catholicas e atéprote~ta.ntesMndervamjunto 
á Sanh Sé agentes diplomaticos,ca,usa.ría es
tL•anheza que só o Brazil abrisse excopç~o a 
esse modo geral de peoceder, supprimindo 
uma lega.ção tradicionalmente a·cce.ita· em 
nossos costumes.- . .' . 

0 S&. GERMANO HASSLOCIIER-Pttra mos
trar que está solido · o terreno, em que V. 
Ex. pisl., é preciso provar que ha paizos que 
manteem legações junto _á S!l.nt~ Sé e quo 
nãoteem interesse immediato nisso. (Trocam
se apàrtes.) 

O SR ~ GUEDELUA. MouRÃo-Estou 1ne refe
rindo ao Brazil e ern mlaçno aos intores:!O.:S 
de> ordem· geral. 

. 0 SR. THOMAZ CAVALCANTI_.:.. Que não 
deve ter. interesse, po1•que istD é inconst.i tu
cional. 

0 SR •. GURDELHA MOURÃO-V. Ex; faz 
desta sua. affirmação um dogma. Nem eu, 
acostumado á obediencia ao chefe da Igreja, 
SOU tão pertini1z em minhas MsevQrações. 

A primeira razão do ordem geral é que 
naçõss civiliz(~das, tanto da Eueopa como da 

AmericJ., teem repreientação junto á Santa 
Sé, e o Brazíl deveria. supprimil-a., ·quando 
tem iguaes ou maiores interesses? 

Sr. Presidente, · V Ex. não ignora que 
em nossos dias a tcndencia geral é rcsolvm• 
as ques~ões intcrnacionaeS' ror meio de arbi· 
tragem. 
. O Congresso Internacional de Haya, pro~ 
movcnclo a ereação de uma autoJ•idade po
lyarchica, afilndo resolver paciilcámente os 
contlictos da'> nações, e assim evitando o,_ 
derramamento· de sangue humano, assignala 
verdadeiro prvgl'eS.30 sociill. O ideal do novo 
e gf'neroso moviment'J é decidir as questões 
jnternacionaes, não pelo direito da fr,rça e 
victoria das armas, mas pela força . do ,di
reito e jus.:tiç/!. da cauf:a. Já S. Agos·~inho, 
insigne thcologo e philosopho christão, no 
seu bello tra t<.tdo-De Qivitate Dei,-depois da 
famiUaj da qidade_, do reino, ápontava a so
ciedacle de 't'olas as gentes como remate da 
e-voluçãpsocial-incipientes a domo, et ind.e 
ad urbem, deinde ad 01·bem progredendo venF 
entes. As mesmas tendencias e necessidades 
humanas· que crea.ram a sociedade domesti
ca, a ~;ociedade civil e a sociedade política, 
crearam a ethnarc)lia ·de todos os ..Estado~, 
tribunal tão legitimo e. tão nece.ssario ao 
bem o perfeição do homem, como. os que 
estão já consagrados pelas leis e Cüstumes 
dos povos cultos. Ai!1da não vemos o exito 
da nobre tentativa. mas a semente germi
nará em te.mpo opp_ortunô; lentamente cres
cem as plantas e amad m•ecem os f1•uctos. A 
i1léa iniciada em Haya fa,rá caminho, apozar 

-d..~s obsta.culos opposto~ pelas paixões. 
Parece que o Conp;resso Pan-AmOI'!can~> 

a.gil'â no mesmo santHo, e assim se abrü•ão 
novos h·>ri:;ontes ao direito das gentes. 

0 Sa. GASTÃO DA CUNHA-Essa comrni>são 
é do.~tinada ao papa. 
- Ô SR. BARBOSA. LIMA- Como jii, foi no pas
sado. 

0 SR. GUEDELHA MOURÃO- E ninguem ha. ' 
quo pos-sa comprehender um tribunal intel·
nacional da paz, S3m que delb faça parte o 
chefe da Ig-reja Catholica, justamente ~ha
ma(lo:- p1·inceps pacis. O papado, por sua 
mis~fio, por seu:; pt·ece.:iontes, desemponha.rá 
no -tribunal internacional papel in dispen-
sa. v o!. -

A obra principa!issima dos surnmos J20Il· 
tifices, no duplo e im!GptrtiVel officio do 
poss~a política e religiosa,· que deixou na ·. 
hístoria sulco tão p1•ofundo, fui o de conse~; 
lheiros e arbitros da paz... . . i 

Nos oiGo primeirus seculos, foi constante 
a acção pa.citlcadora ·dos papas, deante doa 
ferozes chefes do nort3, que opprimia.m ·e ' 
devastavam a Itaua- e as na9ões latina~. · · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 21/05/2015 10:1 9 - Página 32 de 34 

108 APPENDiqE 

Na idade media continuou a. mesma aeção sendo possível, as gue_rras ou, pelo menos, 
do~ summos JlOntifice..;,conciliando. o.:;subditos snvizar-lhes as cons~quencias. · 
com seus soberanos e as naçõ~s entr·e si. O Estou convencida de que vossa santidade 
p&pa- exercia ontão este direito com ·· o ba. de ver com bons 9Ihos · a 1•eunião . dest:J. 
consenso de todos, era qua:;i um direito na- conferencia, e considerar•me-hia muito fe.,.. · 
tural. que na.scia do facto de ser elle consi- liz si vossa si1ntidade, t~ 3temunhando-me ·a 
d~rado chefe e p:te da christandade. Na. idade- sua alta sympathia, se dignasse conceder o 
moderna, o papado promuveu a paz entre seu precioso apoio moral á _grande obra. 
D. João . li, de Portugal, e D. Ferna.n:io, de que vae S3r elaborada nos meus Estados_, 
Hespanha, entre os famosos rivaes Franciscó em ·virtude dos generosos desejos do ma~ . 

· I e Carlos V ,'entre Henrique IV e Philippe li. grianimo imperador de todas as Rus:>ia.s. . 
· Pro3egue, na. idade con t.emporanea, reco-' A proveito, com o maior enthusiasmo, este 
nheci-!o nos Pontífices de H.cima, o alto mi~ ensejo ' para reite.rar a vossa santidade, 

· uisterio de :pacificador do3 :povos. . muito augusto pontifica, os prótestos ·_. da. . 
Foi assim que . as pot'3ncias alliadas, ro- minha profunda estima e da . minha. dedi

unidas em Tropp21U, em 1820, escolheram ·cação pessoal. 
Pio VII p~ra exercer a augu::;ta miso:Jão do Hausbaden, 7 . do' ma:io de 1899 . ...,..-- Gui ... 
mediador na questão do Re[no ., da~ Duas lnermina.» 

· · Síc_ilias, onde, disseram, o ·Papa exerceria O Papa Leão XIII respondeu MS seguintes 
·dignam·ente sett ministerio de indulgehcia e termos á Joven soberana: ·. · , ·. · , . 
de . concordia, no int1dto . generoso . . de e_vitar « A' sua . magestade Guilhermina, rainqa , .. 
para Napoles, Roma e Eiwopa, os desastres de dos Paizes Baixos - Magestade- Foi~ nós, · 
uma guerra. Ao pedido dos soberanos allia- sobremaneira, agradavel a carta pela qual 

. dos . ou de seus legitimo~ rapresenta.ntes, vossa magestade~ dando-nos . parte da. . re~ 
accrescentou Alexandre I, da Russia·, Qobilis- união, na capital do seu reino, d_~ confe
_sima carta a.o Santo Padre, julgap.do-o digno ren~ia parra a. :paz, teve a. delicadeza de so
de.3ta missã:o como chefe da IgreJa Oatliolica, licitar para es.sa asaJmbléa · o -nosso .apoià 
apostolo.da moral; defensor da Religião. · - moral. · . . _ . · 

O que succedeu no passado e recentê- Apressamo-nos a manifestar as nossas v~vas 
mente no caso da-ª ilhas Carolinas, no qual syrnpathias, tanto pelo augusto micjador da 
Leão XIII foi escolhido - arbit1·o entr~ a conferencia, e - por vossa :rpagestade, que se 
.Allomanha e a. Hospanha, póda reproduzir-se dignou conceder ·a e~ta uma captivante hôs
t.:>m ma.ior f._·equencia. . · · ·. pitalidade. como pelo fim emineutemente 

E' do hont'3m o Congresso de .Haya ; nelle moral e benemerito a que visam os tra· 
eompareco, na sessão do enl'erramento das balhos já inaugurados. -
eonferoncias sobre a paz, a. grande figura do Tratando-sé de emprezas desta ordem, 
papa, não pessoalmente, m~::; . moralmente, somQJ de parecer quo compete no cxercicio 
não como qualquer soberano, mediante um do nosso papel· no mundo não só prestar-lhes· 
representante, mas como pae do mundo um apoio moral, ma:i tambem coopm•u.r 
.cht•istãoecivilizado. Na. sass'?io -de 29 de oJfectivamente nollas, pol'quo so trata do 
julho de 1899, leu o s~cretario <luas car.tas, um fim sob~ranam()nto nobre de sua natu· 
uma da ra.inha Guilhermina, em nom:e dos reza e intlma.mente ligado com o nosso roi· 
rJpresentantes dos Estado~. outra de nisterio, o qual, pelos dons . do divino fun· 
Leão XIII. São dous importantíssimos do- dador da Igreja e em virtude de tradições 
cumento3 ; a Camara consentirá qué os re- muitas vezes seculares, como qua está ,in
produza no · meu discurso. vest~do da alta missão do media~or da 

E' esta a carta da graciosa rainha. Gui- paz. . · . · 
lh 3rmina dirigida ao santo padre: A autorida.dedo pontificado supremo trans· 

«A' sua santiidade o Papa,.:._Muito a.ugusto põe as fi·onteiras das nações; abraca. todos os. 
pontífice - Tendo vossa. santidade, cuja pa- povos, afim .de ·os cop.federar na verdadeira 

.. la. vra eloquen te se elevou sem pro,. com a paz do Evangelho; a sua acção ·para. pro mo· 
maior autoridade, em favor da paz, mani- ver o bom geral da humanidade eleva-se 
festado, recentemente, na sua allocução de acima dos interesses particulares que teem 
ll de abril ultimo, sentimentos generosos sempre em vista os . diversos chefes de E::!
muito especiaes, a respoito das relaçõ3s dos tado. Melhor que· ninguem o papa sabe fazer 
povos entre si, julguei do meu dever com- com que se curvem ante a concordia tantos 
municar á vossa santidade quo. a pedido e povos de iodoles tão diversas. .. . 
por iniciativa de .. S. M. o imperador de _to- A · llistorü.Jr, por sou turno, encarrega-se : 
das as Russias, convoquei uma conferencia de demonst1·a.t• o que teem feito os n.ossos · . 

. ·. em Haya, com o fim de pl'ocura.r os meios predecessores para suavizar, por .. meio da 
convonien~es de diminuü· os esmagadores sua influoncia, a!i leis desgra.çada.mento 
encar8'os militares actuaes e de evitar, inevitaveis da guerra, para evit.ar com-
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bates sanguinarios por .occasião dos c.Jn- traçou-a o russ:J Bakouuime no c~. I, do 
flictos ...- entre príncipes, para rmolver ern f~tmoso Catecismo revolucionaria. 
termos amigaveis as controveraias m;;~.is Ouçam: 
agudas entre nações e pa.ra defender cora- I. O revolucionaria é revestido de um C3· 
josamente o direito dos fracos cont1·a as rwctc_r sagrado. Elle nada possue como pes--
pretenções dos fortes. soa, não t~m interesse, nem · sentimento, 

Apezar das ·eondições anormaes _ a, que nem propriedade, nem ao .. menos um nomo. 
e3tamos actualmente _ reduzidos, ainda p:>- ·. Tudo • neUe é absorvido por um objecto 
demos pôr fim a geaildes desintelligoncias unico, um pensamento unico, uma -paixão 
entre nações Ulustres~ como a Allemanha e 'unica: a ?"evolução. _ · 
a H:eapanha; e hoje mesmo-temos ajWnvicção · li. No intimo de ,seu S3r rompeu de moJo 
de restabalecer, .em br..Jve, a harmonia entre absoluto todo laço com toda. a ordem social 
duas nações da Ame rica do Sul qU:é recorro- a.ctual, com todo o mundo civilizado, com 
ram á nossa arbitragem. .. t~1das as leis,; com os costumes, com a 

Não obstànte os obstaculos· que po3sam moraL . -
surgir, contin11aPemos cumprindo o nosso Advereario implacavel, só vive para pro-
dever, .. -i::>to é, exercendo esta. tradicional curar-lhes a. destruição. .. · -

· missão sem aspirar a outro fim além ·do bem · III . . O revolv.-cional'io está cheio do desprezo 
publico, sem.conhecer ou~ra gloria além da pelo sy~terila doutrinaria e -por toda a sei• 
de servir á cau:Ja sagrada da civilização enc!a moderna: ellesó conhece uma sciencià: 
christã ,_ a destruição • 
. Pedinios · a vossa · mágestade . se digne Si estuda · a mecaniéa, a physica, a . chi· 

acceitar osprotestos da nossa estima _e a ex- mipa, isto faz com o unico fim de torna1·-se 
pressão sinbera dos votos que fazemos pela ·apto para destruir. . . 

. sua prosperidade e pela do seu reinado. E pelo mesmo motivo ello dedica-se ao .. 
Vaticano, 29 de maio de·.Jsgg ,.:_Letio P. P. estudo da. scioncia vivente, isto é, ao estudo 

XIII-. . doshomem, do caracter delles e· de suas 
Si este é o movimento da.s nações. . . prasentes condições socia.es. Mas o· seu. dese-- · 
O Sa.· TnoMAz CAVALCANTI-Mas a rainha jo será sempre o de chegar, d13. mo~o mais 

pedia apenas o apoio moral. prompto e com a maior ·.possivel segurança 
O Sa. GuEDELIIA Moun.Ão-0 apoio moral á destl'uição do actua.l e ignobil estado da; 

do papa ·va.le ma.is do que a força material socielade. · 
do · Czar de todas as Russias; porque tem - IV. O. revolucionario de>prez' a ... opini~o 
p:tra. sustentai-o a consciencia -de 230 milhões publica, e cont:emporaneamente despreza. e . 
do catholicos. (Apoiados.) . . - odeia a·moral, como é ago1·a praticada em 

O Sn.. TnoMAZ CAVALCA~TI-Mas perdeu o todas as . sutts varias manifestações. Para 
tm•ritorio o ossea milhões não o foram rein- elle tudo o que favorece o triumpho da re- · 
tegr<Ll'. · 1 volução é legitimo, etudo'o que o embaraça 
_ O SR. GuEDELHA Moun.Ão-~ão quero des~ é immoral e criminoso. 

viar-mo dótlo da minha argumentação. A A brevidade impede-me de assignalar os · 
tendencia get•alflas nti.ções civilizadas é crear antecedente!!~ do anarehismo, mas a suu. 
um tribunal i'luprmno dG paz. Ora, nesse a.cção torrivel faz-se sentir por toda. a parto; 

· -tribuna. L polyarchico appa.reco a figura. tl~ os chefes de Estados estão sujei tos a. gótpos 
Sa.nto Pq.dre, diga.-so a verdade, não como ·Impt>evistos, dosde o Czar Alex:and1•e II uté 

. favor, mt~s como o eft'eito da tradição dos ·ao presidente Mackinley ; como esses fogos 
· povos civilizados. Isto mostra que as nações subterrancos occultos. invisíveis, explode a. 
cultas procuram cada vez mais estreitar re- acção anarcl1ista onde menos se prevê, illu-· 
!ações diplomaticas com o papa, porque em dindo a _ vigilan~~ia de todas as polícias e 
momen~o dado, podem precisar da sua be- zombando-de todos os exercitos. Só a força. 
neflca. influencia para consolidar a paz ou moral poderá combater com e~tito o anar
aplaca.r_ discordias. . , · -. cllismo. E ser ..i. .de _ bom conselho despres ti-

Será possível, sr. Pre.;idente, que tolas a~ 'giar e.3t~ força, romper com ella., na hora. 
. nações busqu;m amparar-se ·com o pod-er presente'? - · · 

moral do · papa., e só o Brazil o despreze ? E' inum rememorar os fructos do anar
que tolas se approximem do Vaticano; -e só éhismo, estão patentes a todos os olhos; to
o B1•azil delle se afaste? que quasi todas dos sabem que ·hoje, quando um homem é 
mantenham junto ao chefe da Igrej~ Catho· investido da suprema magistratura de sea 
lica legações e só o· Brazil queira su ppri~ir paiz, póde•se dizer, é um homem ameaçado 
a que o representa'? . e condemnado·á morte! 
. :sr. Presidente, ·. o ana.rchismo traz em Opera-se por toda parte energico movi-
sobresalto a :SJciedalo contemporanea, 13lle mento para combater o terrivel inimigo da. 
rião é um simples Jacto, é uma doutrina; sociedade e, pergunto aos illustres Depu .. 
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tados· que me ouvem e especialmente ·aos Fra-nça· a instituição republicana, ensino e 
quo, como eu, teem a fortuna de crer que a conselhos co.m perteita appticação ao Brazil, 
religião Catholica fornec~ elementos mora.cs poi::; S. Santidade a tod:os (leclara ser licito 
para gm·antir <.~ tr<.tnquillicl.adc e a paz m e cJnvcniente,cm vbta dJ bem social,acceitar 
familia c no Estado : si é em uma hora dcs- sem, pensamento reservado, com essa perfeita 
tas, qnando todos devemos acwtiP a Ol'dJm lealdade que convem ao christao, o poder civil 
social amen,çada, que nós, como nação, deve- na fónna em que de facto elle existe. Pois a 
mos despres;igiar o podm· moral coucentra- um papa do tão largo descortino, de espirito 
do n<.~s mão~ do clH::f'e ria Igreja, gr;1nde po- tão conciliador, é que a Republica Brazileira 
der moral qu0 illulllina. ma,ís d0 duzento.'l irá dcscun;idorar, supprimindo a nossa Je-
milltões dt~ con;;ciencia,s '? gação n.) Vaticano 1 

Parece que a lloJ'a não é oppo:tuna. para · Aqui não SJmos propa.ga.ndísta.s, somos le
dcspi·estigiar o pap:L; muito . a. o con tri..LJ'io, gisladorJs, e como taes devemos conformar 
-ab m.lona.ndo urnas tantas theoria,., duvido- as leis ás condições mol'aes, á.~ aspira.ções, 
sas,uma.s tantas intJl'Pl'etaçõcsabs;ractas da aos SJntimenf,es, -ao gráo do civilização do 
nossa ConsJtuição, uns ta.nto1 preconceitos povo brazileiro, o si este é catholico, como 
pJJiti~os, tlovumos todos unidos ac:mtelar o praticar nm acto que irá magoal-o? Será de 
interesse gol'al, cungt•egar tod"as as f'orças boa política crear prevenções contra a insti-
moraes esparsas n<-~ m11ndo. pu-a defen1e1·- tuição republicana~ · 
mos a· orJem SJcial am·~açada. pelo anar- E quando todas estas razões não bastassem, 
chismo. " não ó generoso amargurar o coração do vo-

E que acção moral maior o mais bem or- nera.ndo ancião, Leão xm, objecto do . nosso 
gaoizada, esGendendo-so a todos os paizes, do· atroe to e da admiraçiio univers:\1, ra-:
que a do Pontificado romano ? tiran lo do Vaticano a .nosda legação. Esse 

Logo, em face do l'azÕJs. de Ol'd:Jm ger·al, acto revestiria na actualiilado um caracter 
não é cst~t a occn.sião de afastarmos de junto <le aspereza, que não se coaduna com a 
do Vatic::t'l1o o nossor.:.Jpro;entante. indole dos braziloiros, sejam quaes forem as 
. Razões de politica. intoPn::t ; é pJr ahi que suas opiniões políticas ou-religiosas. 
concluirei o meu discurso. - · Não, Sr. Presidente, isto não se fará., nós, 

Sr. Presi<lente, fallo a uma a::;sembléa de os catholicos, não teremos o dei3gosto de ver 
rJpublicano.L Não penso ter como elle..; ideal desprestigiado o chefe da- nossa Igreja, sere
tão apurado. Mas olles permittil·ão que eu mo; ac.1tados em nossos mais sagrados e in-
tambem entre na canôa da Republica. . hmos sentimentos. · 

·o Sa. I3ARnosA LIMA - A que tem pre- . Sim, aff1rm> que para os ropublica.nos ha 
stado os mais r-elevantes serviços. inter.cs~<rmax mo em manter junto á Santa 

o SH.. GuEDELIIA MoURÀO- 0:3 que dese- s~ a roJpresentação brazileira ... 
j<1m a consolidação da Repnblica,não a golpes O SR. THOMAZ CAVALCANTI-Para os re
de lei ; os que d.o~ojam a consolida.ção da publicanoi'l, não, porque ~ Constituiçã.o pro· 
Ropu_IJlica, não a gàlp:.Js de sabre e a tiros de lübe. 
canhao; os que de.>OJ!..Un que a Republica não O Su.. GuEDELliA MouRÃo--V. Ex. não tem 
seja. a.cceita. sómonte pelo terror, que in~pira .9 monopolio do rapublicanismo. V. Ex. póde 
a furqa, mas pelos tJcnoflcios que pro1uz, f aliar· em seu no mo e póde fallat• em nome 
os que de.;ojam em um:1 p:tlavra uma Ro- daquelles que o scguim e escutam, mas não 
publica sinceramente· amada, não devem erri nome dos republicanos em gel'al. 

. melindr•ap os sentimentos oatholicos do paiz. Si os quo são pola manutenção da. legação 
O Brazil po.,;sue vil'az o semimento cu.tlw· do Vatlcano não_ são republicanos, então o 

lico. Digam que os bl>a.zileiro.; são snpcr·sti- Governo PJ•ovisorio não í'oi republicano, por
ciosos, que não são esdarecidos em suas que conservou-a, então o marechal Floriano 
crenças, que não praticam, corno devem, os Peixoto não· era rJpublicano, porque não 
prJccitos da religião, digam· tudo i::;so e o cumpriu a disp.Jsição legislativa, que lhe 
mais que quizo:ern, mas a verdade ineon- supprirniu a dotação no orçamento, nem se
cus.:!a, sempre veriticada nas ~:;tatisti~as, ria.m republicanus os Presidentes da. Ropu
(j que somus na immensa mn,ioria. ca.tholicos bli~a havidos até hoje. 
romanos, que respeitamos o pt·ezarnos o papa Estoufatigi1do,não quero p!'oseguirpor mais 
como nosso chefe o pai espiritual, por i •SO não tempo, noG<wdo que V. Ex.-, Sr. Presidente, 
o veríamos ~em m:tgua profunda. d.J:>prosti- deseja levantar a sessão e encerrar a dis
glado aos olhos das outr<1S naçi"íeJ, por isso cussão. Sento me sem receio-de que a Ca.mara 
a suppres:;ãó da nova. lega1;ã.o junto aó Va- commctta o dcploravel el'r .. ), que estou com
tica,no, soja qua.L f'or o pretexto, o1fendertí. 0.1 batendo,antes certo de que, por immensa 

· nossos sen timcn tos r•cligi JSO:i. ' maio t•ia manterá. a. nossa. representação junto 
O ensino. e os con8elhos do Loão Xlll a.o Va.tici.LllJ. ,A questão está. clucidada, 

muit') contribuíram pal'tt fortalecer na. inuteis outras con:;;ülera.ções, pelo que vou 
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terminar com. o epico latino:..:._« Claudite 
jam pueri rivos sat prata bibe~·unt. ( Jl.Iuito 
bem; muito bem. O orador d comprimentado), 

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 1901 

Vide pag. 313 do 3o volume 

0 ~R. NEIV A dá um ~parta. • . · ~ . . 
Ü SR. RAYMUNDO DE MIRANDA- .Â fdb de 

equidade na r·emunera.ção pDlQ serviço d .iS 
inspec:;orias denude dos portos não é questão 
que eu sej't o primei ·o a ventil<.t.r; é opropeio 
Gov·erno, é o operoso Ministl'o d;1. Justiça. e 
Ncgucios In!icríore&~ em seu lumino.:;o rela.
tol'io, é o illustre Sr. Presidente da. 1Repu
blic •,, em suaulGim ;Mons:~gem '-'·O Oongmsso 
N ..cion<.~l. quem <~ccentúa. :i necessidé1.de de o 
Pode e Lcgi:~l<~tivo 1 mç;Ar ·su: s vístu.s p:>r -~ o 

O Sr. llaFIDUndo de 1\'Ih•anda serviço feder.~! de s::mde n.Js Est,~dos1 onde, 
-Sr. Presidente, pedi a palavra. para como bem signitic:\ o MinisGro da. Jti~iç.w.U
apresentar um projecto que se, refere á Ins- lustr-~do Dr.Epit.acio Pessô:1,,CI ntinÚünfeliz
pectoria de Sa.ude do Porto de Maceió. Não. mente u. situação l:Jment<wel,as::;ign,,L•,d:J. em 
é intenção minha entrar em largas aprecia- rebtorios antct•bres, pois <~s respectiw.s in
cões sobre os inconvenientes . e deficiencias, spect ri ·.s precis~\m de rocur.-3os, que a_.ié 
que se ob3ervam no serviço das inapectorias agoN. teem falt<\do e t·J.nbs vezes foram pe~ 

·de saude nos portos dos diversos Estados da didos. 
República, onde a remuneraçio do trabalho Sou adepto da centralização do serviço sa-
não é correspondente ao movimento deva- nitario, penso que uma reforma é neee.ssi- · 
pores e passageiros, a.os esforços e mesmo á dado inadi:wel, principalmente na Capital 
abnegação de í'unccionaríos distinctos~.. Federal, que não nos póde ser inditl'orente 

O ~R. ANGELo NETo-Apoiado. maximé se attcndermos á inversão das nor-
0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-••• limi-· mas estatuídas quando o ;anno pas.)adJ fui" 

tar-me-hei, no momento, a. pedir á Camara ost:J. cidade invadida. pela. peste b.abonica, 
que convert.~ em lei o projecto que tenho sendo o Governo Federa.l forçado, erh beneft
elaborado, que não implica um novo au- cio da sâl1de publicj, a cha1úar 1~ si o seeviço 

. gmen~o de despezu, é antes o re;tabeleci· de hygiono municipal. . , . 
mento da que existia, SJm, com tudo, deixar Esse incidt.mte, diz o Minis·cro da. Justiça, 
de salientar a necessidade que experimenta.- veiu mais uma vez, provt~l' a mgencia de in
mos de uma. I'eorganização do sm•viço sani- tet•pt•otar-se tlefinHivamente a di::;posição do 
tariu. p \l'<~graphu unico, a.rt. 58 da. lei n. 85, de 20 

O inspectrn• do sauJe do porto de Macoió tle sote1u bro do 1892, pot•quanto, ou os ser
pet·cebia até 1808, quu.ndo u sorviçJ ot•a na.tu- viços do polici \sanita ria, u.~sistuncia hospi
ralmentõ inferiot• ao que S:} opot•a hojJ, taltu· c isolarnonto o desinfecções forttm ille-
4:200$; actualm\mtu vonco 3:000.~, o, pal'a o galmonto tt·:~nsforidts ;L municipu.lida.t.le, e 
serviço, all!l.s penoso om um porto, a.pJsar noste ca.~o cumpt•o á União reivíndiea.l-os, 
de muito t't•uquontado, mas cujas obras mn- ou organizando-os, cunto entender mai::; con
bora projocta.das o orçada.~, u.indn não tive· vediouto ao::~ intol'essos do hygiene urb.~na 
ram conveniente inicio, par1~ osso sm•viç!o na. C .. LJ:lital da, Repulllíca, ou pertencem, por 
algumas vezes perigor;o, existe ap,mas um forç<\ da lel citada, ao Governo Municipal o, 
oscaler em m<í.o estu.ilo... nesta hypothose, torna-se extl'emamonte pre-

0 Sn.. Mou.EIRA ALVES - Apoirulo, c ou caria. a situação das autoridades 1eder·aed, 
quo o conheco. quando a Jntcl'venção se realizar, por terem 

O Sa. ltAYMUNDO DE MIRANDA-... com do administ.t•J,r um serviço dotado do organi· 
quatro romeiros, numol'o visivelmente insuf· zação inu.lteravol, com :pos:-:;o:ü no gozo do 
ticiente cml}.m pJl'to. visitado di!l.l'iamenGe vantagens e regalias immutaveis e com uma 

. por dous, t:es, quatro e cinco vapores. legislação propria, quo é a constante da.s l'O· 
As obras do pol'~o de Maceió se impoem', soluções s~mccion .Ldas pelo Prel'cito. 

pois occasiões toemhavido em que os vapo· Volbndo ao assumpto principa.l, Sr. Prc
res ancorado.:~ não podem ~er visitados no sidon~e, u, Inspecturia, da Saneio do Porto de 
mesmo dia., não só porqu~ o unico çscaler Maceió tom movimento qua.si eq_uiva.lonte 
que exi..,te não inspira coutia.nça, como por· ás do Mal'anhão e Oeí1râ. 
quo é muito resumitlo o numero de . remei· O Maranhão, comJ se vê do boletim do 
ros, expondo-se todos a. desastt•es, em taes estatistieit domogeapho-sanitaria, teve no 
casos imminentss, além dos enormes prejui• ulGimo tl'imostre a ü·or1 ucncia. de 234 vapores 
zos para o commereio importador e expor- em sou pn·to; o Co::tl'<1 de 265; Alagôa:3, 216, 
ta.dor em um Estado que, como o de ALLgóas ao pas':lo que, nos _lj;st.í1dos, cujas inspectorias 
não é onero.;;o á União e vae resi::;tindo á. teom os mo.:~mos vencimentos quo a inspe
crise mone~aria que avassalla toda. a Repu- ctoria do S:tuLle d.o Porto do Maceió, como 
blica.. Parahyba com um movlmonto do 183 vo.· 
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poresen Sergj;pe;Í3~e-Espirito Santo, tifica qu() . e~t.â : '_Qrevalecendo" ;nos paizes 
191, que, sendo máior, ainda assim é infe- cultos. - '~ · ·· - . _ 
rior á -Alagôas. Ora, o numero de e,.utradas K:>sa reforma, porém, será de pequeno pro
de vapot>es é que indica o grão de desenvol- veito, si não for tentada . uma . ~odificação 
vimento e importancia de um porto qual- da.s leis SJ.nitarias, da q_uaLz;esulte um molde 
quer. Nós não p3dimos despezas novas, que- que sirva-pa1·a organüação definitiva das 
remos o· restabelecimento do que exísGia, repartições· locaes. ~' DE esperar que o CoJ;I
solicitamos simple::;mente quo a rnspoc.t:Jria gressoNacion~l cogite na IND-ISPENSABILIDADE 
do PodO de Maceió tenha àS r,~gJ.lias de. que. DE REUNIR. EM UM CODIGO SANITARIO FEDERAL 
gozava etn 1898, TODAS AS MEDIDAS QUE· POSSAM ASSEGURAR A 
. 0 SR. .. ANGHO NETO:_O pro,iecto repara EFFECTIVIDADE DA ACÇÃO DO GOVERNO -EM: · 

Um:J.. g1•ave . in,Í\lStiça'· praticada. pelo <Con- MA TERIA DF: ADMINISTRAÇÃO SANITARIA MARI-,. 
gresso, reduzindo os vencimentos. · TIMA E· TERRESTRE, aind:1 que, para es'a. 

O SR. R.. MIRA.NDA- ... c quo assim seja ultima, S:::l es;tabeleça a restritlção d::t sua 
res1iabelecido o mesmo numero de remeiros, vigencia sómerite nos casos de interven-
em vez de quatro a seis. ção.7> . · . . . 

Não agitamos, portanto, quest~o nova, E' esse o appallo a que alludo, e devo acro-
peiimôs simplesmente justiça. A Camara ditar que·; em breve tempo, desta mesma 
com:prehende que os funccionarios publicos, Camarapartirá. a iniciativa, correspondendo~ 
principalmente neste ramo do serviço, mal 83, dest'arte, a essa solici ta.ção do Governo, 
remunerados, não podem oxercer convenien- es~encialmente jmta, indispensavel e nr
temente multiplas obrigações, E' a experien- .gante, que diz rasp~itoá vida. e á saude pu-
era do Governo que isso mesmo confessa. blioas. · · ·· · 

O honrado Ministro da Justiça., em seu_re- O SR. ANGELu NETo-Ap:>iado. 
latorio, fazendo sentir a necessidade de me- O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-Sem du-
lhorttr os vencimentos e a ·organização do vida. · 
serviço sanitario, refere: . UM Sa. DEPUTADO dá um aparte. 

«Não é justo que os poderes publicos O SR. ANGELO NETo-Ha de se fazer. 
exijam dos seus empragados dedicações e sa- O SR. RA YMUNDO DE MIRANDA-E' o se-
crificios _quando não os colloJalll em condi- guinte o projecto que tenho a honra de sub
C)Ões de affrontar•em os embaraços da. vida. metter á. consideraçã.o da Oamar<J.: 
A insnlliciente t•emuncração afa.sta dos car- « O Congresso Nàcional resolve : 
gos pui>Hcos muitos homens competentes e Art. 1.0 . Ficam equipJ.rad.os os venci-
zeloso;;;, quo em outros mistet•cs e profissões mentos do inspector de saude do porto 
oncont.ram melhores o maiores ga1•antüts do Estado de Ala.gôas e os do secretario 
pitt•a o seu futul'o.» dainspactoria respectiva ·aos vencimen-

Nã.u é ocioso, Sr. Prusidonto, 11110 aprovolto tos dos inspector0s e ~:~ecretarios nas in--
a oppul'tttlll,la.do pa.rt\ u.ccontutAr quo unst:.t spoctot•ias do saude dos portgs dosEs-
C:~llllll'tt tluVt} pm·ti I' a i11\elt~tlvo. para. a tados do Ma.rantlão e Ceará. 
ruorg'aniz:tçãu cuwplot.tL do sm•viço s:tnitu.t•io, Art. 2.° Fica elevado a seis, com os 
ucndinrlu as~im ~~ repro~l)ntaçii,() n:~cional ao voncimentos quo constam da tabella do 
Jmtl'it)Li(~o appollo que 11.0 Podei' Legv;lt~tivo orçamento em vigor, ó numero de 
J'oz o G- JVOl'llO, j1i. pelo rula.torio do Ministro remadores da mesma inspectoria de 
1la .Justiça. j:l pela Mensagem tio .s. Ex. o Alagôas. . 
Sr. Presidente da. RepuiJlica, lembrando a ArG. 3.0 Revogam-se as disposições em 
rooz·g<.mizaç·ão, unidade do sorvjç~o sanitario, contrario .. » 
porr1t1e, como ficou ret'erido, a epidemia da O SR.· NEIYA-MuHo bem. Quando se trata 
pc:fie bu bonica veiu occasionat• um:1 desorga- da Ballia. de cada um, todos sã.o Nei vas. (Riso.) 
nização nesae importante depa1•tamento do O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA-De ac
scrviço puhlico, que ·produziu o INCIDENTE a cordo. Resta-!lle espera1• que o projecto não 
que allude o Sr. Ministro da. Justiça, com SBrá incluido no I"Ol daq_ueHas q_ue accar
muito ci'iterio, nos seguintes. e incisivos retam augmento consideravel de despezas 
termos : _de que. resulta, c.>mo se diz, o desequi-

« A crise ultima e .a experiencia que ella librio das finanças e poi" isso são con
nos trouxe, aconselham-nos a cuidar da demnados ao e·terno repouso naspastas das 
reforma do nosso regulamento s.ani ta rio, Commissões ou a figurar em simplesmente na. 
pondo-o de accordo com a orientação scien- ordem do dia. (Muito bem ; muito bem.) 

FIM DO OIT.A VO VOLUME 
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